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Victor Corgozinhio Ribeiro; Aderbal Inácio
Cabral Junior; Wellington Dias de Souza;
Samela de Souza Ramos; Odair Diemer

78

LEVANTAMENTOS DE ÁREAS DESTINADAS A CONSTRUÇÕES
AQUÍCOLAS COM DIFERENTES EQUIPAMENTOS

Victor Corgozinhio Ribeiro

79

SALINIDADE DA ÁGUA COMO ESTRATÉGIA PARA AUMENTAR A
DENSIDADE DE ESTOCAGEM NA LARVICULTURA DO PEIXE
ORNAMENTAL AMAZÔNICO ACARÁ SEVERO (Heros severus,
HEKEL 1840)

Leonnan C. C. de Oliveira; Arlindo S. Pinheiro
Junior; Luís C. Castro; Elviro dos A. S. Neto;
Bruno J. C. F. Eiras; Carlos A. M. Cordeiro;
Lorena B.de Moura; Daniel A.V. Campelo

80

FREQUÊNCIA DE MICRONÚCLEO E ANORMALIDADES
NUCLEARES EM ERITRÓCITOS DE TAMBAQUIS (Colossoma
macropomum - CUVIER 1818) EXPOSTOS A HEXAZINONA

Emilly Valentim de Souza; Vivian Costa
Vasconcelos; Elâne Pereira dos Santos; Jerusa
Maria de Oliveira; Emerson Carlos Soares;
Themis de Jesus da Silva

81

1ª EXPEDIÇÃO CIENTÍFICA DO BAIXO SÃO FRANCISCO: UMA
VISÃO MULTIDISCIPLINAR SOBRE OS IMPACTOS NO
ECOSSISTEMA AQUÁTICO

José Vieira Silva; Júlia de Souza Vieira;
Guilherme Netter; Rafael Navas; Jerusa Maria
de Oliveira; Carlos Alberto Silva; Themis de
Jesus da Silva; Misleni Ricarte de Lima; Elton
Lima Santos; Emerson Carlos Soares

82

APLICATIVO MÓVEL PARA BASE DE IDÉIAS DE PESQUISA NA
ÁREA DA OSTREICULTURA NO ESTADO DO PARÁ

Aleksandro da Silva Oliveira; Jorge Wallison
Lima Góes; Carlos Alberto Martins Cordeiro;
Dioniso de Souza Sampaio

83

TEMPO DE EXTRAÇÃO DE LIPÍDEOS PARA ESPÉCIES DE
MOLUSCOS BIVALVES (Prisodon corrugatus E Prisodon
obliquus).

Jaqueline Lima De Moura; Ione Iolanda Dos
Santos; Ana Jéssica Pereira da Silva; Patrícia
Dias Dos Santos; Ladson Fábio Araújo de
Oliveira

84

A FAUNA ACOMPANHANTE CAPTURADA NA PESCARIA DO
MAPARÁ (Hypophthalmus marginatus) NO MUNICÍPIO DE
LIMOEIRO DO AJURÚ, PARÁ

Ádria Rafaela Vulcão Pereira; Silmara Hellen
dos Santos Tavares; Flávia Roseira dos Reis;
Laudiceia Abreu Costa⁴; Adimilson Pereira Da
Silva⁵; Bruno Pantoja Ferreira⁶; Carlos Holanda
Fonteles

85

EFEITO DO EXTRATO PIROLENHOSO DE Cinnamomum
zeylanicum E Mimosa caesalpiniifolia SOBRE O PARASITA
Neoechinorhynchus buttnerae

Nivia Pires Lopes; Arthenise Gabriely da
Conceição Gomes; Rafaela Carvalho Farias;
Matheus Alípio Costa Caldas

86

CULTIVO DE Macrobrachium amazonicum NO ESTADO DE
RONDÔNIA

Sara Ugulino Cardoso; Fábio Pinheiro Junior;
Yuri Vinícius de Andrade Lopes

87

OCORRÊNCIA E ASPECTOS REPRODUTIVOS DO CARANGUEJO
Goyazana castelnaui (H. MILNE-EDWARDS, 1853) (DECAPODA:
TRICHODACTYLIDAE) EM UM BREJO DE ALTITUDE NO
SEMIÁRIDO PERNAMBUCANO, BRASIL

Paulo Rogério de Souza Almeida; Lucas Nunes
da Silva; Renata Akemi Shinozaki-Mendes;

88

CARACTERIZAÇÃO OVARIANA DO CARANGUEJO Goyazana
castelnaui H. MILNE-EDWARDS, 1853 (BRACHYURA:
TRICHODACTYLIDAE) NO SEMIÁRIDO PERNAMBUCANO

Paulo Rogério de Souza Almeida; Lucas Nunes
da Silva; Renata Akemi Shinozaki-Mendes;

89

CONTAMINAÇÃO FÚNGICA DO PIRACUÍ COMERCIALIZADO NO
MUNICÍPIO DE SANTARÉM – PARÁ, EM DIFERENTES MEIOS DE
CULTURA

Yana Karine da Silva Coêlho; Edivaldo dos
Santos Corrêa Miranda Neto; Djanira
Rodrigues Leão Peleja; Hérlon Mota Atayde

90

PERFIL DA PISCICULTURA PRATICADA NO MUNICIPIO DE
ALENQUER, BAIXO AMAZONAS, PARÁ

Yana Karine da Silva Coêlho; Carlos Augusto
Guimarães Farias Filho; Wildes Cley da Silva
Diniz; Diego Maia Zacardi

91

COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DE TRÊS ESPÉCIES DE PEIXES DA
BACIA DO RIO FLECHAL, PRACUÚBA-AP

Marcelo Marques Beijamim; Tamiris Tércia
Araújo Leão; Joziele Neves Nogueira; Diogle
Farias Pereira; Tania da Silva Tenorio; Arllon
José dos Santos Dias; Maria Danielle
Figueiredo Guimarães Hoshino

92

DIETA ALIMENTAR E COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA EM

Clara Brito Salomão; Jessyana Maria de Sousa

AMBIENTE DE VÁRZEA DO RIO AMAZONAS, MACAPÁ – AP

Soares; Marcelo Correia de Souza; Neuciane
Dias Barbosa

93

ASPECTOS REPRODUTIVOS DO ACARI L076 Peckoltia sp.
(SILURIFORMES, LORICARIIDAE) EM CATIVEIRO

Ryuller Gama Abreu Reis; Leonnan Carlos
Carvalho de Oliveira; Pablo Costa Jastes Alves;
Higo Andrade Abe; Nuno Felipe Alves Correia
de Melo; Rodrigo Yudi Fujimoto; Rossineide
Martins da Rocha; Rodrigo Takata

94

CAPTURA DA ARRAIA BICUDA Dasyatis guttata
(CHONDRICHTHYES: DASYATIDAE) COM REDE DE ARRASTO DE
FUNDO PARA PEIXES DIVERSOS NA PLATAFORMA
CONTINENTAL AMAZÔNICA.

Patrik Barros de Souza; Izaiane da Silva e Silva;
Israel Hidenburgo Aniceto Cintra; Lins Erik
Oliveira da Silva

95

QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE FILÉS DE PIRAPITINGA
(Piaractus brachypomus) IN NATURA E DEFUMADOS
ORIUNDOS DA AQUICULTURA

Lígia dos Santos Mourão; Adriana Pontes
Viana; Carlos Freire Calafate Ferreira; Antônio
José Inhamuns da Silva; Gelcirene de
Albuquerque Costa

96

AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO CICLO DE VIDA DO
PARASITO PERULERNAEA GAMITANAE EM CONDIÇÕES DE
CULTIVO IN VITRO E IN VIVO

Wanessa Inácio de Oliveira; Bruna Rafaela
Nunes Pazdiora; Simone Paiva Medeiros; Yuri
Vinicius de Andrade Lopes; Ricardo Henrique
Bastos de Souza; Raul Dirceu Pazdiora; Emily
Danielly Xavier de Lima; karolaine Cristina
Alves Cintra

97

ANÁLISE DO BALANÇO IÔNICO NO CULTIVO DO CAMARÃO
MARINHO Litopenaeus vannamei UTILIZANDO ÁGUAS MÃES
DE SALINAS

Ambrósio Paula Bessa Júnior; Vanderlan de
Souza Conceição; Mylla Modesto Costa

98

PRIMEIRA MATURAÇÃO DA SARDINHA-VERDADEIRA NASCIDA
EM LABORATÓRIO

Greice Leite de Freitas; Fábio Sterzelecki; Caio
Cesar Franca Magnotti; Rômulo Alves
Strassburger; Fernanda Scheuer; Cleize Sales
da Silva; Vanessa Martins da Rocha; Morgana
Angelo; Vinicius Ronzani Cerqueira

99

INFLUÊNCIA DA DEPLEÇÃO DA FONTE DE NITROGÊNIO NO
MEIO DE CULTURA SOBRE O RENDIMENTO DE BIOMASSA DA
Nannochloropsis oculata

Illana Beatriz Rocha de Oliveira; Ana Cláudia
Teixeira Silva; Susana Félix Moura dos Santos;
Dilliani Naiane Mascena Lopes; Maria da
Conceição Oliveira Freitas; Rafael Lustosa
Maciel; Francisco Hiran Farias Costa; José
William Alves da Silva

100

AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ZOOTÉCNICO DE JUVENIS
DO CAMARÃO MARINHO Litopenaeus vannamei COM
SUPLEMENTAÇÃO A BASE DE Spirulina sp.

Ambrósio Paula Bessa Júnior; Manuel Messias
Sinésio da Silva; Maria da Conceição Miranda
Ferreira; Mylla Modesto Costa

101

ADIÇÃO DA MICROALGA Spirulina sp. NA ALIMENTAÇÃO DE
PÓS-LARVAS DO CAMARÃO MARINHO Litopenaeus vannamei

Ambrósio Paula Bessa Júnior; Mylla Modesto
Costa; Manuel Messias Sinésio da Silva; Maria
da Conceição Miranda Ferreira

102

RENDIMENTO DA PARTE COMESTÍVEL DE CURIMATÃ
(Prochilodus nigricans) E SURUBIM (Pseudoplatystoma
fasciatum) IN NATURA E SUBMETIDOS A SALGA E SECAGEM NA
REGIÃO DE AMAJARI, RORAIMA.

Wilmar Alves de Farias; Clétina Inês de Brito
Rodrigues; Boaz Ramos Raposo; Gelcirene de
Albuquerque Costa

103

QUALIDADE DE ÁGUA NA RECRIA DE TAMBAQUI (Colossoma
macropomum) EM SISTEMA DE BIOFLOCOS

Sara Joane Cruz Nobre; Maria Rosalba de
Alcântara Farias; Rita de Cássia Campos
Imbiriba; Luciano Jensen Vaz; Michelle Midori
Sena Fugimura

104

RENDIMENTO DOS CORTES COMERCIAIS DO TAMBAQUI
Colossoma macropomum

Iandra Bastos Silva; Nathalia de Jesus Lobato
Fonseca; Nathalia Cristina Soares Sarges; Isa
Leilane Pereira Silva; Igor Rodrigues Almeida;
Christian Humberto Caicedo Flaker; Alexandre
Vitor de Lima Fonseca; Adriana Cristina
Bordignon

105

ESTRUTURA POPULACIONAL E BIOMETRIA DO CAMARÃO-DAAMAZÔNIA (Macrobrachium amazonicum) NO RIO TOCANTINS,
ABAETETUBA-PARÁ

Luan Costa Dias; Bianca Fukuda; Julliany Lemos
Freire

106

EFEITO DE DIFERENTES DENSIDADES DE TILÁPIA-DO-NILO
(Oreochromis niloticus) CRIADAS EM SISTEMA AQUAPONICO
NO SEU DESENVOLVIMENTO E NO TEOR DE NUTRIENTES
ABSORVIDOS PELA ALFACE (Lactuca sativa)

Janaína Sayuri Imafuku Valandro; Matheus
Marcondes Maino; Felipe Shiniti Miyazaki
Júnior; Danilo Eduardo Rozane; Eduardo
Antônio Sanches

107

ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DE DIFERENTES ATIVADORES NOS
PARÂMETROS
ESPERMÁTICOS DO SÉMEN DE PACU (Piaractus
mesopotamicus) 10S PÓS ATIVAÇÃO

Janaína Sayuri Imafuku Valandro; Guilherme
Henrique Domingues Cotrin; Yuugo Sanches
Mori; Jenyffer Mairely Rosero Alpala; Eduardo
Antônio Sanches

108

A PESCA COM VIVEIRO DE PEIXE NA PRAIA DO MUCURIPE,
FORTALEZA- CEARÁ

Jasna Maria Luna Marques; Nalu Maia Dias;
Caroline Vieira Feitosa

109

PESCA ARTESANAL REALIZADA COM TRÊS TIPOS DE REDE
CAÇOEIRA NA PRAIA DO MUCURIPE FORTALEZA- CEARÁ

Jasna Maria Luna Marques; Antônio Derley de
Sousa Pereira; Caroline Vieira Feitosa

110

DINÂMICA DA PESCA ARTESANAL COM LINHA E ANZOL NA
PRAIA DO MUCURIPE, FORTALEZA- CEARÁ

Jasna Maria Luna Marques; Oscar de Sousa
Duarte; Caroline Vieira Feitosa

111

MAPEAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA OSTRA EXÓTICA
Saccostrea NOS MANGUEZAIS DO LAGAMAR PAULISTA

Marina Paixão Gil; Marília Cunha Lignon

112

DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE RIGOR MORTIS DO JUVENIL DE
BEIJUPIRÁ (Rachycentron canadum) UTILIZANDO EUGENOL

Leandro da Silva Presenza; Amanda Soares dos
Santos; Ana Cláudia França Silva; Caroline
Vettorazzi Bernabé; João Vitor Fonseca
Ferreira; Laura Caixeta Dayrell; Roberta
Cardozo de Paiva Garcia; Marcelo Giordani
Minozzo

113

AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS LIMNOLÓGICOS DOS SISTEMAS
DE AQUAPONIA E TANQUE SEMI-ESCAVADO NO IFRR CAMPUS
AMAJARI.

Remerson Araujo da Souza; Wilmar Alves de
Farias; Rodrigo Luiz Barros

114

DIETARY AÇAI (Euterpe oleracea Martius) OPTIMIZES GROWTH
PERFORMANCE AND INTESTINAL ANTIOXIDANT CAPACITY IN
Colossoma macropomum JUVENILES

Thamyres V. N. da Silva; Camila F. dos Santos;
Marcelo F. Torres; Luis André L. Barbas; Luís
André Sampaio; Pablo E. Verde; Marcelo B.
Tesser; José M. Monserrat

115

PRODUÇÃO INTENSIVA DE TAMBAQUI (Colossoma
macropomum, Cuvier, 1818) EM TANQUES-REDE NO BAIXO RIO
CANDEIAS, RONDÔNIA

Antônio de Almeida Sobrinho; Osmar Siena;
Ricardo Gomes de Araújo Pereira; Luisa Cabral
Santos;

116

CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA NA PRODUÇÃO INTENSIVA DE
TAMBAQUI (Colossoma macropomum, Cuvier, 1818) EM
TANQUES-REDE NO BAIXO RIO CANDEIAS, RONDÔNIA

Antônio de Almeida Sobrinho; Osmar Siena;
Ricardo Gomes de Araújo Pereira; Luisa Cabral
Santos

117

DESEMPENHO FINANCEIRO DA PRODUÇÃO COMERCIAL DE
Oreochromis
niloticus EM SISTEMA DE TANQUES-REDE NO RESERVATÓRIO
DE CHAVANTES, SÃO PAULO

Bianca Kesselring V Machado; Maicon da
Rocha Brande; Fernanda G Sampaio; Flávia
Máximo Godoi; Elisa Maia de Godoi;
Guilherme Wolff Bueno

118

NÍVEIS DE METAIS PESADOS EM ÁREAS DE PRODUÇÃO DE
TAMBAQUI (Colossoma macropomum, Cuvier, 1818) EM
TANQUES-REDE NO BAIXO RIO CANDEIAS-RO

Antônio de Almeida Sobrinho; Osmar Siena;
Ricardo Gomes de Araújo Pereira; Luisa Cabral
Santos

119

EFLUENTE DE PISCICULTURA TRATADO COM Pistia stratiotes

Euclides Luis Queiroz de Vasconcelos; Antônio
Fábio Lopes de Souza; Paula Ribeiro dos
Santos; Patrícia Castro Oliveira

120

DADOS PRELIMINARES SOBRE AS ESPÉCIES DE PEIXES
COMERCIALIZADAS NAS FEIRAS DO MUNICÍPIO DE LÁBREA-AM

Igor Bartolomeu Alves de Barros; Jhones
Bezerra de Souza; Juliana do Nascimento
Ferreira

121

EFEITO DO GÁS OZÔNIO NA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DO
TAMBAQUI

Joel Lima da Silva Júnior; Euclides Luis Queiroz
de Vasconcelos; Paula Ribeiro dos Santos;
Antônio Fábio Lopes de Souza Antônio José
Inhamuns

122

IMPORTÂNCIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE PESCA PARA O
ESTADO DE RONDÔNIA, E A VISÃO DA POPULAÇÃO
RONDONIENSE SOBRE O MESMO

Erica Eloy da Silva; Eliane Silva Leite; Clodoaldo
de Oliveira Freitas; Ana Carolina Marques dos
Santos; Dickson de Moraes

123

CARACTERIZAÇÃO DA SUBSUPERFÍCIE DE LOCAIS DESTINADOS
A PEQUENOS EMPREENDIMENTOS AQUÍCOLAS NA REGIÃO
BRAGANTINA (PARÁ) APLICANDO FERRAMENTAS GEOFÍSICAS

Isabele Silva Nunes; Ramon Torres Pena;
Samuel da Costa dos Santos; Rosivan Pereira
da Silva; Danilo Cesar Lima Gardunho; Pedro
Chira Oliva

124

RASTREABILIDADE DA CADEIA PRODUTIVA DOS PEIXES
PELÁGICOS CAPTURADO PELA FROTA PESQUEIRA DE ITAIPAVA,
ESPÍRITO SANTO, BRASIL

Leandro da Silva Presenza; Amanda Soares dos
Santos; Mariana Rodrigues Lugon Dutra; Dayse
Aline Silva Bartolomeu de Oliveira; Leilane
Bruna Gomes dos Santos

125

ANÁLISE ECONÔMICA DA CONSTRUÇÃO DE TANQUES-REDE A
PARTIR DE TELA DE PEAD

Vinícius dos Santos Lima; Camila da Silva de
Farias; Natiele de Jesus Ferreira de Oliveira;
Suane Cristina do Nascimento Matos; Jhonatan
Willians Pimentel Costa; Daércio José de
Macedo Ribeiro Paixão

126

ENERGETIC METABOLISM IN MUSCLE OF TAMBAQUI
JUVENILES (Colossoma macropomum) FED WITH DIETARY AÇAI
(Euterpe oleracea MART)

Thamyres Vanessa Nascimento da Silva; Jessica
Maria Lopes dos Santos; Glaycilane Gomes de
Deus; Juan Rafael Buitrago Ramírez; Marcelo
Ferreira Torres; Luis André Luz Barbas; Luís
André Sampaio; José Maria Monserrat

127

REPRODUÇÃO E A ESTRUTURA POPULACIONAL DO PEIXE
Larimus breviceps NO LITORAL DA PARAÍBA

Lucas Vinícius Santos Silva, Leandro Nolé
Eduardo, Andrey Soares, Cecília Fernanda
Farias Craveiro, Rafaela Passarone, Emanuell
Felipe Beserra da Silva, Flávia Lucena-Frédou

128

DISTRIBUIÇÃO DAS COMUNIDADES ZOOPLANCTÔNICAS AO
LONGO DO LITORAL NORTE DO MARANHÃO, BRASIL

Yago Bruno Silveira Nunes; Thalline Santos
Diniz; Camila Magalhães Silva

129

REPRODUÇÃO DO CASCUDO PÃO L333 Hypancistrus sp.
(SILURIFORMES, LORICARIIDAE) EM CATIVEIRO

Ryuller Gama Abreu Reis; Leonnan Carlos
Carvalho de Oliveira; Pablo Costa Jastes Alves;
Higo Andrade Abe; Nuno Felipe Alves Correia
de Melo; Rodrigo Yudi Fujimoto; Rossineide
Martins da Rocha; Rodrigo Takata

130

ONDE ESTÃO OS TUBARÕES DO RECIFE? UTILIZAÇÃO DE BRUVS
PARA O LEVANTAMENTO DA ICTIOFAUNA NA REGIÃO
METROPOLITANA DE RECIFE
ASPECTOS REPRODUTIVOS DA CAMBUBA, Haemulon parra
(DESMAREST, 1823) (PERCIFORMES: HAEMULIDAE)
CAPTURADA NO LITORAL NORTE DE PERNAMBUCO

Natalia Priscila Alves Bezerra; Ana Laura Tribst
Corrêa; Ricardo Garla; Fábio Hissa Vieira Hazin

132

ELABORAÇÃO E ANÁLISE SENSORIAL DE “DORITOS” COM
ADIÇÃO DE DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE SURIMI DE
RESÍDUOS DE PESCADO DO MERCADO DE PEIXE DE BRAGANÇA,
ESTADO DO PARÁ

Marcus Danilo Neves Pinheiro; Leonnan Carlos
Carvalho de Oliveira; Emilly Monteiro Lopes;
Ryuller Gama Abreu Reis; Janielle de Cassia
Silva Nascimento; Carlos Alberto Martins
Cordeiro

133

FAUNA PARASITÁRIA DE CORIDORAS (Corydoras seussi,
DINKELMEYER, 1996) EM UMA EXPORTADORA DE PEIXES
ORNAMENTAIS DO ESTADO DO PARÁ

Ryuller Gama Abreu Reis; Leonnan Carlos
Carvalho de Oliveira; Pablo Costa Jastes Alves;
Higo Andrade Abe; Marcus Danilo Neves
Pinheiro; Nuno Filipe Alves Correia de Melo;
Rodrigo Yudi Fujimoto; Rossineide Martins da
Rocha; Rodrigo Takata

134

POTENCIAL DE Lippia microphylla Cham. (Verbenaceae) COMO
TRATAMENTO ALTERNATIVO PARA ACANTOCEFALOSE NO
TAMBAQUI (Colossoma macropomum)

Cristiane Oliveira de Jesus; Sandro Loris Aquino
Pereira

135

A REDUÇÃO DOS RECURSOS PESQUEIROS DA MICRORREGIÃO
DE CAMETÁ SOB A ÓTICA DOS RIBEIRINHOS (CUXIPIARÍ CARMO
E PARURÚ DE CIMA)

Jean Louchard Ferreira Soares; Valdenix do
Socorro Portilho Maurício; Possidônio
Guimarães Rodrigues; Fabrício Menezes
Ramos

136

SAÚDE E SEGURANÇA NA PESCA ARTESANAL EM BARCELOS

Camila Batista Vieira; Ingrid Rafaele de
Almeida Militão

137

PARÂMETROS ERITROCITÁRIOS DE TAMBAQUI Colossoma

Matheus Gomes da Cruz; Arlene Sobrinho

131

Natalia Priscila Alves Bezerra; Yuri de Oliveira
Marins; Sidney Marcelo Victor de Andrade;
Sara de Castro Loebens; Pollyana Christine
Gomes Roque; Danielle de Lima Viana; Paulo
Guilherme Vasconcelos de Oliveira

macropomum ANESTESIADOS COM ÓLEO ESSENCIAL DE
Ocimum basilicum

Ventura; Gabriel dos Santos Torres; Elcimar da
Silva Sousa; Ligia Uribe Gonçalves; Jayme
Aparecido Pohv; Gabriela Tomas Jerônimo

138

PERMEABILIDADE DE DIFERENTES SOLOS EM TANQUES DE
PISCICULTURA DO
IFRR - CAMPUS - AMAJARI, RR.

Clétina Inês de Brito Rodrigues; Boaz Ramos
Raposo; Raphael Henrique da Silva Siqueira;
Luciana da Silva Barros

139

QUALIDADE DE FILÉS DE TUCUNARÉ EMBALADOS A VÁCUO E
ESTOCADOS SOB CONGELAMENTO

Patrícia Castro Oliveira; Euclides Luis Queiroz
de Vasconcelos; Paula Ribeiro dos Santos; Lígia
dos Santos Mourão; Antônio Fábio Lopes de
Souza; Joel Lima da Silva Júnior; Pedro Roberto
de Oliveira; Antônio José Inhamuns

140

IDENTIFICAÇÃO DE GENES DE RECEPTORES DO TIPO QUINASE
EM TAMBAQUI (Colossoma macropomum)

Francisca Lima da Silva; Adrieli Maricaua da
Silva; José Dirley Mendes Alborado; Rafael de
Assis Canaquia; Alex Alberto Vela Facundo;
Vanessa Tourinho Costa; José de Ribamar da
Silva Nunes

141

EFICÁCIA DE ÓLEOS ESSENCIAIS NO CONTROLE DE
Neoechinorhynchus buttnerae EM TAMBAQUI (Colossoma
macropomum)

Bruna Carlos do Nascimento Barbosa; Maria
Inês Braga de Oliveira; Franmir Rodrigues
Brandão; Cláudia Majolo; Marcelo Roseo de
Oliveira; Francisco Célio Maia Chaves;
Edsandra Campos Chagas

142

A PESCA DO MAPARÁ (Hypophthalmus marginatus) EM
LIMOEIRO DO AJURÚ, NORDESTE DO ESTADO DO PARÁ. DA
PESCA A COMERCIALIZALÇÃO

Bruno Pantoja Ferreira; David Carvalho de
Mesquita; Flávia Roseira Dos Reis; Ádria
Rafaela Vulcão Pereira; Laudiceia De Abreu
Costa; Francisco Carlos Alberto Fonteles
Holanda

143

RASTREMENTO DE EMBARCAÇÕES PESQUEIRAS POR SATÉLITE
NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL COSTA DOS CORAIS –
BRASIL

Wik Maik S. Barros; Alan C. Bezerra; Rebeca
Fabiana S. Santos; Andrei Tiego C. Cardoso;
Diogo Martins Nunes

144

CAPTURA DO PEIXE ESPADA (Trichiurus lepturus, Linnaeus,
1758) PELA FROTA INDUSTRIAL ARRASTEIRA PARA PEIXES
DIVERSOS NA PLATAFORMA CONTINENTAL AMAZÔNICA

Patrik Barros de Souza; Izaiane da Silva e Silva;
Israel Hidenburgo Aniceto Cintra; Lins Erik
Oliveira da Silva

145

Ocimum basilicum COMO ANESTÉSICO NATURAL PARA
TAMBAQUI Colossoma macropomum

Gabriel dos Santos Torres; Arlene Sobrinho
Ventura; Matheus Gomes da Cruz; Ligia Uribe
Gonçalves; Jayme Aparecido Povh; Gabriela
Tomas Jerônimo

146

PARAMETROS HEMATOLÓGICOS DE PACU Piaractus
mesopotamicus EXPOSTOS A ANESTÉSICOS NATURAIS

Gabriel dos Santos Torres; Arlene Sobrinho
Ventura; Matheus Gomes da Cruz; Tacyana
Rigo Pena; Jayme Aparecido Pohv; Gabriela
Tomas Jerônimo

147

REPRODUÇÃO DO PEIXE ORNAMENTAL AMAZÔNICO ACARÁ
SEVERO Heros severus EM CATIVEIRO

Luciene Diniz dos Santos; Aldeize Driely
Cardoso da Silva; Bruno César Brito Dias;
Isabele Silva Nunes; Leonnan Carlos Carvalho
de Oliveira; Lorena Batista de Moura; Daniel
Abreu Vasconcelos Campelo; Marcos Ferreira
Brabo; Galileu Crovatto Veras

148

GERAÇÃO DE RENDA COM SUSTENTABILIDADE PARA
PERMANENCIA NA PROPRIEDADE FAMILIAR

Eliane Silva Leite; Ana Carolina Marques dos
Santos; Erica Eloy da Silva; Clodoaldo de
Oliveira Freitas

149

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ZOOTÉCNICO DE DIFERENTES
FAMÍLIAS DE COLOSSOMA MACROPOMUM

Edequir Cuêvas Ferreira; Bruna Rafaela
Caetano Nunes Pazdiora; Erica Eloy da Silva;
Raul Dirceu Pazdiora; Ricardo Henrique Bastos
de Souza; Nycolas Gabriel Martins de Holanda;
Mikael Tavares Bragança; Fernanda Coelho
Suares; Franciely Nayara Pinto Dias; Rodrigo
Henrique Santoro

150

INTERFERÊNCIA DO pH E LAVAGENS NO RENDIMENTO DA
PASTA DE RESÍDUOS DE MAPARÁ (Hypophthalmus spp.)

Ana Rízia N. Marinho; Ellen Kaline Miranda de
Figueiredo; Waldinete de Fátima F. Lobato;

Hérlon Mota Atayde

151

RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO E FATOR DE CONDIÇÃO DE
Cichla monoculus DO
LAGO GRANDE DE MANACAPURU, AMAZONAS, BRASIL.

Ana Flávia Moraes da Silva Caroline Pereira de
Campos; Diogo Campos Cardoso; Carlos Edwar
de Carvalho Freitas; Lorenzo Soriano
Antonaccio Barroco

152

PARÂMETROS BIOLÓGICOS DE Plagioscion squamosissimus
(PERCIFORMES, SCIANIDAE) NO RIO MACHADO, RONDÔNIA,
BRASIL.

Caroline Pereira de Campos; Diogo Campos
Cardoso; Lorenzo Soriano Antonaccio Barroco;
Nayara C R Rodrigues; Missilene S de Almeida;
Natalia Neto dos Santos Nunes; Carlos Edwar
de Carvalho Freitas e Igor David da Costa

153

CUPCFISH: MISTURA PARA BOLO ENRIQUECIDDO COM
PROTEINA DA FARINHA DE TILAPIA (Oreochromis niloticus)

Janaina Honoria Ferreira; Hiza Maryelle
Ferreira de Souza; Jose Mireya Nunes de
Andrade; Alex Augusto Gonçalves

154

AVALIAÇÃO DE FORMAS DE INFESTAÇÃO DE PERULERNAEA
GAMITANAE EM Colossoma Macropomum

Fabio Pinheiro Junior; Bruna Rafaela Caetano
Nunes Pazdiora; Simone Paiva Medeiros;
Wanessa Inacio de Oliveira; Yuri Vinicius de
Andrade Lopes; Igor Izidoro Cardoso; Ricardo
Bastos; Raul Dirceu Pazdiora

155

CONSUMO DE MOLUCOS E PERFIL ECONÔMICO-CULTURAL
DOS HABITANTES
DE SÃO FRANCISCO DO CARAPANARI/SANTARÉM/PA

Ana Jéssica Pereira Da Silva; Ione Iolanda Dos
Santos; Patrícia Dias Dos Santos; Jaqueline
Lima De Moura

156

SAÚDE E RISCOS OCUPACIONAIS DOS PESCADORES DE
CARANGUEJO-UÇÁ Ucides cordatus (CRUSTACEA: DECAPODA:
BRACHYURA) DA VILA DE CAFEZAL NO MUNICÍPIO DE
MAGALHÃES BARATA, PARÁ

Arthur da Silva e Silva; Hanna Stefanie dos Reis
Dinis; Marcelo Hosano de Jesus Lins Erik
Oliveira da Silva

157

DESEMPENHO ZOOTÉCNICO E DESENVOLVIMENTO GONADAL
DE JUVENIS DE ROBALO-FLECHA Centropomus undecimalis
ALIMENTADOS COM 17β–ESTRADIOL E 17α–
METILTESTOSTERONA

Jade Marcel Alves Aprigio; Mariana Molica
Silveira; Juliana Morena Bonita Ricci; Keila
Nazaré de Oliveira Araújo; Arthur
Artemtchonque; Eduardo Antônio Sanches;

158

CINÉTICA ESPERMÁTICA APÓS ATIVAÇÃO POR DIFERENTES
SOLUÇÕES E FERTILIZAÇÃO ARTIFICIAL DE OVÓCITOS DE
Steindachneridion parahybae (STEINDACHNER 1877) POR
ESPERMATOZOIDES CRIOPRESERVADOS

Brennda Ramos Cheretti; Bárbara Ayumi
Kasuga; Jaqueline da Silva Ferreira Carvalho;
Gabriela da Silva Carvalho; Julia Pohl; Gabriella
Garcia de Oliveira Bezerra; Eduardo Antônio
Sanches;

159

OCORRÊNCIA DE Dermocystidium sp. NA ESPECIE AMAZÔNICA
Nannostomus Beckfordi COMERCIALIZADO NO ESTADO PARÁ

Cíntia Samira Bezerra do Nascimento; Aldeize
Driely Cardoso da Silva; Emilly Monteiro Lopes;
Danilo Vitor Vilhena Batista; Leonnan Carlos
Carvalho de Oliveira; Thays Brito Reis Santos;
Márcia Valéria S Couto; Natalino da Costa
Sousa; Mauricio Larteça Martins; Carlos A
Martins Cordeiro; Rodrigo Yudi Fujimoto

160

RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO DO PAMPO (Trachinotus
carolinus) CAPTURADO EM ZONA DE ARREBENTAÇÃO NO
LITORAL NORTE DE PERNAMBUCO

Natalia Priscila Alves Bezerra; Victor
Sacramento Dias; Sidney Marcelo Victor de
Andrade; Clara Oliveira Xavier; Isa Marielle
Coutinho; Paulo Guilherme Vasconcelos de
Oliveira

161

DISTRIBUIÇÃO SAZONAL DAS VARIÁVEIS FÍSICAS E QUÍMICAS
NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DO PORTO DE SANTARÉM,
PA.

Alexsandra Ramos Guerreiro; Ezequias
Procópio Brito; Zélia Maria Pimentel Nunes;
José Reinaldo Pacheco Peleja; Inácio Barros
Junior

162

A MORFOMETRIA DAS OSTRAS COMO FATOR DETERMINANTE
NA COMPOSIÇÃO DO BIOFOULING

Pedro Emmanuel Santos Sousa; Shirley Amaral
Rafael; Werverton John Pinheiro dos Santos;
Mara Rúbia Ferreira; Marko Herrmann; Rafael
Anaisce das Chagas

163

CAMARÕES ALPHEÍDEOS DO LITORAL PARAENSE: EXTENSÃO
DA BIOGEOGRAFIA DE Alpheus chacei Carvacho, 1979

Pedro Emmanuel Santos Sousa; Shirley Amaral
Rafael; Jacqueline Adélia Souza Fernandes;
Kaytson Michael Vila Nova de Vasconcelos;
Weverton John Pinheiro dos Santos; Mara

Rúbia Ferreira; Marko Herrmann; Rafael
Anaisce das Chagas

164

REGISTRO DE Goyazana castelnaui (H. Milne-Edwards, 1853)
NA ILHA DO MARAJÓ, REGIÃO AMAZÔNICA

Pedro Emmanuel Santos Sousa; Shirley Amaral
Rafael; Jessica Nunes Franco; Weverton John
Pinheiro dos Santos; Mara Rúbia Ferreira;
Rafael Anaisce das Chagas*; Andrea
Magalhaes Bezerra

165

ANÁLISE SOCIOECONÔMICA E CONSUMO DOS
FREQUENTADORES DA FEIRA DO PEIXE VIVO NO MUNICÍPIO DE
CASTANHAL-PA

João Victor de Assis Peres; Gecianne Mayara
Furtado Mourão; Max Rodrigo Costa de
Araújo; Lins Erik Oliveira da Silva

166

COMPORTAMENTO ALIMENTAR DO PACU-BRANCO NO MÉDIO
RIO XINGU: VARIAÇÃO SAZONAL NA DIVERSIDADE E
IMPORTÂNCIA DOS ITENS EM PERÍODO PÓS-BARRAMENTO
PELA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE

Thaize dos Santos Souza; Ana Laura Pereira
Santos; Juarez Carlos Brito Pezzuti; Marcelo
Costa Andrade

167

CARACTERIZAÇÃO MORFOMÉTRICA DE UMA ESPÉCIE DE
CARANGUEJO DE IMPORTÂNCIA ECONÔMICA PARA A REGIÃO
NORTE/NORDESTE, O ARATU. DADOS PRELIMINARES.

Lucas Nunes da Silva; Nathane Jamilly de Assis;
Tatiana Beltrão Alves da Costa; Mauro de Melo
Junior; Renata Akemi Shinozaki-Mendes

168

ÓLEO ESSENCIAL DE Lippia alba PARA CONTROLE in vitro DE
Neoechinorhynchus buttnerae (ACANTHOCEPHALA)

Carinne Moreira De Souza Costa; Jeanh Lucas
Flores Vaz; Talissa Beatriz Costa Lima; Liliane
Campos Ferreira; Francisco Célio Maia Chaves;
Edsandra Campos Chagas; Gabriela Tomas
Jerônimo

169

AÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL DE Mentha piperita, SOBRE
Neoechinorhynchus buttnerae (ACANTHOCEPHALA), PARASITO
DE Colossoma macropomum

Carinne Moreira de Souza Costa; Liliane
Campos Ferreira; Matheus Gomes da Cruz;
Talissa Beatriz Costa Lima; Franmir Rodrigues
Brandão; Edsandra Campos Chagas; Francisco
Célio Maia Chaves; Maurício Laterça Martins;
Gabriela Tomas Jerônimo

170

UTILIZAÇÃO DE PROBIÓTICO COMERCIAL EM DIFERENTES
DENSIDADES DE ESTOCAGEM PARA JUVENIS DE TAMBAQUI
(Colossoma macropomum) NO ESTADO RORAIMA

Gleici Leite de Oliveira; Antônio Rodrigues de
Souza; Edinês Monteiro do Nascimento;
Marcelo Figueira Pontes; Alessandra Campos
Fortes; Aldenor Araújo da Silva; Marianna
Valéria Pereira Cabral Torres; Lucas Eduardo
Comassetto

171

Composição centesimal de Ucides cordatus (LINNAEUS, 1763)
(DECAPODA: BRACHYURA), adquiridos em feira popular no
município de Macapá, Amapá, Brasil

Evlen Tamile Silva do Carmo; Arllon José dos
Santos Dias; Ed Marcos Homobono da Silva;
Marcelo Marques Beijamim; Márcio Cunha
Ferreira; Gabriel Araújo da Silva

172

PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS PESCADORES DA
COMUNIDADE DE JABURU EM
MONTE ALEGRE: SUBSÍDIOS AO DESENVOLVIMENTO
TERRITORIAL

Geovane Ribeiro Vasconcelos Lima; Carolyne
da Costa Sadala; Carlos Henrique Porfírio
Marques; Marco Aurélio Oliveira Santos;
Suzete Roberta da Silva

173

QUALIDADE DE STEAK DE TAMBAQUI EMPANADO COM
DIFERENTES FARINHAS

Maria Antônia Batista Trindade; Euclides Luis
Queiroz de Vasconcelos; Paula Ribeiro dos
Santos; Antônio Fábio Lopes de Souza; Hérlon
Mota Atayde; Joel Lima da Silva Júnior;
Antônio José Inhamuns

174

CAPTURA DA PESCADA AMARELA (Cynoscion acoupa,
Lacepède, 1801) PELA FROTA INDUSTRIAL ARRASTEIRA NA
PLATAFORMA CONTINENTAL AMAZÔNICA

Max Rodrigo Costa de Araújo; Raiane Brabosa
Vilhena; Gecianne Mayara Furtado Mourão;
Lins Erik Oliveira da Silva

175

DIETA DA ESPÉCIE Schizodon fasciatus (CHARACIFORMES,
ANOSTOMIDAE), DE UM TRECHO DO LAGO GRANDE, MONTE
ALEGRE, PARÁ

Yana Karine Silva Coêlho; Telma Evellyn
Bezerra Marinho; Jael Saray Coelho de Sousa;
Geysa Manuelle Figueira da Silva; Nágela
Letícia Fernandes Dantas; André Luiz Colares
Canto

176

PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO COMO ALTERNATIVA AO USO DE
RESÍDUOS DO PROCESSAMENTO DA GURIJUBA (Sciades
parkeri)

Emilly Monteiro Lopes; Alexandre Vaz da Silva;
Francisco Alex Lima Barros; Leonnan Carlos
Carvalho de Oliveira; Ana Claudia Carvalho da

Silva; Marcus Danilo Neves Pinheiro; Victor
Hugo Piedade Vieira; Lorena Batista de Moura;
Daniel Abreu Vasconcelos Campelo; Bruno
José Corecha Fernandes Eiras; Antonio Rafael
Gomes de Oliveira; Carlos Alberto Martins
Cordeiro

177

EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DO PROBIÓTICO AUTÓCTONE
Enterococcus faecium NO PEIXE ORNAMENTAL AMAZÔNICO
Pterophyllum scalare

Emilly M. Lopes; Alexandre V. da Silva;
Leonnan C. C. de Oliveira; Danilo V. Batista;
Ana Claudia C. da Silva; Cíntia S. B. do
Nascimento; Carlos A. M. Cordeiro; Márcia V.
S. do Couto; Perteson E. G. Paixão; Thays B. R.
Santos; Natalino da C. Sousa; Rodrigo Y.
Fujimoto
Emilly Monteiro Lopes; Alexandre Vaz da Silva;
Leonnan Carlos Carvalho de Oliveira; Danilo
Vitor Vilhena Batista; Carlos A Martins
Cordeiro; Márcia V Silva do Couto; Perteson E
Guimarães Paixão; Tays Brito Reis Santos;
Nayara Siqueira dos Santos; Rosylaine de Jesus
Barbosa; Rodrigo Yudi Fujimoto; Natalino da
costa Sousa

178

EFEITO DO EXTRATO AQUOSO DE Schinus terebinthifolius NO
CONTROLE DA DOENÇA DOS PONTOS BRANCOS NO CULTIVO
DE TILAPIA DO NILO

179

DIVERSIDADE TRÓFICA DE ANOSTOMÍDEOS DO RIO XINGU,
PARÁ, BRASIL

Caroline Costa Rocha e Silva; Oliver dos Passos
Lisboa; Tommaso Giarrizzo; Marcelo Costa
Andrade

180

SOBREPOSIÇÃO DE NICHO ENTRE DUAS ESPÉCIES DE
LORICARIIDAE ENDÊMICAS DO RIO XINGU, PARÁ, BRASIL

Caroline Costa Rocha e Silva; Oliver dos Passos
Lisboa; Tommaso Giarrizzo; Marcelo Costa
Andrade

181

VARIAÇÃO ONTOGENÉTICA NO NÍVEL TRÓFICO DE
Phractocephalus hemioliopterus
(SILURIFORMES) DO RIO XINGU

Caroline Costa Rocha e Silva; Oliver dos Passos
Lisboa; Tommaso Giarrizzo; Marcelo Costa
Andrade

182

CONDIÇÕES HIGIÊNICOS SANITÁRIAS E AVALIAÇÃO
MICROBIOLÓGICA DO PESCADO COMERCIALIZADO EM FEIRASLIVRES NA CIDADE DE SÃO LUÍS, MA

Juliany Silva Mendes; Camila Magalhães Silva;
José de Ribamar Silva Barros

183

ELABORAÇÃO DE MASSA DE MACARRÃO ENRIQUECIDA COM
FARINHA DE PESCADO (Curimata cyprinoides)

Haeliton Setubal Costa; Leudiane dos Santos
Pinheiro; Gleyciane de Fatima Pereira;
Francielle Diniz Passos; Luana Margalho
Quaresma; Christian Humberto Caicedo Flaker;
Marcos Antonio Delmondes Bomfim; Adriana
Cristina Bordignon

184

CARACTERIZAÇÃO DO DIMORFISMO SEXUAL SECUNDÁRIO DO
PEIXE ORNAMENTAL AMAZÔNICO ACARI PÃO L333
Hypancistrus sp. (SILURIFORMES, LORICARIIDAE)

Ryuller G. A. Reis; Renata Silva De Oliveira;
Ivana Kerly Da S. Viana; Higo A. Abe; Nuno
Filipe A. C. de Melo; Rodrigo Y. Fujimoto;
Rossineide M. da Rocha; Rodrigo Takata

185

EFEITO DO MANEJO ALIMENTAR E DA DENSIDADE DE
ESTOCAGEM NA LARVICULTURA DO PEIXE ORNAMENTAL
AMAZÔNICO ACARI PÃO L333 (LORICARIIDAE: Hypancistrus sp)
EM CATIVEIRO

Ryuller Gama Abreu Reis; Leonnan Carlos
Carvalho de Oliveira; Pablo Costa Jastes Alves;
Higo Andrade Abe; Nuno Felipe Alves Correia
de Melo; Rodrigo Yudi Fujimoto; Rossineide
Martins da Rocha; Rodrigo Takata

186

QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DAS ÁGUAS DO RIO PACIÊNCIA:
UM DOS PRINCIPAIS RIOS DA ZONA LESTE DA ILHA DE UPAONAÇU, MA.

Camila Magalhães Silva; Marcelo Victor
Rodrigues da Silva; Izabela Alves Paiva

187

IDENTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES DE OSTRAS PERTENCENTES AO
GÊNERO Crassostrea spp. UTILIZANDO PCR MULTIPLEX.

Álvaro Cirino da Silva Júnior Isabela Bacalhau
de Oliveira; Suzianny Maria Bezerra Cabral da
Silva

188

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E MORFOMÉTRICA DOS
OTÓLITOS LAPILLI DO Franciscodoras marmoratus (REINHARDT,
1874), CAPTURADO NO SUBMÉDIO RIO SÃO FRANCISCO, NOS
RESERVATÓRIOS DE PAULO AFONSO – BA.

Patrícia Barros Pinheiro; Weslley Makson
Santos da Paz; José Cícero de Jesus Filho

189

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E MORFOMÉTRICA DOS
OTÓLITOS ASTERISCI DO Serrasalmus brandtii (LÜTKEN, 1875),
CAPTURADO NO RESERVATÓRIO DE MOXOTÓ, PAULO AFONSO
– BA

Patrícia Barros Pinheiro; Sávio Benício da Silva;
Eduardo Augusto Silva Melo; Lídia Brena de
Oliveira Cardoso; Fabricio de Lima Freitas

190

MORFOLOGIA E MORFOMETRIA DOS OTÓLITOS ASTERISCI DO
PEIXE-CACHORRO Acestrorhynchus britskii (MENEZES, 1969),
CAPTURADO NO RESERVATÓRIO DE MOXOTÓ, PAULO AFONSO
– BA

Patrícia Barros Pinheiro; Eduardo Augusto Silva
Melo; Sábio Benício da Silva; Lídia Brena de
Oliveira Cardoso; Fabricio de Lima Freitas

191

UTILIZAÇÃO DE FARINHA DE INSETOS COMO INGREDINTE PARA
RAÇÃO NA AQUICULTURA.

Ryuller Gama Abreu Reis; Leonnan Carlos
Carvalho de Oliveira; Pablo Costa Jastes Alves;
Higo Andrade Abe; Tiago Duarte da Silva; Nuno
Filipe Alves Correia de Melo; Rodrigo Yudi
Fujimoto; Rossineide Martins da Rocha;
Rodrigo Takata

192

CARACTERIZAÇÃO DA PESCA DE ESPÉCIES ORNAMENTAIS DA
FAMÍLIA LORICARIIDAE NO RIO XINGU, ESTADO DO PARÁ

Ryuller Gama Abreu Reis; Leonnan Carlos
Carvalho de Oliveira; Pablo Costa Jastes Alves;
Higo Andrade Abe; Marcus Danilo Neves
Pinheiro; Nuno Filipe Alves Correia de Melo;
Rodrigo Yudi Fujimoto; Rossineide Martins da
Rocha; Rodrigo Takata

193

OCORRÊNCIA DE PEIXES ORNAMENTAIS EM TRONCOS CAÍDOS
NAS MARGENS DO LAGO DO TUPÉ, AMAZONAS, BRASIL

Daniel Olentino Brito de Souza; Markus Sousa
Leal; Chiara Lubich Cardoso Furtado; Hélio
Daniel Beltrão dos Anjos; Kedma Cristine
Yamamoto

194

QUALIDADE DA ÁGUA DO TRANSPORTE DE JUVENIS DO
CAMARÃO-DA-AMAZÔNIA Macrobrachium amazonicum SOB
DIFERENTES DENSIDADES DE ESTOCAGEM

Gleika Tamires Jordão do Reis; Alícia Maria de
Andrade Siqueira; Elissandro Cardoso Costa da
Silva; Luciano Jensen Vaz; Michelle Midori
Sena Fugimura

195

RENDIMENTO DE PIRAPITINGA (Piaractus brachypomus) IN
NATURA E SUBMETIDA A DIFERENTES MÉTODOS DE
DEFUMAÇÃO

Gelcirene de Albuquerque Costa; Jefter
Fernandes Lopes; Isamilde Rosa de Carvalho

196

PRODUTIVIDADE DA PESCA ESPORTIVA REALIZADA EM SANTA
ISABEL DO RIO NEGRO, AMAZONAS

Chiara Lubich Cardoso Furtado; Flávia Kelly
Siqueira-Souza; Carlos Edwar de Carvalho
Freitas

197

INFLUÊNCIA DO TIPO DE APETRECHO SOBRE O TAMANHO DO
TUCUNARÉ (Cichla spp) CAPTURADO PELA PESCA ESPORTIVA
NO MÉDIO RIO NEGRO, (AMAZONAS, BRASIL)

Chiara Lubich Cardoso Furtado; Carlos Edwar
de Carvalho Freitas; Flávia Kelly SiqueiraSouza

198

OCORRÊNCIA DE TROFÉUS DE TUCUNARÉ CAPTURADOS EM
ÁREA DE TERRA INDÍGENA E DE LIVRE ACESSO, NA REGIÃO DE
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO, AMAZONAS

Chiara Lubich Cardoso Furtado; Carlos Edwar
de Carvalho Freitas; Flávia Kelly Siqueira-Souza

199

DNA barcode como ferramenta para discriminação de espécies
do gênero Hypophthalmus spp. no rio Solimões/Amazonas

Giselle Moura Guimarães-Marques; Kyara
Martins Formiga; Jacqueline da Silva Batista

200

COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DE PIRAPITINGA (Piaractus
brachypomus) IN NATURA E DEFUMADA, ORIUNDA DE
AQUICULTURA.

Gelcirene de Albuquerque Costa; Carlos Freire
Calafate Ferreira; Jefter Fernandes Lopes; Lígia
dos Santos Mourão; Adriana Pontes Viana;
Antônio José Inhamuns da Silva

201

PARTIÇÃO DO NICHO TRÓFICO DE Diapterus auratus (Ranzani,
1842) E Stellifer naso (Jordan, 1889) NO DELTA DO PARNAÍBA,
REGIÃO ESTUARINA NO NORDESTE BRASILEIRO

Thaize dos Santos Souza; Gleyce Grabrielle do
Espirito Santo Aquino; Rory Romero de Sena
Oliveira; Tommaso Giarrizzo; Ulrich Saint-Paul;
Marcelo Costa Andrade

202

ELABORAÇÃO, ANÁLISE SENSORIAL E ECONÔMICA DE
NUGGETS DESENVOLVIDOS UTILIZANDO RESÍDUOS
COMESTÍVEIS DE CAMURIM Centropomus undecimalis (Bloch,
1792)

Victor Hugo Piedade Vieira; Bárbara Cristina
Santos de Brito; Emilly Monteiro Lopes;
Alexandre Vaz da Silva; Bruno José Corecha
Fernandes Eiras; Lorena Batista de Moura;
Daniel Abreu Vasconcelos Campelo; Carlos
Alberto Martins Cordeiro

203

ELABORAÇÃO DE FISHBURGER E BOLINHO COMO
ALTERNATIVAS AO USO DE RESÍDUOS DO PROCESSAMENTO DE

Victor Hugo Piedade Vieira; Jadson Miranda de
Sousa; Emilly Monteiro Lopes; Alexandre Vaz

ARABAIANA Seriola lalandi (Valenciennes, 1833)

da Silva; Bruno José Corecha Fernandes Eiras;
Lorena Batista de Moura; Daniel Abreu
Vasconcelos Campelo; Carlos Alberto Martins
Cordeiro

204

UTILIZAÇÃO DOS MODELOS OCULTOS DE MARKOV NA ANÁLISE
COMPORTAMENTAL DOS PESCADORES: UM ESTUDO DE CASO
COM A FROTA PESQUEIRA DE FERNANDO DE NORONHA
(NORDESTE, BR)

Tatiana Beltrão; Paulo Travassos; Sophie
Bertrand

205

DESCRIÇÃO DA ICTIOFAUNA ACOMPANHANTE DA PESCA DE
ARRASTO MOTORIZADO DE CAMARÃO NO NORDESTE DO
BRASIL

Rafaela Passarone; Catarina C de Melo; Anne K
S Justino; Latifa Pelage; Alex S Lira; Lucas V S
Silva; Cecília Craveiro Flávia Lucena-Frédou;
Emanuell Felipe B da Silva

206

POPULATIONAL ASPECTS AND DISTRIBUTION OF THE WHITE
GRUNT (Haemulon plumierii) AT THE CONTINENTAL SHELF IN
THE NORTHEAST OF BRAZIL

Catarina Cardoso de Melo; Andrey Paulo
Cavalcanti Soares; Latifa Pelage; Anne Karen
da Silva Justino; Rafaela Passarone; Alex Souza
Lira; Leandro Nolé Eduardo; Arnaud Bertrand;
Flávia Lucena-Frédou

207

CPUE OU CPUA, QUAL O MELHOR ÍNDICE DE ABUNDÂNCIA
RELATIVA PARA A PESCA DE ARRASTO DE CAMARÕES?

Paulo Victor do Nascimento Araújo; Carolina
Teixeira Puppin Gonçalves; Laiane Lane Lucena
de Medeiros; Fúlvio Aurélio de Morais Freire

208

DIVERSITY OF GRUNTS (HAEMULIDAE) ALONG THE
CONTINENTAL SHELF IN THE NORTHEAST OF BRAZIL

Catarina Cardoso de Melo; Latifa Pelage; Anne
Karen da Silva Justino; Rafaela Passarone;
Andrey Paulo Cavalcanti Soares; Alex de Souza
Lira; Leandro Nolé Eduardo; Arnaud Bertrand;
Flávia Lucena-Frédou

209

ATIVIDADE ANTI-PARASITÁRIA DE ACANTEX® NO CONTROLE DE
Neoechinornhychus buttnerae (ACANTHOCEPHALA) EM
TAMBAQUI.

Fernanda de Alexandre Sebastião; Maria Inês
Braga de Oliveira; Liliane Campos Ferreira;
Maria Juliete Souza Rocha; Ana Maria Souza da
Silva; Lorena Vieira de Matos; Cláudia Majolo;
Edsandra Campos Chagas

210

CARACTERIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR DO
Batrachoides surinamensis (BATRACHOIDIFORMES:
BATRACHOIDIDAE) NO ESTUÁRIO DO RIO CAETÉ, PARÁ

Antonio Augusto Jardim dos Santos Júnior;
Rory Romero de Sena Oliveira; Gleyce
Gabrielle do Espírito Santo Aquino; Thaize dos
Santos Souza; Marcelo Costa Andrade

211

COMÉRCIO E CONSUMO DE QUELÔNIOS NO MUNICÍPIO DE
MANACAPURU, AMAZONAS

Neiana Pereira Anselmo; Flavia Dayane Felix
Farias; Marcio Quara de Carvalho Santos;
Ariany Rabello da Silva Liebl; Paulo Henrique
Rocha Aride; Adriano Teixeira de Oliveira

212

RENDIMENTO E COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DE DUAS ESPÉCIES
DE BAGRES AMAZÔNICOS

Nazareno Brito Coutinho; Euclides Luis Queiroz
de Vasconcelos; Paula Ribeiro dos Santos;
Patrícia Castro Oliveira; Antônio Fábio Lopes
de Souza; Joel Lima da Silva Júnior; Antônio
José Inhamuns

213

PARAMÊTROS HEMATOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS DE
Peltocephalus dumerilianus (TESTUDINES: PODOCNEMIDIDAE)
DA AMAZÔNIA CENTRAL

Neiana Pereira Anselmo; Cleide Karoline
Pereira da Silva; Flávia Dayane Félix Farias;
Marcio Quara de Carvalho Santos; Ariany
Rabello da Silva Liebl; Paulo Henrique Rocha
Aride; Adriano Teixeira de Oliveira

214

OCORRÊNCIA DE HELMINTOS EM ESTÔMAGOS DE PEIXES
COLETADOS NO LITORAL NORTE DO BRASIL

Antonio Augusto Jardim dos Santos Júnior;
Rory Romero de Sena Oliveira; Gleyce
Gabrielle do Espirito Santo Aquino; Thaize dos
Santos Souza; Marcelo Costa Andrade

215

QUALIDADE DO TAMBAQUI TRATADO COM ATMOSFERA
MODIFICADA

Joel Lima da Silva Júnior; Euclides Luis Queiroz
de Vasconcelos; Paula Ribeiro dos Santos;
Patrícia Castro Oliveira; Antônio Fábio Lopes
de Souza; Antônio José Inhamuns

216

INFECÇÃO PARASITÁRIA EM Pterophyllum scalare (ACARÁBANDEIRA), PEIXE ORIUNDO DA REGIÃO AMAZÔNICA.

Karina Francis de Souza Barbosa; Rúbia Neris
Machado; Ana Lúcia Silva Gomes; Wallice

Paxiúba Duncan

217

CÓDIGO DE BARRAS DE DNA COMO FERRAMENTA PARA
SUBSIDIAR ESTUDOS DE DNA AMBIENTAL NA AMAZÔNIA
BRASILEIRA

Danniel Rocha Bevilaqua; Adolfo José da
MOTA; Carlos Edwar de Carvalho Freitas;
Jacqueline da Silva Batista

218

ASPECTOS PRELIMINARES DO HÁBITO ALIMENTAR DO CAÇÃOBAGRE (Cirrhigaleus asper) CAPTURADO NO LITORAL DE
PERNAMBUCO, BRASIL.

Pollyana Christine Gomes Roque; Fernanda
Virginia Albuquerque da Silva; Danielle de Lima
Viana; Fábio Hissa Vieira Hazin

219

APLICAÇÃO DA CURVA DE CORREÇÃO DE KETCHEN (1975)
PARA DETERMINAÇÃO DE BANDAS DE CRESCIMENTO
PERDIDAS EM ESPINHOS DAS NADADEIRAS DORSAIS DE
TUBARÕES SQUALÍDEOS

Sara de Castro Loebens; Pollyana Christine
Gomes Roque; Danielle de Lima Viana; Fábio
Hissa Vieira Hazin

220

ESTRUTURA POPULACIONAL DO Squalus cf. albicaudus
CAPTURADO NA COSTA DE
PERNAMBUCO, BRASIL

Sidney Marcelo Victor de Andrade; Pollyana
Christine Gomes Roque; Danielle de Lima
Viana; Fábio Hissa Vieira Hazin

221

EFEITO OVICIDA DOS ÓLEOS ESSENCIAIS DE Lippia alba, Lippia
sidoides e Lippia gracilis SOBRE O ACANTOCÉFALO
Neoechinorhynchus buttnerae.

Bianca Natally Viana Serra; Edsandra Campos
Chagas; Francisco Célio Maia Chaves; Gabriela
Tomas Jerônimo; Maurício Laterça Martins

222

CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE ALIMENTAR DA ICTIOFAUNA
NO PARQUE NACIONAL DO CABO ORANGE, AMAPÁ – AP

Elisabete Almeida Miranda; Neuciane Dias
Barbosa

223

RECRIA DE TAMBAQUI COLOSSOMA MACROPOMUM EM ÁGUA
CLARA E SISTEMA DE BIOFLOCOS COM REUSO DE ÁGUA

Patricia Dias dos Santos; Ana Jéssica Pereira Da
Silva; Luciano Jensen Vaz Michelle Midori Sena
Fugimura

224

COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA NOS RIACHOS DE PLATÔ DA
FLONA DE SARACÁ-TAQUERA, AMAZÔNIA ORIENTAL

Thaize dos Santos Souza; Aline da Silva Leão;
Caroline Costa Rocha e Silva; Tommaso
Giarrizzo; Marcelo Costa Andrade

225

DIFERENTES TEMPOS DE QUEIMA À EXTRAÇÃO DE MATÉRIA
MINERAL DE MOLUSCOS BIVALVES.

Ladson Fábio Araújo De Oliveira; Ione Iolanda
Dos Santos; Jaqueline Lima De Moura; Ana
Jéssica Pereira Da Silva; Patricia Dias Dos
Santos

226

PRODUÇÃO DE CAMARÃO MARINHO Litopenaeus vannamei
(BOONE, 1931) UTILIZANDO BIORREMEDIADOR EM ÁGUAS
COM BAIXA SALINIDADE.

Patrizia Paula Leitão da Cunha; Tulio Rodrigues
Feitosa; Karolaine Rocha de Sá Medeiros;
Larissa Lívia Eufrazio da Silva; César Antunes
Rocha Nunes; Pedro Gargur dos Santos Coroa;
André Luis Lima Batista Sales

227

IDENTIFICAÇÃO DE GENES RELACIONADOS A HIPÓXIA EM
TAMBAQUI
(Colossoma macropomum)

Vanessa Tourinho Costa; Alex Alberto Vela
Facundo; José Dirley Mendes Alborado; José
de Ribamar da Silva Nunes

228

USO DE BIORREMEDIADOR NA PRODUÇÃO DO CAMARÃO
Litopenaeus vannamei (BOONE, 1931).

Patrizia Paula Leitão da Cunha; Tulio Rodrigues
Feitosa; Karolaine Rocha de Sá Medeiros;
Larissa Lívia Eufrazio da Silva; César Antunes
Rocha Nunes; Pedro Gargur dos Santos Coroa;
André Luis Lima Batista Sales

229

RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO DE MACHOS E FÊMEAS DO
CAMARÃO ROSA (Farfantepenaeus paulensis) CAPTURADO NO
LITORAL SUL DO ESPÍRITO SANTO, BRASIL

Lucas Eduardo Comassetto; Caroline Vettorazzi
Bernabé; Roberta Cardozo de Paiva Garcia;
Lucas Areias Bassul; Cecília Fernanda Farias
Craveiro; Douglas da Cruz Mattos Neto;
Leonardo Demier Cardoso; Hildemário Castro
Neto; Marianna Valéria Pereira Cabral Torres;
Henrique David Lavander

230

DESEMPENHO PRODUTIVO DO Litopenaeus vannamei BOONE,
1931 (CRUSTACEA: DECAPODA) UTILIZANDO DIFERENTES
CORRETIVOS AGRÍCOLAS EM ÁGUAS OLIGOHALINAS

Patrizia Paula Leitão da Cunha; Taliany Santos
de Amorim; Israel Carneiro Santana; César
Antunes Rocha Nunes; André Luis Lima Batista
Sales

231

EFEITO SAZONAL SOBRE A DIETA DE PEIXES ONIVOROS EM
LAGOS DE VÁRZEA AMAZÔNICO MANEJADOS

Jerusa Halem do Nascimento Santos; Diogo
Campos Cardoso; Chiara Lubich Cardoso
Furtado; Carlos Edwar de Carvalho Freitas;
Flávia Kelly Siqueira de Souza

232

A COLEÇÃO DIDÁTICA E CIENTÍFICA DE PEIXES DO
LABORATÓRIO DE ICTIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
AMAZONAS - UFAM.

Wallacy Adriano Cavalcante Campos; Kedma
Cristine Yamamoto

233

ANÁLISE ECONÔMICA DO EMPREENDIMENTO DA
PISCICULTURA PARAÍSO NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO
RESERVATÓRIO DA USINA HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ,
AMAZÔNIA, BRASIL.

Daniele Assunção Pantoja; Roni Lima
Rodrigues; Rovlande do Socorro Almeida
Fernandes; leandro de Araújo Ferreira; Gabriel
dos Santos Miranda Filho; Jodivan Ferreira Vaz

234

DIETA DE TRÊS ESPÉCIES DE SARAPÓS DA FAMÍLIA
STERNOPYGIDAE (Eigenmannia macrops, Eigenmannia
trilineata e Eigenmannia virescens) EM AMBIENTES DE PRAIA
NO RIO NEGRO, AMAZONAS, BRASIL.

Wallacy Adriano Cavalcante Campos; Kedma
Cristine Yamamoto

235

INFLUÊNCIA DO ARRAÇOAMENTO NA QUALIDADE DE ÁGUA
EM PRODUÇÃO DE JUVENIS DE Colossoma macropomum COM
SISTEMA DE BIOFLOCOS

Ana Clara Aguiar de Lima; Luciano Jensen Vaz;
Michelle Midori Sena Fugimura

236

ESTRUTURA DA POPULAÇÃO DO CAMARÃO SETE-BARBAS
(Xiphopenaeus kroyeri) DO LITORAL SUL DO ESPÍRITO SANTO,
BRASIL

Lucas Eduardo Comassetto; Caroline Vettorazzi
Bernabé; Roberta Cardozo de Paiva Garcia;
Lucas Areias Bassul; Cecília Fernanda Farias
Craveiro; Douglas da Cruz Mattos Neto;
Leonardo Demier Cardoso; Hildemário Castro
Neto; Marianna Valéria Pereira Cabral Torres;
Henrique David Lavander

237

RELAÇÕES BIOMÉTRICAS DO CAMARÃO BRANCO (Litopenaeus
schmitti) CAPTURADO NO LITORAL SUL DO ESPÍRITO SANTO,
BRASIL

Lucas Eduardo Comassetto; Caroline Vettorazzi
Bernabé; Roberta Cardozo de Paiva Garcia;
Lucas Areias Bassul; Cecília Fernanda Farias
Craveiro; Douglas da Cruz Mattos Neto;
Leonardo Demier Cardoso; Hildemário Castro
Neto; Marianna Valéria Pereira Cabral Torres;
Henrique David Lavander

238

A ECOLOGIA TRÓFICA E A PARTIÇÃO DE RECURSOS DE
Sternoptyx pseudobscura E S. diaphana NO NORDESTE DO
BRASIL

Lucas Vinícius Santos Silva; Leandro Nolé
Eduardo; Arnaud Bertrand; Michael
Mincarone; Thierry Frédou; Flávia Lucena
Frédou

239

DIAGNÓSTICO DA CIRCULAÇÃO DE PESCADO EM SANTARÉM –
PA: ESTUDO DE CASO DOS CAMINHÕES, EMPRESÁRIOS E
INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO

Charles Hanry Faria Júnior; Járlisson Melo
Sousa

240

ESTUDANTES INDIGENAS WAI-WAI NA UFOPA:
SOCIOECONOMIA E CONSUMO DE PEIXES

Charles Hanry Faria Junior; Ronaldo Souza dos
Santos

241

A TAXIDERMIA E A TERCEIRA IDADE: INSERÇÃO
LUDOPEDAGÓGICA

Karina Soares de Souza; Erika Lima dos Santos;
Fátima Lúcia de Brito dos Santos; Ruy
Albuquerque Tenório

242

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE TUBARÃO-AZUL

Silvaneide Luzinete Rodrigues; Ana Júlia Rufino
de Freitas; Vívian Graziela Oliveira Carneiro;
Humber Agrelli de Andrade

243

APLICAÇÃO DO MÉTODO DE MONTE CARLO NA ANÁLISE
ECONÔMICA DE UMA PISCICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DO
PARÁ, AMAZÔNIA, BRASIL

Matheus Henrique Correa Marques; Jhonatan
Willians Pimentel Costa; Suane Cristina do
Nascimento Matos; Gerfeson Almeida da Silva;
Max Wendel Milhomem Costa; Daércio José de
Macedo Ribeiro Paixão; Evaldo Martins da
Silva; Marcos Ferreira Brabo

244

DESEMPENHO PRODUTIVO DE PÓS-LARVAS DE ACARÁ
BANDEIRA Pterophyllum scalare (SHULTZE, 1823)
ALIMENTADOS COM ARTÊMIA ENRIQUECIDA COM ÓLEOS
VEGETAIS

Isabele Silva Nunes; Pamella Talita da Silva
Melo; Bruno José Corecha Fernandes Eiras;
Luís Cláudio Castro; Elviro dos Anjos da Silva
Neto; Galileu Crovatto Veras; Lorena Batista de
Moura; Rauquírio André Albuquerque Marinho
da Costa; Daniel Abreu Vasconcelos Campelo

245

COMPOSIÇÃO DAS CAPTURAS DA FROTA BRASILEIRA DE ATUNS
E AFINS ENTRE 1958 A 2017

Álvaro Cirino da Silva Júnior; Silvaneide
Luzinete Rodrigues; Vívian Graziela Oliveira
Carneiro; Humber Agrelli de Andrade

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE OTÓLITOS SAGITTA DE
Physiculus kaupi Physiculus sp. COLETADO NA COSTA DE
PERNAMBUCO E NO ARQUIPÉLAGO DE SÃO PEDRO E SÃO
PAULO, BRASIL.
CARACTERIZAÇÃO DAS FEIRAS DE PESCADO DO MUNICÍPIO DE
ÁGUA DOCE DO MARANHÃO.

Lucas Nunes da Silva; Alessandra Maria
Advincula da Pires; Marcela Karolinny da Silva
Costa; Sara de Castro Loebens; Fabio Hissa
Vieira Hazin
Izabela Alves Paiva; Nathaly Ferreira Gatinho;
Camila Magalhães Silva

248

A SAZONALIDADE COMO FATOR DE INFLUENCIA NA
ORGANIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES EM LAGOS DE
VÁRZEA MANEJADOS NA ILHA DA PACIÊNCIA, MUNICÍPIO DE
IRANDUBA, AMAZONAS, BRASIL.

Wallacy Adriano Cavalcante Campos; Flávia
Kelly Siqueira-Souza

249

REVOLUÇÃO AZUL: O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA
PECUÁRIA NA AMAZÔNIA SUL-OCIDENTAL.

Carlos Henrique P. Marques; Francisco H. F.
Costa; Rafael L. Maciel Suzete R. da Silva ; Ana
Luzia A.; Claudio Araújo

250

AVALIAÇÃO HIGIÊNICO-SANITÁRIO DE DOIS MERCADOS DE
COMERCIALIZAÇÃO DE PEIXES NA CIDADE DE SÃO LUIS,
MARANHÃO.

Izabela Alves Paiva; Juliany Silva Mendes;
Marcelo Victor Rodrigues Silva; Nayanne
França Campos; Natacha Bianca Araújo Silva;
José Ribamar Silva Barros; Camila Magalhães
Silva

251

ANÁLISE DE RENDIMENTO DE BIOMASSA E CRESCIMENTO DA
MICROALGA MARINHA Chaetoceros muelleri COM DEPLEÇÃO
DA FONTE DE NITROGÊNIO

Susana Félix Moura dos Santos; Illana Beatriz
Rocha de Oliveira; Ana Cláudia Teixeira Silva;
Dilliani Naiane Mascena Lopes; Maria da
Conceição Oliveira Freitas; Cristiane Freitas
Pacheco; Rafael Lustosa Maciel; Francisco
Hiran Farias Costa; José William Alves da Silva

252

COMPOSIÇÃO DO BYCATCH ENCONTRADO NO ARRASTO DE
CAMARÃO NO LITORAL SUL DO ESPÍRITO SANTO, BRASIL

Marianna Valéria Pereira Cabral; Caroline
Vettorazzi Bernabé; Roberta Cardozo de Paiva
Garcia; Breno Ribeiro; Lucas Areias Bassul;
Douglas da Cruz Mattos; Leonardo Demier
Cardoso; Lucas Eduardo Comassetto; Paulo
Henrique Rocha Aride; Henrique David
Lavander

253

PESCA FANTASMA, UM INIMIGO COMUM A ECOLOGIA, PESCA
E ECONOMIA.

Luciano Lima de Oliveira; Janice Palheta Gama;
Ádria Rafaela Vulcão Pereira; Djemeson Silva
Tavares; Carlos Eduardo Rangel de Andrade

254

MARCADORES DE DNA MICROSSATÉLITES PARA
Brachyplatystoma filamentosum (SILURIFORMES:
PIMELODIDAE): ISOLAMENTO, CARACTERIZAÇÃO E
AMPLIFICAÇÃO HETERÓLOGA NO GÊNERO Brachyplatystoma

Larissa Melo das Neves; Kyara Martins
Formiga; Jacqueline da Silva Batista

255

IMPORTÂNCIA ECOLÓGICA E ABUNDÂNCIA DAS
(RHODOPHYTA) MACROALGAS MARINHAS - PONTAL DE
MACEIÓ, FORTIM- CE

Calebi de Assis Silva Viana; Dilliani Naiane
Mascena Lopes; Maria da Conceição Oliveira
Freitas; Cristiane Freitas Pacheco; Rafael
Lustosa Maciel; Francisco Hiran Farias Costa;
José William Alves da Silva

256

COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DAS ASSEMBLEIAS DE PEIXES
ASSOCIADAS A FATORES TEMPORAL E SAZONAL EM LAGOS DE
VÁRZEA NA REGIÃO DO MÉDIO RIO SOLIMÕES.

Thaynara Sofia Gomes Vieira; Diogo Campos
Cardoso; Flávia Kelly Siqueira de Souza

257

MONITORAMENTO DA PESCA COMERCIAL EM BARCELOS,
AMAZONAS

Ingrid Rafaele de Almeida Militão; Maria
Angélica de Almeida Corrêa

258

ESTIMATIVA DA DIVERSIDADE GENÉTICA E IDENTIFICAÇÃO
MOLECULAR DA LINHAGEM MATERNA USADA PARA A
PRODUÇÃO DE HÍBRIDOS DE JUNDIÁ COM SURUBIM

Antonio Saulo Cunha Machado; Joyce Ieda
Batista Galvão; Elizangela Tavares Batista e
Jacqueline da Silva Batista

259

DESEMPENHO ZOOTÉCNICO DE ALEVINOS (Oreochromis
niloticus) EM VIVEIROS COM ELEVADA DENSIDADE UTILIZANDO
ENZIMA REDUTORA DE MATÉRIA ORGÂNICA

Calebi de Assis Silva Viana; Dilliani Naiane
Mascena Lopes; Maria da Conceição Oliveira
Freitas; Cristiane Freitas Pacheco; Rafael
Lustosa Maciel; Francisco Hiran Farias Costa;
José William Alves da Silva

260

SERÁ QUE VOCÊ COMPRA AQUILO QUE ESCOLHEU?
IDENTIFICAÇÃO MOECULAR POR DNA BARCODE DOS PACOTES

Diego Mavignieur Cajueiro de Albuquerque;
Kyara Martins Formiga; Jacqueline da Silva

246

247

DE PEIXES, ROTULADOS COMO PIRAMUTABA
(Brachyplatystoma vaillantii)

Batista

261

RENDIMENTO DA PARTE COMESTÍVEL DE ACARI-BODÓ
(LORICARIIDAE, Pterygoplichthys pardalis) IN NATURA E
SALGADO-SECO NA REGIÃO DE AMAJARI, RORAIMA.

Leidiana Santos de Matos; Genilson Tabosa
Wanderley; Karolaine Braga da Silva; Gelcirene
de Albuquerque Costa

262

CRITÉRIOS DISTINTOS PARA USO DE ESPÉCIES EXÓTICAS NA
PISCICULTURA EM LEGISLAÇÕES DE ESTADOS BRASILEIROS
QUE INTEGRAM A MESMA REGIÃO HIDROGRÁFICA: O CASO DA
TOCANTINS-ARAGUAIA

Bárbara Cristina Santos de Brito; Sadoc
Gonçalves Magalhães Neto; Renato Pinheiro
Rodrigues; Victor Hugo Piedade Vieira; Marcos
Ferreira Brabo

263

REGULAMENTAÇÃO DO USO DE ESPÉCIES EXÓTICAS EM
EMPREENDIMENTOS DE PISCICULTURA NO ESTADO DO PARÁ:
POSSIBILIDADES DE REGULARIZAÇÃO DAS INICIATIVAS EM
OPERAÇÃO

Bárbara Cristina Santos de Brito; Sadoc
Gonçalves Magalhães Neto; Renato Pinheiro
Rodrigues; Victor Hugo Piedade Vieira; Marcos
Ferreira Brabo

264

MACROALGAS MARINHAS (Rhodophyta, Phaeophyta e
Chlorophyta) PRESENTE NA PRAIA DE CANOA QUEBRADA - CE

Calebi de Assis Silva Viana; Dilliani Naiane
Mascena Lopes; Maria da Conceição Oliveira
Freitas; Izana de Moraes Melo; Ana Luzia
Assunção Cláudio de Araújo Rafael Lustosa
Maciel; Francisco Hiran Farias Costa; José
William Alves da Silva

265

BIOMASSA SECA DA DIATOMÁCEA Chaetoceros gracilis EM
DIFERENTES SALINIDADES VISANDO A PRODUÇÃO DE
BIODIESEL

Calebi de Assis Silva Viana; Dilliani Naiane
Mascena Lopes; Maria da Conceição Oliveira
Freitas; Izana de Moraes Melo; Ana Luzia
Assunção Cláudio de Araújo Rafael Lustosa
Maciel; Francisco Hiran Farias Costa; José
William Alves da Silva

266

INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE CULTIVO PARA PRODUÇÃO
DE ORGANISMOS AQUÁTICOS NO LABORATÓRIO DE
INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA AQUICULTURA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

Nayana de Souza dos Santos; Bruno Adan
Sagratzki Cavero

267

DIETA ALIMENTAR DO Hemiodus immaculatos, DURANTE O
PERÍODO DE CHEIA E SECA DE LAGOS DO PARQUE NACIONAL
DE ANAVILHANAS, AMAZONAS BRASIL.

Nayana de Souza dos Santos; Kedma Cristine
Yamamoto

268

IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DAS
COMUNIDADES FITOPLANCTÔNICAS NO CULTIVO DO
Litopenaeus vannamei EM FAZENDAS COMERCIAIS

Péricles Jarbas de Lima Pereira; Dilliani Naiane
Mascena Lopes; Maria da Conceição Oliveira
Freitas; Izana de Moraes Melo; Ana Luzia
Assunção Cláudio de Araújo Rafael Lustosa
Maciel; Francisco Hiran Farias Costa; José
William Alves da Silva

269

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS E MATERAIS UTILIZADOS NA
CONSTRUÇÃO DE UM TANQUE CIRCULAR DE FERROCIMENTO
DE 10M³ DE VOLUME ÚTIL UTILIZADO PARA AQUICULTURA NO
IFRR/CAM

Antônio Rodrigues de Souza; Teobaldo Oliveira
Passos; Edinês Monteiro do Nascimento;
Antônio Adalto Quinto; Carlos Dutra Costa;
Marianna Valéria Pereira Cabral Torres;
Marcelo Figueira Pontes; Aldenor Araújo da
Silva; Lucas Eduardo Comassetto

270

RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO DE DUAS ESPÉCIES DE PEIXES
ORNAMENTAIS DO MÉDIO RIO NEGRO, AMAZONAS, BRASIL

Marcio Quara de Carvalho Santos; Jefferson
Raphael Gonzaga Lemos; Carmel do
Nascimento Pereira; Paulo Henrique Rocha
Aride; Adriano Teixeira de Oliveira

271

AVALIAÇÃO SEMINAL DE MATRIZES DE TAMBAQUI Colossoma
macropomum (CUVIER 1818) DO CTTPA BALBINA, AMAZONAS

Nayana de Souza dos Santos; Paulo Amaral
Júnior; José Fernando Marques Barcellos;
Wallice Luiz Paxiúba Duncan

272

MONITORAMENTO DA MATÉRIA ORGÂNICA E CARBONO
ORGÂNICO PRESENTE EM AMOSTRAS DE SOLOS DE FAZENDAS
COMERCIAIS DE CAMARÃO

Péricles Jarbas de Lima Pereira; Dilliani Naiane
Mascena Lopes; Maria da Conceição Oliveira
Freitas; Emily Katrily Cruz de Freitas; Ana Luzia
Assunção Cláudio de Araújo Rafael Lustosa
Maciel; Francisco Hiran Farias Costa; José
William Alves da Silva

273

PESCA NEGATIVA DE ARRAIAS DE ÁGUA DOCE NO LAGO DE

Adriano Teixeira de Oliveira; Maria Fernanda

BALBINA, PRESIDENTE FIGUEIREDO, AMAZONAS

da Silva Gomes; Antônia Jaqueline Vitor de
Paiva; Marcio Quara de Carvalho Santos;
Maeyssa Mikaela Trindade Reis; Flávia Dayane
Félix Farias; Neiana Pereira Anselmo; Ariany
Rabello da Silva Liebl; Daniel da Silva Ladislau;
Thiago Marinho Pereira; Paulo Henrique Rocha
Aride

274

PRODUÇÃO COMERCIAL DO Litopenaeus vannamei EM ÁGUAS
OLIGOHALINAS

Péricles Jarbas de Lima Pereira; Dilliani Naiane
Mascena Lopes; Maria da Conceição Oliveira
Freitas; Emily Katrily Cruz de Freitas; Ana Luzia
Assunção Cláudio de Araújo Rafael Lustosa
Maciel; Francisco Hiran Farias Costa; José
William Alves da Silva

275

ANÁLISE SENSORIAL DE Colossoma macropomum E Brycon
amazonicus COMERCIALIZADOS EM SUPERMERCADOS DA
CIDADE DE MANAUS, AMAZONAS

Adriano Teixeira de Oliveira; Maria Fernanda
da Silva Gomes; Antônia Jaqueline Vitor de
Paiva; Marcio Quara de Carvalho Santos;
Maeyssa Mikaela Trindade Reis; Flávia Dayane
Félix Farias; Neiana Pereira Anselmo; Ariany
Rabello da Silva Liebl; Daniel da Silva Ladislau;
Thiago Marinho Pereira; Paulo Henrique Rocha
Aride

276

VARIAÇÃO TEMPORAL E ORIGEM DO TAMBAQUI (Colossoma
macropomum) DESEMBARCADO NA FEIRA DA PANAIR

Bismarck Pereira Lobo; Tiago Cabral Nóbrega;
Lucirene Aguiar de Souza; Sãmea Coelho
Bezerra do Nascimento

277

RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO DO CAMARÃO DA AMAZÔNIA
Macrobrachium amazonicum (Heller, 1862) (CRUSTACEA,
DECAPODA, PALAEMONIDAE) CAPTURADO NA ILHA DE
SANTANA, SANTANA, AMAPÁ, BRASIL

Larissa Cunha Pereira; Clara Brito Salomão;
Jessyana Maria Soares de Souza; Maida dos
Santos Veiga; Matheus Leite Pereira; Márcio
Cunha Ferreira

278

MONITORAMENTO E MAPEAMENTO DA PESCA COMERCIAL NO
ENTORNO DO ARQUIPÉLAGO DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO
(ASPSP)

Ilka S. L. B. Nunes; Danielle de L. Viana; Jorge
Eduardo L. Oliveira; Diogo M. Nunes; Cláudio
D. Vedova; Marcos Antônio F. de L. Junior;
Fábio H. V. Hazin

279

ASPECTOS DA ESTRUTURA POPULACIONAL E REPRODUTIVOS
DA HAEMULON SQUAMIPINNA (ROCHA E ROSA, 1999)
CAPTURADOS NO LITORAL NORTE DE PERNAMBUCO

Joara Paula de Gouveia; Ilka Siqueira Lima
Branco Nunes; Vanessa Gomes de Oliveira;
Paulo Guilherme Vasconcelos de Oliveira;
Sidney Marcelo Victor de Andrade; Fabio Hissa
Vieira Hazin

280

RELAÇÃO PESO - COMPRIMENTO DE TRÊS ESPÉCIES DE
PIRANHAS EM LAGOS DE VÁRZEA MANEJADOS NA AMAZÔNIA
CENTRAL

Diogo Campos Cardoso; Caroline Pereira de
Campos; Lorenzo Soriano Antonaccio Barroco;
Flávia Kelly Siqueira de Souza; Carlos Edwar de
Carvalho Freitas

281

DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO E ASPECTOS REPRODUTIVOS DE
Haemulon aurolineatum (CUVIER, 1830), NO LITORAL NORTE
DE PERNAMBUCO- BRASIL

Vanessa Gomes de Oliveira; Ilka Siqueira Lima
Branco Nunes; Joara Paula de Gouveia; Sidney
Marcelo Victor de Andrade; Paulo Guilherme
Vasconcelos de Oliveira; Fábio Hissa Vieira
Hazin

282

HISTÓRICO BRASILEIRO DE EXPORTAÇÃO DE ATUNS E AFINS

Silvaneide Luzinete Rodrigues; Vívian Graziela
Oliveira Carneiro; Humber Agrelli de Andrade

283

INFLUÊNCIA DA ÁREA DE DRAGAGEM SOBRE A ABUNDÂNCIA
DA ICTIOFAUNA, NAS ESTAÇÕES SECA E CHUVOSA DO MÉDIO
RIO RIBEIRA DE IGUAPE - SP

Julia Myriam de Almeida Pereira; Rinaldo
Antonio Ribeiro Filho; Rafael Augusto Franzim
Ambrosio; Edilson Dias Moreira; Matheus dos
Santos Castro; Pedro Tedesco Neto; Gabriel
Vilasboa Barquete; Almir Oliveira Silva; Kelly
Cabral de Lima

284

REPRODUÇÃO E LARVICULTURA DE LAMBARIS EM PEQUENAS
ESTRUTURAS

Gabriel da Silva Barros; Camilla Gemima de
Proença Ferreira; Gabriel Andrade da Silva
Pereira; Odair Diemer

285

GEOPROCESSAMENTO E SENSORIAMENTO REMOTO NA

Rafael Augusto Franzim Ambrosio; Vinícius

CARACTERIZAÇÃO DA TEMPERATURA DO BRAÇO OCOY
(RESERVATÓRIO DE ITAIPU)

Maciel Haitzmann dos Santos; Edilson Dias
Moreira; Darllan Collins da Cunha e Silva

286

MONITORAMENTO PRÉVIO DA ICTIOFAUNA EM UM SISTEMA
DE CULTIVO EM TANQUE REDE

Julia Myriam de Almeida Pereira; Rinaldo
Antonio Ribeiro Filho; Rafael Augusto Franzim
Ambrosio; Edilson Dias Moreira; Matheus dos
Santos Castro; Pedro Tedesco Neto; André Luiz
Watanabe; Carla Canzi; Caroline Henn; Celso
Buglione Neto; Irineu Motter; Jussara Souza;
Maurício Adames; Simone Frederigi Benassi

287

CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES PARA
DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA NO MUNICÍPIO DE
ALENQUER, OESTE DO PARÁ.

Luan Patrick Moura de Souza; Carolyne Da
Costa Sadala; Dayana Batista dos Santos
Michelle Midori Sena Fugimura; Luciano
Jensen Vaz; Marcella Costa Radael; Suzete
Roberta da Silva

288

DNA BARCODE REVELA COMÉRCIO ILEGAL DE PEIXES NA FEIRA
LIVRE DE BRAGANÇA – PA, LITORAL AMAZÔNICO

Rita Martins; Paula Santana; Thais Martins;
Ítalo Lutz; Josy Miranda; Charles Ferreira;
Suane Matos; David Mesquita; Ivana Veneza;
Raimundo da Silva; Grazielle Gomes

289

DESEMPENHO ZOOTÉCNICO DE JUVENIS DE TAMBAQUI
(Colossoma macropomum) EM SISTEMA DE BIOFLOCOS E
ÁGUA CLARA SOB DIFERENTES TAXAS DE ARRAÇOAMENTO.

Rita de Cássia Campos Imbiriba; Jaciara da
Costa Marinho; Jhonatan Silva Lima; Luciano
Jensen Vaz; Michelle Midori Sena Fugimura

290

ANÁLISE DESCRITIVA DA PESCA COM VARA E ISCA-VIVA NO SUL
E SUDESTE DO BRASIL NO ANO DE 2018

Túlio Seabra Camelo; Silvaneide Luzinete
Rodrigues; Vívian Graziela Oliveira Carneiro;
Humber Agrelli de Andrade

291

CARACTERIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DO LAGO
ITANDÉUA, CURUÁ-PARÁ

David Salomão Teixeira melo; Marcos José de
Freitas Lima; Raúl Rocha Silva; Keid Nolan Silva
Sousa

292

CARACTERIZAÇÃO DA ICTIOFAUNA ORNAMENTAL EM LAGOS
MANEJADOS

Joaquim Figueiredo de Melo; Diogo Campos
Cardoso; Chiara Lubich Cardoso Furtado; Flávia
Kelly Siqueira de Souza; Carlos Edwar de
Carvalho Freitas

293

ASPECTOS BIOLÓGICOS DO ESPADARTE CAPTURADO PELA
FROTA DE ESPINHEL PELÁGICO BRASILEIRA

Túlio Seabra Camelo; Silvaneide Luzinete
Rodrigues; Vívian Graziela Oliveira Carneiro;
Humber Agrelli de Andrade

294

ANÁLISE PRELIMINAR DA ESTRUTURA DE AGREGAÇÃO
ESPACIAL DO ESPADARTE CAPTURADO PELA FROTA BRASILEIRA
DE ESPINHEL PELÁGICO

Silvaneide Luzinete Rodrigues; Álvaro Cirino da
Silva Júnio; Vívian Graziela Oliveira Carneiro;
Humber Agrelli de Andrade

295

PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS PESCADORES DE CAMARÃO DE
ÁGUA DOCE NO MUNICÍPIO DE TEFÉ, AMAZONAS, BRASIL

Jhenison Azevedo das Chagas; David Oliveira
da Silva

296

COPEPODES ECTOPARASITAS DE Sciades herzbergii UTILIZADOS
COMO BIOINDICADORES DE QUALIDADE AMBIENTAL DO
LITORAL AMAZÔNICO

Daiana Silva dos Santos; Kelle de Nazaré
Cunha; Fernando Araújo Abrunhosa; Zélia
Maria Pimentel Nunes

297

COMPOSIÇÃO DAS CAPTURAS E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA
PESCA DE ESPINHEL REALIZADA PELA FROTA NACIONAL DE
1979 A 2018

Ana Júlia Rufino de Freitas; Silvaneide Luzinete
Rodrigues; Vívian Graziela Oliveira Carneiro;
Humber Agrelli de Adrade

298

VARIAÇÃO TEMPORAL DA CAPTURA POR UNIDADE DE
ESFORÇO DOS ATUNS E AFINS CAPTURADOS PELA FROTA
BRASILEIRA DE ESPINHEL PELÁGICO

Ana Júlia Rufino de Freitas; Túlio Seabra
Camelo; Silvaneide Luzinete Rodrigues; Vívian
Graziela Oliveira Carneiro; Humber Agrelli de
Andrade

299

ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DA PRINCIPAL REGIÃO PESQUEIRA DO
ESTADO DE PERNAMBUCO

Ana Júlia Rufino de Freitas; Carlos Henrique
Sales Mota; Severino Adriano de Oliveira Lima

300

ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DOS CAMARÕES PRONTOS PARA
CONSUMO COMERCIALIZADOS EM PRAIAS DE SÃO LUÍS – MA.

Thalline Santos Diniz; José de Ribamar Silva
Barros; Camila Magalhães Silva

301

MODELOS ESTRUTURAIS DE CASCOS DE EMBARCAÇÕES
CONSTRUÍDAS NO NORDESTE PARAENSE (UMA BREVE
CARACTERIZAÇÃO)

Janice Palheta Gama; Roberta Sá Leitão
Barboza; Carlos Eduardo Rangel de Andrade

302

USO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS PESQUEIROS EM
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NA BACIA DO MÉDIO RIO XINGU,
PARÁ, BRASIL.

Manoela Wariss; Manuel Antônio de Andrade
Furtado Neto

303

A IMPORTÂNCIA DO PEQUENO PEIXE NA CADEIA TRÓFICA

João Pedro Cidade Almeida; Tiago Viana da
Costa; Brendow Matheus Koide Cascais; Diego
Simas da Silva; Esmeralda Bezerra Oliveira;
Gean Augusto Pereira Mendonça; Hélio
Jacobson da Silva; Jamilly Barroso Caldeira;
Janderson Batista Cardoso; Marclley Eydie
Pereira Pereira; Rodrigo Ferreira da Silva; Tacio
Melo Albuquerque; Wendell Glória dos Santos;

304

RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO DA TAINHA (Mugil spp.)
CAPTURADA NA COSTA
DO MARANHÃO

Thalline Santos Diniz; Yago Bruno Silveira
Nunes; Ladilson Rodrigues Silva; Marina
Bezerra Figueiredo

305

ORNAMENTAIS DE PARINTINS

João Pedro Cidade Almeida; Tiago Viana da
Costa; Gisele Lima Rocha; Hélio Jacobson da
Silva; Wendell Glória dos Santos

306

DIETA DE PEIXES CONSUMIDORES DE FRUTOS E SEMENTES NA
FLORESTA DE IGAPÓ DA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO TUPÉ

Thaiza Zilay Moura da SILVA; Montgomery
Garrido da SILVA; Kedma Cristine YAMAMOTO

307

CADEIA DE COMERCIALIZAÇÃO DO PESCADO CONSUMIDO NO
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA-PARÁ

Janayna Galvão de Araújo; Daiane da Costa
Marques; Maria Alessandra Araújo Gonçalves;
Valdenice Ferreira da Cunha; Aldenice da Silva
Carvalho

308

PARASITOLOGIA NA AQUICULTURA: PARASITOS DE PEIXE
ENCONTRADOS EM ACARÁ JOIA, (Hemichromis bimaculatus)

Janayna Galvão de Araújo; Franciele Silva e
Silva;; Leliane Cunha Ribeiro; Simone Ferreira
Bitencourt; Aldenice da Silva Carvalho

309

CARACTERIZAÇÃO DA PESCA ARTESANAL REALIZADA EM
ABAETETUBA PARÁ

Janayna Galvão de Araújo; Afonso Aires de
Lima; Edenildo Cardoso Rodrigues; Aldenice da
Silva Carvalho

310

PROBLEMAS DE SAÚDE RELACIONADOS À ATIVIDADE
PESQUEIRA COMERCIAL EM MANAUS, AM

Glenda Katherine de Souza Dias; Lucirene
Aguiar de Souza

311

DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA PARA A PRODUÇÃO DE
TAMBAQUI Colossoma macropomum, COM ÊNFASE EM
MANEJO: UM LEVANTAMENTO BIBLIOMÉTRICO

Quezia da Silva Rosa; Bruno Andrade Felipe
Silva

312

SELEÇÃO E DESAFIO IN VITRO DE BACTÉRIAS PROBIÓTICAS
ISOLADAS DO INTESTINO DO TAMBAQUI Colossoma
macropomum CUVIER, 1818

Alexandre Vaz da Silva; Emilly Monteiro Lopes;
Ana Claudia Carvalho da Silva; Danilo Vitor
Vilhena Batista; Tays Brito Reis Santos;
Francisco Alex Lima Barros; Joel Artur
Rodrigues Dias; Natalino da Costa Sousa;
Rodrigo Yudi Fujimoto; Carlos Alberto Martins
Cordeiro

313

COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA DO ENTORNO DO PARQUE
NACIONAL DO CABO ORANGE, AMAPÁ - AP

Jessyana Maria de Sousa Soares; Neuciane
Dias Barbosa

314

DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA PARA A PRODUÇÃO DE
TAMBAQUI (Colossoma macropomum), COM ÊNFASE NO
MELHORAMENTO GENÉTICO: UM LEVANTAMENTO
BIBLIOMÉTRICO

Quezia da Silva Rosa; Bruno Andrade Felipe
Silva

315

DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA PARA A PRODUÇÃO DE
TAMBAQUI Colossoma macropomum, COM ÊNFASE EM
NUTRIÇÃO: UM LEVANTAMENTO BIBLIOMÉTRICO

Quezia da Silva Rosa; Bruno Andrade Felipe
Silva

316

CARACTERIZAÇÃO DAS FORMAS DE CAPTURA DO CAMARÃO
AMAZÔNICO (Macrobrachium amazonicum), NO BAIXO
TOCANTINS, PARÁ, BRASIL

Adimilson da S. Pereira; Carlos E. R. de
Andrade; Dielson da C. Emerique; Denys R.
C.Castro; Ádria R. V. Pereira

317

INVASÃO DO MEXILHÃO DOURANDO Limnopernna fortunei
(Dunker, 1857) NO RIO SÃO FRANCISCO E PROGNÓSTICO DE
SEUS IMPACTOS NA TILAPICULTURA DO RESERVATÓRIO

Danilo Oliveira Nogueira; Agylei Roma
Cardoso; Glenda da Silva Tavares; Marcos
Eduardo Soares Lacerda; Ruy Albuquerque

HIDRELÉTRICO SOBRADINHO, BAHIA, BRASIL

Tenório; Tâmara de Almeida e Silva

318

DINÂMICA REPRODUTIVA DO PEIXE CACHORRINHO DE PADRE,
Trachelyopterus
galeatus (LINNAEUS, 1766) CAPTURADO NO ESTUÁRIO
AMAZÔNICO, ILHA DE
MARAJÓ, PARÁ, BRASIL

Geyseanne Suely Teixeira Noronha; Rosália
Furtado Cutrim Souza; Willian Moraes de
Oliveira

319

TROPHIC ECOLOGY OF THE VIPERFISH Chauliodus sloani
(STOMIIFORMES: STOMIIDAE) FROM OCEANIC ISLANDS OF THE
SOUTHWESTERN TROPICAL ATLANTIC

Andrey Paulo Cavalcanti Soares; Leandro Nolé
Eduardo; Arnaud Bertrand; Michael Maia
Mincarone; Lucas Vinicius Santos Silva;
François Le’Loch; Thierry Frédou; Flávia
Lucena-Frédou

320

PRODUÇÃO ANUAL DA FROTA ATUNEIRA BRASILEIRA POR
MODALIDADE DE PESCA

Álvaro Cirino da Silva Júnior; Vívian Graziela
Oliveira Carneiro; Silvaneide Luzinete
Rodrigues; Humber Agrelli de Andrade

321

RELAÇÕES MORFOMÉTRICAS ENTRE O CORPO E O OTÓLITO DO
TUCUNARÉ-AÇU Cichla temensis DA BACIA DO RIO NEGRO
(AMAZONAS – BRASIL)

Marcos de Almeida Mereles; Chiara Lubich
Cardoso Furtado; Raniere Garcez Costa Sousa;
Carlos Edwar de Carvalho Freitas

322

AQUICULTURA FAMILIAR NA MESORREGIÃO MARAJÓ:
INFRAESTRUTURA E ESPECIES CULTIVADAS – AMAZÔNIA
ORIENTAL - BRASIL

Geyseanne Suely Teixeira Noronha; Jéssica
Almeida da Silva; Deusilene Costa dos Santos;
Jacqueline Almeida da Silva; Ivan Furtado
Júnior

323

DETERMINANTES DO CONSUMO E VENDA DO PEIXE
CACHORRINHO DE PADRE,
Trachelyopterus galeatus (LINNAEUS, 1766) NO MUNICÍPIO DE
PONTA DE PEDRAS, NA
ILHA DE MARAJÓ, ZONA COSTEIRA AMAZÔNICA

Geyseanne Suely Teixeira Noronha; Rosália
Furtado Cutrim Souza; Willian Moraes de
Oliveira

324

ECOLOGIA TRÓFICA DO BAIACU, Colomesus psittacus
(TETRAODONTIFORMES; TETRAODONTIDAE) EM TRÊS
ESTUÁRIOS

Antonio Augusto Jardim dos Santos Júnior;
Rory Romero de Sena Oliveira; Gleyce
Gabrielle do Espirito Santo Aquino; Thaize dos
Santos Souza; Marcelo Costa Andrade

325

Artemia Salina ENRIQUECIDAS COM BACTÉRIA AUTÓCTONE
Enterococcus faecium NA LARVICULTURA DE Pterophyllum
scalare (LICHTENSTEIN, 1823)

Danilo Vitor Vilhena Batista; Daiana Silva dos
Santos; Alexandre Vaz da Silva; Emilly
Monteiro Lopes; Leonnan Carlos Carvalho de
Oliveira; Jucimauro de Araújo Pereira Junior;
Tays Brito Reis Santos; Francisco Alex Lima
Barros; Rodrigo Yudi Fujimoto; Natalino da
Costa Sousa; Carlos Alberto Martins Cordeiro

326

ANÁLISE DE MERCADO, SENSORIAL E ACEITAÇÃO DE
PRODUTOS BENEFICIADOS A PARTIR DO PESCADO NA REGIÃO
DA TRÍPLICE FRONTEIRA BRASIL, PERU E COLÔMBIA

Neyla Aurora Castelo Branco Novoa; Neyli Rita
Castelo Branco Novoa; Jânderson Rocha
Garcez; Nicolas Andretti de Sousa Neves e
Dayse Silveira da Silva

327

CARACTERÍSTICAS DAS ASSEMBLEIAS DE ZOOPLÂNCTON DO
LITORAL MARANHENSE, BRASIL

Nayanne França Campos, Gabriel Luíz Souza
Vieira, Yago Bruno Silveira Nunes, Camila
Magalhães Silva

328

SITUAÇÃO ATUAL DA PISCICULTURA EM CATIVEIRO NO
ESTADO DE RONDÔNIA

Ricardo Gomes de Araújo Pereira; Fabiano A
dos Santos; Erico Secundino Azevedo

329

CARACTERIZAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DE PESCADA
AMARELA (Cynoscion acoupa, LACÈPEDE, 1801) NO MUNICÍPIO
DE BRAGANÇA, NORDESTE DO ESTADO DO PARÁ

Danilo Sebastião Rocha Amaral; Leonnan
Carlos Carvalho de Oliveira; Ryuller Gama
Abreu Reis; Cíntia Samira Bezerra do
Nascimento; Bianca Gomes da Silveira; Aldeize
Driely Cardoso da Silva; Francisco Carlos
Alberto Fonteles Holanda

330

EFEITO DO ENRIQUECIMENTO DE ARTEMIA SALINA COM
PROBIÓTICO COMERCIAL DURANTE A LARVICULTURA DO
HIBRIDO Flower Horn

Danilo Vitor Vilhena Batista; Daiana Silva dos
Santos; Alexandre Vaz da Silva; Cintia Samira
Bezerra do Nascimento; Edileno Tiago de
Sousa Nascimento; Emilly Monteiro Lopes;
Leonnan Carlos Carvalho de Oliveira;
Jucimauro de Araújo Pereira Junior; Tays Brito

Reis Santos; Francisco Alex Lima Barros;
Rodrigo Yudi Fujimoto; Natalino da Costa
Sousa; Carlos Alberto Martins Cordeiro

331

QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DO MARINADO DE
CHARUTINHO (Hemiodus spp).

Milla Katrielle de Sousa Marinho; Waldinete de
Fátima Freitas Lobato; Hérlon Mota Atayde

332

VARIAÇÃO ESPACIAL E SAZONAL DA PESCA DO JARAQUI
(Semaprochilodus ssp.) DESEMBARCADO EM MANAUS- AM.

Williams Ricardo Neves Da Cunha Junior;
Lucirene Aguiar de Souza

333

ELEMENTOS TRAÇO EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO E
CULTIVO DE TAMBAQUI

Edson Luniere Porto; Marcos Alexandre
Bolson; Ézio Sargentini Junior; Gabriela Tomas
Jerônimo

334

ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS DOS RESÍDUOS DE MAPARÁ
(Hypophthalmus spp.) E DERIVADO PARA CONSUMO HUMANO

Milla Katriele de Souza Marinho; Ellen Kaline
Miranda de Figueiredo; Ana Rízia Nascimento
Marinho; Waldinete de Fátima Freitas Lobato;
Hérlon Mota Atayde

335

DIVERSIDADE DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS EM AMBIENTES
NATURAIS E EUTROFIZADOS NA BACIA DO RIO
PURAQUEQUARA

Lisandra Silveira Gonzalez Soares; Euclides Luis
Queiroz de Vasconcelos; Paula Ribeiro dos
Santos; Octavio Ferreira de Matos; Maria
Anete Leite Rubim

336

OFICINAS DE BOAS PRÁTICAS DE MANEJO PARA
PISCICULTORES NO RAMAL DO PAU ROSA – MANAUS – AM

Juliana do Nascimento Ferreira; Mayra da Silva
Gonçalves; Sabrina Miyuki Kimura Ishii; Nicola
Corrêa Viana; Flávia Kelly Siqueira de Souza

337

PREDITORES DE CPUE E PADRONIZAÇÃO DE ESFORÇO
PESQUEIRO DA FROTA INDUSTRIAL POLIVALENTE COSTA A
FORA DA VENEZUELA

Carolina Mercedes Laurent Singh; Efrem Jorge
Gondim Ferreira; Jamerson Aguiar-Santos;
Eucaris del Valle Evaristo; Carlos Edwar de
Carvalho Freitas

338

AVALIAÇÃO DOS PADRÕES DE OCORRÊNCIA DE
ENFERMIDADES POR FASE DO CAMARÃO MARINHO
Litopenaeus vannamei

Ruan Arthur Nunes de Araújo; André Luis de
Sousa Ferreira; Danyela Carla Elias Soares

339

DESEMPENHO ZOOTÉCNICO DE ALEVINOS DE TAMBAQUI
(Colossoma macropomum Cuvier) ALIMENTADOS COM RAÇÃO
ALTERNATIVA EM SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA

Boaz Ramos Raposo; Tatiana Padrinho Ramos;
Isamilde Rosa de Carvalho; Gelcirene de
Albuquerque Costa; João Vitor de Queiroz

340

AVALIAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DO CAMARÃO MARINHO
(Litopenaeus vannamei) EM DIFERENTES SISTEMAS DE
CULTIVO NO RIO GRANDE DO NORTE.

Mikael Cruz Rocha; André Luis de Sousa
Ferreira; Danyela Carla Elias Soares; Yuri Silva
Araújo;

341

REPRODUÇÃO INDUZIDA DE PEIXES NATIVOS COM POTENCIAL
A PISCICULTURA NA MESORREGIÃO DO ALTO SOLIMÕES,
AMAZONAS.

Jânderson Rocha Garcez; Guilherme Martinz
Freire; Rafael Carnaúba Ferreira; Jamison
Barbosa de Oliveira e Dayse Silveira da Silva

342

PREBIÓTICO SUPORTA CRESCIMENTO COMPENSATÓRIO TOTAL
DE JUVENIS DE TAMBAQUI (Colossoma macropomum,
CHARACIFORMES: SERRASSALMIDAE)

Arlan de Lima Paz; Angélica Ribeiro Soares;
Adalberto Luis Val

343

DIAGNÓSTICO DO CONSUMO DE PEIXE NA COMUNIDADE DO
CONTÃO, MUNÍCIPIO DE PACARAIMA (RR)

Boaz Ramos Raposo; Daniele Sayuri Fujita
Ferreira

344

CARACTERIZAÇÃO TRÓFICA DA ICTIOFAUNA DO LAGO
ITANDÉUA, CURUÁ-PARÁ

David Salomão Teixeira Melo; Keid Nolan Silva
Sousa

345

ESCOLHA ALIMENTAR DO TAMBAQUI (Colossoma
macropomum) E MATRINXÃ (Brycon amazonicus) QUANTO A
VEGETAIS E RAÇÃO COMERCIAL
O USO DA MORFOMETRIA DOS OTÓLITOS PARA
DIFERENCIAÇÃO DE ESTOQUES DE SCOMBEROMORUS
BRASILIENSIS NO LITORAL SUL DO BRASIL.

Juliana do Nascimento Ferreira; Nicolas Corrêa
Viana; Thais Billalba Carvalho

347

CUSTO DE PRODUÇÃO E RENTABILIDADE DA PESCA DO PARGO
Lutjanus purpureus (POEY, 1875) NA COSTA AMAZÔNICA
BRASILEIRA: UM ESTUDO DE CASO

Lucas Henrique do Rosário Menezes; Jair
Junior Bezerra Campelo; Victor Hugo Piedade
Vieira; Wesley dos Santos Lima Marcos
Ferreira Brabo

348

O QUE PODEM NOS INFORMAR AS MACROFITAS AQUÁTICAS E
O PERIFITON SOBRE O ECOSSISTEMA? ESTUDO DE CASO NOS
RESERVATÓRIOS DO PARQUE ESTADUAL DO UTINGA (PARÁ,

Ana Caroline Palheta de Farias; Shirley Amaral
Rafael; Eliane Brabo de Souza; Nuno Filipe
Alves Correia de Melo; Xiomara Franchesca

346

Júlia Pohl Altafin; Felippe A Daros

BRASIL).

García Díaz

349

EFEITO DA CLASSIFICAÇÃO DE TAMANHO SOBRE O PERFIL
HEMATOLÓGICO, CRESCIMENTO E CANIBALISMO EM JUVENIS
DE MATRINXÃ, Brycon amazonicus

Karine Lima Silva Bentes; Thaís Billalba
Carvalho

350

AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE TAMBAQUI (Colossoma
macropomum) E HORTALIÇAS EM AQUAPONIA.

Tânia Ramos Ferreira; Jonison Figueira de
Alfaia; Rogério Ferreira Nakauth; Ana Carolina
Souza Sampaio Nakauth

351

ESTADO DE FRESOR E ANÁLISE DE RENDIMENTOS DE PARGO
(Lutjanus purpureus) EM DIFERENTES CLASSES DE PESO

Francisco Alex Lima Barros; Tereza Helena da
Piedade Gomes; Janielle de Cassia Silva
Nascimento; Alexandre Vaz da Silva; Emilly
Monteiro Lopes; Jucimauro de Araújo Pereira
Junior; Clayton Murilo Araújo Reis; Keber dos
Santos Costa Junior; Carlos Alberto Martins
Cordeiro

352

PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS DO MATRINXÃ CRIADOS EM
CATIVEIRO NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, AM-BR

Flávia Dayane Félix Farias; Geana Batalha do
Nascimento; Neiana Pereira Anselmo; Marcio
Quara de Carvalho Santos; Ariany Rabello da
Silva Lieb; Euclides Luis Queiroz de
Vasconcelos; Paulo Henrique Rocha Aride;
Adriano Teixeira de Oliveira

353

ELABORAÇÃO DE UM FORMATADO PROTEICO TIPO
“NUGGETS” A PARTIR DE CAMARÃO-ROSA Peneaus
(Farfantepeneaus) subitilis

Deliane Hillary do Amaral Rodrigues; Lorena
Batista de Moura; Daniel Abreu Vasconcelos
Campelo; Jair Junior Bezerra Campelo; Lucas
Henrique do Rosário Menezes; André Luiz
Oliveira Nascimento; Carlos Alberto Martins
Cordeiro

354

RELAÇÃO SINTÊNICA ENTRE GRUPOS DE LIGAÇÃO DO
TAMBAQUI (Colossoma macropomum) E O GENOMA DO
ZEBRAFISH (Danio rerio)

Adrieli Maricaua da Silva; Fabison Fernandes
Ipuchima; Gilvan da Costa Ramos; José de
Ribamar da Silva Nunes

355

TAXAS DE CAPTURA PADRONIZADAS DO BONITO-LISTRADO
(Katsuwonus pelamis) CAPTURADO NO SUDOESTE DO
ATLÂNTICO (1981-2014)

Vívian Graziela Oliveira Carneiro; Silvaneide
Luzinete Rodrigues; Humber Agrelli de
Andrade

356

CRESCIMENTO POPULACIONAL DE FITOPLANCTON E
CLADÓCERA EM CONDIÇÕES LABORATORIAIS

Leice de S.do Canto, Mônica A. da Costa, Thalia
S. da Silva, Rogério F. Nakauth, Ana Carolina S.
S. Nakauth

357

AVALIAÇÃO DE ESTOQUE DO AGULHÃO VELA (Istiophorus
platypterus) DO ATLÂNTICO OESTE USANDO O MÉTODO DE
CAPTURA-RESILIÊNCIA (CMSY)

Vívian Graziela Oliveira Carneiro; Álvaro Cirino
da Silva Júnior; Silvaneide Luzinete Rodrigues;
Humber Agrelli de Andrade

358

PRIMEIRO RELATO DE NEMATODA E CESTODA EM Biotoecus
opercularis (STEINDACHNER, 1875) CAPTURADOS NO RIO
JUFARIS, AM, BRASIL

Karen Melissa Maduro da Silva; Fabrício Barros
de Sousa; Daniele Aparecida Matoso; Ana
Lúcia Silva Gomes

359

AVALIAÇÃO INICIAL DO LITHOTHAMNIUM SP. (ALGEN®
OCEANA) NA CALAGEM DE VIVEIROS DO CAMARÃO DO
PACÍFICO, PENAEUS VANNAMEI

Ana Luzia Assunção Claudio Araújo; Maria da
Conceição Oliveira Freitas; Carlos Henrique
Profírio Marques; Rafael Lustosa Maciel;
Aldeney Andrade Soares Filho Dilliani Naiane
Mascena Lopes; José William Alves da Silva;
Francisco Hiran Farias Costa

360

ADAPTAÇÃO EM ESPINHEL DE FUNDO PARA A CAPTURA DE
PEIXES NO RIO TOCANTINS

Claudmilson R de Mesquita; Severiano Pereira
Braz Neto; Francisco Carlos Alberto Fonteles
Holanda

361

IMPLANTAÇÃO DE MÓDULO DOMESTICO DE AQUAPONIA

Arildomar Garcia Natividade; Alessandro de
Souza Guimarães; Arlesson Farias Ribeiro;
Rogério Ferreira Nakauth; Ana Carolina Souza
Sampaio Nakauth

362

UTILIZAÇAO DOS RESÍDUOSDA PESCA ARTESANAL NA
FABRICAÇAO DE RAÇÃO ALTERNATIVA PARA PEIXES

Bruna Nunes da Silva; Gilberta Carneiro Solto

363

DIAGNÓSTICO DO USO DOS RECURSOS NATURAIS NA

José Douglas C. da Silva; Anne Karoline G.

COMUNIDADE INDÍGENA MONTE BETEL, RIO UAICURAPÁ,
PARINTINS- AM

Belém; Rogério F. Nakaúth; Ana Carolina S.S.
Nakaúth; Marcelo de Q. Rocha

364

COMERCIALIZAÇÃO DE PEIXE VIVO EM HUMAITÁ, SUL DO
AMAZONAS

Rafael Lustosa Maciel Maria da Conceição
Oliveira Freitas; Sebastião Batalha Pinto de
Souza; Ana Luzia Assunção Claudio Araújo;
Carlos Henrique Profírio Marques Cristiane
Freitas Pacheco Francisco Hiran Farias Costa

365

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE ÁGUA AO LONGO DO
DIA DE UM TANQUE DE PISCIULTURA DO SÍTIO FORTALEZA DE
SÃO FRANCISCO, HUMAITÁ - AM

Munize Xavier de Araújo; Emily katrily Cruz de
Freitas; Sandi Joyce Oliveira de Freitas Maria
da Conceição Oliveira Freitas; Brendon dos
Santos Almeida; Thiago Amaral de Souza;
Mateus Pinheiro Malta; Julian Almeida de
Oliveira Marreira; Cristiane Freitas Pacheco
Francisco Hiran Farias Costa Rafael Lustosa
Maciel

366

INFLUÊNCIA DO NPK NO DESENVOLVIMENTO DE
FITOPLÂNCTON

Leice de Souza do Canto; Mônica Azevedo da
Costa; Thalia Silva da Silva; Rogério Ferreira
Nakauth; Ana Carolina Souza Sampaio Nakauth

367

RENDIMENTO CÁRNEO DE MOLUSCOS BIVALVES
AMAZÔNICOS.

Patricia Dias Dos Santos; Ione Iolanda Dos
Santos; Ana Jéssica Pereira Da Silva; Ladson
Fábio Araújo De Oliveira; Jaqueline Lima De
Moura

368

ELABORAÇÃO DE BISCOITOS COM INCLUSÃO DE CAMARÃOROSA Penaeus subtilis (Pérez-Farfante, 1967)

Lucas Henrique do Rosário Menezes; Wesley
dos Santos Lima; Deliane Hillary do Amaral
Rodrigues; Carlos Henrique Silva; André Luiz
Oliveira Nascimento; Lorena Batista de Moura;
Daniel Abreu Vasconcelos Campelo; Carlos
Alberto Martins Cordeiro

369

RENDIMENTO E COMPOSIÇÃO CENTESIMAL TAMBAQUI
CURUMIM

Nazareno Brito Coutinho; Euclides Luis Queiroz
de Vasconcelos; Paula Ribeiro dos Santos;
Flávia Dayane Félix Farias; Octavio Ferreira de
Matos; Antônio Fábio Lopes de Souza; Joel
Lima da Silva Júnior; Antônio José Inhamuns

370

ANÁLISE ECONÔMICA DAS PESCARIAS DE GURIJUBA NA COSTA
NORTE BRASILEIRA: UM ESTUDO DE CASO

Victor Hugo Piedade Vieira; Lucas Henrique do
Rosário Menezes; Jean Cleyton Vilela da Silva;
Jair Junior Bezerra Campelo; Marcos Ferreira
Brabo

371

CARACTERIZAÇÃO DA PESCA ARTESANAL NO MUNICÍPIO DE
CAMETÁ, PARÁ, BRASIL.

Manoela Wariss; Igor Viana Mendes; Ana
Paula Nunes de Sena

372

ESTUDO ECOLÓGICO DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS EM
AMBIENTE DE ÁGUA PRETA NA AMAZÔNIA CENTRAL

Paula Ribeiro dos Santos; Euclides Luis Queiroz
de Vasconcelos; Tamires Larissa Souza;
Lisandra Silveira Gonzales Soares; Maria Anete
Leite Rubim

373

IDENTIFICAÇÃO DE GENES RELACIONADOS AO CRESCIMENTO
EM TAMBAQUI (Colossoma Macropomum)

Rafael de Assis Canaquia; Adrieli Maricaua da
Silva; Francisca Lima da Silva; Vanessa
Tourinho Costa; José de Ribamar da Silva
Nunes

374

CARACTERIZAÇÃO E FREQUÊNCIA RELATIVA DO USO DE EPI
(EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) POR
TRABALHADORES NA PISCICULTURA NO MUNICIPIO DE TEFÉ,
AMAZONAS.

David Oliveira da Silva; Fabiane Francys da
Silva; Marcelo Tavares Nunes

375

CRIAÇÃO DE TAMBAQUI EM VIVEIROS ESCAVADOS NO ESTADO
DO PARÁ: CUSTO DE PRODUÇÃO E RENTABILIDADE

Janice Palheta Gama; Brendo Wyller Cardoso
Botelho; Antonio Tarcio da Silva Costa;
Leonnan Carlos Carvalho de Oliveira; Renato
Pinheiro Rodrigues; Marcos Ferreira Brabo

376

PRODUÇÃO DA ESPÉCIE MATRINXÃ (Brycon amazonicus) NA
PISCICULTURA PARAÍSO NO RESERVATÓRIO DA UHE TUCURUÍ

Jodivan Ferreira Vaz; Silmara Hellen dos Santos
Tavares; Leandro de Araújo Ferreira; Adimilson
da Silva Pereira⁴; Marcos Ferreira Brabo⁵

377

INFLUÊNCIA DO EXTRATO PIROLENHOSO NA QUALIDADE DE
ÁGUA E NO
DESEMPENHO PRODUTIVO DO CAMARÃO Penaeus vannamei.
.

Thales da Silva Moreira; Rommel Rocha de
Sousa; Ana Luzia Assunção Cláudio de Araújo;
Rebeca Larangeira de Lima; Carlos Henrique
Profírio Marques; Manuella Gazzineo de
Moraes; Francisco Hiran Farias Costa

378

AVALIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DE UMA PISCICULTURA
ATRAVÉS DO MÉTODO MESMIS: UM ESTUDO DE CASO, NO
MUNICIPIO DE ABAETETUBA, AMAZONIA ORIENTAL

Ana Carolina Rodrigues da Cruz; Jardiane de
Moraes Fayal; Jean Louchard Ferreira Soares

379

DIAGNÓSTICO DA ATIVIDADE PESQUEIRA PRATICADA POR
PESCADORES FILIADOS A COLÔNIA DE PESCADORES Z-66, DO
MUNICÍPIO DE CURUÁ-PA.

Jaciara da Costa Marinho; Charles Hanry Faria
Júnior

380

ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS E TECNOLÓGICOS DE
ABATEDOUROS FRIGORÍFICOS DE PESCADO VOLTADOS AO
BENEFICIAMENTO DE CARANGUEJO-UÇÁ NO ESTADO DO PARÁ

Jadson Miranda de Sousa; Denys Roberto
Corrêa Castro; Wesley dos Santos Lima; Lucas
Henrique do Rosário Menezes; Marcos Ferreira
Brabo

381

RESPOSTAS DA BIOQUÍMICA PLASMÁTICA SOBRE DIETAS COM
L-LISINA EM JUVENIS DE TAMBAQUI Colossoma macropomum

Ariany Rabello da Silva Liebl; Mirleide Araújo
Cáo; Flávia Dayane Félix Farias; Marcio Quara
de Carvalho Santos; Neiana Pereira Anselmo;
Wallice Luiz Paxiúba Duncan; Paulo Henrique
Rocha Aride; Márcia Fragoso Machado
Bussons; Wilson Massamitu Furuya; Adriano
Teixeira de Oliveira

382

A IDADE DAS FÊMEAS NÃO AFETA A RITIMICIDADE DE
PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS EM TAMBAQUI (Colossoma
macropomum)

Philip Dalbert da Silva Castro; Ana Caroliny
Cerdeira Lopes; Eike Nascimento de Oliveira;
Jean Moreira Mendes; Francisco Bruno Pereira
Santos; Jhomaxon de Souza Goncalves; Thaís
Billalba Carvalho

383

EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DO CLORETO DE SÓDIO EM
RAÇÕES USADAS NA ALIMENTAÇÃO DO CAMARÃO DO
PACÍFICO, Penaeus vannamei, CULTIVADO EM ÁGUAS
OLIGOHALINAS.

Manuella Gazzineo de Moraes; Rommel Rocha
de Sousa; Ítalo Régis Castelo Branco Rocha;
Patrícia Raquel Nogueira Vieira; David Ramos
da Silveira; Luzanira Colares Maia; Carlos
Henrique Profírio Marques; Francisco Hiran
Farias Costa

384

EFEITO DE DIETAS COM L-LISINA SOBRE O LEUCOGRAMA E
TROMBOGRAMA DE JUVENIS DE TAMBAQUI Colossoma
macropomum

Ariany Rabello da Silva Liebl; Mirleide Araújo
Cáo; Flávia Dayane Félix Farias; Marcio Quara
de Carvalho Santos; Neiana Pereira Anselmo;
Wallice Luiz Paxiúba Duncan; Paulo Henrique
Rocha Aride; Márcia Fragoso Machado
Bussons; Wilson Massamitu Furuya; Adriano
Teixeira de Oliveira

385

RELAÇÃO ENTRE O TEMPO DE RESFRIAMENTO E AS
CARACTERÍSTICAS SENSORIAIS DO ACARI-BODÓ
(Pterygoplichthys spp.)

Naira Cristina Santos Lemos; Paulo Roberto
Brasil Santos; Hérlon Mota Atayde

386

ANÁLISE DAS VIAGENS DA PESCA DE ATUNS E AFINS EM
“CARDUMES ASSOCIADOS” NO ATLÂNTICO EQUATORIAL E
SUDOESTE

Túlio Seabra Camelo; Silvaneide Luzinete
Rodrigues; Vívian Graziela Oliveira Carneiro;
Humber Agrelli de Andrade

387

PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS E CARACTERÍSTICAS
REPRODUTIVAS EM FÊMEAS ADULTAS DE TAMBAQUI
(Colossoma macropomum)

Eike Nascimento de Oliveira; Philip Dalbert da
Silva Castro; Ana Caroliny Cerdeira Lopes;
Reinaldo Luzeiro Muller; Thiago Duarte Mielke;
Jhomaxon de Souza Goncalves; Marcelo dos
Santos Nascimento; Thaís Billalba Carvalho

388

ENDOHELMINTOS INTESTINAIS DE Rhytiodus microlepis
(CHARACIFORMES: ANOSTOMIDAE): DISTRIBUIÇÃO,
HISTOPATOLOGIA E RELAÇÕES COM O CICLO HIDROLÓGICO.

Lorena Vieira de Matos; Maria Inês Braga de
Oliveira; Lídia Aguiar da Silva; José Celso de
Oliveira Malta; Amanda Karen Silva de Souza;
Grazyelle Sebrenski da Silva

389

QUIMIOPREVENÇÃO MEDIADA PELO AÇAÍ (Euterpe oleracea)
FRENTE A TOXICIDADE INDUZIDA POR SAXITOXINAS EM
Litopeneus vannamei.

Patrícia Ramos; Thamyres VN da Silva; Grécica
M Colombo; Chaelen R Ortiz; Marcos J
Schmitz; Cleber S Simião; Carlos Prentice;

Wilson Wasielesky; José M Monserrat

390

USO DO GLICOSÍMETRO COMO ALTERNATIVA PARA AFERÊNCIA
DE PARÂMETROS SANGUÍNEOS DE TAMBAQUI (Colossoma
macropomum)

Philip Dalbert da Silva Castro; Ana Caroliny
Cerdeira Lopes; Eike Nascimento de Oliveira;
Thaís Billalba Carvalho

391

QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE OSTRAS CULTIVDAS
Crassostrea gasar (Adanson, 1757) E USO DE DEPURADORA
ARTESANAL, ESTADO DO PARÁ, AMAZÔNIA, BRASIL

Jucimauro de Araújo Pereira Junior; Danilo
Vitor Vilhena Batista; Alexandre Vaz da Silva;
Emilly Monteiro Lopes; Renato Pinheiro
Rodrigues; Francisco Alex Lima Barros; Dioniso
de Souza Sampaio; Carlos Alberto Martins
Cordeiro

392

EFEITO DE DIETAS COM L-LISINA SOBRE O ERITROGRAMA DE
JUVENIS DE TAMBAQUI Colossoma macropomum

Ariany Rabello da Silva Liebl; Mirleide Araújo
Cáo; Flávia Dayane Félix Farias; Marcio Quara
de Carvalho Santos; Neiana Pereira Anselmo;
Wallice Luiz Paxiúba Duncan; Paulo Henrique
Rocha Aride; Márcia Fragoso Machado
Bussons; Wilson Massamitu Furuya; Adriano
Teixeira de Oliveira

393

MAPEAMENTO DA PESCA ESPORTIVA EM SÃO CAETANO DE
ODIVELAS, ESTADO DO PARÁ, AMAZÔNIA, BRASIL

Renato Pinheiro Rodrigues; Jucimauro de
Araújo Pereira Júnior; Antonio Tarcio da Silva
Costa; Janice Palheta Gama; Marcos Ferreira
Brabo

394

PESCA DE ATUNS EM CARDUMES ASSOCIADOS NO SUDOESTE E
NO OESTE EQUATORIAL DO ATLÂNTICO

Vívian Graziela Oliveira Carneiro; Ana Júlia
Rufino de Freitas; Silvaneide Luzinete
Rodrigues; Humber Agrelli de Andrade

395

MONITORAMENTO PRÉVIO DA FAUNA DE
MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS EM UM SISTEMA DE
CULTIVO EM TANQUE REDE

Julia Myriam de Almeida Pereira; Rinaldo
Antonio Ribeiro Filho; Rafael Augusto Franzim
Ambrósio; Edilson Dias Moreira; Matheus dos
Santos Castro; Pedro Tedesco Neto; André Luiz
Watanabe; Carla Canzi; Caroline Henn; Celso
Buglione Neto; Irineu Motter; Jussara Souza;
Maurício Adames; Simone Frederigi Benassi;

396

SELETIVIDADE DE REDES DE EMALHE PARA Anchovia aff.
Surinamensis (Bleeker, 1865) EM UM LAGO NA REGIÃO
AMAZÔNICA

Carlos Henrique Sales Mota; Raniere Garcez
Costa Sousa; Severino Adriano de Oliveira Lima

397

A PISCICULTURA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA USINA
HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE: COMPORTAMENTO DA
PRODUÇÃO E DOS PREÇOS

Deliane Hillary do Amaral Rodrigues; Victoria
Marena do Rego Henriques; Max Wendel
Milhomem Costa; Diego Gomes Trindade;
Marcos Ferreira Brabo

398

A COMERCIALIZAÇÃO DE OSTRAS CULTIVADAS NO ESTADO DO
PARÁ SOB A ÓTICA DE PROPRIETÁRIOS DE RESTAURANTES

Carlos Henrique Silva; Jair Junior Bezerra
Campelo; Lucas Henrique do Rosário Menezes;
Wesley dos Santos Lima; Marcos Ferreira
Brabo

399

OCORRÊNCIA DE DIPLOSTOMÍDEOS (PLATYHELMINTHES:
DIGENEA) NO GLOBO OCULAR DE TAMBAQUI Colossoma
macropomum OBTIDO EM CULTIVO NO ESTADO DO
AMAZONAS

Ruth Aylla Caldeira Farias; Lorena Vieira de
Matos; Ana Lúcia Silva Gomes; Maria Inês
Braga de Oliveira

400

HISTÓRICO DA FISCALIZAÇÃO DA PESCA NO AMAZONAS NOS
ANOS 80 E MEDIDAS PARA MITIGAR CONFLITOS.

Lucemário Xavier Batista; Leonardo Teixeira de
Sales

401

DESCRIÇÃO DO PRIMEIRO ESTÁGIO LARVAL DO CARANGUEJO
CHAMA-MARÉ Uca cumulanta (DECAPODA: OCYPODIDAE) DA
REGIÃO AMAZÔNICA

Tayse Nascimento do Rosário; Adelson Silva de
Souza; Luan Costa Dias; Fernando Araújo
Abrunhosa

402

CRIAÇÃO DE PIRARUCU EM VIVEIROS ESCAVADOS NO ESTADO
DO PARÁ: UM INVESTIMENTO RENTÁVEL?

Arlindo dos Santos Pinheiro Junior; Rômulo
Felipe da Trindade Pessoa; Carlos Henrique
silva; Wesley dos Santos Lima; Deliane Hillary
do Amaral Rodrigues; Lucas Henrique do
Rosário Menezes; Jair Junior Bezerra Campelo;
Marcos Ferreira Brabo

403

ELABORAÇÃO DE SALGADO TIPO “NACHOS” À BASE DE

Wesley dos Santos Lima; Carlos Henrique Silva;

CAMARÃO – ROSA Peneaus (Farfantepeneaus) subitilis

Jair Junior Bezerra Campelo; Lorena Batista de
Moura; Daniel Abreu Vasconcelos Campelo;
André Luiz Oliveira Nascimento; Carlos Alberto
Martins Cordeiro

404

AÇÕES DE FOMENTO DA CODEVASF PARA O
DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA NO ESTADO DO PIAUÍ

Keusilene Barbosa Botelho; Deliane Hillary do
Amaral Rodrigues; Arlindo dos Santos Pinheiro
Junior; Francisco José Gomes; Rafson Varela
dos Santos; Marcos Ferreira Brabo

405

INGESTÃO DE RESÍDUOS ANTROPOGÊNICOS NA ALIMENTAÇÃO
DO Lutjanus synagris (LINNAEUS, 1758) NA COSTA AMAZÔNICA
LITORAL DO MARANHÃO, BRASIL

Jackellynne Fernanda Farias Fernandes;
Natacha Bianca Araújo da Silva; Yago Bruno
Silveira Nunes; Jailza Freitas; Rafael Santos
Lobato; Marina Bezerra Figueiredo

406

OPERAÇÃO E MONTAGEM DE UM SISTEMA DE AQUAPONIA
PARA A PRODUÇÃO DE TAMBAQUI (Colossoma macropomum)
E ALFACE (Lactuca sativa)

Nalim Lourenço Rodrigues; Antônio Adalto
Quinto Santos; Leidiana de Santos Matos;
Marcelo Figueira Pontes; Rodrigo Luiz Neves
Barros

407

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PRIMEIRO ESTÁGIO LARVAL DO
CAMARÃO FANTASMA, Palaemon carteri (Gordon, 1935).

Luana Barros Ribeiro; Adelson Silva de Souza;
Luan Costa Dias; Tayse Nascimento do Rosário
e Julliany Lemos Freire

408

AVALIAÇÃO DAS VARIÁVEIS HEMATOLÓGICAS E PARÂMETROS
BIOQUÍMICOS DE JUVENIS DE TAMBAQUI (Colossoma
macropomum) ALIMENTADOS COM DIETAS CONTENDO NÍVEIS
DE INCLUSÃO DE EXTRATO DE ALHO (Allium sativum)

Arlindo dos Santos Pinheiro Junior; Pamella
Talita da Silva Melo; Luís Claudio Castro; Elviro
dos Santos Neto; Bruno Cesar Brito Dias;
Lorena Batista Moura; Galileu Crovatto Veras;
Luis André Luz Barbas; Daniel Abreu
Vasconcelos Campelo

409

PERFIL DE ENZIMAS PROTÉICAS DO SISTEMA
GASTROINTESTINAL DE JUVENIS DE TAMBAQUI Colossoma
macropomum EM DIETAS COM LISINA

Ariany Rabello da Silva Liebl; Mirleide Araújo
Cáo; Flávia Dayane Félix Farias; Marcio Quara
de Carvalho Santos; Neiana Pereira Anselmo;
Wallice Luiz Paxiúba Duncan; Paulo Henrique
Rocha Aride; Márcia Fragoso Machado
Bussons; Wilson Massamitu Furuya; Adriano
Teixeira de Oliveira

410

VARIÁVEIS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA EM UM AMBIENTE
DE ÁGUA PRETA NA AMAZÔNIA CENTRAL

Euclides Luis Queiroz de Vasconcelos; Paula
Ribeiro dos Santos; Octavio Ferreira de Matos;
Luisa da Conceicão Fernando Sambora; Eletuza
Uchôa Farias; Tamires Larissa Souza; Maria
Anete Leite Rubim

411

QUANTIFICAÇÃO DE ENZIMAS DIGESTIVA DE JUVENIS DE
TAMBAQUI Colossoma macropomum EM DIETAS COM LISINA

Ariany Rabello da Silva Liebl; Mirleide Araújo
Cáo; Flávia Dayane Félix Farias; Marcio Quara
de Carvalho Santos; Neiana Pereira Anselmo;
Wallice Luiz Paxiúba Duncan; Paulo Henrique
Rocha Aride; Márcia Fragoso Machado
Bussons; Wilson Massamitu Furuya; Adriano
Teixeira de Oliveira

412

REVISÃO DOS TAMANHOS MÍNIMOS DE CAPTURA DAS
ESPÉCIES BRASILEIRAS

Nicolas Corrêa Viana; Juliana do Nascimento
Ferreira; James Douglas Bessa; Álvaro Carvalho
de Lima

413

EFEITO DA INCLUSÃO DA POLPA DO FRUTO DO BURITI Mauritia
flexuosa COMO ALIMENTO FUNCIONAL NA DIETA DE JUVENIS
DO CAMARÃO BRANCO DO PACÍFICO Litopenaeus vannamei

Cleber dos Santos Simião; Grecica Mariana
Colombo; Marcos Josué Schmitz; Robson
Matheus Marreiro Gomes; Patrícia Baptista
Ramos; Marcelo Borges Tesser; Wilson
Wasiliesky Junior; José María Monserrat

414

ALIMENTAÇÃO DA Sphyraena barracuda (PERCIFORMES,
SPHYRAENIDAE) CAPTURADAS NO ARQUIPÉLAGO DE
FERNANDO DE NORONHA, ATLÂNTICO EQUATORIAL, BRASIL
ATIVIDADE ENZIMÁTICA DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS
CULTIVÁVEIS ISOLADAS DO PEPINO DO MAR (Holothuria grisea
SELENKA, 1867) COLETADOS NA PRAIA DA BARRA GRANDE,
CAJUEIRO DA PRAIA, PIAUÍ

Karla Mirella Martins; Tatiana Beltrão; Anne
Justino; Flávia Fredóu; Teodoro Vaske-Jr; Paulo
Travassos
Robson Matheus Marreiro Gomes; Marjory
Lais Costa Lima; Taiane Maria de Oliveira; José
Gerardo Ferreira Gomes Filho; Rosa Helena
Rebouças

415

416

A CARCINICULTURA MARINHA NO ESTADO DO CEARÁ: UMA
ANÁLISE DOS PARÂMETROS PRODUTIVOS E ECONÔMICOS, NO
PERÍODO 2003-2012.

417

ISOLAMENTO, CARACCTERIZAÇÃO E AMPLIFICAÇÃO
INTERESPECÍFICA DE MARCADORES MICROSSATÉLITES PARA
Pseudoplatystoma tigrinum (SILURIFORMES: PIMELODIDAE)

418

SOBRE ALIMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS ESPÉCIES DE PEIXES NO
RESERVATÓRIO DE CURUÁ-UNA, SANTARÉM, AMAZÔNIABRASIL
BIOLOGIA REPRODUTIVA DA SARDINHA-LAJE Opisthonema
oglinum LESUEUR, 1818
CAPTURADA NO LITORAL NORTE DE PERNAMBUCO, BRASIL

419

420

O USO MULTIPLO DA ÁREA DE PESCA DO MUNICÍPIO DE
RAPOSA, MARANHÃO/BRASIL

421

DIAGNÓSTICO DA PISCICULTURA NO MUNICÍPIO DE MONTE
ALEGRE/PA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL PARA A PESCA DO PARGO NO
LITORAL AMAZÔNICO BRASILEIRO: OPORTUNIDADE PARA OS
ARMADORES OU MERO INCREMENTO DA HISTÓRICA
INADIMPLÊNCIA?
UNIDADE EDUCACIONAL DE PRODUÇÃO EM AQUICULTURA: O
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NO CURSO TÉCNICO EM
RECURSOS PESQUEIROS DO IFAM CAMPUS TABATINGA,
AMAZONAS.
INCLUSION OF AÇAÍ (Euterpe oleracea) IN THE DIET OF
JUVENILE SHRIMP Litopenaeus vannamei ATTENUATED
HISTOPATHOLOGICAL DAMAGE IN THE GILL AND
HEPATOPANCREAS WHEN EXPOSED TO AMMONIA

422

423

424

425

426

427

428

ECOLOGIA ALIMENTAR DO Acanthocybium solandri (CUVIER,
1832) CAPTURADO NO ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE
NORONHA, ATLANTICO EQUATORIAL, BRASIL
ANÁLISE ECONÔMICA DE UM EMPREENDIMENTO DE
OSTREICULTURA EM MESAS FIXAS NO LITORAL AMAZÔNICO,
ESTADO DO PARÁ, BRASIL
A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NO MANEJO DO PIRARUCU
Arapaima gigas (SCHIZ, IN CUVIER, 1822) REALIZADO NA ILHA
DA PACIÊNCIA – IRANDUBA – AMAZONAS.
ONDE ESTÃO OS EGRESSOS DOS CURSOS TÉCNICOS DO EIXO
TECNOLÓGICO RECURSOS NATURAIS DO IFAM-CAMPUS
PARINTINS?

429

VIABILIDADE ECONÔMICA DO CULTIVO DE TILÁPIA DO NILO
(Oreochromis niloticus) EM TANQUES-REDE

430

EFEITO DA NÃO ABLAÇÃO NO PROCESSO DE REPRODUÇÃO DE
FÊMEAS DE Penaeus vannamei

431

A PISCICULTURA NO ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ:
COMPORTAMENTO DA PRODUÇÃO E DOS PREÇOS

Rommel Rocha de Sousa; Hudson Makson
Rocha Lucena; Lívia Rodrigues Guimarães;
Manuella Gazzineo de Moraes; Rafael Lustosa
Maciel; Ítalo Régis Castelo B Rocha; Francisco
Hiran Farias Costa
Fabyanne Guimarães de Oliveira; Giselle
Moura Guimarães-Marques; Kátia Cilene
Gomes de Carvalho; Kyara Martins Formiga;
Jacqueline da Silva Batista
Gilcideya Silva Prado; Telma Evellyn Bezerra
Marinho; Evanilde Benedito; Sérgio Melo
Maria Ester Ribeiro Simoni; Edson Bortoletto
Garciov Filho; Mariana Gomes do Rêgo; Karla
Mirella de Assis Bezerra Martins; Paulo
Travassos
Ana Luiza Caldas Diniz; Ana Karolina Ribeiro;
Aleff Paixão França; Jailza Freitas; Polyana
Bordinassi da Silva; Wanda dos Santos Batista;
Tiago de Moraes Lenz
Breno Pimentel dos Reis; William da Silva;
Thiago Dias Trombeta;
Jair Junior Bezerra Campelo; Breno Portilho de
Souza Maia; Wesley dos Santos Lima; Lucas
Henrique do Rosário Menezes; Marcos Ferreira
Brabo
Jânderson Rocha Garcez; Guilherme Martinz
Freire; Rafael Carnaúba Ferreira; Edson Luís da
Silva Carvalho; Gabriel Felipe Duarte dos
Santos e Dayse Silveira da Silva
Grecica Mariana Colombo; Cleber dos Santos
Simião; Marcos Josué Schmitz; Robson
Matheus Marreiro Gomes; Virgínia Fonseca
Pedrosa; Luis Alberto Romano; Marcelo
Tesser; Patrícia Baptista Ramos; Wilson
Wasielesky; José María Monserrat
Karla Mirella Martins; Tatiana Beltrão; Flávia
Fredóu; Teodoro Vaske-Jr; Paulo Travassos
Antonio Tarcio Da Silva Costa; Janice Palheta
Gama; Jucimauro de Araújo Pereira Júnior;
Rogério Dos Santos Cruz Reis; Marcos F Brabo
Gleiciely Almeida Cabral; Marcela Juliana de
Albuquerque Silva; Flávia Kelly Siqueira-Souza
Iago Pantoja de Azevedo; Norberto Góes
Junior; Wanderley Mendonça de Souza; Kildery
Alex Freitas Serrão; Ana Carolina Souza
Sampaio Nakauth
Allyne Elins Moreira da Silva; Priscilla Celes
Maciel de Lima; Danielle Alves da Silva; Tatiana
Brandão Alves da Costa; Luis Otavio Brito da
Silva
Thiago B. B. de Menezes; Rommel R. de Sousa;
Hudson M. R. Lucena; Rafael L. Maciel; Maria
da Conceição O. Freitas; Francisco Hiran Farias
Costa
Leonnan Carlos Carvalho de Oliveira; Janice
Palheta Gama; Arlindo dos Santos Pinheiro
Junior; Jadson Miranda de Sousa; Marcos

432

433

434

RENDIMENTO DE CURIMATÃ (Prochilodus nigricans AGASSIZ,
1829) EM DIFERENTES CLASSES DE TAMANHO NA REGIÃO DE
AMAJARI, RORAIMA
PRINCIPAIS CAUSAS DE ACIDENTES DE TRABALHO EM
PESCADORES ARTESANAIS DO RIO MARACAPUCÚ PALMAR,
ABAETETUBA-PA.
COMERCIALIZAÇÃO DE PESCADO EM RESTAURANTES DE
BALNEÁRIOS DE SANTARÉM E BELTERRA, PARÁ, BRASIL

Ferreira Brabo
Cleisnaylka Braga Leite; Elieny Braga Leite;
Marivaldo Araújo Carneiro; Rafael Pereira
Barros; Gelcirene de Albuquerque Costa
Welbert José e Silva de Souza

Charles Hanry Faria Junior; Daiane Batista
Rodrigues, Sandro Herlon Savino Diniz, Gabriel
Gabriel Munis Silva
Fabrício Barros de Sousa; Lucas Castanhola
Dias; José Celso de Oliveira Malta; Ana Lúcia
Silva Gomes; Daniele Aparecida Matoso

435

PRIMEIRO REGISTRO DE Dolops geayi (BRANCHIURA:
ARGULIDAE) EM ACARÁ DISCO Symphysodon discus ORIUNDOS
DO RIO UNINI, BARCELOS, AMAZONAS

436

EFEITO DA LISINA NA MORFOMETRIA DO TAMBAQUI
Colossoma macropomum

Ariany Rabello da Silva Liebl; Marcelo dos
Santos Nascimento; Luan Ferreira de Oliveira;
Paulo Henrique Rocha Aride; Márcia Fragoso
Machado Bussons; Wilson Massamitu Furuya;
Adriano Teixeira de Oliveira

437

PRIMEIRA OCORRÊNCIA DE Myxidium sp. (CNIDARIA:
MYXOZOA) PARASITANDO Biotoecus opercularis (CICHLIDAE)
DO RIO JUFARIS, AM, BRASIL

Fabrício Barros de Sousa; Daniele Aparecida
Matoso; Ana Lúcia Silva Gomes

438

VARIAÇÃO SAZONAL DA PESCA DE MATRINXÃ (Brycon spp.)
DESEMBARCADA EM MANAUS, AM

Glenda Katherine de Souza Dias; Lucirene
Aguiar de Souza

439

METACERCÁRIAS DE Austrodiplostomum compactum
PARASITANDO OS OLHOS DE Erythrinus erythrinus DO RIO
GUAMÁ, REGIÃO AMAZÔNICA

André Igor Melo Sousa; Brenda Silva de Lima;
Breno Gustavo B Costa; Jacqueline Pompeu
Abrunhosa

440

INFLUÊNCIA DE ASPECTOS MORFOMÉTRICOS DE LAGOS EM
PESCARIAS COMERCIAIS NA AMAZÔNIA CENTRAL

Vinícius Verona Carvalho Gonçalves; Nicolas
Corrêa Viana; Therezinha de Jesus Pinto Fraxe
Carlos Edwar de Carvalho Freitas

441

PRODUÇÃO DE PIAUÇU (Leporinus macrocephalus) NA
PISCICULTURA PARAÍSO NO RESERVATÓRIO DA UHE TUCURUÍ

Jodivan Ferreira Vaz; Silmara Hellen dos Santos
Tavares; Leandro de Araújo Ferreira;
Claudimilson Rodrigues de Mesquita; Marcos
Ferreira Brabo

442

DADOS MORFOLÓGICOS DE Austrodiplostomum compactum
PARASITA DE Hoplerythrinus unitaeniatus EM ÁREA DE VÁRZEA
DO RIO GUAMÁ, AMAZÔNIA ORIENTAL, BRASIL.

Brenda Silva de Lima; André Igor Melo Sousa;
Breno Gustavo B Costa; Jacqueline Pompeu
Abrunhosa

443

ASPECTOS REPRODUTIVOS DE Macrodon ancylodon
(PERCIFORMES, SCIAENIDAE) NO LITORAL ORIENTAL
MARANHENSE, BRASIL

Ana Luiza Caldas Diniz; Ádila Patrícia Chaves
Silva; Samantha Silva Pestana; Thais Jadna
Cutrim Silva; Zafira da Silva de Almeida

444

TOXICIDADE DO ETANOL PARA LARVAS DA PIABA (Astyanax
bimaculatus, LINNAEUS, 1758)

Winnícius Muniz dos Santos Sá; Érica Alves de
Oliveira Santos; Alexandre Damaceno Lima
Santos; Marcos Vinícius Teles Gomes; Sandra
Menezes Walmsley

445

COMERCIALIZAÇÃO DE PEIXES ORNAMENTAIS EM UMA
EMPRESA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA, PARÁ.

Adrielly Larissa Tavares Machado; Daércio José
de Macedo Ribeiro Paixão; Vinícius dos Santos
Lima

446

CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA EM ÁREAS DE
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO NA AMAZÔNIA CENTRAL

Bruna Barbosa Alves; Vinícius Verona Carvalho
Gonçalves; Maria Angélica de Almeida Corrêa

447

ANÁLISE DO SENSO DO CONSUMIDOR A CERCA DA QUALIDADE
DO PESCADO COMERCIALIZADO EM FEIRAS DO MUNICÍPIO DE
BELÉM DO PARÁ.

Adrielly Larissa Tavares Machado; Inezita
Mayara Tenório Silva; Vinícius dos Santos Lima

448

PESCA DO MAPARÁ NO LAGO DO REI NO ESTADO DO
AMAZONAS

Edson Luniere Porto; Tomás Igo Muñoz
Sanches

449

ABUNDÂNCIA E DISTIBUIÇÃO DE LARVAS DE PEIXES NA
CONFLUÊNCIA DOS RIOS TAPAJÓS E AMAZONAS, PARÁ, BRASIL

Ruineris Almada Cajado; Lucas Silva de
Oliveira; Fabíola Katrine Souza da Silva; Luan
Robson Bentes dos Santos; Diego Maia Zacardi

450

CARACTERIZAÇÃO DO FILÉ DO TAMBAQUI Colossoma

Ariany Rabello da Silva Liebl; Marcelo dos

macropomum EM DIETAS COM LISINA

Santos Nascimento; Luan Ferreira de Oliveira;
Paulo Henrique Rocha Aride; Márcia Fragoso
Machado Bussons; Wilson Massamitu Furuya;
Adriano Teixeira de Oliveira

451

MONITORAMENTO DE ECTOPARASITAS MONOGENÉTICOS DOS
TAMBAQUIS (Colossoma macropomum) CULTIVADOS NA
ESTAÇÃO DE PISCICULTURA EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL

Raissa Nunes Rodrigues; Roselany de Oliveira
Corrêa; Joséli Carvalho da Silva; Shirley Amaral
Rafael; Jacqueline Pompeu Abrunhosa

452

PRODUÇÃO DA ESPÉCIE TAMBAQUI (Colossoma macropomum)
NA PISCICULTURA PARAÍSO NO RESERVATÓRIO DA UHE
TUCURUÍ

Silmara Hellen dos Santos Tavares; Jodivan
Ferreira Vaz; Leandro de Araújo Ferreira; Flávia
Roseira dos Reis⁴; Marcos Ferreira Brabo⁵

453

SISTEMAS DE RECIRCULAÇÃO PARA AQUICULTURA PODEM SER
O FUTURO DA PRODUÇÃO AQUÍCOLA NA AMAZÔNIA?

Thiago Marinho-Pereira; Bruno Adan Sagratzki
Cavero; Henrique David Lavander; Lucas Areias
Bassul; Douglas da Cruz Mattos; Leonardo
Demier Cardoso; Lucas Eduardo Comassetto;
Adriano Teixeira de Oliveira; Paulo Henrique
Rocha Aride

454

AVALIAÇÃO DO DESEMBARQUE PESQUEIRO (2016-2017) NO
MUNICÍPIO DE LÁBREA, AMAZONAS, BRASIL

Ana Cláudia Souza Da Silva; Vinícius Verona
Carvalho Gonçalves; Therezinha de Jesus Pinto
Fraxe; Raimundo Marcos de Souza Amorim;
Marcondes Agostinho Gonzaga Junior Aline
Mourão Ximenes

455

BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DO PESCADO UTILIZADAS
NO MERCADO DE FERRO DO VER-O-PESO, BELÉM-PARÁ

Amanda Victória Botelho da Silva; Jéssica dos
Santos Pantoja; Marcela Cardoso Sena; Joane
Natividade de Souza

456

USO DE HIDROLISADO PROTEICO COMO PALATABILIZANTE DE
RAÇÕES MEDICADAS COM TRICLORFON PARA CONTROLE DA
ACANTOCEFALOSE EM JUVENIS DE TAMBAQUI, Colossoma
macropomum (Cuvier, 1818)

Rebeca Guimarães De Oliveira; Yasmin Luzeiro
Batista; Renata Maria Da Silva; Liliane de
Araújo Castro; Elizabeth Gusmão Affonso;
Sanny Maria De Andrade Porto

457

CONSUMO DE PROTEÍNA NA CIDADE DE MANAUS – AM.

Karen Alves da Silva; Maria Angélica de
Almeida Corrêa; Caroline Pereira de Campos

458

INVENTÁRIO PRELIMINAR DA ICTIOFAUNA ÁREA DE PROTEÇÃO
AMBIENTAL (APA) DA REGIÃO DO MARACANÃ, SÃO LUIS,
MARANHÃO, NORDESTE DO BRASIL

Erick Cristofore Guimarães; Matheus Willy
Machado Ferreira; Carlos Daniel Maciel Aick;
Jadson Pinheiro Santos; Keyton Kylson Fonseca
Coelho; Benilson da Silva Quim; Pâmella Silva
de Brito; Danilo Francisco Corrêa Lopes; Felipe
Polivanov Ottoni

459

ASPECTOS ECOLÓGICOS DE LARVAS DE PACU (PISCES,
SERRASALMIDAE), NA CONFLUÊNCIA DOS RIOS TAPAJÓS E
AMAZONAS, PARÁ, BRASIL

Fabíola Katrine Souza da Silva; Ruineris Almada
Cajado; Lucas Silva de Oliveira; Diego Maia
Zacardi

460

AVALIAÇÃO DO PH EM TURUS ( BIVALVIA: TEREDINIDAE)
CAPTURADOS EM CURUÇÁ, PARÁ

461

ANÁLISE TÉCNICA E ECONÔMICA DE SISTEMAS INTENSIVOS DE
PRODUÇÃO DE P. vannamei NO NORDESTE BRASILEIRO.

Andreone Marcelo Ferreira de Almeida; Talita
Monteiro de Souza; Luciana Pinheiro Santos;
Rosa Maria Souza Santa Rosa
Kamar Porto do Nascimento Filho; Maria Joana
Nogueira de Moura; Rommel Rocha de Sousa;
Rafael Lustosa Maciel; Francisco Hiran Farias
Costa

462

COMPOSIÇÃO QUÍMICA E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO
BACON DE PIRARUCU (Arapaima gigas) APÓS SUA
ELABORAÇÃO

Joana Maia Mendes; Kendra Kaline de Oliveira
Raio; Mágida Ismael Constantino; Iris de Castro
Fernandes Rogério Souza de Jesus

463

ESTRESSE PRÉ-ABATE AUMENTA A OXIDAÇÃO LIPÍDICA EM
BANDAS DE TAMBAQUI (Colossoma macropomum)
CONGELADAS

Joana Maia Mendes; Juliana Priscyla Batalha
Neves; Rogério Souza de Jesus

464

USO DA PESCA ESPORTIVA COMO FERRAMENTA PARA O
MONITORAMENTO DA DIVERSIDADE DE PEIXES EM PRAIAS DA
ILHA DE SÃO LUÍS, MA.

Matheus Willy Machado Ferreira; Kleiton
Belfort Ferreira; Lucas Douglas Barros Fonseca;
Andressa Priscila Machado Oliveira; Willamy
Alves Costa; Erick Cristofore Guimarães; Kaio
Lopes de Lima; Jadson Pinheiro Santos

465

DINÂMICA ALIMENTAR DO PARGO Lutjanus purpureus (POEY,

Rosália Furtado Cutrim Souza; Renê Pinheiro e

1875) CAPTURADO NA PLATAFORMA CONTINENTAL
AMAZÔNICA

Silva; Adrielly Larissa Tavares Machado

466

DETERMINAÇÃO DO COMPRIMENTO MINÍMO DE PRIMEIRA
MATURAÇÃO (L50) DO Bagre bagre (LINNAEUS, 1766;
SILURIFORMES - ARIIDAE), CAPTURADO NA COSTA
MARANHENSE, BRASIL

Ladilson Rodrigues Silva; Yago Bruno Silveira
Nunes; Jailza Freitas; Marina Bezerra
Figueiredo

467

COMUNIDADE ZOOPLÂNCTONICA E SUAS VARIAÇÕES ESPAÇOTEMPORAIS NO MONITORAMENTO DOS RESERVATÓRIOS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA REGIÃO METROPOLITANA DE
BELÉM (PARÁ, BRASIL).

Shirley Amaral Rafael; Ana Caroline Palheta de
Farias; Pedro Henrique Campos Sousa; Pedro
Emmanuel Santos Sousa; Maria de Lourdes
Souza Santos; Nuno Filipe Alves Correia de
Melo; Xiomara Franchesca Garcia Díaz

468

PESPECTIVA DE INVESTIMENTO NA AQUICULTURA NO
RESERVATÓRIO DA UHE TUCURUÍ

Jodivan Ferreira Vaz; Silmara Hellen dos Santos
Tavares; Leandro de Araújo Ferreira; Marcos
Ferreira Brabo⁴

469

SISTEMA AUTOMATIZADO PARA CRIAÇÃO DE PEIXES COM
RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA

Roseane Soledade Siqueira; Raissa da Costa
Branco; Rejane de Barros Araújo; Breno
Gustavo Bezerra Costa

470

ESTUDO DE CASO SOBRE A PESCA DO MERO Epinephelus
itajara EM TRÊS ÁREAS
PESQUEIRAS NO NORDESTE AMAZÔNICO

Luciano de Jesus Gomes Pereira; Leonnan
Carlos Carvalho de Oliveira; Jadson Miranda de
Sousa; Suélly Cristina Pereira Fernandes;
Ramon Carlos do Nascimento Maia; Flavio
Miranda Gonçalves; Bianca Bentes

471

ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E PRODUTIVOS DE UM
EMPREENDIMENTO COMUNITÁRIO DE OSTREICULTURA EM
UMA RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA NO LITORAL
AMAZÔNICO

Rogério Dos Santos Cruz Reis; Antonio Tarcio
Da Silva Costa; Renato Pinheiro Rodrigues;
Galileu Crovatto Veras; Marcos Ferreira Brabo

472

BIOLOGIA REPRODUTIVA DE Mugil curema (VALENCIENNES,
1836) EM UMA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO DELTA DO
PARNAÍBA, BRASIL

Ana Luiza Caldas Diniz; Zafira da Silva de
Almeida

473

CRIAÇÃO DO CAMARÃO Macrobrachium amazonicum COM A
TECNOLOGIA DE BIOFLOCOS EM DIFERENTES DENSIDADES DE
ESTOCAGEM

Gleika Tamires Jordão dos Reis; Alícia Maria de
Andrade Siqueira; Elissandro Cardoso Costa da
Silva; Luciano Jensen; Michelle Midori Sena
Fugimura

474

DIFERENCIAÇÃO SEXUAL DO HÍBRIDO TAMBACU (♀ Colossoma
macropomum X ♂ Piaractus mesopotamicus)

Wisdeyvi Silva de Souza; Rafael Yutaka
Kuradomi; Sergio Ricardo Batlouni; Thalison da
Costa Lima; Rafael Tomoda Sato; Fernanda
Ferreira Loureiro de Almeida

475

RELAÇÃO PESO E COMPRIMENTO DE PEIXES DA FAMILIA
HAEMULIDAE GENYATREMUS LUTEUS (PEIXE PEDRA) E
CONODON NOBILIS (JIQUIRI) CAPTURADOS EM TORNEIO DE
PESCA ESPORTIVA EM SÃO LUIS DO MARANHÃO.

Kleiton Belfort Ferreira; Willamy Alves Costa;
Matheus Willy Machado Ferreira; Lucas
Douglas Barros Fonseca; Andressa Priscila
Machado Oliveira; Jadson Pinheiro Santos

476

DESENVOLVIMENTO DE JUVENIS DE Centropomus undecimalis
(BLOCH, 1792) EM LABORATÓRIO NA AMAZÔNIA ORIENTAL

Alex da Silva Lobão de Souza; Raimundo
Aderson Lobão de Souza

477

ASPECTOS TECNOLÓGICOS DE UM EMPREENDIMENTO DE
OSTREICULTURA EM UMA RESERVA EXTRATIVISTA MARINHA
NA AMAZÔNIA

Rogério Dos Santos Cruz Reis; Antonio Tarcio
Da Silva Costa; Renato Pinheiro Rodrigues;
Galileu Crovatto Veras; Marcos Ferreira Brabo

478

PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS PESCADORES ESPORTIVOS EM
SÃO CAETANO DE ODIVELAS, ESTADO DO PARÁ, AMAZÔNIA,
BRASIL

Jucimauro de Araújo Pereira Junior; Renato
Pinheiro Rodrigues; Antonio Tarcio da Silva
Costa; Janice Palheta Gama; Marcos Ferreira
Brabo

479

RESÍDUO DE BACABA NA ALIMENTAÇÃO DE TAMBAQUI
(Colossoma macropomum)

Cleisnaylka Braga Leite; Marivaldo Araújo
Carneiro; Eliaquim Moraes da Silva Assunção;
Rafael Pereira Barros; Gelcirene de
Albuquerque Costa; Alessandra de Campos
Fortes; João Vitor de Queiroz

480

LEVANTAMENTO DA ICTIOFAUNA DO LAGO DA HIDRELÉTRICA
DE TUCURUÍ

Rosália Furtado Cutrim Souza; Renê Pinheiro e
Silva; Jossandra carvalho da Rocha Pinheiro;

Mônica Ferreira dos Santos; Vinícius dos
Santos Lima; Aline Rodrigues Anibal; Keyla
Souza de Lima

481

COMPOSIÇÃO DA COMUNIDADE DE CRUSTÁCEOS DECÁPODES
PRESENTE NA ZONA PORTUÁRIA DE SANTARÉM, PARÁ, BRASIL.

Inácio Barros Junior; Ezequias Procópio Brito;
Zélia Maria Pimentel Nunes; Letícia Silva de
Brito; Alexsandra Ramos Guerreiro

482

A BARONESA NO RIO SÃO FRANCISCO E OS IMPACTOS
SOCIOECONÔMICOS NO
POLO DE PISCICULTURA DO SBSF

Andreza Nunes de Souza; Ruy Albuquerque
Tenório;

483

IMPACTOS DA PISCICULTURA EM TANQUES-REDE SOBRE O
AMBIENTE E ASSEMBLEIAS DE PEIXES RESIDENTES NO
RESERVATÓRIO DE BALBINA, NA AMAZÔNIA CENTRAL

Adry Thiago de Lima TRINDADE; Bruce Rider
FORSBERG; Hélio BELTRÃO & Raniere GARCEZ
Costa Sousa

484

ELABORAÇÃO DE CONCENTRADO PROTEICO A PARTIR DO
MÚSCULO
DE (Cichla sp.) TUCUNARÉ

Lucemário Xavier Batista; Rosilda Alves
Magalhães Menezes; Adauto Frutuoso Pereira

485

ANÁLISE ECONÔMICA DE EMBARCAÇÕES DIRECIONADAS À
CAPTURA DA PESCADA AMARELA Cynoscion acoupa
(LACEPÈDE, 1801) COM ESPINHEL NA COSTA AMAZÔNICA
BRASILEIRA

Ramon Carlos do Nascimento Maia; Luciano de
Jesus Gomes Pereira; Leonnan Carlos Carvalho
de Oliveira; Jadson Miranda de Sousa; Breno
Portilho de Sousa Maia; Marcos Ferreira
Brabo; Francisco Carlos Alberto Fonteles
Holanda; Bianca Bentes

486

PRODUTOS DE CHARCUTARIA COMO ALTERNATIVA AO
DESCARTE DE RESÍDUOS COMESTÍVEIS DE CARAUAÇU (Lobotes
surinamensis): AVALIAÇÃO SENSORIAL E ECONÔMICA

Marcus Danilo N. Pinheiro; Victor Hugo P.
Vieira; Alexandre V. da Silva; Emilly M. Lopes;
Lorena B. de Moura; Daniel A. V. Campelo;
Bruno José C. F. Eiras; Carlos A. M. Cordeiro

487

APRESENTAÇÃO DO PESCADO E ESPÉCIES MAIS
COMERCIALIZADOS EM SUPERMERCADOS DE SÃO LUÍS-MA

Henrique Chaves Silva; Hugo Moreira Gomes;
Márcio Antonio Sales de Melo Junior; Natacha
Bianca Araújo da Silva; Rosiele Assunção
Matão; Alice Viene Serra Garcia; Thalison da
Costa Lima; Ícaro Gomes Antonio

488

CRIAÇÃO DE Macrobrachium amazonicum EM SISTEMA BFT
COM DIFERENTES TAXAS DE ARRAÇOAMENTO

Elaine Oliveira Pontes; Juliane Raquel Silva dos
Santos; Gleika Tamires Jordão dos Reis;
Luciano Jensen Vaz; Michelle Midori Sena
Fugimura

489

ASPECTOS DO CULTIVO JUVENIL A ADULTO DA ESPÉCIE NATIVA
MATRINXÃ Brycon gouldingi, (LIMA, 2004) NO RESERVATÓRIO
UHE EM TUCURUÍ-PA

Jacyra Pereira Oliveira; Tiele Costa Santos;
Jurandir Trindade de Maria Silva;

490

CULTIVO E DESEMPENHO ZOOTÉCNICO DE PIAUAÇU (Leporinus
macrocephalus) EM TANQUES-REDE EM UM RESERVATÓRIO
DA AMAZÔNIA ORIENTAL

Jacyra Pereira Oliveira; Tiele Costa Santos;
Jurandir Trindade de Maria Silva

491

EFEITO DE PROJEÇÃO CLIMATOLÓGICA NO CULTIVO DE
TAMBAQUI (Colossoma macropomum) NA REGIÃO
AMAZÔNICA

Edianez dos Santos Mendes; Willamy Alves
Costa; Rosiele Assunção Matão; Alice Viene
Serra Garcia; Matheus Willy Machado Ferreira;
Jadson Pinheiro Santos

492

CARACTERIZAÇÃO DA PISCICULTURA NO MUNICÍPIO DE
ORIXIMINÁ NO ESTADO DO PARÁ

Kézia Feijão de Lima; Alexandre da Conceição
Carvalho; Diego Maia Zacardi

493

USO DE IMUNOESTIMULANTE EM Colossoma macropomum

Erika Walesca Cordeiro Romalho; Andréa
Belém Costa

494

O ÁCIDO CÍTRICO AFETA A MORFOFISIOLOGIA DO TRATO
DIGESTÓRIO DE JUVENIS DE TAMBAQUI (Colossoma
macropomum) ALIMENTADOS COM DIETAS FORMULADAS
COM PROTEÍNA VEGETAL

Marcelo dos Santos Nascimento; Márcia
Regina Fragoso Machado Bussons; Bruno
Olivetti de Mattos; Thaís Billalba Carvalho

495

HÁBITO ALIMENTAR DO Nebris microps ORIUNDO DA PESCA
COMERCIAL DO MUNICÍPIO DE RAPOSA – MA: RESULTADOS
PRELIMINARES

Natacha Bianca Araújo da Silva Rosiele
Assunção Matão; Alice Viene Serra Garcia;
Yago Bruno Silveira Nunes; Luciléa Freitas;
Jailza Freitas; Hugo Moreira Gomes; Henrique
Chaves Silva; Cristiele Assunção Matão; Marina

Bezerra Figueiredo

496

EFEITO DA FREQUÊNCIA ALIMENTAR NO DESEMPENHO
PRODUTIVO DE JUVENIS DE Colossoma macropomum

Erika Walesca Cordeiro Romalho; Ana Cristina
Belarmino de Oliveira;

497

A ENERGIA TÉRMICA MELHORA AS PROPRIEDADES FÍSICAS DE
RAÇÕES EXTRUSADAS PARA PEIXES

Thiago Macedo Santana; César Augusto Oishi;
Amanda Halum Elias; André Dias Nobre; Ligia
Uribe Gonçalves

498

SEGURO DESEMPREGO DO PESCADOR ARTESANAL: DINÂMICA
DO SEGURO DEFESO NO ESTADO DO AMAZONAS

Edson Luniere Porto; Tomás Igo Muñoz
Sanches; Carlos Edwar de Carvalho Freitas

499

PISCICULTURA EM TRAPICHES: UMA TECNOLOGIA SOCIAL
DESENVOLVIDA NO
MUNICÍPIO DE CAMETÁ, PARÁ

Adimilson da Silva Pereira; Jodivan Ferreira
Vaz; João Vitor Antunes Miranda; Dielson da
Conceição Emerique; Jairo Sarmento Bastos;
Leandro de Araújo Ferreira; Marcos Ferreira
Brabo

500

O ÁCIDO CÍTRICO MINIMIZA O ESTRESSE OXIDATIVO EM
JUVENIS DE TAMBAQUI Colossoma macropomum (CUVIER,
1818) ALIMENTADOS COM DIETAS A BASE DE PROTEÍNA
VEGETAL

Marcelo dos Santos Nascimento; Amanda
Pereira de Amaral; Maiko Willas Ribeiro; Bruno
Olivetti de Mattos; Thaís Billalba Carvalho

501

DESENVOLVIMENTO DE PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA A PESCA ARTESANAL COM A PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS
PESCADORES DE BITUPITÁ, MUNICÍPIO DE BARROQUINHA,
CEARÁ

Thiago Pereira Menezas; Clara de Melo Coe;
Manuel Antonio de Andrade Furtado-Neto

502

ANÁLISE DOS PADRÕES MORFOLÓGICOS E MORFOMÉTRICOS
DOS OTÓLITOS SAGITTAE DE Plagioscion squamosissimus,
HECKEL, 1840 (PERCIFORMES- SCIAENIDAE), NOS
RESERVATÓRIOS DE PAULO AFONSO, BA, BACIA DO RIO SÃO
FRANCISCO.

Lídia Brena de Oliveira Cardoso; Patrícia Barros
Pinheiro; Fabrício de Lima Freitas

503

TAMBAQUI EM BANDA DESOSSADO, PRODUTO INOVADOR NA
CADEIA PRODUTIVA DA PISCICULTURA DA AMAZÔNIA.

Rigoberto Neide Pontes; Manuel Julio de Souza
Galucio

504

CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA ARTESANAL NA
VILA QUE ERA BRAGANÇA (PA), ATRAVÉS DE DIAGNÓSTICO
PARTICIPATIVO.

Bárbara Cristina Santos de Brito; Roberta de Sá
Leitão Barboza

505

DESCRIÇÃO E EXPLORAÇÃO MORFOLOGICA DAS ESPÉCIES
Leptuca leptodactyla (RATHBUN, 1898); Leptuca thayeri
(RATHBUN, 1900) e Minuca mordax (SMITH, 1870)
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Resumo
Os atuais sistemas de produção têm gerado enormes desequilíbrios sócio-ambientais em todo o
planeta. Porém, ultimamente as organizações vêm se preocupando cada vez mais com estes
desequilíbrios e vêm buscando sistemas produtivos que atuem sob as dimensões econômicas,
sociais e ambientais de sustentabilidade, a Triple Bottom Line. O cultivo de organismos
aquáticos ou aquicultura já responde por 53% do consumo mundial de pescado (FAO, 2018) e
no Brasil vem ganhando cada vez mais importância dentro da produção animal em todas as
regiões do país. O cultivo de camarões marinhos (carcinicultura) é tradicionalmente realizado
no sistema semi-intensivo; o qual vem tendo sérios problemas com enfermidades, que causaram
uma perda de quase 50% na produção nacional. Desta forma, novos sistemas produtivos devem
ser testados e o sistema superintensivo com reuso de água e uso de bioflocos (BFT) vem
obtendo destaque ao redor do mundo como alternativa ao sistema tradicional. Neste artigo foi
realizada uma análise comparativa entre a sustentabilidade desses dois sistemas no estado do
Ceará, por meio de uma matriz de indicadores de sustentabilidade. Os resultados obtidos
permitiram concluir que o cultivo de camarões marinhos no sistema BFT é mais sustentável do
que o cultivo no sistema semi-intensivo.

Palavras-chave: Indicadores, Sustentabilidade, Carcinicultura
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1. Introdução
Grande parte dos atuais sistemas de produção é baseada na busca por lucros
incessantes, concentração de riquezas e exploração desordenada dos recursos naturais, gerando
enormes problemas para toda a humanidade. Nos últimos anos, as organizações passaram a ter
uma preocupação maior com as crises causadas por estes sistemas e passaram a dar mais ênfase
à questão da sustentabilidade e o ambiente organizacional passou a valorizar novos sistemas
que incorporem estratégias dedicadas ao desenvolvimento sustentável. Desta forma, é premente
a necessidade de se buscar novos sistemas produtivos que trabalhem de forma equilibrada as
dimensões sociais, ambientais e econômicas de sustentabilidade (SACHS, 2008).
Há, portanto, a necessidade de se investir em tecnologias “limpas” que permitam a
redução de “inputs” de nutrientes e taxas de renovação de água para favorecer equilíbrio aos
ambientes adjacentes, surgiram tecnologias capazes de produzir de forma diferente
(NASCIMENTO et al, 1998). Portanto, é necessário propor sistemas de cultivo que
proporcionem melhor uso dos recursos naturais, maior produtividade, mais biossegurança,
menor custo operacional e maior rentabilidade, buscando assim serem mais sustentáveis.
Assim, surgiram os cultivos superintensivos, nos quais é possível aumentar a produtividade e a
rentabilidade, além de promover uma diminuição no uso de insumos como a água e ração.
Contudo, essas tecnologias carecem de estudos aprofundados que comprovem sua melhor
sustentabilidade de acordo com os princípios da Triple Bottom Line; que por sua vez apresenta
as dimensões sociais, econômicas e ambientais de sustentabilidade.
E o objetivo deste trabalho vem ao encontro deste desafio; pois trabalhou-se na
análise da sustentabilidade de dois sistemas de cultivo de camarão marinho no estado do Ceará.
Esta atividade é geradora de trabalho e renda para muitas comunidades litorâneas e interiores
da região Nordeste do Brasil, no que pese existirem diversos tipos de problemas e conflitos
sociais e ambientais no atual sistema de cultivo.
Para isso, foi utilizada uma matriz de indicadores que permitiu a elaboração dos
subíndices econômicos, sociais e ambientais de sustentabilidade, assim como o Índice Geral de
Sustentabilidade do cultivo de camarões marinhos no sistema superintensivo; o que permitiu a
comparação com estes mesmos índices, sendo que referentes ao cultivo no sistema semiintensivo (BEZERRA, 2017).
Neste caso, os resultados evidenciaram que o sistema superintensivo apresentou
maiores produtividades, menor consumo de água, maior biossegurança, maiores densidades de
estocagem, menores quantidades de rações consumidas por kg de camarão produzidos, menores
taxas de efluentes, menores custos de produção, maiores margens de lucro e menor ponto de
equilíbrio. Assim, os resultados permitiram concluir que o cultivo no sistema superintensivo é
mais sustentável do que o cultivo no sistema semi-intensivo.
Este trabalho apresenta uma importante contribuição ao trabalhar a proposta de
novos sistemas produtivos inovadores, não somente sob o ponto de vista técnico, mas também
sob o viés da estratégia e sustentabilidade; dando assim subsídios destas áreas à área técnica de
produção agropecuária.
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2. Fundamentação Teórica
O sistema capitalista de produção é caracterizado, dentre outras coisas, pelo
desperdício de recursos naturais. Richmann e Buey (1994) afirmam que as sociedades
industriais provocavam reações críticas pelas destruições que causavam. Além disso, as
enormes pressões sociais, governamentais e por parte da indústria, aliadas às forças de mercado,
às degradações ambientais e ao crescimento populacional, proporcionaram uma crise deste
modelo de desenvolvimento. Desta forma, este sistema precisa evoluir para uma produção mais
eficiente dos recursos naturais, reduzindo seus impactos sócioambientais e garantindo níveis de
produção e consumo mais sustentáveis (DALÉ, ROLDAN e HANSEN, 2011; VANCHON e
KLASSEN, 2006). Assim, diante dos excessos do atual modelo de desenvolvimento, as
Organizações das Nações Unidas, por meio das conferências realizadas em Estocolmo (1972),
Nairóbi (1987), Rio de Janeiro (1992), Quioto (1997) e Joanesburgo (2002), inicialmente
conceituaram e posteriormente tornaram popular o termo desenvolvimento sustentável. Em
1987, a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento divulgou o relatório
Our Common Future – Relatório de Brundtland e definiu desenvolvimento sustentável como
aquele que “satisfaz às necessidades e aspirações do presente, sem comprometer a possibilidade
de atendê-las no futuro” (WCED, 1987).
Elkington (1997) propôs uma nova forma de se mensurar a performance das
organizações, que ficou conhecida como Triple Bottom Line – TBL; que foi formulada para
difundir a ideia de concepção de valor multidimensional, baseada nos que Elkington (2012)
chamou dos três pilares da sustentabilidade (3P´s): people ou pessoas (capital humano), planet
ou planeta (capital natural) e profit ou lucros (resultados econômicos). A TBL compreende
que a performance dos negócios e o sucesso das organizações deveriam ser mensuradas
baseadas nos fatores econômicos, sociais e ambientais (GOEL, 2010). Desta forma, o
desenvolvimento sustentável envolve essas três aproximações fundamentais, que são interrelacionadas e complementares e que representam as dimensões de sustentabilidade (CIEGIS,
RAMANAUSKIENE e MARTINKUS, 2009). Cada uma destas dimensões de sustentabilidade
é de igual importância e influenciam umas às outras de maneira interdependente e não podem
ser trabalhadas em separado. Hubbard (2006), por sua vez, cita que mensurar os aspectos sociais
e ambientais não tem sido fácil, pois ao contrário dos aspectos econômicos, estas duas
dimensões não são fáceis de serem quantificadas. Slaper e Hall (2011) afirmam que há uma
enorme dificuldade de se conseguir mensurar as dimensões de sustentabilidade, em virtude de
não haver uma unidade em comum entre elas; porém, uma solução poderia ser calcular a TBL
na forma de índices; o que eliminaria a incompatibilidade de unidades e que a utilização de
índices é uma metodologia universalmente aceita.
Devido à problemática do uso da água e a poluição dos ambientes aquáticos
costeiros, muita atenção tem sido dada a iniciativas que otimizem o uso deste recurso, para que
as atividades dependentes da água, tais como a aquicultura, sejam cada vez mais sustentáveis.
Estudos para a sustentabilidade da aquicultura têm sido feitos desde o início dos anos 1990
(VALENTI et al, 2018). Valenti (2002) faz o elo entre a aquicultura e a sustentabilidade quando
cita que a aquicultura sustentável é a forma desejável de se produzir organismos aquáticos sem
degradar o meio ambiente, com lucro e com benefícios sociais. Corbin e Young (1997) afirmam
que a aquicultura sustentável deve conservar os recursos naturais e a biodiversidade, causar a
mínima degradação ao meio ambiente, utilizar técnicas e tecnologias apropriadas à situação e
ao lugar, gerar lucros e benefícios econômicos, causar mínimos conflitos sociais e satisfazer as
necessidades das pequenas comunidades. Para Vinatea (1999), aquicultura sustentável é a
produção viável, durável e ética de organismos aquáticos, explorando e conservando os recursos
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naturais, com a necessidade de atender as essencialidades presentes e futuras de todos. Já para
Valenti (2008), aquicultura sustentável é a produção lucrativa de organismos aquáticos
mantendo uma interação harmônica duradoura com os ecossistemas e as comunidades locais.
Por fim, Kimpara, Zadjband e Valenti (2012) citam que para uma aquicultura realmente
sustentável, deve-se adotar um sistema que gere renda, otimizando o uso do capital e dos
recursos naturais, promovendo o desenvolvimento humano. É essencial trabalhar sistemas que
permitam uma aquicultura mais sustentável, proporcionando uma melhor qualidade de vida
para as pessoas, um uso mais eficiente dos recursos naturais e uma gestão ambiental mais
responsável. Kates et al. (2001) defendem que o objetivo da mensuração da sustentabilidade é
fornecer, aos tomadores de decisão, os elementos de avaliação nos níveis global e local e essa
mensuração deve integrar os sistemas naturais com a sociedade e auxiliar nas decisões de curto
e longo prazo. A mensuração da sustentabilidade não é um tópico estático e, por definição, deve
incorporar as dimensões econômicas, sociais e ambientais (SUSTAINAQUA, 2009). A maior
dificuldade para avaliar a sustentabilidade em sistemas aquícolas é o desafio de explorar e
analisar esses sistemas de uma maneira holística, pois é essencial contemplar todas as
dimensões de sustentabilidade do processo produtivo e comparar variáveis de diferentes
naturezas (VALENTI, KIMPARA e PRETO, 2011). Atualmente, há diversas metodologias
sendo utilizados no mundo com o objetivo de se mensurar a sustentabilidade de sistemas
aquícolas.
3. Metodologia
3.1 Tipologia da Pesquisa
Inicialmente realizou-se uma pesquisa bibliográfica. Este tipo de pesquisa explica
um problema a partir de referências teóricas e se baseia na análise da literatura já publicada,
além de possibilitar uma análise comparativa de várias posições acerca de um problema, a partir
das quais o pesquisador defenderá sua tese (BASTOS, 2012). Em seguida realizou-se uma
pesquisa de campo. Já neste tipo de pesquisa, os dados são coletados no local, por meio de
questionários, formulários e entrevistas, com o intuito de se obter informações sobre o objeto
de estudo, partindo da realidade presente no campo (BASTOS, 2012).
Quanto aos fins, esta pesquisa foi classificada como descritiva, pois descreve a
situação no momento em que ocorre a investigação e estabelece relação entre as variáveis. A
coleta de dados aparece como uma das tarefas mais características da pesquisa descritiva. Foi
utilizada uma abordagem quali-quantitativa.
3.2 Coleta dos Dados
3.2.1. Primeira Etapa
As definições e conceitos a respeito da aquicultura, sustentabilidade e de suas
formas de mensuração, os dados estatísticos e a descrição das características gerais do cultivo
de camarões marinhos nos sistemas semi-intensivo (tradicional) e superintensivo (com reuso
de água e uso de bioflocos – BFT) foram realizado(a)s por meio de levantamento bibliográfico
realizado em fontes secundárias, estudos prévios e informações estatísticas em instituições de
pesquisa, empresas, associações, cooperativas, órgãos governamentais e outras fontes
detentoras de dados.

4

3.2.2 Segunda Etapa
Em seguida realizou-se a pesquisa de campo. Foram realizadas três visitas
presenciais e utilizados questionários e formulários semi-estruturados. Também foram
realizadas duas entrevistas com o proprietário, na sede do escritório em Fortaleza-CE. A
fazenda, objeto deste estudo, está situada no município de Cascavel-CE, a aproximadamente 70
km de Fortaleza, capital do estado do Ceará; sob as seguintes coordenadas geográficas:
Quadro 1: Coordenadas geográficas da unidade de pesquisa (fazenda de cultivo de camarões
marinhos no sistema superintensivo com reuso de água e uso de bioflocos).
Vértice

Latitude

Longitude

V1

-04°05´19,557´´

-38°20´34,424´´

V2

-04°05´19,621´´

-38°20´33,548´´

V3

-04°05´23,172´´

-38°20´34,842´´

V4

-04°05´23,043´´

-38°20´35,815´´

A região apresenta excelente condições de acesso por meio da CE-004 até o Km 55
e depois pela estrada da Coluna, que liga os municípios de Cascavel-CE e Pacajus-CE, até o
Km 07. A fazenda está às margens do açude Mal Cozinhado, possui 2,2 hectares, energia
elétrica tri-fásica e é abastecida de água por meio de poço profundo. Esta unidade de pesquisa,
possui 8 tanques suspensos de 200m3 cada um e um tanque de alvenaria de 400 m3 para a
engorda dos camarões; 4 tanques suspensos de 50 m3 cada um, que funcionam como berçários
e uma bacia de reuso de água com aproximadamente 800 m3. Também existe um gerador de
energia a diesel (15 Kva) e diversos equipamentos destinados à produção no referido sistema.
Já a quadro 2 apresenta o perfil tecnológico e alguns parâmetros técnicos desta fazenda
Quadro 2: Parâmetros técnicos da unidade produtiva da pesquisa
Descrição

Indicadores

Área de cultivo

1.600 m3

Sistema de Produção

Superintensivo BFT

Densidade de estocagem

300 camarões/m3

Produção anual

19.973 kg

Produtividade

124,83 toneladas/ hectare/ano

Fonte: Dados da pesquisa
Os dados coletados tornaram possível calcular os sub-índices de sustentabilidade
social, ambiental e econômica do cultivo de camarões marinhos no sistema superintensivo (com
reuso de água e uso de bioflocos); que por sua vez serviram de base para calcular o Índice Geral
de Sustentabilidade (IGS) deste sistema aquícola. Assim, foi possível realizar a análise
comparativa destes índices com os apresentados por Bezerra (2017) para o sistema semiintensivo (tradicional).
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4. Resultados
4.1. Identificação dos indicadores
Foram identificados os indicadores econômicos, sociais e ambientais que
permitiram calcular os subíndices de sustentabilidade e o Índice Geral de Sustentabilidade
(IGS) do cultivo de camarão marinho no sistema superintensivo com reuso de água e uso de
bioflocos (BFT):
4.1.1. Indicadores Econômicos
Os indicadores econômicos IR, a TIR, o VPL, o Payback e a Rb/c foram calculados
de acordo com suas respectivas definições e fórmulas matemáticas; enquanto o IVM foi
calculado a partir das respostas dadas às perguntas que compõem esse indicador (Bezerra,
2017). Esses dados foram coletados diretamente com o proprietário e estão detalhados na tabela
1:
Tabela 1: Subíndice de Sustentabilidade Econômica (SSE) para o Cultivo de camarões
Marinhos no Sistema Superintensivo com Recirculação de Água e Uso de Bioflocos.
ÍNDICES SISTEMA SUPERINTENSIVO BFT
ESCORES PESOS
4,8
3
Indicadores Econômicos
Índice de Rentabilidade
5
0,15
Taxa Interna de Retorno (TIR)
5
0,2
Valor Presente líquido (VPL)
5
0,2
Payback (PB)
5
0,2
Relação Benefício/ Custo (Rb/c)
5
0,15
Índice de Valoração no Mercado (IVM)
3
0,1
Subíndice de Sustentabilidade Econômica (SISE)
Fonte: Dados da pesquisa

14,4
0,75
1
1
1
0,75
0,3
4,8

Os resultados obtidos nesta dissertação nos mostram que o cultivo de camarões
marinhos no sistema superintensivo com reuso de água e uso de bioflocos – BFT apresentou 5
dos 6 indicadores de sustentabilidade econômica com escores 5 (Índice de Rentabilidade, Taxa
Interna de Retorno, Valor Presente Líquido, Payback e Relação Benefício/ Custo) e 1 indicador
com escore 3 (Índice de Valoração no Mercado). Assim, o Subíndice de Sustentabilidade
Econômica (SSE) calculado foi de 4,8; o que significa dizer que foi considerado sustentável.
Bezerra (2017) obteve 4 destes indicadores com escores 5 (IR, TIR, VPL e Rb/c), 1 indicador
com escore 3 (Payback) e 1 indicador com escore 1 (IVM). Assim, o SSSE do sistema semiintensivo foi de 4,2 ou também considerado sustentável. Desta forma, ambos os sistemas, sob
a dimensão econômica foram considerados sustentáveis, porém, o sistema superintensivo foi
considerado mais sustentável.
4.1.2. Indicadores Ambientais
Os indicadores ambientais IQA, Relação AOL/ APP, IBPA e ILA foram calculados
de acordo com suas respectivas definições a partir das respostas dadas às perguntas que
compõem esse indicador (Bezerra, 2017). Esses dados foram coletados diretamente com o
proprietário da unidade de pesquisa e estão detalhados na tabela 2:

6

Tabela 2: Subíndice de Sustentabilidade Ambiental (SSA) para o Cultivo de camarões
Marinhos no Sistema Superintensivo com Recirculação de Água e Uso de Bioflocos.
ÍNDICES SISTEMA SUPERINTENSIVO BFT
Indicadores Ambientais
Variação IQA - Afluente e Efluente (IQA)
Relação AOL/APP
Índice de Boas Práticas de Aquicultura (IBPA)
Índice de Legalização Ambiental (LA)
Subíndice de Sustentabilidade Ambiental (SISA)
Fonte: Dados da pesquisa

ESCORES PESOS
4,2
4
5
0,2
5
0,2
5
0,2
3
0,4

16,8
1
1
1
1,2
4,2

Em relação à dimensão ambiental, o sistema superintensivo apresentou 3 dos 4 indicadores com
escores 5 (Variação IQA Afluente e Efluente, Relação da Área Ocupada Legalmente com a
Área de Preservação Permanente e o Índice de Boas Práticas de Aquicultura) e um indicador
com escore 3 (índice de Legalização Ambiental). Assim, o Subíndice de Sustentabilidade
Ambiental (SSA) calculado foi de 4,2; o que significa dizer que foi considerado sustentável.
Bezerra (2017) obteve 2 indicadores com escore 5 (VIQA e IBPA) e 2 indicadores com escore
3 (Relação AOL/ APP e ILA). Assim, o SSA do sistema semi-intensivo foi de 3,8; o que
significa dizer que foi considerado potencialmente sustentável. Desta forma, sob a dimensão
ambiental o sistema superintensivo foi considerado sustentável, enquanto o sistema semiintensivo foi considerado potencialmente sustentável.
4.1.3. Indicadores Sociais
Os indicadores sociais uso de mão de obra local (ML), acesso a programas de saúde (APS),
escolaridade (E), permanência na atividade (PA), segurança do trabalho (ST), inclusão etária
(IE), inclusão de gênero (IG), inclusão racial (IR) e índice de melhoria de renda e consumo
(MRC) foram calculados de acordo com suas respectivas definições a partir das respostas dadas
às perguntas que compõem esse indicador (Bezerra, 2017). Esses dados foram coletados
diretamente com o proprietário da unidade de pesquisa e estão detalhados na tabela 3:
Tabela 3: Subíndice de Sustentabilidade Social (SSS) para o Cultivo de camarões Marinhos no
Sistema Superintensivo com Recirculação de Água e Uso de Bioflocos.
ÍNDICES SISTEMA SUPERINTENSIVO BFT ESCORES PESOS
3
3
Indicadores Sociais
Uso de Mão de Obra Local (ML)
5
0,1
Acesso a Programas de Saúde (APS)
1
0,05
Escolaridade (E)
1
0,1
Permanência na Atividade (PA)
5
0,1
Segurança do Trabalho (ST)
1
0,15
Inclusão Etária (IE)
1
0,1
Inclusão de Gênero (IG)
1
0,1
Inclusão Racial (IR)
5
0,1
Índice de Melhoria de Renda e Consumo (MRC)
5
0,1
Índice de Legalização Trabalhista (ILT)
5
0,1
Subíndice de Sustentabilidade Social (SISS)
Fonte: Dados da pesquisa

9
0,5
0,05
0,1
0,5
0,15
0,1
0,1
0,5
0,5
0,5
3
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Já em relação à dimensão social, o sistema superintensivo apresentou 5 dos 10
indicadores com escores 5 (Uso da Mão de Obra Local, Permanência na Atividade, Inclusão
Racial, Índice de Melhoria de Renda e Consumo e Índice de Legalização Trabalhista) e 5
indicadores com escores 1 (Acesso a Programas de Saúde, Escolaridade, Segurança do trabalho,
Inclusão Etária e Inclusão de Gênero). Assim o Subíndice de Sustentabilidade Social (SSS)
calculado foi de 3; o que significa dizer que foi considerado de média sustentabilidade. Bezerra
(2017) também obteve 5 indicadores com escores 5 (ML, PA, IE, IR e MRC) e 5 indicadores
com escores 1 (APS, E, ST, IG e ILT). Assim o SSS do sistema semi-intensivo também foi
considerado de média sustentabilidade.
Por fim, de posse dos resultados dos subíndices de sustentabilidade econômica,
ambiental e social, tornou-se possível calcular o Índice Geral de Sustentabilidade (IGS) para o
cultivo de camarões marinhos no sistema superintensivo com reuso de água e uso de bioflocos
– BFT, que foi de 4,02 (considerado como sustentável). Bezerra (2017) obteve um IGS de 3,68
(considerado como potencialmente sustentável) para o cultivo de camarões marinhos no sistema
semi-intensivo.
5. Conclusões
Os subíndices de sustentabilidade econômica, ambiental e social, assim como o
Índice Geral de Sustentabilidade calculados para o sistema superintensivo, em geral,
apresentaram resultados melhores do que os do sistema semi-intensivo.
O Subíndice de Sustentabilidade Econômica (SSE) do sistema superintensivo
apresentou sempre resultados superiores aos do cultivo semi-intensivo, em todos os
indicadores; o que sugere um melhor retorno dos investimentos e uma maior atratividade neste
sistema.
O Subíndice de Sustentabilidade Ambiental (SSA) do sistema superintensivo
também apresentou sempre resultados superiores aos do cultivo semi-intensivo, em todos os
indicadores; o que sugere um melhor uso dos recursos naturais e menores impactos da
aquicultura sobre o meio ambiente neste sistema.
O Subíndice de Sustentabilidade Social (SSS) do sistema superintensivo também
apresentou, em sua grande maioria, resultados superiores aos do cultivo semi-intensivo.
Somente no indicador de inclusão etária, o SSS do sistema semi-intensivo foi superior ao do
sistema superintensivo e mesmo assim, sugere-se que pode ter sido um fator contingencial e
não característico do sistema. Porém, sob a ótica da sustentabilidade social, os dois sistemas
não apresentaram diferenças contundentes e, pelo contrário, de forma geral apresentaram
muitas similaridades, indicando que ambos ainda necessitam realizar grandes melhorias sob o
ponto de vista das demandas legais e satisfação dos funcionários.
Por fim, o Índice Geral de Sustentabilidade (IGS) do sistema superintensivo
apresentou um valor significativamente superior (4,02 - sustentável) ao IGS do sistema semiintensivo (3,68 – potencialmente sustentável). Portanto, os resultados apresentados tornaram
possível a conclusão de que o cultivo de camarões marinhos no sistema superintensivo com
reuso de água e uso de bioflocos é mais sustentável do que o cultivo no sistema semi-intensivo
(tradicional); o que pode ser comprovado pela análise comparativa realizada entre os
subíndices e índices gerais de sustentabilidade (IGS) dos dois sistemas estudados.
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PRODUÇÃO DE SILAGEM BIOLÓGICA A PARTIR DE RESÍDUOS DE TAMBAQUI
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial de produção de silagem a partir do
reaproveitamento dos resíduos provenientes do beneficiamento do tambaqui. Os respectivos
tratamentos se diferenciaram quanto a quantidade de inóculo (culturas puras da bactéria
Lactobacillus plantarum ATCC 8014), sendo de 2,5%; 5,0% e 7,5% (v/p). O período de inoculação
da silagem foi de 35 dias. Os parâmetros de pH foram T1- 4,81±0,04; T2- 4,91±0,06 e T34,85±0,03; para acidez titulável os percentuais de T1- 3,43±0,03; T2-3,43±0,05 e T3-3,51±0,04.
Durante a avaliação centesimal da silagem biológica úmida do resíduo de Tambaqui, os tratamentos
mostraram-se sem diferença significativa e se mantiveram próximos em relação ao resíduo in
natura, enquanto que na silagem biológica desidratada, as características de rendimento e físicoquímicas da silagem em todos os tratamentos apresentaram resultados expressivos e de alta
qualidade com PB em T1-32,49±0,54; T2- 33,65±1,26 e T3- 37,15±1,0, teor lipídico em T130,44±0,09; T2- 36,44±4,35 e T3-33,92±3,65, cinzas em T1-15,44±0,23; T2- 16,46±0,29 e T315,67±0,37. O desenvolvimento da silagem de pescado biológico torna-se uma alternativa para a
indústria pesqueira, promovendo um destino sustentável e lucrativo, aos resíduos gerados durante o
processamento, constituindo uma opção de matéria prima de qualidade para o desenvolvimento de
produtos com alto valor agregado de nutrientes, com potencial para utilização na alimentação de
animal.
Palavras-chave: Fermentação microbiana, Colossoma macropomum, Lactobacillus plantarum,
Valor nutricional.
Apoio: CNPq; UFAM
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RESUMO: O objetivo do presente estudo foi descrever o estádio de maturação gonadal da
ictiofauna da Comunidade de Cachoeira Grande, município de Calçoene-AP, ampliando o
conhecimento sobre a ecologia de tal conjunto de peixes e sua relação com o ambiente. A coleta de
material biológico foi realizada durante o mês de janeiro de 2018, com o auxilio de rede de arrasto
de praia. As gônadas coletadas foram analisadas conforme os estádios de maturação gonadal e o uso
do ambiente classificado como berçário se o percentual (%) de gônadas em estádio imaturo e em
maturação for predominante, ou como ambiente de reprodução se a porcentagem (%) de estádio
maduro e esvaziado for predominante. Foram amostrados 247 espécimes, representados por 8
espécies, sendo Hemigrammus sp. (n=162), Pimelodus blochii (n=36), Geophagus sp. (n=23),
Astyanax bimaculatus (n=10), Cichla sp. (n=7), Myloplus rubripinnis (n=5), Schizodon fasciatus
(n=2) e Curimata inornata (n=2). Quanto à sexagem a presença de machos foi superior a de fêmeas,
sendo 33,47% e 17,93% respectivamente, porém 48,60% das gônadas apresentaram-se indefinidas
(INDF). A maior quantidade de gônadas imaturas, em maturação e maduras foram encontradas para
Hemigrammus sp., bem como o maior número de gônadas indefinidas. Não houve ocorrências de
indivíduos em estádio esvaziado de maturação no ambiente, somente em estádio imaturo, em
maturação, representando 88,50%, e maduro com 11,50%, portanto o ambiente foi identificado
como berçário. Logo, os resultados demonstram importância e sugerem uma continuidade, pois
possibilitam a determinação da área de desova, do tipo de desova, do período reprodutivo além de
estimar o comprimento médio de início de primeira maturação, apresentando um panorama real da
ictiofauna da comunidade de Cachoeira Grande.

Palavras-chave: Gônada, peixes, reprodução.
Apoio: UEAP.
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RESUMO: A abundância hídrica da bacia Amazônica e o crescimento populacional nos centros
urbanos tem sido um dos principais motivadores para a expansão da aquicultura nessa região, sobre
tudo com a criação de peixes em tanques-rede em lagos de várzeas, que obtiveram pouco sucesso
em sua execução e manejo. No intuito de verificar a viabilidade de implantação de sistemas
intensivos para a criação de peixes nativos, foi verificada a relação entre a morfometria e velocidade
de corrente da água, com a demanda vertical de oxigênio dissolvido (OD) e possível estratificação
térmica do lago Cujubim, na bacia do rio Madeira (Rondônia-Brasil). Para tanto, dados abióticos
relacionados ao desenho do perfil de profundidade e descarga líquida do lago foram mensurados no
período de 28 a 30 de março de 2019 (cheia), utilizando-se de um perfilador acústico Doppler de
vazão ADP M9. O lago exibiu fundo sedimentar com formato côncavo e profundidade média de 4
metros, lâmina d´água com 5,3 km de comprimento e 1,2 km de largura. A velocidade da água
variou entre 0,1 a 0,3 m/s em toda a extensão e volume. Concomitante, foi avaliado a dinâmica
nictemeral e vertical da temperatura (oC) e OD nas camadas de água do lago, utilizando-se de um
oxímetro acoplado a um sensor de temperatura e cabo de 5m, empregados no epilímnio
(profundidades: 0,5 m e 1,0 m) e metalímnio (profundidade: 2 m). As coletas foram distribuídas em
nove locais, de modo que toda a área do lago foi contemplada, estas ocorreram durante um período
de vinte e quatro horas, considerando intervalos de seis horas (18:00, 00:00, 06:00 e 12:00 horas).
Os resultados mostraram que nas profundidades do epilímnio a temperatura apresentou valores
constantes durante os horários de 18:00, 00:00 e 06:00 (ANOVA, p>0,05), ocorrendo uma elevação
desses valores no horário de 12:00. Por outro lado, na camada do metalímnio a temperatura exibiu
valores menores, que não diferiram entre os horários. Os níveis de OD foram mais elevados nos
períodos de 18:00 horas em todos os perfis de profundidade, mas exibiram queda subsequente nos
horários de 00:00 e 06:00 horas. Apenas no epilímnio ocorreram alterações nos valores de OD que
se elevaram no interstício entre 06:00 e 12:00 horas. Observou-se que os valores de temperatura e
OD foram maiores próximos às áreas abertas e às margens de terra firme do lago, por outro lado,
nas margens com floresta alagada, estes valores foram menores. Conclui-se que as mudanças na
estratificação térmica e de oxigênio no lago Cujubim durante um período nictemeral, podem ser
mais intensas do que as alterações sazonais decorrentes de um ciclo hidrológico anual, o que
implica em possíveis prejuízos as assembleias de peixes residentes. Dessa forma, estudos sobre as
variações dos parâmetros ambientais durante um curto intervalo de tempo, são de suma importância
para a compreensão da dinâmica de um ecossistema lêntico, fator preponderante para as tomadas de
decisões quanto à implantação ou não de sistemas intensivos, para a produção de peixes nesses
ambientes inóspitos.
Palavras-chave: Equipamento Doppler; Lagos de várzea; Tanques-rede, Amazônia.
Apoio: FAPERO; GP-PAEPAI; UNIR.
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PADRÕES DE DISPERÇÃO E PREFERÊNCIA AMBIENTAL DE CURIMATÍDEOS NO
LAGO CUJUBIM GRANDE, RONDÔNIA-BRASIL
Cidiane Melo Oliveira1*; Raniere Garcez Costa Sousa2.
1*

cidiane.m.o@gmail.com.br. Engenheira de Pesca/UNIR; Mestranda - Programa de Pós-Graduação em Ciências
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RESUMO: As espécies de peixes pertencentes à família Curimatidae, são exclusivamente de água
doce, apresentam pequeno porte e habitam os rios ricos em nutrientes da Amazônia central, são
espécimes da região Tropical e estão adaptados às mudanças climáticas desta região. As espécies
Potamorhina altamazonica, Potamorhina latior e Psectrogaster rutiloides, conhecidas como
branquinhas, são migradoras de curta distância, se alimentam de matéria orgânica, algas e microorganismos. Pescarias experimentais e coletas dos parâmetros físico-químicos da água (pH,
condutividade, temperatura e oxigênio dissolvido) foram realizadas em março de 2019, no lago
Cujubim Grande, próximo a cidade de Porto Velho em Rondônia, com o intuito de verificar se
existe um padrão de distribuição espacial e na abundância de cada espécie dentro da área do lago.
Para tal, o lago foi dividido em três setores S1 (parte final do lago), S2 (parte central) e S3 (Boca do
lago), onde foram realizadas as amostragens dos peixes e dos dados limnológicos, a cada 6 horas
durante 24 horas. Dentre as espécies capturadas, as mais abundantes foram a P. latior (N= 60), P.
altamazonica (N= 31) e P. rutiloides (N= 23). A Análise de Correspondência organizou os dados no
eixo x com 77,35% e no y com 22,65%, justificando 100% da similaridade entre o número de
indivíduos e os setores do lago. Os resultados mostraram que as espécies Psectrogaster rutiloides e
Potamorhina altamazonica se concentraram em dois setores no lago, com espécimes maiores na
área S1 e os menores na S3. Ambas as espécies apresentaram grande afinidade aos valores de
oxigênio dissolvido, no entanto, a primeira também se agrupou aos valores de pH e temperatura,
enquanto a segunda, aos valores de condutividade. Por outro lado, a espécie P. latior exibiu uma
distribuição diferente das demais espécies, com seus maiores indivíduos alocados no setor 3 e os
menores no S2. No entanto, a P. rutiloides ficou atrelada aos valores de pH e temperatura entre os
setores do lago. A ANOVA não apresentou diferenças significativas entre as médias dos valores de
pH, temperatura e oxigênio dissolvido entre os setores 1, 2 e 3. Porém, as médias de condutividade
exibiram diferenças entre os setores 1 e 2. Pelo exposto, foi possível observar que as diferentes
espécies de branquinhas apresentam padrões de colonização distintos dentro do lago Cujubim,
considerando o tamanho dos indivíduos e preferencias ambientais (setores e parâmetros
limnológicos), comportamentos estes, que podem estar relacionados aos processos de dispersão dos
indivíduos para as áreas de refúgio, alimentação, reprodução e berçários. Os resultados sugerem que
as espécies de branquinhas podem exibir um comportamento menos estocástico de colonização com
processos mais dinâmicos e complexos do que os já sugeridos nos estudos para essas espécies em
áreas de várzeas Amazônicas.
Palavras-chave: Branquinhas; Colonização, Curimatidae; Limnologia.
Apoio: FAPERO; GP-PAEPAI; UNIR.
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ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA DE UMA PISCICULTURA TRADICIONAL DA
COMUNIDADE DO GUAJARÁ NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ - PA
Françoa Costa de Souza1; Jean Louchard Ferreira Soares2*.
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RESUMO: A qualidade da água é extremamente importante para aquicultura, sendo a principal
matéria prima do processo de produção. Este estudo buscou descrever e analisar a qualidade da água
de uma piscicultura tradicional realizada na comunidade do Guajará, microrregião de Cametá – PA,
com influência da variação do nível das águas do rio Tocantins. As coletas foram realizadas em dois
períodos: menos chuvoso (setembro/2018) e mais chuvoso (março/2019), sendo amostrados 4 pontos
que se repetiram a cada 6 horas, buscando descrever a variação da água do rio Tocantins. A maior
temperatura da água dentro do viveiro ocorreu no período menos chuvoso, período da tarde (32,1° C)
e a maior temperatura no período mais chuvoso (28,1º C), havendo uma grande variação diária de
temperatura (±2º C). O tambaqui (Colossoma macropomum) parece estar bem adaptado a esta
variação. O oxigênio dissolvido mudou diariamente dentro do viveiro durante o período menos
chuvoso (6,8 a 2,1 mg/L-1) e período chuvoso (7,4 a 4,6 mg/L-1). Com maior variação de oxigênio
dissolvido durante o período menos chuvoso o que pode prejudicar o cultivo de peixes. A
transparência da água do viveiro mostrou boas condições no período menos chuvoso (34 cm), mas
ocorreu aumento da transparência da água no período chuvoso (59 cm) o que poderia desfavorecer a
produção de oxigênio dissolvido. A amplitude de variação do pH em ambos os períodos foi entre 6,1
a 7,63. A variação da condutividade elétrica foi de 28,7 µS/cm no período menos chuvoso e 39 µS/cm
no chuvoso. No canal que abastece e drena as águas do viveiro os sólidos totais dissolvidos tiveram
ampla mudança no período menos chuvoso (19,5 a 24,6 ppm) quanto no período chuvoso (20,4 a 26.0
ppm). Esta variação ocorre principalmente devido a retirada dos sedimentos de dentro do viveiro.
Não houve a presença de nitrito e nitrato em nenhuma das amostras das águas provavelmente devido
ao método de análise não identifica valores menores que 0,5 mg/L-1. O nitrogênio amoniacal
apresentou níveis de 0,5 mg/L-1. Os níveis de fosfato variaram de 0,25 a 2 mg/L-1 no período menos
chuvoso e de 1 a 2 mg/L-1 no período chuvoso. O ferro variou em níveis de 0,25 a 1 mg/L-1, sendo
mais presente dentro do viveiro (1 mg/L-1). Nestes termos, torna-se imprescindível realização
periódica de analises da qualidade da água, no sentido de prevenir e controlar possíveis problemas,
como as baixas taxas de oxigênio dissolvido e possíveis mortes de peixes.
Palavras-chave: Rio Tocantins; Tambaqui; Parâmetros Limnológicos.
ABSTRAT: Water quality is extremely important for aquaculture, being the main raw material of
the production process. This study aims to describe and analyze the hydrological parameters of a fish
farm located in the community of Guajará, a microregion of Cametá - PA, influenced by the variation
of the Tocantins river level. The collections were carried out in two periods: less rainy (September /
2018) and rainier (March / 2019). Four sampling points were sampled, where the samplings were
repeated every 6 hours, trying to describe the variation of the water of the Tocantins river. The highest
temperature of the water inside the fish pond occurred in the less rainy period, afternoon (32.1 °C)
and the highest temperature in the rainy season (28.1 °C), with a large daily temperature variation (±2
°C). Tambaqui (Colossoma macropomum) seems to be well adapted to this variation. The dissolved
oxygen changed daily within the fish pond during the less rainy period (6.8 and 2.1 mg/L-1) and rainy
season (7.4 and 4.6 mg/L-1). With greater variation of oxygen dissolved during the less rainy period
which can hinder the cultivation of fish. The transparency of the fish pond water showed good
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conditions in the less rainy period (34 cm), but there was an increase in water transparency during the
rainy season (59 cm), which could lead to the development of dissolved oxygen. The amplitude of
pH variation in both periods was between 6.1 and 7.63. The electrical conductivity variation was 28.7
μS/cm in the less rainy period and 39 μS/cm in the rainy season. In the canal that supplies and drains
the waters of the fish pond, the total dissolved solids had a large change in the less rainy period (19.5
to 24.6 ppm) and in the rainy season (20.4 a 26.0 ppm). This variation occurs mainly due to the
removal of sediments from inside the fish pond. No nitrite and nitrate were present in any of the water
samples, probably because of the method of analysis that does not identify values lower than 0.5
mg/L-1. Ammonia nitrogen presented levels of 0.5 mg/L-1. Phosphate levels ranged from 0.25 to 2.0
mg/L-1 in the less rainy season and from 1.0 to 2.0 mg / L-1 in the rainy season. The iron varied in
levels from 0.25 to 1 mg / L-1, being more present inside the fish pond (1.0 mg/L-1). In these terms,
it is essential to conduct periodic analyzes of water quality, in order to prevent and control possible
problems, such as the low dissolved oxygen rates and possible fish deaths.
Key words: Tocantins river; Tambaqui; Limnological Parameters.

1- INTRODUÇÃO
A produção de pescado mundial, em 2009, apresentou uma produção de 145 milhões de
toneladas, sendo que 38% foram decorrentes da aquicultura e o restante proveniente da pesca (FAO,
2010). Estima-se que no mesmo ano, o Brasil produziu 1 milhão de toneladas de pescado, sendo 33%
deste total fornecido pela aquicultura (MPA, 2010).
Como observado, houve um crescimento do número de criatórios de peixes e com isto, uma
crescente procura e uso da água, a criação de organismos aquáticos está se tornando o alvo preferido
dos órgãos de monitoramento e controle ambiental, comprovadamente pela imposição de regras, leis
e normas no uso, reuso e despejo dos recursos hídricos (BRASIL, 1997).
A piscicultura exige constante renovação de água para a dispersão dos resíduos metabólicos dos
peixes no ambiente. Estes resíduos elevam, principalmente, as concentrações de nitrogênio e fósforo
na água (GUO e LI, 2003; GUARINO et al., 2005; GUO et al., 2009) e de sedimentos (BOYD et al.,
2007), gerando um processo de eutrofização artificial (TUNDISI e MATSUMURA-TUNDISI,
2008), que ocasiona a deterioração da qualidade da água, podendo inviabilizar o próprio
empreendimento.
A aquicultura pode vir a ser um sério fator de poluição ambiental. Tudo que entra nas unidades
de cultivo (ração, fertilizantes, medicamentos, entre outros) retorna de alguma forma ao meio
ambiente. O lançamento desordenado de insumos pode deteriorar a qualidade da água, prejudicando
não só o ambiente, como a população que vive do abastecimento (TUNDISI e MATSUMURATUNDISI, 2008).
Os peixes influenciam na qualidade da água por meio de processos como eliminação de dejetos
e respiração, a quantidade de ração fornecida também está ligada diretamente com a qualidade da
água.
Para um bom desenvolvimento da aquicultura e uma produção economicamente viável, é
indispensável ter atenção e controle do ambiente de cultivo. Condições impróprias de qualidade da
água resultam em prejuízo ao crescimento, à reprodução, à saúde, à sobrevivência e à qualidade dos
peixes, comprometendo o sucesso da aquicultura.
O desenvolvimento da aquicultura, juntamente com a tomada de consciência relativamente
recente dos problemas ambientais, justifica plenamente a atenção que se deve oferecer a importância
da qualidade da água para o cultivo de organismos aquáticos.
Este trabalho buscou analisar a qualidade da água de uma criação de peixes “tradicional”
localizada na comunidade de Guajará, microrregião de Cametá. Esta piscicultura possui influência
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direta da variação do nível das águas do rio Tocantins, realizando renovações diárias das águas do
viveiro, o que contribui para o sistema de cultivo. Mas, em contrapeso, estes sistemas podem estar
prejudicando o meio ambiente devido ao despejo dos efluentes diretamente no rio.
2- MATERIAL E MÉTODOS
2.1- LOCAL DE ESTUDO
O estudo foi realizado na piscicultura localizada na comunidade do Guajará, município de
Cametá- PA (Figura 01), inserida na bacia Hidrográfica Tocantins-Araguaia onde o clima é tropical,
com temperatura média anual de 26°C, além de apresentar dois períodos climáticos definidos como
chuvoso/águas altas (outubro a abril), ultrapassando mais de 90% da precipitação, existindo alguns
dias secos (janeiro e fevereiro), formando o chamado veranico; e o seco/águas baixas (maio a
setembro), com baixa umidade relativa do ar. A precipitação média nesta região é da ordem de 1.869
mm/ano, com a máxima de 2.565 mm no litoral do Pará, enquanto a evapotranspiração média é de
1.371 mm/ano (ANA, 2002, 2009).

Figura 01 – Localização da área de estudo. Viveiro: (P1) próximo ao abastecimento de água e (P2)
final do viveiro. (P3) no canal de abastecimento e drenagem. (P4) no rio Tocantins.
2.2- AMBIENTE DE CULTIVO
O viveiro escavado possui um único canal para o abastecimento e drenagem da água, as trocas
de águas dentro do ambiente de cultivo são influenciadas pelo regime hidrológico do rio Tocantins,
enchendo durante o período de cheia e secando durante o período de seca, sendo comum encontrar
viveiros diretamente em conexão com o ambiente natural nesta região. O viveiro tem 12 metros de
largura, 50 metros de comprimento e 1,50 metros de profundidade, cultivava tambaqui (Colossoma
macropomum), que é uma espécie encontrada principalmente na região Norte e Nordeste, pelo fato
de apresentar rusticidade, elevada produtividade, além de aceitar rações extrusadas e peletizadas,
sendo uma das principais espécies de cultivo no Brasil (ARAUJO-LIMA e GOMES, 2010).
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2.3- COLETA E ANÁLISE DAS VARIAVEIS
As coletas das águas foram realizadas no mês de setembro/2018 e março/2019, observando o
período seco (maio a setembro) e chuvoso (outubro a abril). Ocorreram em intervalos de
aproximadamente 6 horas ao longo de 24 horas, observando a variações dos níveis das águas do rio
Tocantins. Foram selecionados 4 pontos de coleta: viveiro, próximo ao abastecimento de água (P1) e
no final do viveiro (P2); canal de abastecimento e drenagem (P3); e no rio Tocantins (P4).
Os parâmetros de qualidade de água analisados foram: Temperatura, Transparência, Potencial
Hidrogeniônico, Condutividade Elétrica, Sólidos Totais Dissolvidos, Oxigênio Dissolvido, Nitrito,
Nitrato, Nitrogênio Amoniacal, Fosfato e Ferro (tabela 01).
Tabela 01 – Métodos utilizados para aferição dos parâmetros limnológicos.
Parâmetros limnológicos
Métodos utilizados
Temperatura
pH-1500 – INSTRUTHERM
Transparência
Disco de Secchi
Potencial Hidrogeniônico
pH-1500 – INSTRUTHERM
Condutividade Elétrica
pH-1500 – INSTRUTHERM
Sólidos Totais Dissolvidos
pH-1500 – INSTRUTHERM
Oxigênio Dissolvido
pH-1500 – INSTRUTHERM
Nitrito
Kit testes para água doce (Seraaqua-test set) – SERA
Nitrato
Kit testes para água doce (Seraaqua-test set) – SERA
Nitrogênio Amoniacal (Amônia)
Kit testes para água doce (Seraaqua-test set) – SERA
Fosfato
Kit testes para água doce (Seraaqua-test set) – SERA
Ferro
Kit testes para água doce (Seraaqua-test set) – SERA
Todos os dados coletados foram trabalhados através de estatística descritiva.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 TEMPERATURA
No período das águas baixas a temperatura (Figura 02) do rio Tocantins foi 30.2 a 30.9 ºC e
dentro do viveiro 29.2 a 32.1 ºC. Porém, houve oscilações negativas durante o período das águas
altas, reduzindo a temperatura das águas do rio Tocantins para 28.5 a 30.1 ºC e do viveiro 28.1 a 30.6
ºC.
A

B

Figura 02 - Variação de Temperatura (ºC) nos 4 pontos de análise em períodos de águas baixas (A) e
águas altas (B), na piscicultura de Guajará, Cametá – PA.
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Segundo Leira et al. (2017), em temperatura acima de 29 ºC os organismos aquáticos aumentam
o consumo de oxigênio dissolvido na água, podendo consumir duas ou três vezes mais, no cultivo de
peixe o conjunto de transformações aumenta de acordo com a elevação da temperatura, favorecendo
o acréscimo de decomposição da matéria orgânica no ambiente. Durante o período das águas baixas,
dentro do viveiro a temperatura mostrou-se elevada para o cultivo de peixes tropicais, conforme
Imbiriba et al. (2000), essas espécies se desenvolvem muito bem em temperaturas entre 25 a 32 ºC,
como o tambaqui.
3.2- TRANSPARÊNCIA
A análise de transparência da água ocorreu às 11:20hrs da manhã, nos períodos de águas baixas
e altas. Dentro do viveiro as profundidades de visualização do disco de Scchi foram de 34 a 58 cm,
próximo à entrada de água e no final do viveiro, apresentando-se na faixa ideal para o cultivo de
peixes (30 a 60 cm) (LOPES, 2012; DAIA et al., 2015.)
O canal de abastecimento e drenagem obteve 72 a 81 cm, e no rio Tocantins 89 cm e superior a
este valor, cerca de 130 cm de profundidade.
3.3- POTENCIAL HIDROGENIÔNICO
Nas águas baixas, o rio Tocantins apresentou pH 7.05 a 7.63 e dentro do viveiro foi 6.01 a 6.74.
Mas, no período de águas altas houve uma redução no rio Tocantins para 6.92 e 7.38. No entanto, o
valor mínimo das águas do viveiro se elevou para 6.45 e reduziu o máximo para 6.68 (ver figura 03).
A

B

Figura 03 - Variação do Potencial Hidrogeniônico nos 4 pontos de análise em períodos de águas
baixas (A) e águas altas (B), na piscicultura de Guajará, Cametá – PA.
Em todos os pontos de coletas as variações do pH não foram superiores a 2, sendo considerado
eficiente, e estavam na faixa ideal para o cultivo de peixes (6 e 9) (LOPES, 2012; LEIRA et al., 2017;
SANTOS, 2018.), além de apresentarem bom desenvolvimento zootécnico.
3.4- CONDUTIVIDADE ELÉTRICA
De acordo com os dados das coletas no período de águas baixas, houve aumento nos níveis de
condutividade elétrica (figura 04) conforme o ciclo da maré, se elevando principalmente enquanto
secava, logo, o ponto P2 apresentou maior fonte poluidora no sistema. Porém, durante as águas altas
os níveis de condutividade se elevavam conforme a maré se elevava, sendo constatado maior grau no
canal de abastecimento e drenagem (30.9 a 39.0 µS/cm).
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A

B

Figura 04 - Variação da Condutividade Elétrica nos 4 pontos de análise em períodos de águas baixas
(A) e águas altas (B), na piscicultura de Guajará, Cametá – PA.
Santos (2010) afirma que as águas de piscicultura apresentam melhor qualidade em níveis de
condutividade entre 20 a 100 µS/cm. Mallasen et al. (2012), consideram valores relativamente baixos
entre 30 a 50 µS/cm.
3.5- SÓLIDOS TOTAIS DISSOLVIDOS
No período das águas baixas, os sólidos totais dissolvidos (figura 05) apresentaram maiores
concentrações dentro do viveiro (21.2 a 24.6 ppm), seguido pelo canal de abastecimento e drenagem
(19.5 a 23.5 ppm). Durante o ciclo das marés altas, o ponto P3 obteve maior concentração (20.4 a 26
ppm) e os pontos de dentro do viveiro (20.5 a 25.3 ppm).
A

B

Figura 05 - Variação dos Sólidos Totais Dissolvidos nos 4 pontos de análise em períodos de águas
baixas (A) e águas altas (B), na piscicultura de Guajará, Cametá – PA.
Essas variações de sólidos totais dissolvidos nas águas de piscicultura encontram-se de acordo
com o estabelecido pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) resolução 357 (2005) e
Santos (2010), sendo a concentração máxima 500 mg/L-1.
3.6- OXIGÊNIO
O oxigênio dissolvido (figura 06) no período seco, o rio Tocantins apresentou 6.2 a 8.5 mg/L-1
e dentro do viveiro 2.1 a 7.0 mg/L-1. Mas, no período chuvoso os pontos P1 e P2 constataram maior
grau de 4.6 a 7.4 mg/L-1, enquanto o P4 obteve 5.5 a 7.3 mg/L-1.
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A

B

Figura 06 - Variação do Oxigênio Dissolvido nos 4 pontos de análise em períodos de águas baixas
(A) e água altas (B), na piscicultura de Guajará, Cametá – PA.
Os níveis de oxigênio dissolvido na água do rio Tocantins estavam bons. Porém, dentro do
viveiro houve escassez no período noturno (2.1 mg/L-1), durante as águas baixas, e no canal de
abastecimento e drenagem no início da noite (4.8 mg/L-1), no período de águas altas, isso talvez
justifica-se pela falta da produção de oxigênio pelos fitoplântons e a não renovação da água do viveiro
com rio Tocantins.
Ainda, dentro do viveiro, no período das águas altas, durante o dia houve baixo nível de oxigênio
(4.6 mg/L-1), podendo ser devido a temperatura que se elevou para 30.6 ºC (DAIA et al., 2015). O
ideal para o ambiente de cultivo de peixes não deve ser inferior a 5 mg/L-1 (IMBIRIBA et al., 2000;
CONAMA, 2005; TEIXEIRA et al., 2009; DAIA et al., 2015; SANTOS, 2018). Segundo Leira et al.
(2017), os organismos aquáticos aumentam o consumo de oxigênio dissolvido na água em
temperatura de 30 ºC, podendo consumir 2 ou 3 vezes mais.
3.7- NITRITO E NITRATO
Não foi identificado em nenhum ponto de coleta a presença de nitritos e/ou nitratos durante os
períodos hidrológicos baixos e altos, isso se justifica pelo método de análise possuir baixo grau de
precisão, valores menores que 0.5 mg/L-1 não são identificados.
O nitrito é o resultado intermediário da modificação da amônia em nitrato, através da atuação
bacteriana do gênero Nitrossomonas, ligado à decomposição proteica da matéria orgânica, além de
ser elemento que forma as proteínas (LEIRA et al., 2017).
Concentrações de nitrito na água acima de 0.3 mg/L-1 em ambientes de cultivo de peixes pode
reduzir o crescimento e a imunidade à doença. Mas, o nitrato não é tóxico aos peixes, no entanto, seu
limite nas águas de piscicultura é 5.0 mg/L-1 (LEIRA et al, 2017).
3.8- NITROGÊNIO AMONIACAL
O Nitrogênio Amoniacal (Figura 07) foi mais presente dentro do viveiro, durante as águas
baixas, chegando a 0.5 mg/L-1, seguido do canal de abastecimento e drenagem 0.5 mg/L-1. Durante
as marés altas foi presente só no viveiro, com 0.5 mg/L-1.
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A

B

Figura 07 - Variação do Nitrogênio Amoniacal nos 4 pontos de análise em períodos de águas baixas
(A) e águas altas (B), na piscicultura de Guajará, Cametá – PA.
O nitrogênio amoniacal apresentou níveis desejáveis para o cultivo em piscicultura (igual ou
inferior a 0.5 mg/L-1), estabelecido pelo CONAMA (2005).
3.9- FOSFATO
O Fosfato (figura 08) foi presente em todos os pontos de coletas, com maiores valores dentro
do rio Tocantins e no viveiro (0.25 a 2 mg/L-1). No período das marés altas todos os pontos obtiveram
valores de 1 a 2 mg/L-1.
A

B

Figura 08 - Variação do Fosfato nos 4 pontos de análise em períodos de águas baixas (A) e águas
altas (B), na piscicultura de Guajará, Cametá – PA.
A quantidade elevada de fosfato nos efluentes de atividades aquícolas está relacionado a este
parâmetro no presente nos alimentos (FERRARIS et al., 2006), podendo ser adicionado em grandes
quantidades na dieta alimentar, buscando garantir a disponibilidade para os peixes (BEVERIDGE,
1996).
Mallasen et al. (2012), afirmam que valores em quantidades elevadas estão relacionados com o
maior consumo na dieta alimentar e excreção pelos peixes.
3.10- FERRO
1

O Ferro (Figura 09) em período de águas baixas, dentro do viveiro apresentou 0.1 a 1.0 mg/L. Durante as águas altas o valor mais alto foi encontrado no ponto P3, com 0.25 a 0.5 mg/L-1,
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provavelmente resultante das escavações para construção do viveiro em solo de várzea e o inverno
amazônico.
A

B

Figura 09 - Variação do Ferro nos 4 pontos de análise em períodos de águas baixas (A) e água altas
(B), na piscicultura de Guajará, Cametá – PA.
Esses valores de ferro ultrapassaram os limites estabelecidos pelo CONAMA resolução
357/2005, água doce, classe 2, afirmando que os valores em águas de piscicultura não devem
ultrapassar 0.3 mg/L-1.
4- CONCLUSÃO
O estudo demonstrou que existem oscilações diárias e sazonais nos parâmetros limnológicos, o
que poderia prejudicar no sucesso da piscicultura. Entretanto, a espécie cultivada aparentou estar bem
adaptado às variações, através de um bom desenvolvimento zootécnico. É de suma importância a
realização periódica de analises da qualidade da água, no sentido de prevenir e controlar possíveis
problemas no ambiente de cultivo.
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DIA DE CAMPO: CRIAÇÃO DE PINTADOS EM SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO DE
ÁGUA (RAS)
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Ramos1.
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RESUMO: Para que ocorra o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da atividade aquícola
na região do Pantanal é imprescindível a transferência de novas tecnologias, com a apresentação das
densidades de estocagem, desempenho zootécnico, tempo de cultivo, peso de abate, custos de
instalação e produção, entre outros. O presente trabalho teve como objetivo realizar um dia de
campo sobre a criação de pintados em sistema de recirculação de água em tanques de
geomembrana. Anteriormente a realização do evento foi construído uma unidade demonstrativa
com 100 peixes com peso médio inicial de 11,06±3,04g em um tanque de geomembrana, com
capacidade de 30 m3 de volume útil de água com dimensões: altura de 1,10m, diâmetro de 5,96 m e
raio de 2,98m conectados a uma motobomba, a um filtro biológico de 2m³, caixa de 2m³ para
deposito e bombeamento da água para o tanque de 30 m3 e aeração constante. Após um período de
195 dias todos os animais foram medidos e pesados para análise do peso médio final, ganho de peso
médio, comprimento médio final, conversão alimentar e custo de produção. Com os resultados
obtidos na unidade demonstrativa e outros experimentos foi realizado o dia de campo que teve
como conteúdo os tópicos: Introdução ao sistema de recirculação (RAS); características do pintado;
comparação do sistema tradicional versus RAS; desvantagens e vantagens do RAS; princípio básico
de funcionamento; capacidade de carga (biomassa); dimensionamento do sistema; custos para
implantação; razões de insucesso; monitoramento da qualidade de água em RAS; resultados dos
experimentos realizados no IFMS; atividade prática em campo: montagem e biometria em RAS na
unidade demonstrativa do IFMS. O evento contou com a presença de 40 inscritos entre piscicultores
do município, empresários, pescadores, agricultores, assentados e interessados pelo setor. Os
participantes foram interativos fazendo vários questionamentos sobre a viabilidade do sistema e
muito ativos na realização da atividade prática, ainda, foi possível demonstrar que o RAS é uma
alternativa interessante para a piscicultura Pantaneira, pois na maior parte da região o solo é seco e
poroso e a água é facilmente absorvida, desse modo, a construção de viveiros de terra é inviável.
Portanto, o uso de tanques de geomembrana pode ser uma opção por apresentar uma série de
vantagens: Baixo custo de implantação, acessível (compra via internet), facilidade de instalação,
permite a piscicultura em pequenos espaços, possibilita a piscicultura em áreas onde não são
possíveis os tanques escavados, aproveitando água dos poços ou pequenas fontes, possibilita o
controle da quantidade da água, aumenta a produtividade, melhora o controle de pragas e doenças,
evita contaminações externas provocadas por agrotóxicos e adubação, em muitos casos dispensa a
necessidade de licenciamento ambiental, possibilita a produção de peixes de alta qualidade e o
pintado criado em RAS pode atingir em 195 dias de criação um ganho em peso médio de 1.369g e
conversão alimentar média de 1,11. Em conclusão, foi possível mostrar a comunidade a efetividade
do sistema, o que gerou interesse para instalação do sistema em algumas propriedades.
Palavras-chave: Pantanal, Peixe nativo, Sustentabilidade.
Apoio: PROPI/IFMS e PROEX/IFMS.
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BIOMORFOMETRIA DA CONCHA DO MOLUSCO BIVALVE LIMNICO
Prisodon obliquus Schumacher, 1817 (BIVALVIA: HYRIIDAE)
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RESUMO: O bivalve de água doce Prisodon obliquus é um molusco endêmico da região
Amazônica. No entanto, na literatura atual, não há informações sobre a população, habitat ou
ecologia desta espécie. Objetivou-se contribuir ao conhecimento conquiliológico de P. obliquus
através da caracterização biomorfométrica da concha de indivíduos coletados entre set/2016 e
set/2016 no rio Maratauíra, Amazônia Oriental. Para tanto, primeiramente, mensurou-se as medidas
externas (comprimento, largura e altura) da concha de 362 indivíduos, efetuando-se posteriores
regressões simples entre essas medidas, aplicando posteriormente um teste t-Student para avaliar
significância das relações. Adicionalmente calculou-se o Indicador de Estabilização da Forma (IEF)
da concha da espécie por meio de razões morfométricas. Os resultados indicam que P. obliquus
apresenta excelentes relações biomorfométricas, gerando equações que satisfazem estimação de
medidas morfométricas da concha. O rendimento da carne comestível é em média 16,2% da
biomassa total, podendo ser calculada através da equação gerada com as medidas externas da
concha. Além disso, através do IEF destaca-se uma suave estabilização no formato da concha ao
longo de seu crescimento. Conclui-se que a alta correlação morfométrica e o IEF indicam
P. obliquus com um desenvolvimento proporcional de sua concha ao longo de todo seu
crescimento.
Palavras-chave: Moluscos, Morfometria, bivalve de água doce, IEF.
ABSTRAT: The freshwater bivalve Prisodon obliquus is a mollusc endemic to the Amazon region.
However, in the current literature, there is no information on the population, habitat or ecology of
this species. The objective of the present study aims to contribute to the conchological knowledge
of P. obliquus through the biomorphometric characterization of the individuals collected between
September/2016 and September/2017 in the Maratauíra River, Eastern Amazonia. Firstly, the
external measurements (length, width and height) of the 362 individuals were measured, and
subsequent simple regressions were performed between these measurements, after which a
Student's t-test was used to evaluate the significance of the relationships. Additionally, the shell
shape stabilization indicator (IEF) of the species was calculated by means of morphometric ratios.
The results indicate that P. obliquus presents excellent biomorphometric relationships, generating
equations that satisfy the estimation of morphometric measurements of the shell. The yield of edible
meat is on average 16.2% of the total biomass, and can be calculated through the equation generated
with the outer shell measurements. In addition, through the IEF, a slight stabilization in the shape of
the shell is observed throughout its growth. It was concluded that the high morphometric correlation
and the IEF indicate P. obliquus with a proportional development of its shell throughout its growth
Key words: Molluscs, Morphometry, freshwater bivalve, IEF.
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INTRODUÇÃO
Dentre as famílias de bivalves de água doce, a Hyriidae contém o maior número de espécies
(40 spp.), sendo Prisodon obliquus Schumacher, 1817 uma das principais espécies e mais
abundantes em diversos rios amazônicos. P. obliquus apresenta-se endêmico da América do Sul,
distribuindo-se exclusivamente nas bacias hidrográficas do Amazonas, Tocantins/Araguaia (PEREIRA,
MANSUR; PIMPÃO, 2012). P. obliquus apresenta concha robusta, moderadamente inflada, de forma
variável com contorno subtriangular alongado, geralmente alada anterior e posteriormente, com
margens (anterior e posterior) oblíquas, com a presença de uma concavidade no encontro desta com
a asa posterior. Sua concha é brilhosa com coloração, geralmente, marrom claro, com alguns
exemplares amarelados ou esverdeados. A charneira é larga e com dentes pseudocardinais e laterais
(PIMPÃO, ROCHA; FETTUCCIA, 2008; PIMPÃO; MANSUR, 2009; PEREIRA, MANSUR; PIMPÃO, 2012).
Os estudos com P. obliquus são bem restritos, com informações acerca do impacto da pesca
para a produções de botões no rio Tocantins – PA (BEASLEY, 2001), análise e caracterização
morfológica e morfométricas dos gloquídios – denominação das larvas – (PIMPÃO et al., 2012),
comparação morfométrica com outros bivalves da família Hyriidae (MATA et al., 2019) e as
características das pérolas presentes em sua concha (BARROS et al., 2019). Dentre as ameaças a
espécies estão o assoreamento, erosão marginal, poluição, barramento, barreiras à piracema e
explotação (PEREIRA, MANSUR; PIMPÃO, 2012).
Adicionalmente, Bogan e Cummings (2011) citam que na literatura atual, não há
informações sobre a população, habitat ou ecologia de P. obliquus e, deste modo, inferem que
pesquisas com a espécie são necessárias. Partindo do exposto, o presente estudo tem como objetivo
contribuir ao conhecimento conquiliológico de Prisodon obliquus por através da caracterização
biomorfométrica da concha de indivíduos coletados no rio Maratauíra, Abaetetuba, Pará, Amazônia
Oriental.
2- MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo e metodologia de amostragem
O banco de bivalves
delimita-se ao norte da Ilha de
Tabatinga,
situada
no
rio
Maratauíra,
pertencente
ao
município de Abaetetuba, que está
localizado na Amazônia Oriental.
Neste estudo, realizou-se coletas,
durante a maré baixa de sizígia,
entre setembro de 2016 a setembro
de 2017, coletando-se ao todo 362
bivalves da espécie P. obliquus.
Utilizou-se duas metodologias de
amostragens: (1) método de coleta
qualitativo, que consistiu-se na
localização
dos
bivalves
aleatoriamente e de coleta manual
sobre o banco natural,
Figura 1. Mapa de localização do da área de estudo.
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Caracterização conquiliológica
A caracterização conquiliológica ocorreu
primeiramente com a determinação das
respectivas medidas externas da concha (Figura
1). Além disso, determinou-se a biomassa total
(concha + biomassa visceral) (g) e biomassa
visceral (g) dos bivalves coletados. Para a
morfometria utilizou-se um paquímetro digital
(TESA Data-Direct, precisão: 0,01 mm) e a
biomassa total e visceral determinou-se em
balança digital (MH-Series Pocket Scale,
precisão: 0,01 g). Ressalta-se que, para a
estimação da biomassa total, abriu-se as valvas
para a retirada do líquido intervalvar. O
rendimento da carne foi determinado através da
relação biomassa total/biomassa visceral,
utilizando indivíduos de todos os tamanhos
disponíveis.
Figura 2. Medidas morfométricas de Prisodon onliquus.

Determinação biomorfométricas
Para caracterizar a biomorfometria de P. obliquus, seguiu-se a metodologia utilizada por
Gaspar, Santos e Vasconcelos (2001) com bivalves. Deste modo, efetuou-se relações morfométricas
entres as medidas externas (comprimento total, largura e altura) da concha utilizando equações
lineares, descrita na equação Y=a+bX. Para a relação peso/comprimento da espécie, primeiramente
realizou-se uma regressão múltipla entre as variáveis morfométricas externas e os respectivas
biomassas para evidenciar qual das medidas externas correspondia a melhor significância.
Sequentemente, efetuou-se relações entre a medida externa da concha destacada na análise com a
biomassa total e visceral, utilizando o modelo geométrico descrito na equação Y=aXb.
Utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson (r) para testar a existência de dependência
estatística entre as variáveis das relações morfométricas e de peso/comprimento. Utilizou-se um
teste t-Student para verificar a significância dos valores de r conforme Rodrigues (2010). Estimouse os coeficientes linear (a) e angular (b) das regressões pelo método dos mínimos quadrados, sendo
que para o modelo geométrico, utilizou-se a fórmula logaritimizada descrita na equação
lnY’=lna+blnX.
Posteriormente, classificou-se as equações conforme os valores do coeficiente angular (b) de
acordo com Vasconcelos e Gaspar (2017). Segundo os autores, as equações que utilizam o mesmo
tipo de variável, a isometria ocorre quando b = 1, enquanto que em relações entre diferentes tipos de
variáveis a isometria ocorre quando b = 3. Deste modo, equações que apresentam valores de b
superiores são classificadas por alometria positiva e aquelas que apresentam valores de b inferiores
são classificadas por alometria negativa.
Determinação do Indicador de Estabilização da Forma da concha (IEF)
Para determinar o tamanho no qual P. obliquus atinge a forma definida da concha aplicou-se
o método proposto por Gil, Troncoso e Thomé (2007), que denomina-se Indicador de Estabilização
da Forma (IEF) da concha. Utilizou-se esse método para analisar um padrão morfométrica da
concha de P. obliquus ao longo de seu crescimento, sendo eficaz por possibilitar uma análise
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simples e consistente entre as três medidas lineares da concha. Para tanto, separou-se os exemplares
amostrados em classes de comprimento, calculadas através da regra da raiz quadrada (
, onde
k é o número de classes e n é o número bivalves) e o intervalo de classes calculado pela equação
, onde IC é o intervalo de classe e Ls e Li são os maiores e menores valores de
comprimento total amostrado. Calculou-se a média das medidas lineares para cada intervalo,
determinando-se as seguintes razões morfométricas: A/C, L/C e A/L, sendo A a altura, C o
comprimento anteroposterior e L a largura da concha.
Análise dos dados
Todas as análises estatísticas foram realizadas a um nível de significância de 95%, segundo
Zar (2010) no software Statistica (versão 7.0) para Windows.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados brutos da biomorfometria de P. obliquus estão disponíveis em Barros et al. (2018),
na plataforma digital Data Publisher for Earth & Environmental Science – PANGAEA
(www.pangaea.de/). Os indivíduos coletados apresentaram comprimento anteroposterior de
63,49±10,26 mm (média±DP), variando de 30,94 mm a 84,42 mm, largura de 25,40±4,59 mm,
variando de 10,89 mm a 34,59 mm, e altura de 38,13±6,37 mm, variando de 17,68 mm a 50,92 mm
(Figura 3A).
O comprimento anteroposterior máximo
encontrado nesse estudo, foi superior ao
encontrado por outros estudos realizados na
Amazônia brasileira, tais como de 89,2 mm no
rio Trombetas, Oriximiná – PA (MATA et al.,
2019), 93,3 mm no médio rio Solimões, Tefé –
AM (SOUZA, 2017), e inferior aos encontrados
na área de Catalão, Iranduba – AM, 110 mm
(PIMPÃO, ROCHA; FETTUCCIA, 2008) e bem
abaixo do tamanho máximo para a espécie, que
é de 119,7 mm, encontrado no rio Aripuanã,
Aripuanã – AM (PIMPÃO; MANSUR, 2009).
O IEF de P. obliquus indica duas
características na morfologia ao longo de seu
crescimento. A primeira característica é uma
leve proporção morfológica da espécie nas
razões morfométricas L/C e A/C, isso indica
que os jovens são proporcionalmente iguais aos
adultos. No entanto, ao a razão A/L apresenta
uma variação morfológica ao longo do
crescimento de P. obliquus (Figura 3B).
O comportamento do IEF indica que P.
obliquus
apresenta
um
crescimento
proporcional e que a variação de A/L pode está
relacionada ao estado de maturação gonadal dos
indivíduos analisados.
F
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Figura 3. Histograma e gráfico de IEF de Prisodon
obliquus.

Por ser uma análise simples, eficaz e indicar o padrão morfológico de crescimento de um
organismo, Gil, Troncoso e Thomé (2007) citam que o IEF deve ser aplicado antes de realizar
relações morfométricas de uma espécie. De acordo com os autores, em situações onde há uma
tendência a estabilização entre as razões morfométricas, as relações entre as medidas morfométricas
apresentara um resultado mais significativo e real. Já nos casos onde a uma diferença no
crescimento de jovem, ao comparar com os adultos, a relação morfométrica deve ser realizada de
modo separado em cada caso. Diversos estudos já se utilizam do IEF em estudos morfométricos de
moluscos bivalves (OCAÑA; FERNÁNDEZ, 2011; CHAGAS, 2018; CHAGAS, BARROS; BEZERRA, 2018;
MARINHO et al., 2018).
Os gráficos das relações morfométricas entre as medidas externas da concha de P. obliquus
apresentam uma tendência linear. Esse fato corrobora com os elevados valores dos coeficientes de
correlações. Os coeficientes de correlação de Pearson evidenciam correlações significativas,
classificadas como fortes (r > 0,8; p<0,001), com alometria negativa (Figura 4). Tais resultados são
importantes pois não existe na literatura atual dados referentes as relações biomorfométricas de P.
obliquus, o que possibilitará futuros estudos acerca do tema.
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Figura 5: Gráficos das regressões simples efetuadas entre as medidas morfométricas (A) e entre as morfometrias e as
biomassas (B).

Os resultados da regressão múltipla realizada, indica o comprimento anteroposterior como a
medida morfométrica mais correlacionada com as biomassas (R2=0,032; p=0,008). Deste modo, ao
utilizar essa medida externa da concha na relação com a biomassa total, evidenciou-se uma
correlação alta, classificada como extremamente forte e alometria negativa (R2=0,932; r = 0,956; b
=2,916; p<0,001) (Figura 4D). Do mesmo modo, a relação entre o comprimento anteroposterior e a
biomassa visceral realizada também indica uma correlação alta, extremamente forte e com
alometria negativa (R2=0,911; r = 0,954; b = 2,854; p<0,001) (Figura 4E). Ambos resultados
possibilitam a estimação de biomassa total da espécie por meio das equações geradas. Em
contrapartida, a relação realizada entre o comprimento anteroposterior e o rendimento da carne foi
muito baixa, com tendência a nulidade (R2=0,016; r = 0,129; b = 0,034; p=0,014) (Figura 4F). Esse
resultado indica que não é possível estimar o rendimento da carne de P. obliquus através de suas
medidas morfométricas da concha. Deste modo, quando a estimação do rendimento for necessária,
deverá ser utilizado o rendimento médio da carne, que foi de ~16,2%. Nesses casos, para obter-se
um quilograma de carne comestível do molusco, deverá ser coletado um total de aproximadamente
6.170 g.
Os rendimentos da biomassa visceral de P. obliquus apresenta-se baixos ao compararmos
com outros recursos aquáticos, tais como, peixes que possui de 30 a 50% (MACEDO-VIEGAS;
SOUZA, 2004) e camarões em torno de 50% (LIMA et al., 2007). No entanto, apresenta rendimento
equivalente a caranguejos de 11 a 18 % (OGAWA et al., 2008) e ostras Crassotrea tulipa (Lamarck,
1819) cultivadas ~20,2 % (CHAGAS, 2018). Em contrapartida, apresenta rendimento superior a outro
bivalves como Anomalocardia flexuosa (Linnaeus, 1767) com 10 % (CHAGAS et al., 2014b) e
Donax striatus Linnaeus, 1767 com 12% (CHAGAS et al., 2014a).
4- CONCLUSÃO
Prisodon obliquus apresenta excelentes relações biomorfométricas, gerando equações que
satisfazem estimação de medidas morfométricas da concha. O rendimento da carne comestível de P.
obliquus é em média 16,2% da biomassa total, podendo ser calculada através da equação gerada
com as medidas externas da concha (comprimento, largura e altura). Além disso, através da análise
de IEF, conclui-se que P. obliquus apresenta um crescimento proporcional ao longo de todo seu
desenvolvimento, ou seja, os jovens possuem conchas de proporções equivalentes aos adultos.
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BIOGEOGRAFIA DE Potamorrhaphis guianensis (Jardine, 1843) NA AMAZÔNIA
BRASILEIRA
Heloísa da Silva Mendes1*; Mara Rúbia Ferreira Barros2; Rafael Anaisce das Chagas3
1

helomendes99@gmail.com. Graduanda em Engenharia de Pesca/ UFRA.
eng.p.marabarros@gmail.com. Mestre em Aquicultura e Recursos Aquáticos Tropicais/ UFRA.
3
rafaelanaisce@hotmail.com. Doutorando em Ecologia (PPGEco/UFPA).
2

RESUMO: Este estudo relata a primeira ocorrência de Potamorrhaphis guianensis (Jardine, 1843)
(Beloniformes: Belonidae) no igarapé Praquiquara, localizado na Bacia Atlântica do Nordeste do
Brasil. Como a distribuição desta espécie foi delimitada nas bacias do Amazonas, Orinoco e Paraná,
conclui-se que nos últimos anos houve um aumento na distribuição geográfica de P. guianensis na
Amazônia.
Palavras-chave: Teleostei; Agulha; Distribuição geográfica; Novo registro.
ABSTRAT: This study reports the first occurrence of Potamorrhaphis guianensis (Jardine, 1843)
(Beloniformes: Belonidae) in the Praquiquara Igarapé, located in the Northeast Atlantic Basin of
Brazil. As the distribution of this species was delimited in the Amazon, Orinoco and Paraná Basins,
it is concluded that in recent years there has been an increase in the geographic distribution of P.
guianensis in the Amazon Region.
Key words: Teleostei; Needlefishes; Biogeography; New record.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

2

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

INTRODUÇÃO
A família Belonidae, comumente conhecida por “peixe-agulha”, “agulhinha” ou
needlefishes, possui 10 gêneros e 48 espécies de peixes que são distribuídos na região costeira do
continente americano (Pacífico Leste e Atlântico Oeste) e nas bacias de água doce da América
Central e do Sul (LOVEJOY, COLLETTE; MCEACHRAN, 2001; LOVEJOY; COLLETTE, 2003).
Na região Neotropical existem três gêneros que vivem exclusivamente em água doce
(Potamorrhaphis, Pseudotylosurus e Belonion) (GOULDING; CARVALHO, 1984; COLLETTE, 2003;
LOVEJOY; COLLETTE, 2003). Destes, atualmente o gênero Potamorrhaphis apresenta-se mais
diversificado, incluindo quatro espécies (SANT’ANNA, DELAPIEVE; REIS, 2012). As peculiaridades
morfológicas do gênero Potamorrhaphis fazem com que suas espécies se distingam de outros
needlefishes (COLLETTE, 1982). Tais espécies são geralmente encontradas em lagos e córregos das
bacias amazônicas, Orinoco, Paraná e bacias costeiras das Guianas (COLLETTE, 1982; GOULDING;
CARVALHO, 1984).
O presente estudo tem como objetivo relatar a primeira ocorrência de Potamorrhaphis
guianensis (Jardine, 1843) no igarapé Praquiquara, localizado na bacia do Atlântico Nordeste do
Brasil, município de Castanhal, Amazônia Oriental.
2- MATERIAL E MÉTODOS
O igarapé Praquiquara, onde P. guianensis foi registrado, localiza-se no município de
Castanhal, pertencente à Região Hidrográfica Atlântica do Atlântico Nordeste, que é constituída
pelas bacias hidrográficas que correm no Atlântico (setor Nordeste), sendo limitada a oeste. pela
região hidrográfica do Tocantins/Araguaia, e a leste pela região hidrográfica do Parnaíba (PARÁ,
2012).
Os dois P. guianensis foram registrados em dezembro de 2014, sendo coletados com uma
rede de malha de 10 mm, realizando sequentemente a morfometria e a identificação taxonômica,
com base nas características morfológicas propostas por Sant’Anna, Delapieve e Reis (2012). Após
esse processo, os indivíduos foram devolvidos ao corpo d'água.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dois indivíduos da espécie P. guianensis (Figura 1) encontrados no Igarapé Praquiquara
apresentaram comprimento total bem semelhante (Tabela 1) com 25,96 cm e 25,70 cm,
respectivamente. Os indivíduos foram encontrados em uma área do córrego onde o movimento da
água é quase imperceptível.

Figura 2: Potamorrhaphis guianensis (Jardine, 1843) registrado no igarapé Praquiquara.
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Tabela 1. Medições biométricas (em centímetro) do espécime de Potamorrhaphis guianensis
coletadas no igarapé Praquiquara, em dezembro/2014.
Parâmetros biométricos
Indivíduo 1
Indivíduo 2
Comprimento total
25,96
25,70
Comprimento padrão
25,26
24,45
Altura máxima do corpo
1,77
1,42
Comprimento pré-orbital
6,48
6.70
Altura da cabeça
1,37
1,02
Altura dos olhos
0,60
0,52
Diâmetro do olho
0,71
0,65
Peitoral à distância anal
9,32
9,47
Comprimento pré-anal
11,83
11,44
Dorsal à distância da nadadeira anal
1,48
1,30
Comprimento do tronco
9,78
9,17
Comprimento da cabeça
8,87
8,74
Altura do pêndulo caudal
0,59
0,62
Comprimento da mandíbula
5,86
6,19
Embora P. guianensis seja mais amplamente distribuída na região amazônica, delimitava-se
sua distribuição as bacias Amazônica, Orinoco e Guiana (COLLETTE, 2003; SANT’ANNA,
DELAPIEVE; REIS, 2012). Neste sentido, com esse registro na Região Hidrográfica do Atlântico
Nordeste, evidencia-se a expansão de sua distribuição geográfica no território brasileiro e,
consequentemente, na região amazônica. Vale ressaltar que, recentemente, no mesmo local, foi
registrada a ocorrência do peixe elétrico Electrophorus electricus (Linnaeus, 1766), que também,
consequentemente, mostra o aumento em sua distribuição geográfica na região amazônica (CHAGAS
et al., 2017).
4- CONCLUSÃO
A ictiofauna da região amazônica tem sido estudada historicamente, no entanto, a obra
delimita principalmente a bacia amazônica e a bacia do Orinoco. Este fato faz com que muitas
espécies amazônicas apresentem sua distribuição geográfica limitada a essas duas regiões. Desta
forma, este trabalho evidencia a necessidade de mais estudos visando à caracterização da ictiofauna
de outras bacias hidrográficas presentes na região amazônica.
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Odair Diemer1*; Aderbal Inácio Cabral Junior1; André Suehiro Matsumoto1; Wellington Dias
de Souza1; Sâmela de Souza Ramos1.
1*

odair.diemer@ifms.edu.br Curso de Engenharia de Pesca do Instituto Federal de Educação do Mato Grosso do Sul
(IFMS) campus Coxim.

RESUMO: Para um melhor aproveitamento dos peixes é fundamental a definição das relações
corporais, que podem sugerir a melhor maneira para a obtenção dos cortes. O estudo teve como
objetivo comparar as relações corporais do pintado criado em viveiros escavados versus tanques de
geomembrana com recirculação de água. Os peixes obtidos em viveiros escavados foram adquiridos
com um piscicultor, sendo utilizados 35 exemplares, distribuídos em um delineamento casualizado,
composto por cinco tratamentos (diferentes classes de peso: 1) 700 a 899g, 2) 900 a 1099g, 3) 1100
a 1299g, 4)1300 a 1499g e 5)1500 a 1699g.) e sete repetições. Os peixes do sistema de recirculação
de água foram criados em um tanque de geomembrana de 30 m3 com 100 animais e, após um
período de 195 dias, 35 peixes foram classificados nas mesmas classes de peso descritas
anteriormente. As medidas mensuras foram coletadas com o auxílio de ictiômetro graduado em
centímetros e de um paquímetro, mantendo-se o peixe estendido sobre uma superfície plana. Nas
diferentes classes de peso em viveiro escavado foi observado diferença (p<0,05) apenas na relação
Lh/Hb indicando que ocorre uma diminuição da largura da cabeça com o aumento do peso e nas
outras relações devido ao aumento do peso há um aumento linear das medidas morfométricas. No
sistema de recirculação somente a relação Hb/Ltr apresentou diferença (p<0,05), demonstrando
uma estabilização da altura do corpo com o aumento do peso e nas demais relações com o aumento
do peso ocorre um acréscimo linear das medidas morfométricas. Comparando as relações nos dois
sistemas, observa-se que o sistema de criação afeta a maioria das variáveis analisadas (p<0,05),
portanto, o sistema de cultivo influência as relações corporais.
Palavras-chave: Aquicultura, Piscicultura, Pseudoplatystoma spp., Peixe Nativo, Pantanal.
ABSTRAT: For a better use of the fish, it is important to define the body relationships, which may
suggest the best way to obtain the cuts. The objective of this study was to compare the body
relations of the pintado fish cultivated in nurseries land versus geomembrane tanks with water
recirculation. The fish cultivated in nurseries land were obtained of a fish farmer, being 35 fish
distributed in a randomized design, consisting of five treatments (different weight classes: 1) 700 to
899g, 2) 900 to 1099g, 3) 1100 to 1299g, 4) 1300 to 1499g and 5) 1500 to 1699g) and seven
replicates. The fish obtained in tanks with water recirculation were grown in a 30 m3 geomembrane
tank with 100 animals and after a period of 195 days 35 fish were classified in the same weight
classes described above. The measures were collected with an itiometer graduate in centimeters and
a pachymeter, keeping the fish lying on a flat surface. In the different weight classes were observed
differences (p<0.05) only in the Lh/Hb ratio, indicating that there is a decrease in head width with
weight gain and in other relationships due to the increase in weight there is an increase linear of
morphometric measurements. In the recirculation system only the Hb/Ltr ratio presented a
difference (p <0.05), showing a stabilization of the body height with the increase of weight and in
the other relations with the weight increase a linear increase of the morphometric measurements
occurs. Comparing the relationships in the two systems, it is observed that the breeding system
affects most of the analyzed variables (p<0.05), therefore, the cultivation system influences the
body relationships.
Key words: Aquaculture, Fish farm, Pseudoplatystoma spp., Native fish, Wetland.
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1- INTRODUÇÃO
O Brasil possui inúmeras espécies de peixes nativos com potencial para a criação, entre esses,
destaca-se o Pseudoplatystoma sp. conhecido popularmente como pintado, pertence a ordem dos
Siluriformes, subordem Siluroidei e família Pimelodidae e que apresenta carne de alta qualidade, de
coloração clara e textura firme, com ausência de espinhos intramusculares, possibilitando ser
oferecida ao consumidor em filés, inteiro, eviscerado e postas. Em função da excelente qualidade de
sua carne o pintado vem sendo considerado um dos mais nobres e de maior valor comercial no
Brasil (Valentin et al., 2016).
Liranco et al. (2011) ao realizarem uma comparação do desempenho produtivo de
Pseudoplatystoma corruscans estocados em sistemas de criação: semi-intensivo e intensivo,
concluíram que o índice de crescimento apresentou valores de desempenho igual para os dois
sistemas, todavia, a criação em sistema intensivo apresentou vantagem econômica de 1,9%.
Portanto, demonstrando que a criação de pintados em sistemas intensivos é viável.
Para um melhor aproveitamento dos peixes é fundamental a definição das relações corporais,
que podem sugerir a melhor forma de obtenção de cortes, aumentando os rendimentos das partes
comestíveis (Santos et al., 2007). O estudo teve como objetivo comparar as relações corporais do
pintado criado em viveiros escavados versus tanques de geomembrana com recirculação de água.
2- MATERIAL E MÉTODOS
A execução do projeto iniciou a partir do envio do projeto de pesquisa para o Comitê de Ética
no Uso de Animal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul –
CEUA/IFMS, sendo aprovado por meio da declaração nº 01/2018 - CEUA/PROPI/RT/IFMS.
Os peixes obtidos no sistema de criação em viveiros escavados foram adquiridos diretamente
com um piscicultor da cidade de Coxim-MS e transportados em caixas térmicas com gelo para o
laboratório de processamento de carnes e pescados do IFMS campus Coxim. Nessa ação, foram
utilizados 35 exemplares, distribuídos em um delineamento casualizado, composto por cinco
tratamentos (diferentes classes de peso) e sete repetições, foi considerado como unidade
experimental o peixe inteiro e os tratamentos constituídos pelos animais nas classes de peso: 1) 700
a 899g, 2) 900 a 1099g, 3) 1100 a 1299g, 4)1300 a 1499g e 5)1500 a 1699g.
No laboratório, foram realizadas as medições de acordo com as técnicas proposta por
Machado e Foresti (2012). Essas medidas foram obtidas com o auxílio de ictiômetro graduado em
centímetros (precisão de 1 mm) e de um paquímetro (precisão de 0,1 mm), mantendo-se o peixe
estendido sobre uma superfície plana (Figura 1).

Figura 1. Medidas realizadas no Pseudoplastysoma spp. Comprimento total (Lt); comprimento padrão
(Ls); comprimento do tronco (Ltr); comprimento da cabeça (Lh); altura máxima (Hb); comprimento da
base da nadadeira dorsal (Ld). Fonte: Adaptado Machado e Foresti (2012).

Com base nas medidas morfométricas obtidas, foram determinadas as relações corporais:
comprimento da cabeça/comprimento padrão (Lh/Ls); comprimento da cabeça/altura máxima

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

3

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

(Lh/Hb); altura máxima/comprimento do tronco (Hb/Ltr); comprimento padrão/comprimento total
(Ls/Lt), conforme Bombardelli e Sanches (2008).
Os peixes do sistema de recirculação de água foram criados no laboratório de Aquicultura do
IFMS campus Coxim. Para tanto, foram distribuídos 100 peixes com peso médio inicial de
11,06±3,04g, comprimento médio inicial de 10,65±1,02cm em um tanque de geomembrana, com
capacidade de 30 m3 de volume útil de água com dimensões: altura de 1,10m, diâmetro de 5,96 m e
raio de 2,98m. Após um período de 195 dias, todos os animais foram medidos para avaliação das
relações corporais, sendo que 35 peixes foram classificados nas mesmas classes de peso descritas
anteriormente.
Para comparar os sistemas de cultivo foi utilizado um Delineamento em Blocos Casualizados
com cinco tratamentos (diferentes classes de peso) e dois blocos (viveiro versus recirculação) e os
dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) seguido por teste de média Tukey,
quando necessárias com 5% de significância. Testes de normalidade e homoscedasticidade das
variâncias foram aplicados com o software estatístico livre R-2.15.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas diferentes classes de peso em viveiro escavado foi observado diferença (p<0,05) apenas
na relação Lh/Hb indicando que ocorre uma diminuição da largura da cabeça com o aumento do
peso e nas outras relações devido ao aumento do peso há um aumento linear das medidas
morfométricas (tabela 1). No sistema de recirculação somente a relação Hb/Ltr apresentou
diferença (p<0,05), demonstrando uma estabilização da altura do corpo com o aumento do peso e
nas demais relações com o aumento do peso ocorre um acréscimo linear das medidas
morfométricas. Comparando as relações nos dois sistemas, observa-se que o sistema de criação
afeta a maioria das variáveis analisadas (p<0,05), portanto, o sistema de cultivo influência as
relações corporais.
Tabela 1. Relações corporais do pintado em diferentes classes de peso em viveiro escavado versus
recirculação.
Classes de peso (g)
Relações
corporais

700-899

900 -1099

1100 -1299

1300 -1499

1500 -1699

CV

P

Lh/Ls
0,27
0,25
12,73
0,664ns
0,30
0,31
4,58
0,353ns
ns
0,105
<0,001*
Lh/Hb
Viveiro
1,66a
1,67a
1,98b
1,81ab
1,77ab
7,96
0,003*
1,62
1,62
1,64
1,53
1,51
Recirculação
7,53
0,224ns
P
0,699ns
0,37ns
0,008*
<0,001*
0,011*
Hb/Ltr
Viveiro
0,19
0,20
0,19
0,19
0,19
7,21
0,31ns
ab
ab
a
ab
b
0,46
0,48
0,46
0,49
0,51
Recirculação
2,46
0,03*
<0,001*
<0,001*
<0,001*
<0,001*
<0,001*
P
Ls/Lt
Viveiro
0,79
0,79
0,74
0,79
0,81
19,29
0,42ns
0,76
0,79
0,76
0,77
0,76
Recirculação
0,80
0,469ns
ns
ns
ns
0,003*
0,985
0,774
0,43
0,002*
P
ns
Dados não significativos (p>0,05), *Dados significativos (p<0,05), Letras diferentes na mesma linha indicam
diferença significativa entre os tratamentos pelo teste de Tukey.
Viveiro
Recirculação
P

0,27
0,29
0,011*

0,27
0,30
0,016*

0,29
0,30
0,61ns
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De acordo com Adames et al. (2014) peixes em que as proporções entre duas medidas
corporais são constantes, como observado nas relações estudadas, indicam uma proporcionalidade
durante seu desenvolvimento, portanto, de modo geral o pintado apresenta um crescimento com
comportamento isométrico.
Os resultados das relações Lh/Hb e Hb/Ltr sugerem que os peixes se desenvolvem mais em
comprimento do que em altura, o que afeta diretamente a conformação dos cortes que utilizam a
musculatura dorso lateral, ou seja, o filé e a mesma característica foi relatado por Carneiro et al.,
2003 no jundiá (Rhamdia quelen) provavelmente ocorrendo na maioria dos peixes da ordem dos
Siluriformes.
O desenvolvimento da pesquisa possibilitou conhecer melhor as relações corporais do
pintado confirmando que a espécie é interessante para piscicultura e que o sistema de criação
adotado pode afetar as conformações corporais.
4- CONCLUSÃO
De modo geral, o pintado criado em viveiro escavado apresenta diferentes relações corporais
quando comparado com o cultivado em tanques com recirculação de água.
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PROPI e PROEX do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS).
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Macrobrachium amazonicum PODE SER USADO COMO BIOMONITOR DE AMBIENTES
AQUATÍCOS NA AMAZÔNIA ORIENTAL?
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RESUMO: Em todo o planeta, os diversos tipos de ecossistemas estão sofrendo com o constante
aumento populacional humano e as consequências de atividades antrópicas, principalmente o
ecossistema aquático. Contudo, visando avaliar e diagnosticar essas consequências, a
ecotoxicologia aquática utiliza variados organismos para o monitoramento ambiental. Desse modo,
o presente trabalho buscou avaliar dois cursos d’água que fazem parte do Rio Amazonas no Estado
do Amapá, Amazônia Oriental, Brasil. Sendo o objetivo da investigação saber se está ocorrendo
possíveis impactos ambientais nestes locais, utilizando o Macrobrachium amazonicum como
biomonitor, e os marcadores bioquímicos glutationa reduzida (GSH) e substâncias reativas ao ácido
tiobarbitúrico (SRAT) no hepatopâncreas deste organismo, já que, a partir de alterações físicas,
químicas e na concentração de metais traços na água, podemos verificar se estão ou não sofrendo o
estresse oxidativo por efeitos da contaminação do ambiente aquático. Os dois cursos d’água
estudados, são dois Igarapés, que ficam próximos a Foz do rio Matapi, ambos pertencentes a
comunidade do Elesbão no município de Santana-AP, porém um sofre com pressões antrópicas
direta e outro é uma área inabitada. Para a pesquisa, foram realizadas quatro amostragens sazonais,
e nestes foram capturados um total de 48 espécimes de M. amazonicum e coletadas ainda amostras
de águas superficiais para comparação com a legislação vigente no Brasil. Portanto, como resultado,
obtivemos que os biomarcadores analisados no M. amazonicum, mostraram-se eficientes em suas
respostas bioquímicas, indicando assim que este organismo pode ser usado como um possível
biomonitor de ecossistemas aquáticos. Vale ressaltar que, observou-se uma boa influência das
chuvas (períodos sazonais) sobre os resultados e também que este foi um fator importante no
processo de análise dos biomarcadores considerados neste trabalho.

Palavras-chave: estresse oxidativo, impacto ambiental, GSH, SRAT;
Apoio: Universidade do Estado do Amapá/UEAP; CNPq;
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UNIDADE DEMONSTRATIVA PARA CRIAÇÃO DO PINTADO EM SISTEMA DE
RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA NO PANTANAL
Odair Diemer1*; Aderbal Inácio Cabral Junior1; Wellington Dias de Souza1; Gabriel da Silva
Barros1; Sâmela de Souza Ramos1.
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RESUMO: Estimular a produção de pintados no Pantanal pode ser uma alternativa para o
desenvolvimento sustentável da piscicultura e, consequentemente trazer benefícios econômicos,
sociais e ambientais para a região. Ao pautar-se nesse panorama, este estudo teve como objetivo
montar uma unidade demonstrativa para acompanhar o desenvolvimento do pintado criado em
sistema de recirculação de água no Pantanal. Os peixes foram criados em tanque de geomembrana
de 30 m3 de volume útil de água, com 100 animais, depois de um período de aproximadamente 30
dias foram realizadas biometrias até a biometria final realizada após 195 dias, sendo todos os
animais medidos e pesados, para fins de análise do peso médio final, ganho de peso médio,
comprimento médio final e conversão alimentar. O pintado apresentou bom desempenho produtivo
nesse sistema de criação em 30 dias teve um ganho em peso de 32,5g; em 60 dias de 66g; em 90
dias de 297,5g; em 120 dias de 616,5g; em 150 dias de 1059,5g e em 195 dias um ganho em peso
médio de 1.369 g. Portanto, se o pintado criado em sistema de recirculação for abatido com peso
médio de 1.000g, como uma alternativa para diminuição do tempo de cultivo, este peso pode ser
alcançado em aproximadamente 150 dias.
Palavras-chave: Aquicultura; Pseudoplatystoma sp.; Peixe nativo.
ABSTRAT: Stimulating the production of pintado fish in the Wetland can be an alternative for the
sustainable development of fish farming and, consequently, bring economic, social and
environmental benefits to the region. This study had as objective to mount a demonstrative unit to
follow the development of the painted created in system of recirculation of water in the Wetland.
The fish were reared in a 30 m3 water, geomembrane tank with 100 fishes, after a period of
approximately 30 days biometrics were performed until the final biometry was performed after 195
days, all animals being measured and weighed to ends of analysis of the final average weight,
average weight gain, final average length and feed conversion. The pintado fish showed good
productive performance in this system of creation in 30 days had a weight gain of 32.5g; in 60 days
of 66g; in 90 days of 297.5g; in 120 days of 616.5g; in 150 days of 1059.5g and in 195 days a gain
in average weight of 1369g. Therefore, if the pintado fish created in recirculation system is
slaughtered with an average weight of 1.000g, as an alternative to decrease the culture time, this
weight can be reached in approximately 150 days.
Key words: Aquaculture; Pseudoplatystoma sp.; Native fish.

1- INTRODUÇÃO
O Brasil possui uma grande variedade de espécies de peixes que são utilizados pela
piscicultura e, de acordo com os dados da Associação Brasileira da Piscicultura (PEIXE BR, 2018),
a Tilápia representa 51,7% da piscicultura nacional, com 357.639 toneladas e a segunda posição não
é de uma espécie, mas de um grupo de peixes: os nativos que representam 43,7% da produção
brasileira: 302.235 toneladas (SANTOS e VIEIRA, 2018).
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Ao considerar a evidência desses fatores, a preocupação com a biodiversidade no país tem
crescido consideravelmente nos últimos anos, principalmente em regiões como o Pantanal. Esse
cuidado deve sempre estar presente no cenário da aquicultura, já que com o desenvolvimento da
piscicultura, há também a degradação, pessoas que não se preocupam com a preservação das
espécies e pensam somente nos lucros (FRANÇA e PIMENTA, 2012).
O aumento da demanda por peixes e a necessidade do uso adequado dos recursos hídricos está
proporcionando um significativo desenvolvimento da aquicultura em sistema intensivos com a
reutilização de água, principalmente pela elevação da capacidade produtiva e minimização do
impacto ambiental (BURIC et al., 2016).
Estimular a produção de pintados na região do Pantanal pode ser uma alternativa para a
piscicultura regional e, certamente, contribuiria significativamente para a redução da piscicultura
com espécies exóticas. O peso de abate dos pintados cultivados é de 2,0 kg, sendo que alguns
frigoríficos e peixarias preferem pesos menores (GOMIDES, 2011). Contudo, ainda, falta a
definição detalhada de um pacote tecnológico para a espécie. Desta maneira, o estudo teve como
objetivo montar uma unidade demonstrativa e acompanhar o desempenho produtivo do pintado
criado no Pantanal em sistema de recirculação de água.
2- MATERIAL E MÉTODOS
A execução do projeto iniciou a partir do envio do projeto de pesquisa para o Comitê de Ética
no Uso de Animal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul –
CEUA/IFMS, sendo aprovado por meio da declaração nº 01/2018 - CEUA/PROPI/RT/IFMS.
Os peixes foram criados no laboratório de Aquicultura do IFMS campus Coxim. Para tanto,
foram distribuídos 100 peixes com peso médio inicial de 11,06±3,04g, comprimento médio inicial
de 10,65±1,02cm em tanque de geomembrana, com capacidade de 30 m3 de volume útil de água
com dimensões: altura de 1,10m, diâmetro de 5,96 m e raio de 2,98m (Figura 1).

Figura 1. Povoamento do tanque: (a) aclimatação dos pintados, (b), alevinos sendo estocados.
Fonte: (Autor – 2018).

Para a montagem do sistema de recirculação os tanques foram conectados a uma motobomba
centrifuga de 1,6cv modelo BC91S monofásica 220v; a um filtro biológico de 2m³ composto de
argila expandida; pedrisco e areia grossa; caixa de 2m³ para deposito e bombeamento da água para
o tanque de 30 m3; sistema Venturi com a captação do ar atmosférico e incorporado a água e um
soprador de ar 1,5cv trifásico 220V para aeração constante acoplado a mangueira porosa M25.
Periodicamente, a cada 30 dias, foram realizadas biometrias (Figura 2), sendo retirados dez
peixes aleatoriamente, medidos, pesados e devolvidos.
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Figura 2. Biometria dos peixes: (a) medição de comprimento, (b) pesagem.
Fonte: (Autor – 2018).

O arraçoamento foi realizado três vezes por dia, a partir da biomassa; 10% fase inicial; 7% fase
intermediaria e 5% na fase final, às 08h00min, 13h00min e 17h30min com ração extrusada,
contendo 36% de proteína bruta. Após um período de 195 dias, todos os animais foram medidos e
pesados para análise do peso médio final, ganho de peso médio, comprimento médio final e
conversão alimentar.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante as biometrias, foi possível verificar que o pintado criado no sistema de recirculação
de água apresenta um bom desempenho produtivo, pois, em um período de 195 dias de criação na
unidade demonstrativa, os peixes apresentaram um ganho em peso médio de 1.369 gramas e
conversão alimentar média de 1,11 (tabela 1).
Tabela 1. Resultados médios da biometria dos pintados criados em sistema de recirculação água.
Dias
Peso final (g)
Comprimento
Ganho em peso
Conversão
final (cm)
(g)
alimentar
30

43,5

17,2

32,5

1,12

60

77,0

21,5

33,5

1,55

90

308,5

31,5

231,5

0,93

120

627,5

40,0

319,0

1,08

150

1070,0

47,0

443,0

0,76

195

1380,0

49,5

310,0

1,24

Em comparação com a tilápia, peixe mais produzido atualmente na escala comercial no
Brasil, o resultado do desempenho produtivo obtido na unidade demonstrativa para o pintado foi
superior. Hein e Ziliotto (2017) descreveram os bons resultados da tilapicultura no município de
Maripá-PR, reportando que o peso final de abate é de 700 a 900 gramas, a conversão alimentar em
todo ciclo varia de 1,25 a 1,50 e com um tempo de cultivo, variando de 6 a 10 meses com média de
1,3 ciclos anuais.
Com a montagem da unidade demonstrativa foi possível verificar que o pintado também
apresenta potencial para a criação em sistema de recirculação de água em tanques de geomembrana,
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sendo que o referido sistema, nunca tinha sido testado para a espécie. Todavia, mais estudos são
necessários.
4- CONCLUSÃO
A unidade demonstrativa mostrou que a criação do pintado em sistema de recirculação de
água no Pantanal pode ser uma possibilidade e caso o peixe seja abatido com peso médio de 1.000g,
como uma alternativa para diminuição do tempo de cultivo, este peso pode ser alcançado em
aproximadamente 150 dias, neste sistema de criação.
5- AGRADECIMENTOS
PROPI/IFMS e PROEX/IFMS.
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INDICADORES DE TROFIA DA ÁGUA COMO FERRAMENTA DE MONITORAMENTO
AMBIENTAL DA PRODUÇÃO DE Oreochromis niloticus EM TANQUES-REDE
INSTALADOS EM ÁREA DE MATA ATLÂNTICA – SP
Flávia C. Máximo de Godói1*; Fernanda Seles David2; Renan Marcello Miranda3; Elisa Maia
de Godoy1; Bianca Kesselring V. Machado1; Guilherme Wolff Bueno2
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RESUMO: A crescente demanda por alimentos nutritivos e saudáveis vem aumentando o consumo
por pescado e a aquicultura é alternativa para suprir o mercado. Devido ao potencial de produção de
peixes no Vale do Ribeira, região com maior fragmento de Mata Atlântica do estado de São Paulo,
é pertinente a preocupação com o uso sustentável dos recursos naturais, tornando o monitoramento
e gestão da água essencial na atividade aquícola. Neste contexto, o trabalho aplicou o indicador de
estado trófico (IET) como uma ferramenta para o monitoramento do grau de trofia da água de uma
represa rural sob a influência da produção de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) em tanquesrede. A represa rural possui 6.376 m² de lâmina de água e profundidade média de 6,35 m. Foram
instalados 20 tanques-rede de 4 m3 sendo povoados inicialmente com O. niloticus de 5  2,10 g e
densidade de estocagem de 0,59 kg/m³. Após 254 dias de cultivo, com uma média de densidade de
estocagem em 45 kg/m³, os peixes foram abatidos com peso médio final de 600  10,40 g. O
arraçoamento ocorreu três vezes ao dia considerando 3% da biomassa durante todo o experimento.
Utilizou-se ração comercial extrusada com níveis de 0,8% de Pt, 32% de proteína bruta e 17 MJ de
energia bruta. Durante o ciclo de produção, coletaram amostras de água na superfície (80 cm) em
triplicata. Considerou para análise da água os períodos: antes do início da produção (30 dias) - C1,
durante (150 dias) – C2 e após a produção (74 dias) – C3. Determinaram-se os teores de fósforo
total (Pt) para cálculo do IET (Pt) =10×[6-ln(48÷Pt)÷ln2], os valores obtidos foram classificados
conforme o índice de Carlson (1977) que variam de ultraoligotrófico <20 à hipereutrófico >61. As
médias do IET nas três coletas (C1, C2 e C3) foram de 41,49 ± 4,42; 50,8 ± 0,98 e 48,01 ± 6,65,
respectivamente. Os períodos C1 e C3, classificaram-se como mesotrófico e C2 como eutrófico. A
mudança de classificação do IET no período de produção observada, pode estar atribuída ao aporte
de matéria orgânica (MO), oriunda da excreção dos peixes ou mesmo de ração não digerida. Além
destes fatores, a precipitação observada neste período de 1.130 mm por ano, típico da região de
Mata Atlântica, isto pode ter contribuído com o lixiviamento de MO, nutrientes e consequentemente
aumento na concentração de Pt e clorofila-a no ambiente aquático em estudo. A alteração no grau
de trofia durante a produção de O. niloticus, demonstra que o indicador IET é eficiente para avaliar
a eutrofização da qualidade da água e pode ser utilizado como ferramenta para o monitoramento
ambiental de ambientes aquáticos sob a influência de empreendimentos aquícolas.
Palavras-chave: aquicultura sustentável; monitoramento da água; eutrofização; tilápia.
Apoio: FAPESP, CNPq, PROPE/UNESP.
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BIOACUMULAÇÃO DO FÓSFORO DURANTE A CRIAÇÃO DE Oreochromis niloticus
EM TANQUES-REDE DE PEQUENO VOLUME EM ÁREA DE MATA ATLÂNTICA - SP
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RESUMO: A produção de tilápia do Nilo (Oreochoromis niloticus) em tanques-rede pode gerar
alterações no ambiente aquático onde a atividade está inserida. Especialmente em decorrência da
inserção do manejo alimentar e das excretas dos animais que pode influenciar no aporte de fósforo
na água. Neste contexto, o trabalho avaliou a bioacumulação de fosforo total (Pt) durante o ciclo de
produção da O. niloticus em tanques-rede na região do Vale do Ribeira, região de Mata Atlântica no
sul do estado de São Paulo. O experimento ocorreu em uma represa rural com 6.376 m² de lâmina
de água, com profundidade média de 6,35 m, onde estavam instalados 20 tanques-redes de 4 m3
com densidade de estocagem de 0,59 kg/m³ na fase inicial e 45 kg/m³ na fase final, a alimentação
dos animais ocorreu três vezes ao dia considerando 3% da biomassa durante todo o experimento.
Utilizou-se ração comercial extrusada com níveis de 0,8% de Pt, 32% de proteína bruta e 17 MJ de
energia bruta. As coletas de sedimentos e peixes ocorreram em triplicata ao longo de um ciclo de
produção (254 dias), sendo realizadas coletas antes do início da produção (30 dias) - C1; durante
(150 dias) – C2 e após a produção (74 dias) – C3. Nestes períodos de coleta, obtiveram sedimentos
em quatro pontos distintos, sendo: área de corredor dos tanques-rede (CO), entre os tanques-rede
(ME), embaixo dos tanques-rede (TQ) e em uma área de controle (CT). A concentração média de Pt
no sedimento mais elevada foi no ponto TQ, onde variou de 3,9 a 6,65 g kg-1, seguido pelo ponto
CO, variando de 2,75 a 3,95 g kg-1 do período C1 para C3. Do período C1 para o C2, o ponto ME
variou de 2,4 a 4,4 g kg-1 e o ponto CT, de 1,75 a 2,95 g kg-1. Houve um aporte 11 kg de fósforo
total no corpo hídrico e bioacumulação de 7,26 kg no sedimento, 2,53 kg nos peixes e 1,21 kg
foram dissolvidos na água considerando o tempo C1 em relação ao C3. A avaliação da
bioacumulação do fósforo pode ser utilizada para promover a biomanipulação e controle da
eutrofização em ambientes aquáticos.
Palavras-chave: aquicultura sustentável; biomanipulação, limnologia; sistema de cultivo; tilápia.
Apoio: FAPESP, CNPq; PROPE/UNESP.
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OCORRÊNCIA DE PUERULUS NA PRAIA DO MUCURIPE, FORTALEZA (CE)
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RESUMO: As lagostas do gênero Panulirus são as mais abordadas comercialmente na costa do
norte e nordeste do Brasil (SILVA; FONTENELES-FILHO, 2011). Atualmente estas se encontram
sobrepescadas e estudos sobre aspectos biológicos estão sendo realizados com o intuito de alcançar
uma melhor sustentabilidade na pesca da lagosta. As lagostas espinhosas possuem 5 fases no ciclo
de vida: ovo, filossoma, puerulus, juvenil e adulto. Sabe-se que seu acasalamento ocorre em
ambiente profundo e após a fecundação as fêmeas carregam os ovos aderidos aos pleópodos até o
momento de eclosão na qual milhares de larvas planctônicas chamadas filossoma são liberadas na
coluna d’água. Após alguns meses de desenvolvimento larval ocorre metamorfose desta para
puerulus que possuem capacidade de natação e aproxima-se da costa para seu assentamento, sendo
encontradas em profundidades entre 1-3 m. Na fase juvenil é possível observar que começam a
adentrar em maiores profundidades, entre 3-5 m, e que os adultos podem ser encontrados entre 1040 m e em ambientes profundos acima de 50 m (SANTANA, 2016). A fase larval de puerulus já foi
reportada em alguns locais no Ceará aderidas às algas do gênero Gracilaria na Praia de Flecheiras
(3°14.5´S e 39°13.5´W) (CRUZ et al., 2015) e na Praia de Iracema (3°43’06”S e 38°30’45”W)
(IGARASHI et al., 1997). Acredita-se que as larvas (filossomas) aproximam-se da costa devido o
grande aporte de nutrientes, assim estas podem adquirir reservas energéticas suficientes para
metamorfosear para a fase de puerulus que dura cerca de 3 a 4 semanas, durante esta fase os
organismos não se alimentam (PHILLIPS; MCWILLIAM, 2009). No entanto, pouco se conhece
sobre essas fases iniciais do desenvolvimento no gênero Panulirus no Brasil. Até o momento se
desconhece alguma relação entre as metamorfoses e variáveis ambientais. Assim, este trabalho tem
como objetivo relatar a ocorrência de puerulus do gênero Panulirus na Praia do Mucuripe,
Fortaleza-CE. Foram colocadas 36 placas de recrutamento e para melhor sustentação destas foram
afixados tijolos na parte posterior e estes continham 4 furos cada um. As placas foram fixadas na
Praia do Mucuripe, coordenada 3°43’12”S e 38°28’40”W durante o período de 3 meses (março a
maio de 2019). O alvo da pesquisa não era a coleta de puerulus, mas ao verificar a ocorrência destes
organismos ao longo das coletas buscamos caracterizar estes animais. Os puerulus foram
encontrados dentro dos furos dos tijolos onde no 1º mês não houve ocorrência, no 2º mês foi
observado apenas 1 organismo e no 3º mês foram coletados 21 puerulus em diferentes estágios de
desenvolvimento na Praia do Mucuripe, totalizando 22 puerulus. Estes resultados apontam para a
ocorrência da fase inicial de um importante recurso pesqueiro na costa de Fortaleza em um período
curto de tempo (3 meses).

Palavras-chave: Lagosta; Recrutamento; Recurso pesqueiro; Panulirus
Apoio: CAPES.
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RESUMO: A pesca no estado do Ceará é caracterizada por ser artesanal, com capturas de tubarões
e raias nas últimas décadas realizadas pela frota artesanal da Enseada do Mucuripe, em Fortaleza,
capital do estado. O presente estudo teve como objetivo monitorar os desembarques de tubarões e
raias por esta frota, constituída de jangadas a vela e lanchas a motor que utilizaram linhas de mão
com anzóis e redes de emalhe como artes-de-pesca. Elas atuaram em profundidades que variavam
de 10 a 120 metros. Os desembarques de tubarões e raias foram monitorados de julho de 2015 a
junho de 2017, semanalmente, em 97 dias de amostragens. Foram registrados 990 exemplares de
elasmobrânquios nos desembarques, sendo 240 tubarões (24,2%) e 750 raias (75,8% do total).
Treze espécies de tubarões e seis espécies de raias ocorreram nos desembarques, representando em
torno de 33% dos elasmobrânquios registrados para o Estado do Ceará. Os meses de outubro e
novembro de 2015 foram os que ocorreram mais tubarões nos desembarques, sendo que a época de
maio a julho do período menos tubarões foram desembarcados. O tubarão lixa, Ginglymostoma
cirratum, foi a espécie de tubarão com maior ocorrência nas pescarias, enquanto que a raia
manteiga, Hypanus americanus, foi a que ocorreu mais vezes entre as raias. Esse estudo é
importante como base de futuros estudos sobre o gestão da pesca de elasmobrânquios no Ceará.
Palavras-chave: Elasmobrânquios; Pesca; Nordeste.
ABSTRACT: Fishing in Ceará State, Brazil is characterized by being artisanal, with catches of
sharks and rays occuring in the last decades by the artisanal fisheries fleet based on Mucuripe’s Bay,
in Fortaleza, the state´s capital. This fleet was composed by “jangadas”, typical local sail boats, and
motor boats, which used lines and hooks, and surface nets as fisheries equipments. They were
fishing in deeps from 10 to 120 meters.The landings of sharks and rays were monitoring weekly
from July 2015 to June 2017, in 97 days of samplings. A total of 990 individuals were recorded on
landings, being 240 sharks (24,2%) and 750 rays (75,8% of total). Thirteen species of sharks and six
species of rays occurred on landings, which represented 33% of the elasmobranchs recorded for
Ceará State. October and November of 2015 were the months i more sharks were landing, while
from May to June of the monitored period less sharks were landing. The nurse shark,
Ginglymostoma cirratum, was the specie of shark whih the most ocurrency on the landings, while
the ray, Hypanus americanus, was the species of this group with the large number of individuals.
This work was important because will support future studies on managenment of elasmobranch
fisheries in the Ceará State
Key words: Elasmobranchs; Fisheries; Northeast.
.
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INTRODUÇÃO
A pesca no Estado do Ceará é principalmente voltada para captura de crustáceos e peixes, com
destaque para a importância da pesca da lagosta para a economia local (FONTELES-FILHO, 2011).
No litoral cearense existem vários locais utilizados para desembarques e comercialização de
pescado pela frota artesanal do Estado. Em Fortaleza, a Enseada do Mucuripe é o principal ponto de
desembarques de diversos produtos pesqueiros, como peixes ósseos, crustáceos e moluscos
(FURTADO-NETO e BARROS-JUNIOR, 2006). No mesmo local também é comum o
desembarque de espécies de peixes cartilaginosos elasmobrânquios (tubarões e raias) (SILVA et al.,
2001; VAZ et al., 2006; SILVA et al., 2007; JUCÁ-QUEIROZ et al., 2008; FARIA et al., 2009;
SANTANDER-NETO et al., 2011a).
A subclasse Elasmobranchii, pertencente à classe dos Chondrichthyes (peixes cartilaginosos)
é constituída pelos tubarões e raias. Estes animais estão distribuídos em todos os oceanos, com
espécies adaptadas a climas e profundidades diferentes e ocorrem em águas de zonas tropicais ou
até em águas de zonas temperadas e frias (BORNATOWSKI e ABILHOA, 2012). Os tubarões
compõem nove ordens, 34 famílias, 105 gêneros e 509 espécies (WEIGMAN, 2016). A maioria dos
tubarões possui um corpo fusiforme e roliço, nadadeiras peitorais separadas da cabeça, onde estão
as fendas branquiais em posição lateral (BORNATOWSKI e ABILHOA, 2012). Raias compõem
seis ordens, 24 famílias, 88 gêneros e 630 espécies descritas (WEIGMAN, 2016). As características
morfológicas das raias constituem em ser achatadas dorso-ventralmente e as nadadeiras peitorais
estão fundidas à cabeça, onde as fendas branquiais estão situadas na parte ventral
(BORNATOWSKI e ABILHOA, 2012).
As populações globais e locais de elasmobrânquios tem enfrentado nas últimas décadas
ameaças, pois anualmente, dezenas de milhões de tubarões são capturados e comercializados a cada
ano, sendo que muitas populações são sobre-exploradas até o ponto em que um quarto das espécies
apresentam um elevado risco de extinção (DULVY et al., 2014). Estes autores postularam que a
solução para diminuir a pesca de elasmobrânquios é simplesmente parar de tirá-los dos oceanos, ou
então proibir o transporte, a venda ou o comércio de barbatanas de tubarão. Mais recentemente,
Stein et al. (2018) apresentaram um estudo que apontou as prioridades globais para conservação de
tubarões, raias e quimeras.
No Brasil, a sobrepesca de elasmobrânquios tem ocorrido em praticamente toda a costa
(VOOREN et al., 2005). Segundo Bornatowski e Abilhoa (2012), no Brasil existem cerca de 136
espécies de elasmobrânquios, sendo aproximadamente 81 espécies de tubarões e 55 de raias. No
Estado do Ceará, a captura de tubarões e raias tem sido realizada por pescadores artesanais que tem
como alvo outras espécies, tais como atuns, cavalas, serras, dourados, etc. Na Enseada do Mucuripe,
em Fortaleza, ocorre desembarque diário de elasmobrânquios capturados por barcos a vela ou
barcos a motor (GADIG et al., 2000; FURTADO-NETO et al., 2001; GONÇALVES NETO, 2015;
JUCÁ-QUEIROZ et al., 2008). Os tubarões são geralmente capturados por barcos que utilizam
rede-de-espera, rede-de-arrasto de fundo, linha-de-mão e espinhel de anzóis, com a finalidade de
capturar outros recursos pesqueiros. As raias são capturadas principalmente por embarcações
artesanais que operam com linha de mão e espinhel de anzóis (FURTADO-NETO et al., 2001;
FURTADO-NETO e BEZERRA, 2003; GONÇALVES-NETO, 2015).
O presente trabalho teve como objetivo geral monitorar os desembarques de tubarões e raias na
enseada do Mucuripe, em Fortaleza, estado do Ceará, no período de julho de 2015 a junho de 2017. Os
objetivos específicos do estudo foram de realizar a identificação das espécies de tubarões e raias
desembarcadas e do número de exemplares capturadas por espécie, e de realizar a verificação da
sazonalidade de ocorrências das espécies ao longo dos meses do ano, além das estruturas
populacionais das principais espécies capturadas.
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2- MATERIAL E MÉTODOS
A área do presente estudo corresponde à enseada do Mucuripe está localizada em
Fortaleza/CE e compreende o segmento da Bacia do Ceará. Apresenta uma frota pesqueira artesanal
que é constituída de jangadas, paquetes e lanchas a motor que operam com linha de mão e anzol,
espinhel de anzóis e rede de emalhe de superfície e fundo, em profundidades que variam de 10m a
120m (PINHEIRO, 2017; SANTANDER-NETO et al., 2011b). A área de atuação dessa frota que
tem a enseada como porto se estende do município de Paracuru até a praia do Iguape, no municipio
de Aquiraz. Esta área de pesca está localizada entre as coordenadas: 03°43′S / 038°05′W; 03°23′S /
038°05′W e 03°25′ S/ 038°48′W; 03°01′S / 038°49′W (FREITAS, 2000; SANTANDER-NETO et
al., 2011a) (Figura 1).

Figura 1. Área de atuação da frota pesqueira da enseada do Mucuripe, Fortaleza, Ceará.
Fonte: Adaptado de Santander-Neto et al. (2011a).
O monitoramento do desembarque de tubarões e raias na enseada do Mucuripe começou a ser
realizado no final de julho de 2015, e se estendeu até o começo de junho de 2017, perfazendo um
total de 24 meses de coleta (2 anos), no total foram monitorados 97 dias de desembarques. Esses
monitoramentos tiveram uma periodicidade principalmente semanal, sendo realizados nos dias de
sábado, às 5:00 h da manhã e tiveram duração aproximada de 2 horas e 40 minutos (horário de
maior movimento da área utilizada para o desembarque e comercialização dos pescados). Em
alguns momentos, porém, o monitoramento teve frequência superior a uma vez por semana (sendo
realizado em dias de sexta ou domingo).
Durante o desembarque, todos elasmobrânquios foram identificados ao menor nível
taxonômico possível, baseado em caracteres morfológicos externos (COMPAGNO et al., 1984;
GADIG, 2001) para tubarões e (GOMES et al., 2010) para raia. Nos tubarões foram registradas as
seguintes informações: estado físico do animal ao desembarcar (inteiros, eviscerados ou
carcaças/charuto); o sexo do animal (quando possível); o comprimento total do tubarão estando
inteiro ou eviscerado (CT, em cm), quando o tubarão estava na forma de charuto, era obtido o
comprimento entre suas extremidades. Nas raias também era registrado se o animal estava inteiro
ou eviscerados (podendo estar fatiado ao meio), o sexo (quando possível) e a largura do disco (LD,
em cm), quando a raia se encontrava fatiada, era obtido o tamanho de cada lado do disco fatiado.
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante os dois anos de monitoramentos dos desembarques foram registrados 990 exemplares
de elasmobrânquios. Deste total, 240 tubarões e 750 raias foram registrados, sendo 13 espécies de
tubarões e 6 espécies diferentes de raias (Tabela 1). O presente estudo registrou 33% das espécies
da fauna de elasmobrânquios do Estado do Ceará da lista mais recente de Chondrichthyes para o
Estado do Ceará, apresentada por Jucá-Queiroz et al. (2008).
Tabela 1. Espécies de elasmobrânquios registradas em desembarques entre julho de 2015 e junho de
2017 na enseada do Mucuripe, Fortaleza, Ceará.
Elasmobrânquios
Tubarões

Raias

Espécie

Nome Vulgar local

Carcharhinus acronotus
Carcharhinus limbatus
Carcharhinus sp.
Galeocerdo cuvier
Ginglymostoma cirratum
Heptranchias perlo
Mustelus sp.
Rhizoprionodon sp.
Sphyrna lewini
Sphyrna mokarran
Sphyrna sp.
Sphyrna zygaena
Squalus sp.

Flamengo/Focinho negro
Galha preta
Cação
Tubarão tigre/Jaguara
Tubarão lixa
Tubarão de sete guelras
Boca de velha
Rabo-seco/Frango
Tubarão martelo/panan
Tubarão martelo/panan
Tubarão martelo/panan
Tubarão martelo/panan
Cação Bagre

Aetobatus narinari
Hypanus americanus
Hypanus guttatus
Hypanus marianae
Rhinobatidae sp.
Rhinoptera sp.

Raia pintada/Chita
Raia manteiga
Raia bico de remo
Raia de fogo
Raia viola
Raia boca de gaveta

Em dois estudos anteriores já haviam registros semanais de desembarque de elasmobrânquios
na enseada do Mucuripe. O primeiro estudo ocorreu no período de novembro de 2008 a outubro de
2009, tendo sido registradas 15 espécies de tubarões e 6 espécies de raias (DE MELO, 2010). O
segundo ocorreu entre outubro de 2010 e setembro de 2011, nesse estudo foram registradas um total
de 13 espécies de tubarões e 7 espécies de raias (GONÇALVES-NETO, 2015). No presente estudo,
foram registradas 2 espécies de tubarões a menos do que De Melo (2010), pois nele os tubarões dos
gêneros Rhizoprionodon e Squalus foram divididos em duas espécies cada, já em relação a
Gonçalves-Neto (2015), uma espécie a menos de raia foi registrada, isso se deve ao fato de que não
foi desembarcada nenhuma raia da espécie Gymnura micrura no período do presente estudo, e que
raias dessa espécie já ocorrera com pouca frequência no estudo anterior.
Tubarões representaram 24,2% (n=240) do número total de indivíduos capturados. A única
espécie do gênero Ginglymostoma (Ginglymostoma cirratum) foi a mais abundante (n = 108)
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(Tabela 2). Os dados obtidos no presente estudo contradizem com os dados obtidos por De Melo
(2010) e Gonçalves-Neto (2015), pois em ambos os estudos o gênero com maior registro foi
Rhizoprionodon, que no presente estudo apresentou um número de indivíduos registrados menor do
que nos estudos citados. A redução do número de indivíduos desse gênero de tubarão pode ser
justificado por uma possível mudança da área de atuação da frota pesqueira que desembarca na
enseada do Mucuripe, para uma região onde animais dessa espécie ocorrem em maior abundância.
Tabela 2. Espécies de elasmobrânquios registrados durante o presente estudo(N=número de animas).
Espécie
Carcharhinus acronotus
Carcharhinus limbatus
Carcharhinus sp.
Galeocerdo cuvier
Ginglymostoma cirratum
Heptranchias perlo
Mustelus sp.
Rhizoprionodon sp.
Sem identificação
Sphyrna lewini
Sphyrna mokarran
Sphyrna sp.
Sphyrna zygaena
Squalus sp.
Total

N
2
14
9
10
108
2
15
50
9
1
2
12
3
3
240

Frequência (%)
0,83
5,84
3,75
4,17
45,00
0,83
6,25
20,83
3,75
0,42
0,83
5,00
1,25
1,25
100,00

Raias representaram 75,8% (n=750 indivíduos) do número total de indivíduos capturados.
Espécies do gênero Hypanus foram as mais abundantes (n=676), apresentando Hypanus americanus
n=484 indivíduos, Hypanus guttatus n=160, e Hypanus marianae n=32. Raias da espécie Aetobatus
narinari tiveram n=8 indivíduos, enquanto raias do gênero Rhinoptera sp. apresentaram n=65
indivíduos, e apenas um anima l (n=1) do gênero Rhinobatidae sp. foi registrado. A Figura 2 mostra
as abundâncias relativas (frequência em percentagem %) das raias capturadas durante este estudo.

Figura 2. Abundância relativa (%) de espécies de raias registradas durante o presente estudo.
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A expressividade de raias nos grupo dos elasmobrânquios capturados pela frota pesqueira da
enseada do Mucuripe, em Fortaleza, corrobora com dados obtidos por De Melo (2010) e GonçalvesNeto (2015), que realizaram monitoramentos semelhantes na área de estudo em anos anteriores,
entre novembro de 2008 e outubro de 2009 e outubro de 2010 e setembro de 2011, respectivamente.
Nos referidos estudos, em ambos, Hypanus americanus foi a espécie de raia mais registrada, isso
demonstra que os padrões de ocorrência e capturabilidade das espécies mais abundantes de raias
continuaram semelhantes no presente estudo quando comparados com os outros realizados.
No presente estudo foi verificado que o período do ano com maior ocorrência de
desembarques de tubarões na enseada do Mucuripe foi o segundo semestre dos anos de 2015 e 2016,
com predominância nos meses de outubro e novembro (Figuras 3 e 4). Já os meses de maio a julho
foram os meses com menores registros de desembarques de tubarões. Segundo Furtado-Neto e
Barros-Júnior (2006), que analisaram os dados do ESTATPESCA para o Estado do Ceará, entre
1991 e 2003, o desembarque de tubarões e raias foi menor nos meses entre maio e julho, com
aumento de volumes a partir de setembro, atingindo pico de produção entre janeiro e abril.

Figura 3. Captura mensal de elasmobrânquios, por esforço de amostragem, registrada na enseada do
Mucuripe, em Fortaleza, CE, no período de julho de 2015 a junho de 2016.

Figura 4. Captura mensal de elasmobrânquios, por esforço de amostragem, registrada na enseada do
Mucuripe, Fortaleza/CE, no período de julho de 2016 a junho de 2017.
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As estruturas populacionais de tubarões lixa, Ginglymostoma cirratum, espécie de tubarão
mais registrada nos desembarques, e da raia manteiga, H. americanus, espécie de raia que também
apresentou maior ocorrência foram analisadas. Tubarões lixa foram observados em quase todos os
meses do monitoramento, com exceção do mês de agosto do ano de 2016 (Figura 5).

Figura 5. Frequência de ocorrência mensal em número de indivíduos da espécie Ginglymostoma
cirratum nos registros de desembarques (Legenda: NI = indivíduos cujo sexo não foi identificado).
A Figura 6 mostra a frequência absoluta em número de indivíduos de G. cirratum por classe
de comprimento total (em cm). No presente estudo foi registrado com maior frequência indivíduos
com comprimento entre 70 e 150cm (Figura 11), abaixo do tamanho mínimo descrito pela literatura
para maturação sexual que é em torno de 210cm (SANTANDER- NETO et al., 2011b). Indivíduos
dessa espécie podem levar de cinco a seis meses de gestação, com crescimento lento durante a fase
juvenil de cerca de 13cm ao ano. Os machos podem levar de 10 a 15 anos para chegar na fase adulta,
já as fêmeas podem levar até 20 anos para chegar à maturidade sexual (COMPAGNO, 1984).

Figura 6. Frequência absoluta em número de indivíduos de G. cirratum por classe de comprimento.
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Raias manteiga, H. americanus, ocorreram em quase todos os meses de amostragem, com
exceção de julho de 2015, por ter sido o primeiro mês de monitoramento com poucas amostragens
neste mês (Figura 7).

Figura 7. Frequência de ocorrência mensal em número de indivíduos da espécie de raia Hypanus
americanus nos desembarques (Legenda: NI = indivíduos cujo sexo não foi identificado).
A maioria dos indivíduos dessa espécie observados nos desembarques pesqueiros possuíam
um tamanho acima dos 70 cm de largura de disco (Figura 8). Esse padrão se enquadra com a
classificação de animais já adultos segundo (GRUBBS et al., 2009), em que fêmeas atingem a
maturidade entre 70 e 80cm e machos a partir de 51cm.

Figura 8. Frequência absoluta em número de indivíduos de G. cirratum por classe de comprimento
da largura do disco das raias(em centímetro).
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4- CONCLUSÃO
No presente estudo foram registrados 990 elasmobrânquios, sendo 240 tubarões de 13
espécies diferentes, o que representa 24,2% dos elasmobrânquios desembarcados. As 750 raias
registradas no estudo eram de 6 espécies diferentes e representaram 75,8% dos elasmobrânquios
desembarcados. Tubarões da espécie G. cirratum foram os mais frequentes nos desembarques,
representando 45% do total de tubarões. Tubarões do gênero Rhizoprionodon, foram os que
ocorreram em segundo lugar, representando 20,83%. Raias da espécie H. americanus foram as mais
abundantes entre animais do grupo, representando 64,53% do total das raias. A segunda da espécie
que apresentou a maior ocorrência foi H. guttatus, com 21,33% do total de raias desembarcadas. Os
resultados obtidos durante os dois anos de monitoramentos realizados, serão importantes para
juntamente, com resultados de outros trabalhos realizados nas últimas duas décadas, mostrarem um
padrão das pescarias de elasmobrânquios realizadas na Enseada do Mucuripe, em Fortaleza, além
de ser importante como base de futuros estudos sobre o gestão da pesca de tubarões e raias no Ceará.
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FAUNA PARASITÁRIA DE Trachelyopterus galeatus (LINNAEUS, 1766) DA BACIA DO
RIO FLECHAL, PRACUÚBA-AP
Diogle Farias Pereira1*; Joziele Neves Nogueira2; Tamiris Tércia Araújo Leão3; Marcelo
Marques Beijamim4; Marcos Tavares-Dias5; Maria Danielle Figueiredo Guimarães Hoshino6.
1

farias-diogle@hotmail.com. Graduando em Engenharia de Pesca/UEAP. 2jozieleneves@gmail.com. Acadêmica em
Engenharia de Pesca/UEAP. 3tamirestercia@gmail.com. Graduanda em Engenharia de Pesca/UEAP.
4
marcelo_beijamim@hotmail.com. Acadêmico de Engenharia de Pesca/UEAP. 5marcos.tavares@embrapa.br. Doutor em
Aquicultura, pesquisador/Embrapa Amapá. 6maria.hoshino@ueap.edu.br. Doutora em Biodiversidade Tropical, docente
do Curso de Engenharia de Pesca/UEAP.

RESUMO: Os peixes são organismos diversamente parasitados, neles podemos encontrar diferentes
grupos taxonômicos de ectoparasitos e endoparasitos. A avaliação da fauna parasitária de peixes
possibilita a obtenção de repetições e quantificação da totalidade da população de parasitos
distribuídos em diferentes sítios de infecção, facilitando a detecção de padrões dentro da dinâmica
populacional, as relações interespécies e com a alimentação. Esta dinâmica permite revelar o
potencial que os peixes podem ter na participação como hospedeiros no sistema ecológico. Diante
disso, este estudo teve como objetivo, realizar o levantamento da fauna parasitária de Trachelyopterus
galeatus da Bacia do Rio Flechal, no município de Pracuúba-AP. Portanto, no mês de novembro de
2018, foram coletados 30 espécimes (108,2 ± 30,05 g e 17,93 ± 1,62 cm), os quais foram
transportados para o laboratório de Morfofisiologia e Sanidade Animal da Universidade do Estado
do Amapá, onde foram pesados, medidos e necropsiados para coleta dos parasitos. Os parasitos foram
quantificados, identificados e tiveram seus índices ecológicos calculados. Dos peixes coletados, 19
estavam parasitados, o que representou 63,3% dos espécimes. Foram identificadas duas espécies de
endoparasitas, Contracaecum sp. e Dadaytremoides parauchenipteri e o ectoparasito,
Ichthyophthirius multifilis. Todos apresentaram baixos índices ecológico, com prevalência de
56,67%, ambudância média de 11,90%, intensidade média de 21% e dominância relativa de 0,96%
para I. multifilis; 13,33%, 0,50%, 3,75%, 0,04% para Contracaecum sp. e 3,33%, 0,03%, 1% e 0,00%
para Dadaytremoides parauchenipteri. Entre os parasitos identificados, I. multifilis encontrado nas
brânquias, apresentaram os maiores índices ecológicos. Já Contracaecum sp. foi encontrado em
diferentes órgãos do hospedeiro como, fígado, rim, intestino, cavidade abdominal e Dadaytremoides
parauchenipteri estava parasitando apenas o intestino do hospedeiro. A fauna parasitária de T.
galeatus, apresentou baixa diversidade e níveis de infecção, possivelmente ocasionado pela pouca
disponibilidade das formas infectantes no ambiente, que fazem parte da dieta deste peixe. Portanto,
outros estudos devem ser conduzidos para avaliar a relação parasito-hospedeiro e a influência da
variação interanual na fauna parasitária desta espécie. Este foi o primeiro estudo dos parasitos de
peixes do Rio Flechal.

Palavras-chave: Parasitos, Índices parasitários, Amazônia.
Apoio: UEAP

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXICONBEP

1

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DO SURIMI DE PESCADA AMARELA
Cynoscion acoupa (Lacepède, 1801) OBTIDA A PARTIR DO RESÍDUO DE FILETAGEM
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RESUMO: Considerando que o descarte do resíduo de pescado é alto e o seu aproveitamento no Brasil

é baixo o que consequentemente gera um grave impacto ambiental, vemos no aproveitamento desse
resíduo uma saída para os impactos causados, levando o desenvolvimento de novos produtos e
subprodutos a partir da recuperação da proteína de pescado. Entre esses produtos está o surimi,
resultante de sucessivas lavagens que elimina por meio desse processo o sabor e o cheiro característico
de peixe, tendo como resultado uma massa proteica. Nesse sentido o presente estudo teve como
objetivo elaborar um surimi a partir do aproveitamento da carcaça de pescada amarela (Cynoscion
acoupa), como meio de estimular o aproveitamento de resíduo produzido no processamento do
pescado no município de Macapá-AP. As carcaças foram obtidas por meio de doação feitas por
unidades processadoras de pescado do município de Macapá-AP. A elaboração do surimi consistiu na
lavagem dos espinhaços, separação manual da polpa de peixe, posteriormente 3 lavagens consecutivas
acionadas de cloro a 5ppm e com duração de 10min cada, resultando em uma massa protéica de
coloração uniforme. Retirou-se cerca de 100g de amostra para determinação das características físicoquímicas (umidade, cinzas, lipídeos, proteínas, carboidratos e valor energético) tanto da matéria-prima
como do surimi. Os resultados físico-químicos médios para matéria-prima e para o surimi foram
respectivamente de 84,23 e 93,66% de umidade, 0,71 e 0,09% de cinzas, 0,58 e 0,19% de lipídeos,
12,93 e 6,41% de proteínas, 1,28 e 0,02% de carboidratos e 65,07 e 27,88 Kcal/100g de valor
energético. A redução no teor proteico justifica-se pela sucessivas lavagens da matéria-prima
ocasionando a saída das proteínas sarcoplasmáticas, mantendo-se apenas as proteínas miofibrilares.
Considerando estas análises, o surimi demonstra um real potencial para formular novos produtos,
assim como, agregar valor nutricional a produtos pré-existentes por meio de sua adição. O
aproveitamento do resíduo de processamento de C. acoupa reduzirá o descarte do mesmo no ambiente
recuperando uma excelente fonte de nutrientes para a alimentação.

Palavras-chave: Pescado, aproveitamento, carcaças.
Apoio: UEAP.
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RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO E FATOR DE CONDIÇÃO DA ANCHOVIA AFF.
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Donovan Filipe Henrique Pinto1; Raniere Garcez Costa Sousa2
1

donovan.pinto@unir.br* Engenheiro de Pesca e Doutor em Aquicultura/UNIR.; ranieregarcez@unir.br. Engenheiro de
Pesca e Doutor em Biologia/UNIR.

RESUMO: Anchovia aff. surinamensis é uma espécie amplamente distribuída na América Central e
do Sul, porém, pouco se conhece sobre sua distribuição in loco. A relação peso-comprimento de
uma determinada espécie de peixe, associada a distribuição espacial de captura desta, aduzem certos
padrões de distribuição, indicando prováveis regiões de reprodução, alimentação e desova. Desta
forma, foram realizadas pescarias experimentais em nove pontos determinados no lago Cujubim
(Rondônia-Brasil), sendo de modo nictimeral (18:00; 00:00; 6:00 e 12:00 horas). A pesca foi
realizada com malhadeiras de diferentes malhas 40, 60, 80 e 100 mm entre nós opostos. Foram
capturados 211 indivíduos da espécie alvo, submetidos a pesagem e medição do comprimento
padrão. A relação peso-comprimento foi estimada pela regressão não linear, usando o algoritmo de
Levenberg-Marquardt na equação: W = a.Lb, onde W é o peso total do indivíduo (g), L é o
comprimento padrão, a é o intercepto e b é o gradiente alométrico de crescimento. Houve uma
correlação forte entre os parâmetros, apresentando um r2 = 0,87. De acordo com o valor de b = 2,50,
a espécie foi cl
-3

Os resultados de K sugerem que as condições ambientais e dos indivíduos de A. aff. surinamensis
do lago Cujubim, encontram-se favoráveis para seu desenvolvimento populacional.
Palavras-chave: alometria negativa; Lagos de várzea; Rio Madeira; Amazônia.
Apoio: FAPERO; GP-PAEPAI; UNIR.
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O PAGAMENTO DO SEGURO DEFESO NO BRASIL: UMA ANÁLISE ESPAÇOTEMPORAL DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS
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RESUMO: No Brasil, a pesca é uma atividade de elevada importância, mas não bem regulada.
Dentro das políticas de restrição de capturas está o defeso, que consiste na proibição das pescarias
de algumas espécies de peixes durante seu período reprodutivo. Como compensação pela suspensão
da pesca, o governo paga um salário mínimo por mês ao pescador artesanal, durante os meses em
que a pesca fica proibida. Apesar de possuir relevância social e ambiental, essa compensação
monetária, denominada seguro-defeso, apresenta problemas relacionados ao pagamento do
benefício para grupos que não são pescadores e a falta de revisão de portarias que regulam o
tamanho mínimo de captura das espécies incluídas no defeso. Considerando isso realizamos uma
avaliação espaço-temporal do pagamento do seguro defeso de 2013 a 2018. Os valores pagos
anualmente na forma de seguro-defeso, para todos os municípios do Brasil, e os arquivos shapefiles
foram coletados no portal da transparência do governo federal e do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), respectivamente. As informações foram tabuladas em planilhas no Microsoft
Excel (2013) e posteriormente foram transferidas para a extensão DBF dos arquivos shapefiles com
o software Q-GIS (versão 2.18.20). Em seguida, foram elaborados mapas temáticos com o valor do
seguro-defeso arrecadado por estado do Brasil e por município dos quatro estados que mais
arrecadaram o benefício. Entre os anos de 2013 a 2018 foi realizado o pagamento de R$
12.226.269.354,44 referente ao defeso. Em 2018, foi pago o maior valor (R$ 2.544.507.401,12) e
em 2016 o menor (R$ 1.174.708.797,13). Os estados do Pará (R$ 3.176.062.820,70), Maranhão (R$
2.190.152.328,72), Bahia (R$ 1.658.946.348,54) e Amazonas (R$ 1.026.561.609,20) foram os que
receberam os maiores pagamentos ao longo dos anos. No total foi repassado um valor de R$
8.051.723.107,16 para esses estados, representando 65 % do que foi pago em todo o país. No Pará,
os municípios que receberam os maiores pagamentos, de 2013 a 2018, foram Cametá (R$
338.027.463), Muana (R$ 62.802.444,63) e Ponta de Pedras (R$ 50.765.159,66). No Maranhão,
foram Viana (R$ 72.786.016,84), Rosário (R$ 67.679.580,64) e Pinheiro (R$ 31.563.544,42). No
estado da Bahia, foram Sento Sé (R$ 97.759.775,31), Xique-Xique (R$ 90.825.473,78) e Vera Cruz
(R$ 12.043.334,71). No Amazonas, foram Manacapuru (R$ 95.102.302,29), Itacoatiara (R$
43.038.939,13) e o Careiro da Várzea (R$ 11.273.357,97). Apesar do alto valor pago entre os anos
de 2013 e 2018, o seguro-defeso não deve ser cancelado, pois esse têm elevada importância para o
manejo pesqueiro no Brasil. Porém, esse instrumento de manejo precisa ser melhor fiscalizado para
que a pesca seja realmente proibida e para que o benefício seja pago apenas para pescadores (as)
artesanais com distribuição proporcional a atividade de pesca. Caso contrário, o seguro-defeso pode
ajudar a financiar a pesca ilegal e a medida pode ser mais danosa aos estoques do que não fazer
nada.
Palavras-chave: Pescador; Benefício; Manejo.
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A DINÂMICA DA PESCA COMERCIAL AMAZÔNICA: UMA ANÁLISE EM
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RESUMO: A paisagem e a dinâmica de alagação sazonal devem ser consideradas durante o
desenvolvimento de medidas de manejo pesqueiro na Amazônia, pois esses fatores determinam a
distribuição e a ecologia dos recursos pesqueiros e consequentemente o comportamento do pescador
e da pesca. Neste contexto, a dinâmica espacial da pesca comercial foi analisada nos trechos
superior e inferior do rio Solimões, a partir dos desembarques de pescado em Benjamin Constant e
Iranduba (Amazônia Brasileira). Dados de captura (kg), número de pescadores por viagem, duração
das pescarias (dias) e locais de pesca foram coletados em 2012 nos principais centros de
desembarque dos dois municípios. As coordenadas geográficas dos locais de pesca foram
registradas em 2018 utilizando um mapa hidrográfico dos municípios, uma lista dos locais de pesca
documentados em 2012 e o auxílio dos pescadores. A espacialização das informações pesqueiras foi
realizada por município, por local de pesca e por período do regime fluvial utilizando o software
QGIS (2.18). Trinta e dois locais de pesca foram identificados no município de Iranduba, e vinte e
seis foram identificados em Benjamin Constant. Os pescadores operaram num raio de 70 km de
Iranduba durante os dois períodos do regime fluvial. Em Benjamin Constant, a área de operação foi
de 224 km durante o período de águas altas e de 280 km durante o período de águas baixas. Em
Iranduba, o lago do Janauacá e a praia do Manaquiri registraram as maiores capturas durante os
períodos de águas altas e baixas, respectivamente. Em Benjamin Constant, as maiores capturas
foram observadas no rio Solimões para ambos os períodos. Durante o período de águas baixas, os
maiores rendimentos foram registrados em locais de pesca mais distantes da sede municipal,
enquanto no período de águas altas, os maiores rendimentos foram registrados em locais mais
próximos dos municípios. A avaliação da dinâmica espacial das pescarias auxilia na compreensão
do comportamento da frota pesqueira e pode indicar a origem das mudanças na quantidade e
qualidade da produção e, portanto, deve ser considerada na gestão da atividade.
Palavras-chave: Pesca interior; Desembarque pesqueiro; Locais de pesca.
Apoio: INPA; CAPES.
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COMPARAÇÃO ENTRE A PRODUÇÃO PESQUEIRA DO CAMARÃO BRANCO E A
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Resumo: O alvo da pescaria de zangaria é a captura do camarão branco, no entanto, esta atividade
pesqueira apresenta um grande efeito predatório, devido a sua baixa seletividade, e dentre os grupos
que fazem parte da fauna acompanhante na pesca do camarão branco encontra-se os siris do gênero
Callinectes. Sendo assim, objetivou-se comparar a produção pesqueira do camarão branco e da
fauna de siris do gênero Callinectes capturados por meio da pesca de zangaria no município de
Raposa, Maranhão. As coletas foram realizadas mensalmente, no período de Janeiro a Dezembro de
2016 sob a licença do SISBIO n° 51437 sendo submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e
Experimentação Animal da Universidade Estadual do Maranhão (CEEA/UEMA n. 28/2015). Os
organismos foram obtidos da fauna acompanhante na pesca do camarão branco, utilizando-se uma
rede de zangaria. A rede possuía 1,2 km de extensão e 2m de altura com 50 mm de malha entre nós
opostos esticados. Os exemplares coletados foram acondicionados em sacos plásticos, congelados e
devidamente etiquetados, sendo transportados ao Laboratório de Pesca e Ecologia AquáticaLABPEA da Universidade Estadual do Maranhão. A produção total em quilograma da fauna
acompanhante e do camarão pescados pelo sistema de zangaria foi anotada após cada despesca.
Esses dados foram utilizados para estimativas de produção mensal da rede de zangaria tendo por
base o valor da produção total e a quantidade de dias da temporada de pesca, conforme fórmula
descrita Pt M = Pt D X 20 onde Pt M equivale a produção total mensal e Pt D equivale a produção
total dia. Também foram estimadas a produção mensal das espécies de siris de Callinectes, de
acordo com a fórmula descrita acima. Foram capturados 639 exemplares de siris, sendo eles das
espécies: Callinectes ornatus (56,1%), Callinectes danae (21,4%), Callinectes sapidus (13,4%)
Callinectes bocourti (8,9%). A produção total estimada para uma zangaria no período de coleta foi
de 17.634 Kg sendo para siris do gênero Callinectes 525,21 Kg da produção e camarão-branco
(Litopenaeus schimitti) 2264 kg. A maior produção para a fauna acompanhante abrangeu os meses
de março, maio, setembro e outubro, sendo para camarão branco (Litopenaeus schimitti) os meses
de fevereiro, junho, julho e setembro foram os de maior produção. Ao se comparar a produção (kg)
de camarões e siris, pode-se perceber que para cada quilo de camarão que é capturado, são
capturados também cerca de 0,3 kg de siris. A produção para Callinectes danae variou de (1,2 35,89 kg) sendo maior nos meses de fevereiro e outubro, para Callinectes ornatus a variação foi de
(3,14- 35,14 kg) com maior produção em abril e julho. A espécie Callinectes bocourti obteve
variação de (1,53-24,11 kg) sendo maior no mês de maio e Callinectes sapidus com variação de
(6,03- 34,88 kg) onde os meses de setembro e novembro foram os de maior produção para a
espécie. Em razão disso, conclui-se que a pescaria de zangaria apresenta efeito sobre a captura das
espécies de siri, e levando em consideração que muitos são descartados inadequadamente é
necessário que se faça a conscientização das comunidades vizinhas com palestras e oficinas para o
reaproveitamento desses organismos.
Palavras-chave: Crustáceo; Recursos pesqueiros; Pesca predatória.
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CULTIVO DE TILAPIA DO NILO (Oreochromis niloticus) EM SISTEMA MODULAR EM
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RESUMO
A aqüicultura é responsável pela produção de peixes e outros recursos. Podem ser cultivados em
ambientes naturais ou artificiais. Com o desígnio de testar um sistema de baixo custo em PEBD
(polietileno de baixa densidade) para o cultivo de Oreochromis niloticus, testando densidades de
estocagem por metro cúbico similar o cultivado em tanques-rede nos reservatórios de hidrelétrica,
além de poder ser replicado como alternativa para segurança alimentar na região semiarida, entre
famílias em risco de pobreza. Foram cultivados peixes em quatro caixas de um metro cúbico, com
dois tratamentos e uma repetição cada, densidades de 100 e 90 peixes respectivamente. Foram
aferidos diariamente a temperatura da água e os parâmetros físico-químicos. Além das caixas de
cultivo, uma bombona de 200 litros foi utilizada como reator biológico e outra de 100 litros como
decantador, a drenagem das caixas é por um mecanismo de overflow, uma bomba submersa de
2700L/h, sombrite fator 75% e água bruta. No estudo, a produção teve inicio com densidade de
estocagem de 90 peixes no tratamento 1 e 100 peixes no tratamento 2, da fase inicial até a despesca.
Não houve manejo de classificação e repicagem. O manejo alimentar empregou tabelas utilizadas
por fabricantes de ração, realizamos biometrias continuas para ajuste das taxas de arraçoamento.
Com relação às taxas de sobrevivência (TS) com a densidade de estocagem estudada, uma pode não
estar diretamente ligada à outra, já que nas repetições do Tratamento 1 (T1), o T1.2 teve a TS 50%
maior que no T1.1, como também o T2.2 teve 48% maior que no T2.1, que por sua vez,
promoveram grande consumo de oxigênio dissolvido (OD), principalmente a noite e no crepúsculo,
pois são horários críticos. No estudo obteve-se a TS de 81% no T1 e 83% no T2, acrescentando-se a
isso o lote heterogêneo com baixo desempenho zootécnico. É consenso que o nosso pólo produtivo
atualmente se pratica o peso médio de venda em 1kg, nesse contexto os tratamentos atingiram nos
240 dias de cultivo os pesos médios de 92,80 g e 97,12 g e comprimento de 172,5 cm e 175,86 cm
nos T1 T2 respectivamente, ficando inferior ao solicitado pelo mercado consumidor. A resultância
dos tratamentos nestas densidades não veio a ter uma boa produção semelhante às mesmas em
outros equipamentos de cultivo, devido essas altas estocagens e por ser um sistema visando o baixo
custo e inserção social, o preceituado é uma densidade por caixa menor se perfazendo ate um quarto
do que foi no experimento para concluir com êxito o ciclo de produção.
Palavras-chave: Recirculação Fechada – Caixas de PEBD – Peixe Tilápia
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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo analisar os níveis de proteína total e da
umidade do filé do peixe Ariacó (Lutjanus sinagri), como forma de integrar a disciplina de
Bioquímica numa visita técnica integrada da turma de Engenharia de Pesca do IFPA campus
Castanhal. Esta espécie foi adquirida no Mercado Municipal Ponta da Agulha, localizado no
município de Salinópolis, no nordeste Paraense. Após sua aquisição, o peixe foi armazenado em
gelo e transportado para o Laboratório de Estudo em Pesca do Nordeste Paraense (IFPA/Castanhal)
para sua correta identificação de acordo com seus aspectos morfológicos seguindo literatura
especializada de FIGUEIREDO; MENEZES (1979, 1980, 2000), CERVIGÓN et al (1992) e
SZPILMAN (2000). Em seguida, foi filetado e pesado para serem realizadas as análises físicoquímicas de proteína e umidade. Para a análise de umidade, as amostras de filé do pescado foram
submetidas ao processo de secagem na estufa a uma temperatura de 105 °C, até que apresentassem
peso constante entre um intervalo e outro da pesagem. Quanto à análise proteica, foi utilizada a
metodologia de Kjeldahl, que determina a matéria nitrogenada total, passando por três processos:
digestão, destilação e titulação. Foi utilizado o fator de conversão de 6,25 para transformar a % de
nitrogênio em proteína total. Nossas amostras apresentaram níveis de 77,21% de umidade e 21,18%
de proteínas totais. De acordo com a literatura consultada, o Ariacó (Lutjanus sinagri) possui entre
17% a 23% de proteína e a umidade entre 64% a 90%. Sendo assim, concluímos que nossos
resultados corroboram com o que está descrito na literatura. Ainda, este trabalho alimentou o
interesse dos alunos a desenvolver habilidades relacionadas à experimentação a partir de uma
atividade prática e integrada de visita técnica.
Palavras-chave: Proteínas; Umidade; Pescado; Integração
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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo analisar a quantidade de proteínas totais e a
umidade do filé da Corvina (Micropogonias furnieri) como forma de integrar a disciplina de
Bioquímica numa visita técnica integrada da turma de Engenharia de Pesca do IFPA campus
Castanhal. Esta espécie foi adquirida no Mercado Municipal Ponta da Agulha, localizado no
município de Salinópolis, no nordeste Paraense. Após sua aquisição, o peixe foi armazenado em
gelo e transportado para o Laboratório de Estudo em Pesca do Nordeste Paraense (IFPA/Castanhal)
para sua correta identificação de acordo com seus aspectos morfológicos seguindo literatura
especializada de FIGUEIREDO; MENEZES (1979, 1980, 2000), CERVIGÓN et al (1992) e
SZPILMAN (2000). Em seguida, foi levado para o laboratório de físico-química para serem
realizadas a quantificação de proteínas totais e da umidade. Para isto, a amostra foi filetada e
pesada. Para a análise da umidade, foi realizado o método de perda por dessecação, onde 5 g da
amostra foi mantida em temperatura de 105°C na estufa até atingir peso constante. Para a análise de
proteínas totais, foi realizado o método de Kjeldahl, que determina a matéria nitrogenada total,
passando pelos processos de digestão, destilação e titulação. O fator de conversão de nitrogênio em
proteínas usado foi de 6,25. A composição química da Corvina varia em função das estações do
ano, apresentando oscilações de 77,2 a 83% para o conteúdo de umidade e 14,5 a 20,7% para
proteínas. Nossos resultados mostraram que a umidade apresentou valor de 80,04%, de acordo com
a literatura, enquanto os valores de proteína foram de 43%, superior ao encontrado na mesma
espécie utilizando a mesma técnica. Concluímos que variações podem ter ocorrido devido a fatores
como sexo, tamanho, ciclo reprodutor, alimentação e período da coleta. Ainda, este trabalho
alimentou o interesse dos alunos a desenvolver habilidades relacionadas à experimentação a partir
de uma atividade prática e integrada de visita técnica.
Palavras-chave: Umidade; Proteínas; Pescado; Integração.
Apoio: IFPA; LEPENP
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CONDIÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO NO MERCADO DO
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RESUMO: A Saúde e Segurança no Trabalho é a ciência que atua na prevenção dos acidentes do
trabalho decorrentes dos fatores de risco operacionais. Sob o ponto de vista legal, o acidente de
trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão corporal
ou perturbação funcional que cause a morte, perda ou redução, permanente ou temporária, da
capacidade para o trabalho. O presente estudo teve como objetivo de avaliar as condições de saúde e
segurança no trabalho dos trabalhadores da do Mercado de Pescado Igarapé das Mulheres, localizado
no município de Macapá-AP. Os dados foram coletados nos meses de janeiro e fevereiro de 2017,
com aplicação de questionários, formulários e utilização de equipamentos adequados para cada fim.
As análises foram realizadas através de mapeamento de riscos ambientais, das condições ambientais,
verificação das condições gerais de trabalho, o uso de equipamentos de proteção individual (EPI’s) e
as consequências para a saúde do trabalhador. Os riscos foram classificados por magnitude (Pequena,
Médio e de Grande). A referida pesquisa aponta que 63% dos trabalhadores já sofreram algum
acidente de trabalho, 23% com afastamento e 17% com sequelas. Destes, 60% responderam que
usam EPI’s. Foram identificados todos os riscos ambientais no mercado, com exceção do risco
químico, todos apresentaram pelo menos um item de grande magnitude. A temperatura esteve em
média 27,1°C, a iluminação e o ruído atenderam aos limites estabelecidos pela legislação. Através do
presente estudo verificou-se que o número de acidentes de trabalho no Mercado de Pescado Igarapé
das Mulheres é alto, visto que a maioria dos entrevistados já sofreu algum acidente de trabalho, em
alguns casos deixando sequelas, ocasionando perdas financeiras. As condições higiênico-sanitárias
não foram consideradas satisfatórias, principalmente devido ao odor desagradável oriundo da lixeira
que fica na área externa do mercado e às condições precárias dos banheiros, sendo que 87% dos
trabalhadores reclamam deste mal cheiro. Constatou-se que os trabalhadores da feira, sabem da
importância do uso de EPI’s, mas não utilizam com frequência, pois afirmam não possuir condições
financeiras de adquirir todos os equipamentos necessários ou sentirem algum tipo de incômodo ao
utilizá-los. Ao avaliar as condições de saúde e segurança no trabalho no mercado, verificou-se
condições preocupantes, porém de fácil resolução, através do comprometimento da gestão do local
em cobrar a utilização dos EPI’s e disponibilizar os EPC’s, proporcionar boas condições higiênicosanitárias, através da coleta regular de lixo e limpeza do mercado, realização de pequenos
reparos/reformas estruturais, para adequação postural dos trabalhadores, assim como realização de
treinamentos em saúde e segurança no trabalho para trabalhadores, com o intuito de fornecer
conhecimento para evitar condições e atos inseguros. Desta forma, se proporcionaria melhorias nas
condições de trabalho, diminuição no número de acidentes e consequentemente a proteção da vida do
trabalhador.
Palavras-chave: EPI’s, Acidentes, Trabalhadores, Condições ambientais.
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DOSE INSEMINANTE E VOLUME DE ÁGUA PARA FERTILIZAÇÃO ARTIFICIAL DE
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RESUMO: O trabalho foi conduzido com o objetivo de determinar a relação entre número de
espermatozoides por ovócitos (dose inseminante) e volume de água adequada para uso na
fertilização artificial da piabanha, Brycon insignis. Para a reprodução artificial, foram utilizados seis
fêmeas e onze machos selecionados dos próprios tanques de criação da Estação de Hidrobiologia e
Aquicultura da CESP - Paraibuna/SP. As fêmeas receberam duas dosagens hormonais (0,5 e 5,0 mg
de EBHc/Kg de peso vivo) e os machos uma (2,5 mg de EBHc/Kg de peso vivo), posteriormente
alocados em tanques e aquários. Os gametas foram coletados por extrusão após 160 horas-grau. Os
ovócitos foram distribuídos em delineamento experimental inteiramente casualizado em esquema
fatorial (4x4) constituído de quatro doses inseminantes de 50.000, 350.000, 650.000 e 950.000
espermatozoides móveis por ovócito (representando 2,00, 14,03, 26,06 e 28,09 μL de sêmen,
respectivamente), e ativados com quatro volumes diferentes de água (1 mL, 5 mL, 10 mL e 15 mL/g
de ovócitos), sendo realizadas três repetições para cada. Considerou-se como uma unidade
experimental uma incubadora (1,5mL de água) contendo 1g de ovócitos fertilizados com a
respectiva dose inseminante estimada e volume de água. Em função do número de ovócitos totais
presentes em cada incubadora após a contagem das taxas de fertilização, realizou-se o cálculo da
quantidade de espermatozoides móveis/ovócito/mL de água aos quais foram considerados como a
variável independente dentro da análise de regressão segmentada (piecewise regression). Verificouse efeito significativo para taxa de fertilização (P<0,05; R = 69,5%) e taxa de eclosão (P<0,05; R =
64,2%). Para o percentual de larvas normais não verificou-se efeito (P>0,05) (58,9±15,7%). A partir
das análises aplicadas, verificou-se efeito crescente linear das taxas de fertilização e eclosão até
152.172 e 130.870 espermatozoides móveis/ovócito/mL de água, respectivamente. A partir destas
doses, o aumento linear foi menos acentuado e com menor coeficiente angular. Sendo assim,
recomenda-se que nos procedimentos de fertilização da espécie que haja o controle da quantidade
de sêmen, ovócitos e água no meio fertilizante, correspondendo a relação aproximada de 0,3:1:1 de
sêmen:ovócitos:água.
Palavras-chave: Fecundação externa, gametas, reprodução de peixes, sêmen
Apoio: FAPESP - Processo número: 2018/19363-0
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MODELO MATEMÁTICO DE CRESCIMENTO TÉRMICO APLICADO PARA
PREDIÇÃO CORPORAL DO Astyanax altiparanae PRODUZIDO EM TANQUES REDE
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RESUMO: A utilização de modelos matemáticos para predição corporal tornou-se uma estratégia
eficiente para avaliar o crescimento dos peixes, os resultados permitem simular o peso final em
determinado tempo, contribuindo para a gestão produtiva e comercial da produção. O presente
estudo teve como objetivo aplicar o modelo matemático do coeficiente de crescimento térmico
(TGC) para definir um exponencial médio de crescimento do lambari (Astyanax altiparanae)
produzido em tanques-rede. Realizou-se uma revisão bibliográfica (n=43) trabalhos científicos
produzidos de 2001 a 2019, estes foram triados considerando a fase de peso, percentual de proteína
(PB) e energia bruta (EB) da dieta, temperatura da água (temp. oC) e sistema de cultivo em tanquesrede. O peso médio foi de 1,00  0,53 g na fase inicial e de 5,17  1,73 g na fase final de abate,
utilizaram dietas contendo em média 34% PB e 15 MJ kg-1 de EB sob temp. média de 26oC.
Aplicou-se o modelo matemático TGC, para mensurar a trajetória da curva de crescimento estimada
dos animais em função do ciclo de produção e das condições de temp. baseado na equação 1:{[Pf (1
- b) - Pi (1 - b)] / ∑t × d}×100, onde Pi e Pf são o peso corporal inicial e final, respectivamente; d é
dia; t é a temperatura em ºC; e (1-b) é o expoente do peso corporal dos animais. Em seguida, o Pf
foi calculado por meio da reorganização da Eq. 01 para o respectivo modelo (Eq. 02) permitindo o
ajuste da equação, para estimar o peso final dos peixes em um momento futuro, equação 2:{Pf (1-b)
+ [TGC * ∑n i = 0 (ti * di/100)]}1/(1-b)]. A aplicação do modelo permitiu a definição do TGC de
0,0492 com desvio médio de 0,0123 para o Astyanax altiparanae produzido em tanques-rede. O
TGC ajustado para esta espécie foi determinado baseando-se no exponencial de crescimento dos
animais (1-b), que inicialmente foi adotado o valor de 0,3333 e pela técnica de mínimos quadrados
foi minimizado por meio da soma dos quadrados dos resíduos (RSS), que gerou um TGC mais
preciso (RSS=0,3597). A aplicação do modelo TGC para a predição corporal do lambari é uma
eficiente ferramenta para auxiliar no planejamento da produção aquícola, esta técnica deve ser
incorporada no manejo das operações na piscicultura visando práticas mais modernas e precisas de
produção animal.
Palavras-chave: aquicultura de precisão; curvas de crescimento; modelagem matemática; lambari.
Apoio: FAPESP, CNPq; PROPE/UNESP.
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RESUMO: A atividade pesqueira profissional tem em Manaus um dos principais centros de
desembarque e comercialização de pescado da Amazônia, sendo o pescador comercial o
profissional que faz o elo entre a riqueza dos recursos presentes nos ambientes de pesca e a
população urbana. Nos últimos anos a explotação deste recurso foi potencializada por inovações
tecnológicas acentuadas, principalmente quanto à eficiência da frota pesqueira. Logo, é essencial
reconhecer essas inovações e os meios de deslocamentos utilizados nas pescarias para subsidiar de
forma adequada medidas de ordenamento na região. Neste aspecto, o estudo propôs caracterizar os
aspectos físicos e operacionais da frota pesqueira que desembarca em Manaus, capital do
Amazonas. Os dados foram coletados de outubro de 2018 a julho de 2019, duas vezes por semana
no terminal pesqueiro de Manaus. As informações foram armazenadas em planilhas eletrônicas no
Microsoft Excel (versão 2007) e analisadas por meio de estatística descritiva, para obtenção das
frequências de ocorrência, médias e desvios padrões. Foram caracterizadas 189 embarcações de
pesca, construídas integralmente em madeira, com média de comprimento de 15,87 m ± 3,87 e estas
embarcações foram construídas principalmente nos municípios de Manacapuru (22,14 %), Coari
(16,10 %), Manaus (8,72 %) e Novo Airão (7,38 %). O número de pescadores por embarcação
variou de 2 a 28, e a duração média das pescarias foi de 19 dias. Os motores das embarcações
pertencem as marcas MWM (60,21 %), Yanmar (24,19 %) e Mercedes (11,29 %), com amplitude
de potência de 13 a 315 hp, sendo 74 e 114 hp as mais frequentes. As pescarias foram realizadas
através de canoas de madeira e botes de alumínio, em um quantitativo de até 20 canoas por
embarcação e 4 botes de apoio. A rede de lance de aproximadamente 200 m de comprimento foi o
apetrecho mais utilizado, seguido de malhadeiras que podem totalizar até 20.000 m. O peixe
capturado é armazenado na proporção de gelo e peixe de 1 para 1, em 3 ± 2 lotes de caixas térmicas
que são localizadas no interior da embarcação, e tem dimensões em torno de 1,80 m de altura por 3
m de largura. Esse pescado é oriundo especialmente de rios (59,69 %) e lagos (35,41 %), dos
municípios de Tapauá (12,77 %), Coari (11,79 %), e Codajás (10,79 %). A produção de pescado
teve como principais representantes o jaraqui (Semaprochilodus spp.) com 44,20%, a curimatã
(Prochilodus nigricans) com 16,18%, a piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) com 6,36 % e o
pacu (Mylossoma spp., Myleus spp. e Metynnis spp.) com 5,33 %, sendo estes grupos responsáveis
por 72,29 % do desembarque total. Embora as embarcações de pesca da região amazônica não
atuem diretamente na captura de pescado, as mesmas representam autonomia no alcance de viagens
a ambientes de pesca mais distantes dos centros urbanos, e por possuírem estruturas apropriadas
para armazenamento e conservação de pescado, abrigo aos pescadores e transporte de grandes
quantidades de apetrechos.
Palavras-chave: Desembarque pesqueiro, Embarcação, Amazônia
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RESUMO: O trabalho consiste na avaliação dos aspectos reprodutivos da guaravira, Trichiurus
lepturus através da pesca comercial no município de Raposa - MA. Após identificados, pesados e
medidos, os 144 exemplares foram seccionados na parte ventral para a retirada e classificação
macroscópica das gônadas. Para a confirmação dos estágios maturacionais e do sexo
predeterminados pela análise macroscópica das gônadas, foram realizados com uma parcela das
amostras análises histológicas dos tecidos gonadais. A análise macroscópica das gônadas dos
exemplares estudados, mostra quatro estágios de maturação para ambos os sexos, sendo eles:
imaturo, em maturação, maduros e esvaziado. Durante o período de estudo, as gônadas de T.
lepturus se encontraram com frequência, aproximada de 4,86% das no estágio imaturo, enquanto
isso, as gônadas em maturação registraram frequência de 7,64%, entretanto, 47,92% esteve madura
e por fim, 39,58% se encontraram esvaziadas. Os resultados do presente estudo como, o índice
gonadossomático, fator de condição e estágios de desenvolvimento gonadal, podem fornecer
informações sobre os aspectos reprodutivos que servem para subsidiar medidas de conservação,
bem como, as condições reprodutivas dos estoques pesqueiros dessas espécies na região.
Palavras-chave: Peixes; gônadas; estoque pesqueiro; manejo.
ABSTRAT: The work consists in the evaluation of the reproductive aspects of guaravira,
Trichiurus lepturus through commercial fishing in Raposa - MA. The organism was obtained in the
municipality of Raposa. After being identified, weighed and measured, the 144 specimens were
sectioned in the ventral part for removal and macroscopic classification of the gonads. To confirm
the maturation stages and sex predetermined by the macroscopic analysis of the gonads, histological
analyzes of the gonadal tissues were performed with a portion of the samples. The macroscopic
analysis of the gonads of the studied specimens shows four stages of maturation for both sexes:
immature, maturing, mature and deflated. During the study period, the gonads of T. lepturus were
frequently found, approximately 4.86% of the immature stage, while the maturing gonads had a
frequency of 7.64%, however, 47.92% were mature and finally, 39.58% were empty. The results of
the present study, such as gonadosomatic index, condition factor and stages of gonadal
development, may provide information on the reproductive aspects of the species Nebris micros,
Peprilus cf. crenulatus, Trichiurus lepturus, which serve to support conservation measures, as well
as the reproductive conditions of the fish stocks of these species in the region.
Key words: Fish; gonads; fishing stock; management.
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1- INTRODUÇÃO
Apresentando clima tropical, uma diversificada vegetação e inúmeras áreas de reentrâncias, o
Maranhão, estado que tem a segunda maior costa litorânea do Brasil, apresenta condições
favoráveis, devido suas características ambientais, para o desenvolvimento de inúmeras populações
de espécies marinhas (FERREIRA et al., 2014).
A combinação dos fatores ambientais presentes no Estado aliados a grande diversidade da
fauna marinha, contribui fortemente para o desenvolvimento do mesmo, uma vez que o Maranhão é
considerado um dos maiores produtores de pescado do país, sendo os peixes o grupo de indivíduos
mais capturados (ALMEIDA et al., 2005). A produção e comercialização de pescados no estado
ocorre, principalmente, por meio da pesca artesanal, atividade está responsável pelo sustento de
milhares de famílias (SANTOS, 2017; ALMEIDA et al., 2008; PEREIRA et al., 2010; RAMIRES
et al., 2012).
Tendo isso como base, os pescadores artesanais vêm sofrendo certos problemas econômicos,
principalmente, em decorrência da escassez e exploração desordenada, o que pode ocasionar um
sobrepesca na região (ALMEIDA et al., 2016), dessa forma, estudos envolvendo os aspectos
reprodutivos dos principais estoques de peixes possui importância tanto social, como econômica e
biológica, pois têm a capacidade de subsidiar informações sobre os estoques de espécies
economicamente importantes para uma região (SANTOS et al. 2002; RODRIGUES et al. 2017).
Todos esses estudos são resultados de preocupações para melhorar o manejo das espécies de peixes
nos ambientes (SOARES et al. 2014; TSUJI, 2011).
O Trichiurus lepturus pertence à família trichiuridae, vivem sobre fundos lamosos, em águas
costeiras rasas, muitas vezes entre em estuários. Os juvenis se alimentam principalmente de
pequenos crustáceos planctônicos, pelágicos e pequenos peixes; os adultos alimentam-se
principalmente de peixes, lulas e crustáceos (NAKATANI et al., 1980). O objetivo do trabalho foi
analisar e identificar os aspectos reprodutivos de espécies comercialmente importantes capturadas
no estuário do rio Paciência.
2- MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho consiste na avaliação dos aspectos reprodutivos do T. lepturus obtidos através da
pesca comercial nos principais pontos de venda no município de Raposa, região esta que apresenta
grande volume de desembarque pesqueiro no estado do Maranhão (Figura 1).
Figura 1: Localização do Município da Raposa, onde foram comprados os peixes.
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Uma vez adquiridos, os exemplares foram levados ao laboratório de Biologia Pesqueira da
Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, onde realizou-se o processamento do material
biológico, no qual os indivíduos foram processados e coletadas informações biológicas para
análises de biologia reprodutiva como tipo e período de desova e proporção sexual dos organismos.
Para isso, determinou-se as seguintes características biométricas: comprimento total (Lt),
comprimento padrão (Lp) em mm e peso total (Wt) em gramas, onde para o aferimento do peso foi
necessário o auxílio de uma balança de precisão 0,01g, além de um paquímetro digital.
Foram realizadas análises macroscópicas das gônadas, a fim de obter a confirmação dos
estágios maturacionais e do sexo, utilizando a escala descrita por Brown-Peterson et al. (2011). Para
isso, as gônadas dos peixes foram seccionadas transversalmente em sua porção mediana para
obtenção da parcela que foi analisada histologicamente e fixadas em etanol 70% por 24 horas para
posterior desidratação mediante banhos sucessivos em etanol de diferente graduação. Após a
desidratação em etanol e eliminação dos resíduos do fixador, os cortes foram inseridos em um meio
solúvel de parafina e xilol, e posteriormente incluídas em parafina.
Os blocos de parafina, mantidos a uma temperatura de 4°C foram cortados em secções de 5
µm utilizando micrótomo. As secções resultantes montaram-se sobre lâminas e foram tingidas com
a coloração Hematoxilina-Eosina, segundo método descrito por Vazzoler (1996). Posteriormente
aplicou-se o meio sintético (Entellan).
Com o objetivo de indicar o período reprodutivo, o Índice Gonadossomáticos (IGS) foi
calculado de acordo com a equação IGS= PG/PE*100, proposta por Maddock e Burton (1998). Esta
equação foi aplicada apenas aos indivíduos adultos, onde PG é o peso da gônada em gramas (g) e
PE o peso do peixe eviscerado, em gramas (g). O período reprodutivo consistiu em determinar os
valores mais altos do IGS, obtidos durante o período parcial de estudo para os exemplares de
fêmeas. As frequências mensais das relações gonadossomáticas foram estimadas através do
somatório da relação de cada fêmea pelo número total de fêmeas. O fator de condição foi calculado
através da equação sugerida por Hardardottir et al. (2001).
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
A análise macroscópica das gônadas dos peixes estudados, mostra quatro estágios de
maturação para ambos os sexos, sendo eles: imaturo, em maturação, maduros e esvaziado.
Enquanto isso, a confirmação dos estágios maturacionais e sexo para as espécies estudadas, foi
realizada com auxílio de um microscópio óptico permitindo assim, a elaboração de uma escala dos
estágios reprodutivos, conforme a figura 2.
As gônadas do Trichiurus lepturus (Figura 2) se encontraram com frequência, de 4,86% no
estágio imaturo, enquanto isso, as gônadas em maturação registraram frequência de 7,64%,
entretanto, 47,92% esteve madura e por fim, 39,58% se encontraram esvaziadas.
Figura 2: Gônadas do peixe Trichiurus lepturus (Guaravira). Legenda: A – Fêmea, estágio D; B - Fêmea,
estágio C; C - Fêmea, estágio C; D – Fêmea, estágio D; E – Fêmea, estágio C; F – Fêmea, estágio C; G –
Macho, estágio B; H – Fêmea, estágio C.
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A visualização macroscópica durante o processo de maturação das gônadas permite a
verificação dos estádios em que estas se encontram, através da observação dos aspectos externos,
como a verificação do tamanho, formato, coloração, presença de vasos sanguíneos, presença de
ovócitos visíveis e rigidez (VAZZOLER, 1996; LIMA et al., 2016).
O peixe T. lepturus durante os meses de estudo mostraram que o estágio que se destacou foi o
maduro (C) durante os bimestres janeiro/fevereiro e março/abril (Figura 3). Enquanto isso, nos
meses de julho/agosto, novembro/dezembro e maio/junho, quem mais se destacou foi a gônada
esvaziada (D).
Figura 3: Frequência relativa dos estágios maturacionais relacionado com a precipitação para o peixe
Trichiurus lepturus (Guaravira).

Segundo Lima (2016), a classificação microscópica é mais precisa, pois considera as fases
específicas do desenvolvimento dos ovócitos. Dessa forma, Dias et al. (1998) em seus estudos
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afirmam que as escalas de maturidade, que fazem uso somente da classificação macroscópica
correm riscos da subjetividade, generalização, não-detecção de desova recente e não identificação
de desova iminente. As modalidades de reprodução, em particular, o ritmo de desova representa
adaptações do organismo ao meio ambiente (ISAAC- NAHUM & VAZZOLER, 1983).
Figura 4: Estágios maturacionais das fêmeas do T. lepturus (Guaravira). Legenda: A – Fêmea no
estágio A; B – Fêmea no estágio C; C – Fêmea no estágio C.
A

C

B

As médias máximas do ΔIGS (Figura 5) para o Trichiurus lepturus (Guaravira) mais se
destacaram nos meses de novembro/dezembro (2,30 ± 3,48) e maio/junho (1,66 ± 1,25), com
relação a ΔK ocorreu nos bimestres maio/junho (481,14 ± 73,92) e novembro/dezembro (444,83 ±
55,61).
Figura 5: Valores médios do ΔIGS e ΔK do peixe Trichiurus lepturus (Guaravira).
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4- CONCLUSÃO
Através do índice gonadossomático, fator de condição e estágios de desenvolvimento gonadal,
foi possível perceber que o local é propício para a desova do Trichiurus lepturus, principalmente
nos períodos de maio e junho que foram seus picos de desova.
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PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS PESCADORES DE MONTE ALEGRE NA
COMUNIDADE DA ALDEIA: SUBSÍDIOS AO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
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RESUMO: O pescado é um dos principais recursos explorados para subsistência e comercialização
nas comunidades ribeirinhas, especialmente na região amazônica. Atualmente algumas espécies de
peixes estão sobre explorados tendo seus estoques reduzidos significativamente. Uma das
alternativas para buscar a renovação desses peixes é a formulação de acordos de pesca, onde regras
são estabelecidas na comunidade com o objetivo de aumentar em número o recurso pesqueiro
daquele local. Para tanto, é importante fazer uma reflexão sobre a atividade e suas transformações
que estes acordos de pescas promovem nos aspectos sociais, econômicos e estruturais na pesca em
comunidades que vivem do pescado. Logo este trabalho objetivou retratar os aspectos
socioeconômicos e estruturais dos pescadores e seus familiares na comunidade de Aldeia na zona de
amortecimento da APA-Paytuna, Monte Alegre – PA. A escolha da comunidade se deve pela
presença de conflitos ocasionados pela escassez de pescado no lago que banha a comunidade. No
mês de maio de 2019 foram aplicados aos pescadores um questionário socioeconômico para mapear
identificação das pessoas-chave, do mapeamento das atividades, das espécies capturadas, das
estratégias de captura, da comercialização, da renda declarada, bem como visão dos pescadores
acerca da comunidade. Foram ouvidas 32 pessoas da comunidade com idade entre 17 e mais de 60
anos. Notou-se que 84,5% possui baixo nível de escolaridade, 50% possui renda familiar menor que
um salário mínimo, 84,3% dos entrevistados não dependem somente da pesca, pois recebem algum
tipo de benéfico, e 90,6% dos entrevistados possuem casa própria. Com relação à pesca, a principal
arte de pesca usada na comunidade é a rede de emalhar, entretanto foram citados também o caniço,
linha de mão, malhadeira com menor frequência. As principais espécies capturadas são acari
(Liposarcus pardalis), bocó (juvenil de Colossoma macropomum), porém outras espécies como
surubim (Pseudoplatystoma sp.), pirarucu (Arapaima gigas) e tucunaré (Cichla sp.). Na
comunidade, a pesca tanto é fonte de alimento de subsistência como fonte de renda para alguns
pescadores. A diferença do foco da pesca para os comunitários, é uma das causas de conflito entre
eles e daí a necessidade de acordo de pesca. Além disso, a constante invasão de pescadores de
outras regiões foi um problema frequentemente citado entre os pescadores. A fonte destes conflitos,
pode estar na falta de outras fontes de renda na comunidade que é carente de políticas públicas
voltadas para eles. A Prática da pesca predatória e as divergências de pensamento de conservação
do lago e seus recursos entre os comunitários dificulta a efetividade de um acordo de pesca.
Juntamente com o acordo o poder público deve atuar para criar opções de renda para que não ocorra
a quebra do acordo. Logo este perfil socioeconômico é um primeiro passo para subsidiar a criação
de políticas públicas e para melhoria da qualidade de vida da população e, sobretudo para mitigar as
práticas predatórias mirando a sustentabilidade da pesca na comunidade de Aldeia.

Palavras-chave: Comunidade pesqueira, Amazônia, ordenamento pesqueiro
Apoio: Ideflor-Bio
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RESUMO
Currais de pesca são armadilhas fixas, construídas principalmente em áreas com influência de maré
e que aprisionam o peixe em seus labirintos de cercas durante a maré alta. Poucos são os trabalhos
científicos disponíveis sobre a atividade como: produção, variedade de espécies, esforço e situação
econômica. Com objetivo de realizar estudo das pescarias em currais de pesca nas localidades de
Ajuruteua, Vila dos Pescadores e Ilha do Boiçucanga, no município de Bragança, e na Ilha do
Lombo Branco, no município de Viseu - PA, foi realizado o mapeamento das áreas com currais de
pesca, descrevendo a infraestrutura dos currais, determinando a composição das pescarias,
analisando a interferência da lua na produção e os custos e a rentabilidade na construção e
manutenção dos currais. Formulários para informações específicas sobre os currais foram
utilizados, incluindo: a caracterização da estrutura física e malha da rede, realizado trimestralmente;
acompanhamento dos currais de pesca nas marés diurnas e noturnas, com preenchimento diário
pelos pescadores; acompanhamento dos custos, como despesas na montagem e manutenção dos
currais. Foram registrados, como pontos de coleta, três currais de pesca, sendo 02 do tipo enfia
(“Domingos” e “Dinho”) e 01 do tipo coração (“Zeca”), distribuídos 01 na Vila dos pescadores
(“Domingos”), 01 na Ilha do Lombo Branco (“Dinho”) e 01 de coração na Ilha do Boiçucanga
(“Zeca”). No monitoramento das despescas dos currais a produção foi: “Dinho” (19.763,5 kg);
“Domingos” (3.127 kg) e “Zeca” (3.211 kg). Dos três currais de pesca avaliados, dois ficam
localizados dentro da reserva extrativista Caeté-Taperuçu e um na reserva extrativista Marinha
Gurupi-Piriá. A principal espécie capturada foi a pescada gó (Macrodon ancylodon), acompanhada
da espécie corvina (Cynoscion striatus). Em relação à rentabilidade dos currais, observamos que
“Dinho” e “Zeca” foram viáveis e rentáveis, “Domingos” foi viável e não rentável. O principal fator
determinante para o sucesso das armadilhas, foi manter mesmo com pouca produção a estrutura em
funcionamento, não necessitando de nova implantação na próxima safra, diminuindo assim os
custos futuros.
Palavras-chave: Apetrecho; Produção; Análise Econômica; Estado do Pará.
Apoio: PROPESP/UFPA
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VARIAÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DAS LARVAS DE DECAPODA NA LAGOA SANTO
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar a distribuição espaço temporal das larvas de
decápodes na Lagoa Santo Antônio dos Anjos, no município de Laguna, Santa Catarina. Para tanto,
buscou-se também analisar a influência dos parâmetros físico-químicos (temperatura, salinidade,
pH, oxigênio dissolvido, nitrito, nitrato, nitrogênio amoniacal e ortofosfato (fósforo solúvel reativo)
nas áreas de estudo. A Lagoa Santo Antônio dos Anjos localiza-se no município de Laguna (SC) e
faz parte do Sistema Estuarino Lagunar (SEL), considerado um dos principais estuários da região
Sul do Brasil. A ligação do estuário com o oceano se faz pelos Molhes da Barra e o aporte de água
doce é proveniente, principalmente, do rio Tubarão, o qual confere uma característica particular,
referente à variação de salinidade, proporcionando uma elevada diversidade de fauna. Foram
realizadas amostragens trimestrais, durante os picos das estações (primavera, verão, outono e
inverno), em diferentes áreas da Lagoa Santo Antônio dos Anjos. As áreas foram determinadas de
acordo com a ecoclina da lagoa, onde a área A1 representou o canal de acesso ao mar, a A2 a região
do rio Tubarão, próximo a desembocadura, a A3 região do centro de Laguna e A4 a região do Mato
Alto, próximo a ponte Anita Garibaldi. Em cada área foram realizados três arrastos subsuperficiais,
com uma rede cônica de 1,5 m de comprimento, 0,5m de diâmetro da abertura de boca e malha com
abertura de 150 micrômetros e fixado em formaldeído 4%. Em laboratório, as amostras foram
triadas, identificadas e contabilizadas. Os resultados demonstraram que não ocorreu variações das
densidades de larvas de decápodes entre as áreas estudadas, por outro lado uma marcada variação
em relação as estações do ano, sendo a temperatura e salinidade os principais fatores. Para a
salinidade os maiores valores foram no mês de dezembro, e menores no mês de junho. Para o
oxigênio dissolvido os valores foram inversos ao da temperatura. A turbidez não apresentou
diferenças temporal, porém mostrou uma variação espacial entre as áreas estudadas, principalmente
na área 2, região do Rio Tubarão, com altos valores, assim como alta concentração de nitrogênio e
fosforo. De acordo com nossos resultados as maiores densidades de larvas de decápodes foram
relacionados aos pontos de menor turbidez, podendo esses estar relacionado a produtividade
primária dessas áreas, uma vez que o fitoplâncton serve de alimento para as larvas. Por fim, como
um primeiro estudo de zooplâncton no Complexo Estuarino de Laguna, o presente estudo
caracterizou a distribuição espaço-temporal das larvas decápodes, sendo ainda necessário mais
análises relacionadas aos parâmetros ambientais ao longo de um ano. Tal compreensão é de grande
relevância, uma vez que as larvas de decápodes representam importantes recursos pesqueiros na
região, como camarão e siri, e esses são importantes indicadores para a gestão da pesca artesanal.
Palavras-chave: Estuário; Sazonal; Zooplâncton.
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A PERCEPCÃO DOS PESCADORES SOBRE A PROPOSTA DE UM ACORDO DE
PESCA DO AVIÃOZINHO EM LAGUNA /SC
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RESUMO: A captura do camarão rosa (Penaeus paulensis e Penaeus brasiliensis) no Sistema
Estuarino Lagunar (SEL) possui grande importância para as comunidades pesqueiras localizadas na
região de Laguna/SC. Com o aumento de pescadores profissionais, ou daqueles que pescam por
lazer, ou ainda de veranistas que se beneficiam por estar em um local de fácil acesso aos locais de
pesca, percebe-se a diminuição da captura de camarão. Além disso, a falta de políticas públicas
adequadas, às pressões ambientais, como poluição, perda da biodiversidade e o aumento do esforço
de pesca, até às pressões territoriais, como a especulação imobiliária sobre os territórios tradicionais
das comunidades pesqueiras também está relaciona com a diminuição dos pescados. Desde 2006,
lideranças locais de pescadores vêm discutindo um “Acordo de Pesca” do aviãozinho no Sistema
Estuarino Lagunar. No ano de 2015, lideranças locais e instituições ligadas a pesca retomaram a
proposta como uma alternativa sustentável e sob os princípios da gestão participativa. A gestão
participativa pode ser pensada conjuntamente com o conhecimento tradicional dos pescadores
artesanais, complementando o saber científico e diminuindo as atuais deficiências no entendimento
da relação entre as atividades humanas e ecossistêmicas, servindo como subsídio para criação,
avaliação e /ou reestruturação das políticas públicas dos recursos pesqueiros. Assim, a proposta de
acordo de pesca buscou, a princípio, a efetivação de um cadastramento, legitimando os pescadores
que vivem da pesca do camarão e o ajuste da legislação para três pontos de pesca com seis unidades
de rede por ponto. Deste modo, o acordo buscou com que os pescadores estivessem amparados por
lei, na medida em que condições ambientais, sociais e econômicas se mantivessem sustentáveis
Para tanto, foram analisadas 30 entrevistas em 3 comunidades do município de Laguna, utilizando –
se o método “Bola de neve” de março a maio de 2018, sendo estas entrevistas tipo semiestruturada.
A análise das entrevistas realizadas junto aos pescadores acerca da proposta de acordo de pesca do
aviãozinho, mostrou que de modo geral os pescadores foram favoráveis ao acordo de pesca e
entendem que o cadastramento, em conjunto com uma fiscalização eficiente, tornaria a pesca
artesanal do camarão rosa em Laguna/SC mais sustentável. Por outro lado, pôde ser observado que
alguns pontos na construção e no processo de implementação do acordo ainda precisam ser
esclarecidos.
Palavras-chave: Estuário; Camarão; Gestão Participativa;
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PERFIL SOCIO-ECONÔMICO E DE CONSUMO DE MOLUCOS DOS HABITANTES DE
SÃO FRANCISCO DO CARAPANARI/SANTARÉM/PA

Ana Jéssica Pereira Da Silva ¹*; Ione Iolanda Dos Santos²; Patrícia Dias Dos Santos ³;
Jaqueline Lima De Moura 4.
¹ jessica.engenheiradepesca2016@gmail.com. Graduanda em Engenharia de Pesca/ UFOPA;
² ione_iolanda@hotmail.com. Professora do curso de Engenharia de Pesca/UFOPA;
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RESUMO: Moluscos são recursos pesqueiros bastante explorados comercialmente ao redor do
mundo, com grande potencial alimentício. Buscou-se traçar um perfil de consumo de moluscos
pelos habitantes da comunidade de São Francisco do Carapanari/Santarém/Pará e apresentar
informações acerca de sua condição sócio econômica. Para isso, elaborou-se um questionário e
entrevistou-se 114 moradores. Verificou-se que a maioria dos entrevistados (90,35%) nunca tinha
consumido moluscos e os motivos foram classificados em: Não sabia o porquê (64,08%), por falta
de conhecimento (11,65%), por gosto pessoal (19,42%), porque não saber as maneiras de preparo
(0,97%), por falta de curiosidade (0,97%) e por falta de oportunidade (2,91%). Sobre a renda
familiar pode-se notar que 68 entrevistados possuíam até um salário mínimo (59,6%), onde apenas
2 deles relataram ter consumido os moluscos (2,94%), ao contrário dos outros 66 entrevistados
(97,06%). Em até dois salários, foram enquadrados 24 entrevistados, onde 3 deles já consumiram os
moluscos (12,5%) e 21 afirmaram que nunca consumiram (87,5%). Em até três salários, encontrouse 10 entrevistados (8,8%), onde apenas 1 afirmou já ter consumido os moluscos (10%) e os outros
9 nunca consumiram (90%). Em mais de três salários, 12 entrevistados se encaixaram (10,5%),
onde 4 já consumiram (33,3%) e 8 não consumiram (66,7%). Com essa análise, é possível perceber
que quanto maior a renda familiar mais se tem relatos de consumo alimentício dos moluscos por
parte dos habitantes.
Palavras-chave: potencial alimentício, bivalve, Amazônia.
ABSTRAT: Mollusks are widely exploited fishing resources around the world with great food
potential. This study aimed to draw a profile of shellfish consumption by the inhabitants of the
community of São Francisco do Carapanari, in Santarém - Pará. A questionnaire was applied in
the community to 114 interviews that it was found that the majority of respondents (90.35%) had
never consumed mollusks. The reasons are due to the following motives: Do not know why
(64.08%), lack of knowledge (11.65%), personal taste (19.42%), not knowing ways to prepare
(0.97%), for lack of curiosity (0.97%) and lack of opportunity (2.91%). Regarding family
income it can be noted that 68 respondents have of up to one minimum wage (59.6%), where
only 2 of them reported having consumed mollusks (2.94%), unlike the other 66 respondents
(97.06%). In up to two salaries, 24 respondents were framed, where 3 of them have already
consumed mollusks (12.5%) and 21 say they have never consumed (87.5%). In up to three
salaries, 10 respondents (8.8%) were found, where only 1 state that they have consumed
mollusks (10%) and the other 9 have never consumed (90%). In more than three salaries, 12
respondents fit (10.5%), where 4 already consumed (33.3%) and 8 did not (66.7%). With this
analysis, it was possible to realize that the higher the family income the more reports of
consumption of mollusks by the inhabitants. The profile of people who consume mollusks are
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those who mostly have higher income and education. However, the majority resident population
does not consume mollusks as food, making it clear that they do not know why. Thus, a
possibility is opened for the production of future works in order to present the food potential of
mollusks for such inhabitants
Key words: food potential, bivalve, Amazon.

1- INTRODUÇÃO
Moluscos são recursos pesqueiros bastante explorados comercialmente ao redor do mundo e sua
captura vem crescendo ao longo dos anos, passando de 6,8 milhões de toneladas em 2011 para
16,9 milhões de toneladas em 2016, segundo a base de dados atualizados da FAO (2018).
Os moluscos límnicos podem ser encontrados em vários tipos de coleções hídricas, tais como
rios, riachos, lagoas, açudes, valas e alagados, preferindo geralmente águas tranquilas ou de
curso lento (BARBOSA, 1995).
De acordo com Simone (2006), uma revisão dos moluscos terrestres e de água doce do
Brasil, registrou 1074 espécies, das quais 373 são de água doce. Para a região amazônica não
existem estimativas concisas para o número de espécies de moluscos de água doce e terrestres
(PIMPÃO, 2009), bem como seu potencial alimentício. Devido à importância ecológica e
ambiental do Filo Mollusca foi iniciado no ano de 2016, na Universidade Federal do Oeste do
Pará, trabalhos à cerca das espécies de moluscos que habitam as praias de Santarém-PA, assim
como seu potencial nutricional. Foi constatado que duas espécies de mexilhão (Prisodon
obliquus e Prisodon corrugatus), apresentam valor nutritivo (SANTOS et. al., 2017).
Segundo alguns relatos, os habitantes das comunidades onde essas espécies são encontradas,
não têm o costume de utilizá-las como alimento. Para saber se tais boatos são verdadeiros
resolveu-se fazer um estudo junto à comunidade de São Francisco do Carapanari, localizada no
município de Santarém-PA, próxima a Universidade Federal do Oeste do Pará, onde existe
grande abundância dessas espécies.
Tem-se como hipótese que os habitantes não utilizam os moluscos como alimentos e que os
motivos estejam relacionados com a condição econômica, com a falta de informação e cultura a
respeito do assunto. Até porque essas espécies são naturais de outras regiões do planeta e ao
longo do tempo foram introduzidas na região, o que talvez implique no desconhecimento de seu
valor nutricional e falta de hábito por parte da população em considerá-las como alimento.
Neste contexto, tem-se como objetivo traçar o perfil da população de São Francisco do
Carapanari-Santarém-PA, quanto aos hábitos alimentares, o conhecimento a respeito do uso dos
moluscos como alimento, sua escolaridade e sua renda mensal.
2- MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida na comunidade de São Francisco do Carapanari, Rodovia
Interpraias, S/N-Km 4-Curuatatuba, situada às margens do Rio Tapajós, na cidade de SantarémPA. Antes da visita à comunidade alvo do projeto, reuniões foram realizadas para construção do
questionário a ser aplicado, utilizando-se a metodologia de Parasuraman (1991). Posteriormente,
a comunidade foi visitada e aplicou-se o questionário, cujos dados foram dispostos em planilhas
eletrônicas para processamento e análise.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram realizadas 114 entrevistas, verificando-se que a maioria dos entrevistados (90,35%)
nunca consumiu moluscos. Os motivos relatados foram: por não saber o porquê do não consumo
(64,08%), por falta de conhecimento (11,65%), por gosto pessoal (19,42%), por não saber maneiras
de preparo (0,97%), por falta de curiosidade (0,97%) e por falta de oportunidade (2,91) (tab. 1).
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Tabela 1 – Motivos do não consumo de moluscos (%)
Motivos
Quantitativo
Percentual
66
64,08
Não sabe
12
11,65
Falta de conhecimento
20
19,42
Gosto pessoal
1
0,97
Maneiras de preparo
1
0,97
Curiosidade
3
2,91
Oportunidade
103
100
Total

Gráfico 1 – Percentuais dos motivos pelos quais os habitantes não consumiam moluscos.

A renda familiar de cada entrevistado foi classificada em 4 categorias: até um salário
mínimo, até dois salários, até três salários e mais que três salários. Notou-se que 68 entrevistados
possuíam renda familiar de até um salário mínimo (59,6%), onde apenas 2 deles relataram já
terem consumido os moluscos (2,94%), ao contrário dos outros 66 entrevistados (97,06%). Na
categoria de até dois salários, foram enquadrados 24 entrevistados, onde 3 deles já consumiram
os moluscos (12,5%) e 21 afirmam que nunca consumiram (87,5%). Em até três salários,
encontraram-se 10 entrevistados (8,8%), onde apenas 1 afirmou já ter consumido os moluscos
(10%) e os outros 9 nunca consumiram (90%). Em mais de três salários, 12 entrevistados se
enquadraram (10,5%), onde 4 já consumiram (33,3%) e 8 não consumiram (66,7%).
Tabela 2 – Renda familiar dos entrevistados (%)
Até um
Até dois
Até três
salário
salários
salários
68
24
10
Entrevistados
59,6
21,1
8,8
Percentual (%)
Já consumiram o molusco
2
3
1
Entrevistados
2,94
12,5
10
Percentual (%)

Mais que
três salários
12
10,5
4
33,3

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

4

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

Não consumiram o molusco
66
21
9
8
Entrevistados
97,06
87,5
90
66,7
Percentual (%)
100
100
100
100
Total*
*Percentual somado na coluna entre os entrevistados que já consumiram e
os que não consumirão.
Com essa análise, é possível perceber que quanto maior a renda familiar mais se tem
relatos de consumo dos moluscos como alimento. Isso pode ter relação com o modo de vida das
pessoas de maior renda, que tem acesso a outras culturas existentes na região norte e até mesmo
em outros estados do Brasil. Em outras regiões, principalmente no sul do país, o costume de se
alimentar de moluscos é algo comum, já em Santarém é uma cultura pouco difundida, tanto que
esses moluscos são desprezados e até vistos como pragas que aparecem durante a seca, período
em que estão desenvolvidos.
Com relação a escolaridade dos entrevistados, esta foi classificada em 4 categorias: SE –
sem escolaridade, EF – ensino fundamental, EM – ensino médio e ES – ensino superior.
Ressaltando que, para estabelecer essa classificação, nos ensinos fundamental, médio e superior,
entraram aqueles entrevistados que concluíram ou estão concluindo o ensino reportado.
Pode-se perceber que 11 entrevistados não possuem escolaridade (9,65%), 51 possuem
ensino fundamental (44,74%), 35 possuem ensino médio (30,70%) e 17 possuem ensino superior
(14,91%). Dentro desses valores, na categoria SE não encontrou-se entrevistados que
consumissem moluscos (0%), entretanto encontrou-se 5 na categoria EF (9,8%), 1 na categoria
EM (2,86%) e 4 na categoria ES (23,53%).
Tabela 3 – Escolaridade dos entrevistados (%)
SE
EF
EM
ES
Total
11
51
35
17
114
Entrevistados
9,65
44,74
30,70
14,91
100
Percentual
Já consumiram o molusco
0
5
1
4
10
Entrevistados
0
9,80
2,86
23,53
8,77
Percentual
Não consumiram o molusco
11
46
34
13
104
Entrevistados
100
90,20
97,14
76,47
63,81
Percentual
100
100
100
100
100
Total*
*Percentual somado na coluna entre os entrevistados que já consumiram
e os que não consumirão.
Os resultados apresentados na tabela 2, mostram um comportamento semelhante ao
encontrado na renda familiar. Pode-se afirmar que existe uma relação de comportamento entre
escolaridade, renda e consumo, que quanto maior a escolaridade, maior a renda familiar, e por
conseguinte, maior o consumo.
Outra explicação para o não consumo pode estar associada a pouca literatura e
conhecimento sobre as espécies de moluscos que ocorrem na região, sobre seu potencial
proteico, sua toxicidade e as informações sobre os possíveis danos à saúde de quem os consome.
Essas limitações dificultam a possibilidade dos moradores em verem os moluscos como alimento
ou como uma forma de aumentar sua renda familiar.
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4- CONCLUSÃO
Conclui-se que, a população residente em sua maior parcela não consome os moluscos
estudados e apresentam renda e escolaridade baixa.
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CURVA DE CRESCIMENTO DO CURIMATÃ Prochilodus nigricans DO LAGO GRANDE
DE MANACAPURU, AMAZONAS, BRASIL.
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RESUMO: Entre as espécies que compõem essa ictiofauna amazônica se destaca o Curimatã
(Prochilodus nigricans) que está entre as 10 espécies mais capturadas no estado do Amazonas,
compondo parte fundamental na economia pesqueira. Tendo como justificativa que os parâmetros
de crescimento podem se alterar com fatores ambientais e antropológico. O presente estudo teve
como objetivo estimar os parâmetros e a curva de crescimento do curimatã P. nigricans que
compõem os estoques do complexo lacustre Lago Grande localizado na região do município de
Manacapuru cidade do estado do Amazonas. Foram coletadas informações de comprimento padrão
(cm) e peso total (g) no período de agosto de 2017 a 2018, totalizando um total de 1.100 indivíduos
da espécie, coletados no porto de desembarque Panaizinha. Para representar a curva de crescimento,
foi utilizado o modelo de von Bertalanffy), Lt = L∞*[1 – e – k * (t-to)] e para estimar os parâmetros de
crescimento foi utilizada a rotina do Elefan do programa FISAT. A distribuição de frequência de
comprimento apresentou repartição polimodal, ou seja, foi possível acompanhar o desenvolvimento
de sete classes de comprimento, que mostrou osmês de janeiro e fevereiro com indivíduos com
maiores classes de comprimento. As analises de dados mostraram que o P. nigricans proveniente do
lago grande crescem cerca de 0,28 cm (k = 0,28 ano-1) ao ano alcançando o seu comprimento
Máximo teórico de 49,35 cm (L∞ = 49,35 cm) em um período de 10 anos. A partir das análises
concluiu-se que o P. nigricans do complexo lago grande, apresenta um rápido crescimento quando
comparado a mesma espécie em outros ambientes a espécie também apresentou uma alta
longevidade o que não é muito frequente em espécies de postes semelhante.
Palavras-chave: Peixe, Dinâmica de população, biologia pesqueira.
ABSTRAT: Among the species that make up this Amazonian ichthyofauna stands out the Curimatã
(Prochilodus nigricans) which is among the 10 most captured species in the state of Amazonas,
making up a fundamental part in the fishing economy. Having as justification that the growth
parameters can change with environmental and anthropological factors. This study aimed to
estimate the parameters and growth curve of curimatã P. nigricans that make up the stocks of the
Lago Grande lake complex located in the region of Manacapuru city of the state of Amazonas.
Information on standard length (cm) and total weight (g) was collected from August 2017 to 2018,
totaling a total of 1,100 individuals of the species, collected at Panaizinha port of landing. The von
Bertalanffy), Lt = L∞*[1-e- k * (t-to)] model was used to represent the growth curve and the FISAT
Elefan routine was used to estimate the growth parameters. . The length frequency distribution
showed polymodal distribution, that is, it was possible to follow the development of seven length
classes, which showed the months of January and February with individuals with larger length
classes. Data analysis showed that P. nigricans from the big lake grow about 0.28cm (k = 0.28 year1
) per year reaching its maximum theoretical length of 49.35 cm (L∞ = 49,35cm) over a period of
10 years. From the analysis it was concluded that P. nigricans of the lago grande complex, presents
a fast growth when compared to the same species in other environments the species also presented a
high longevity which is not very common in similar pole species.
Key words: Fish, Population dynamics, fishing biology.
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1- INTRODUÇÃO
Dentre as áreas marginais periodicamente alagadas dos rios amazônicos estão os lagos de
várzea que, por sustentarem uma alta produção pesqueira (BARTHEM E FABRÉ, 2004), são os
locais mais procurados pelos pescadores da região, principalmente no período da seca, quando há
uma grande concentração de peixes. Pescadores artesanais e comerciais exploram esses ambientes
buscando abastecer os mercados locais, de outros estados e países (BAYLEY & PETRERE, 1989;
SOARES & JUNK, 2000).
De acordo com BATISTA (2007), embora ocorra uma variação anual na composição dos
desembarques pesqueiros, há um grupo de 31 espécies de peixes que são responsáveis pelos
maiores volumes de pescado comercializado no Amazonas (BATISTA & PETRERE, 2003;
RUFFINO et al., 2006), dentre as quais o P. nigricans apresenta percentual expressivo de
participação.
Na Amazônia, vários trabalhos foram realizados para estimar os parâmetros da curva de
crescimento de espécies de peixes explotados pela pesca: aracu Schizodon fasciatus (FABRÉ &
SAINT-PAUL, 1998), jaraqui escama grossa Semaprochilodus insignis (VIEIRA, 1999),
piracatinga Callophysus macropteris (PEREZ-LOZANO, 1999), tucunaré Cichla monoculus
(CAMPOS & FREITAS, 2010), e, inclusive curimatã
Prochilodus nigricans da região nordeste do equador (SILVA & STEWART, 2006). Contudo,
parâmetros populacionais, como taxas de crescimento e mortalidade, são diretamente influenciados
por fatores ambientais e pelas condições antropogênicas. Assim, esses parâmetros variam
espacialmente e temporalmente e devem ser avaliados continuamente, em especial, para as espécies
de maior importância para a pesca comercial e de subsistência, dentre as quais encontra-se o P.
nigricans (PETRERE Jr., 1978; MERONA e BITTENCOURT, 1993; ISAAC e BARTHEN, 1995;
BATISTA, 1998; BATISTA, 2003; THOMÉ-SOUZA, 2007; GONÇALVES & BATISTA, 2008;
BATISTA et al., 2012).
Estudos de crescimento propiciam o entendimento da estratégia de vida da espécie e
constituem a base para a aplicação de modelos de avaliação de estoques, em especial os
classificados como de rendimento por recruta, que empregam explicitamente os parâmetros de
crescimento e as taxas de mortalidade (QUINN & DERISO, 1999).
Apesar de submetida a uma forte intensidade de exploração pesqueira, as populações de P.
nigricans ainda são pouco estudadas no que diz respeito a avaliação de estoques o que torna muito
difícil saber o atual e real estado dos estoques quês estão sendo explorados a décadas.
Em meio a essas condições, este projeto visou obter dados de distribuição de frequência de
comprimento para estimar a curva de crescimento desta espécie, gerando parâmetros que
constituem a base para modelos de avaliação de estoque.
Os resultados desta pesquisa subsidiarão importantes informações para as tomadas de decisões
de medidas de manejo a respeito da conservação e uso deste recurso pesqueiro contribuindo assim
para uma gestão mais efetiva no uso desse recurso. O que ajuda a garantir a vivacidade da espécie
em ambiente natural e consequentemente a sua cadeia produtiva no município.
2- MATERIAL E MÉTODOS
As amostras de desembarques de P. nigricans, foram coletadas mensalmente de agosto de
2017 a junho de 2018 no porto de desembarque Panairzinha (Manacapuru, AM). A cada mês eram
coletadas as medidas de comprimento padrão (cm), comprimento total (cm) e peso (g) de 100
indivíduos aleatórios, totalizando ao final da coleta de dados 1.100 indivíduos.
Para representar a curva de crescimento, foi utilizado o modelo proposto pelo idealizado da
teoria geral dos sistemas Von Bertalanffy (1938), Lt = L∞*[1–e– k * (t-to)], onde, Lt = tamanho dos
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indivíduos com idade t; L∞ = tamanho máximo assintótico ou máximo teórico que o peixe pode
atingir; k = inclinação da curva de crescimento (constante de crescimento); t = idade dos indivíduos
e t0 = idade teórica no comprimento zero.
Para estimar os parâmetros de crescimento L∞ e k da equação de Von Bertalanffy, foram
utilizados a rotina ELEFAN I (Análise Eletrônica de Freqüência de Comprimento) do Programa
FAO-ICLARM Stock Assessment Tools – FISAT (GAYANILO et al., 1996), que se baseia no
deslocamento modal de frequências temporais de amostras de comprimento (CASTRO et al., 2002)
e o método matemático de Ford-Walford (WALFORD, 1946).
A longevidade ou idade máxima (A0,95), definida como o tempo que o indivíduo leva para
alcançar 95% do comprimento assintótico, foi estimada a partir da fórmula proposta por Taylor
(1958): A0,95= t0+2,996/k, onde, A0,95 = longevidade ou idade máxima; t0 = idade teórica no
comprimento zero; k = constante de crescimento da equação de crescimento de von Bertalanffy.
O parâmetro t0 foi considerado zero devido ao tamanho inicial do indivíduo ser desprezível, e
porque esse parâmetro não tem conotação biológica, sendo uma correção matemática para o ajuste
da curva.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Um total de 1279 exemplares de P. nigricans foram medidos entre agosto 2017 a agosto de
2018, sendo que o menor exemplar mediu 14 cm e o maior 47 cm. Foi considerado para a analise
dos dados o comprimento padrão que vai da ponta da cabeça ate a ultima vértebra da calda. Pode
ser observado (figura 2) que as classes de comprimento que apresentaram o maior numero de
exemplares foram 29 cm e 28 cm, em contra ponto a isso as classes com o menor numero de
indivíduos correspondem 43 cm e 47 cm.

Figura 1. Frequência de ocorrência por classe de comprimento de P. nigricans.
A distribuição de freqüência de comprimento apresentou distribuição polimodal, sendo
possível acompanhar o desenvolvimento de sete grupos modais (Figura 1). Os maiores indivíduos
foram coletados nos meses de janeiro e fevereiro de 2018, os meses que tiveram os menores
indivíduos foram os de maio a agosto de 2018. Essas amostras foram obtidas de agosto de 2017 a
agosto de 2018 sendo suficiente esse tempo para cobrir o ciclo hidrológico, já que de acordo com
LOWE-MCCONNELL (1999) a variação de fatores como temperatura, disponibilidade de oxigênio
e variação do nível da água (pulso de inundação) da água entre outros, certamente influenciam em
algum momento no crescimento dos peixes. Esse fator aliado as comportamento migratório da
espécie-alvo pode sugerir esta taxa de crescimento acelerada, pois, necessita acompanhar o pulso de
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inundação para realizar a reprodução nos rios e retornar aos lagos para seu crescimento. Para a
função de crescimento com o melhor ajuste da curva às modas, obtidas com o método ELEFAN I, a
melhor combinação dos parâmetros k e L∞ sendo t0 = 0 foram k = 0,28 ano-1e L∞ = 49,35 cm
(Figura 2).

Figura 2. Coortes representadas pelo modelo de crescimento de von-Bertalanffy nas curvas de
crescimento estimadas para P. nigricans, usando o modelo de estimativa de crescimento e idade
para que a espécie atinja o comprimento máximo teórico seria de 10 anos.

4- CONCLUSÃO
Prochilodus nigricans (curimatã) possui a taxa de crescimento igual à 0,28 ano-1 (valor típico
de espécie que realiza pequenas migrações podendo ser classificada como oportunista) e seu
tamanho máximo teórico é de L∞ = 49,35 cm. Mais estudos são necessários para conhecermos a
dinâmica de populações e biologia pesqueira desta espécie de importância econômica.
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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo caracterizar da frota pesqueira que
desembarca pescado em Manacapuru, a partir dos diferentes tipos de embarcações e apetrechos de
pesca utilizados pelo pescador em face da sazonalidade do nível da água. Para tal, coletas de dados
foram realizadas, entre agosto de 2017 a junho de 2018, Através de estatística descritiva, cujos
resultados partiram da analise para identificação dos tipos de embarcações que originam o
desembarque e da verificação da ocorrência dos tipos de embarcações, visando média de
desembarque por tipo de embarcação bem como os custo contraídos pela frota pesqueira. Foram
entrevistados representantes de 58 embarcações, destas 17 possuíam porte pequeno (<12 metros),
27 eram de médio porte (12 a 25 metros) e 14 embarcações tinham comprimentos a partir de 25
metros, sendo classificados de grande porte. De acordo com os dados amostrais preliminares, a frota
pesqueira de Manacapuru é representada principalmente por embarcações de médio e grande porte
que utiliza principalmente motores de propulsão com potência de 114 e 200 HP. Do total de
embarcações de pequeno porte (41,18%) consomem 100 litros de combustível, já as embarcações
de médio porte consomem principalmente 800 (14,29%), 600 (14,29%) e 500 (10,71%) litros. As
embarcações de pequeno porte na sua maioria utilizada duas canoas (35,30%), já as de médio porte
usa principalmente três canoas (21,43%) e as de grande porte 4 canos (28, 57%). O aparelho de
pesca mais utilizado entre os pescadores que fazem parte da frota pesqueira de Manacapuru é rede
(34,48%) seguido de malhadeira (19,0%). Os custos variáveis (CV) médio da frota pesqueira de
Manacapuru para o intervalo de agosto de 2017 à julho de 2018 foi de CV= R$ 978,53 já os custos
fixos (CF) ficou em CF=R$ 324,33.
Palavras-chave: Desembarque, Custo, Produção.
ABSTRAT: The present work aimed to characterize the fishing fleet that landed fish in
Manacapuru, from the different types of vessels and fishing gear used by the fisherman in view of
the seasonality of the water level. For this purpose, data were collected from August 2017 to June
2018, through descriptive statistics, whose results were based on the analysis to identify the types of
vessels that originate the landing and the verification of the occurrence of the types of vessels,
aiming at the average. landing by type of vessel as well as the costs incurred by the fishing fleet.
Representatives of 58 vessels were interviewed, of which 17 were small (<12 meters), 27 were
medium sized (12 to 25 meters) and 14 vessels had lengths from 25 meters and were classified as
large. According to preliminary sample data, the Manacapuru fishing fleet is mainly represented by
medium and large vessels using mainly 114 and 200 hp propulsion engines. Of the total of small
boats (41.18%) consume 100 liters of fuel, while medium-sized vessels consume mainly 800
(14.29%), 600 (14.29%) and 500 (10.71%). liters. Small boats mostly used two canoes (35.30%),
while midsize boats mainly used three canoes (21.43%) and large boats used 4 canoes (28, 57%).
The most used fishing equipment among the fishermen who are part of the Manacapuru fishing fleet
is net (34.48%) followed by a meshmaker (19.0%). The average variable cost (CV) of the
Manacapuru fishing fleet for the period from August 2017 to July 2018 was CV = R $ 978.53 while
the fixed costs (CF) was CF = R $ 324.33.
Key words: Landing, Cost, Production.
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1- INTRODUÇÃO
A atividade pesqueira na Amazônia representa a maior fonte de geração de empregos e
renda do setor primário (MCGRATH et al., 2004). É uma atividade que não demanda mão-de-obra
formalmente especializada para a sua execução (exceto a pesca industrial). Com isso, absorve direta
e indiretamente mais de 300 mil pescadores, resultando em uma produção estimada em 138.726,4
toneladas de pescado (MPA, 2010), o que representa um movimento anual de cerca de 400 milhões
de reais (ALMEIDA et al., 2004).
Além disto, a dinâmica da exploração dos recursos pesqueiros é uma parte fundamental das
ciências pesqueiras que têm recebido pouca atenção da pesquisa e, portanto, pouco tem contribuído
para o manejo da pesca (HILBORN, 1985). O pescador comercial é o explorador que faz o elo entre
a riqueza dos recursos presentes nos rios e lagos com a população, principalmente a urbana. Sua
atividade é fundamental para a nutrição humana da população amazônica (GIUGLIANO et al.,
1978; BATISTA et al., 1998), contribuindo assim para o bem-estar social nestes centros, através de
sua função ecológica de predador sobre os recursos pesqueiros demandados por estas populações.
Ao longo das últimas décadas o crescimento do mercado de trabalho da pesca comercial no
Estado do Amazonas incorporou massivamente à participação de grande parte das comunidades
rurais ribeirinhas dos municípios onde ocorre maior grau de comercialização do pescado, o que
possibilitou maior acesso aos recursos necessários para o desenvolvimento desta atividade face à
exploração em larga escala dos recursos pesqueiros, na medida em que os pescadores possuíam uma
compreensão da demanda e comercialização do pescado nesta região (BATISTA, 2004).
A carência de dados de estatística da pesca comercial artesanal é um problema mundial,
inclusive na Amazônia. As poucas informações biológicas e principalmente as socioeconômicas
constituem algumas das principais barreiras à administração e à sustentabilidade da atividade
(ALMEIDA et al., 2001; BARTHEM e FABRÉ, 2004). Além do mais, as poucas informações sobre
as características físicas e operacionais da pesca comercial geradas nos últimos anos na Amazônia
são referentes àquelas sobre as embarcações que praticam a atividade na calha do rio
Solimões/Amazonas e no estuário (ISAAC et al., 2008; INOMATA e FREITAS, 2011); o estudo
realizado por Gonçalves e Batista (2008); que indicou dados que caracterizam a frota pesqueira de
Manacapuru nos anos de 2001 e 2002, informa os tipos de embarcações, freqüência de ocorrência e
seu comprimento. Entretanto, os estudos realizados são usualmente trabalhos esporádicos que não
permitem compreender a evolução e a dinâmica das frotas pesqueiras e o sistema de explotação dos
recursos pesqueiros.
Diante disso, o presente estudo tem por objetivo contribuir com informações sobre a pesca
comercial-artesanal desenvolvida no município de Manacapuru, através do levantamento de dados
da estrutura operacional da frota pesqueira.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

3

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

2- MATERIAL E MÉTODOS
Os dados foram coletados nos pontos de desembarque pesqueiro de Manacapuru entre
agosto de 2017 a junho de 2018 sendo armazenados em planilhas digitais e analisados por meio de
estatística descritiva, para cálculo de frequência de ocorrência e obtenção das medidas de tendência
central (média, moda e mediana) e de dispersão dos dados (variância e desvio padrão) (ZAR, 1999)
Para a realização do estudo econômico relativo aos custos totais das expedições de pesca,
consideraram-se as seguintes categorias de custos: - Custos variáveis (CV): são aqueles que variam
proporcionalmente de acordo com o nível de produção ou atividade. Seus valores se associam
diretamente ao volume de produção (SANDRONI, 1999). Neste estudo, esses custos serão
definidos em: despesas com combustível, com gelo e com rancho, portanto CV = CComb + CGelo
+ CRancho. - Custos fixos (CF): são aqueles que não sofrem alteração de valor em caso de aumento
ou diminuição do esforço de pesca, ocorrendo todos os meses independentemente da quantidade
produzida (SANDRONI, 1999). Estes custos envolvem despesas com manutenção da embarcação,
depreciação do bem e taxa da Colônia dos Pescadores. Os pescadores informaram o valor estimado
referente à manutenção das embarcações, que reuniu os custos de manutenção do casco e do motor.
Informaram, ainda, o valor estimado em relação à manutenção dos apetrechos, o que permitiu a
determinação da média dos valores. Para o casco da embarcação e para o motor de propulsão, a
depreciação foi calculada considerando o preço de mercado e o tempo de vida útil dos bens. Diante
disso, o valor do custo fixo foi dado por: CF = CMEmb + CMApetr + CDep + CTaxa. Foi utilizado
planilhas eletrônicas e o programa R-Studio para a execução dos cálculos. Para Custo de
depreciação foi utilizado a taxa de depreciação de 25% de embarcações segundo Bens relacionados
na Nomenclatura Comum do MERCOSUL – NCM.
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram entrevistados representantes de 58 embarcações, destas 17 possuíam porte pequeno
(<12 metros), 27 eram de médio porte (12 a 25 metros) e 14 embarcações tinham comprimentos a
partir de 25 metros, sendo classificados de grande porte. Das 58 embarcações, 13,79% utiliza motor
de propulsão com potência de 114 HP, em seguida o motor mais utilizado é de 200 HP
representando 10,34% das embarcações e a terceira potência mais utilizada nos motores de
propulsão foi de 110 HP e 13 HP com 8,62% cada, das embarcações. De acordo com os dados
amostrais preliminares, a frota pesqueira de Manacapuru é representada principalmente por
embarcações de médio e grande porte que utiliza principalmente motores de propulsão com
potência de 114 e 200 HP.
Quanto a tripulação, das 17 embarcações de pequeno porte registradas (35,30%) possuíam 6
tripulantes e (23,53%) destas possuíam 4 tripulantes. Nas 27 embarcações de médio porte (21,43%)
destas tinham 6 tripulantes e (17,85%) possuem 9 tripulantes, já as 14 embarcações de grande porte
tinham (21,43%) com 15 tripulantes, (42,86%) representa embarcações com 9, 12 e 14 tripulantes.
Algumas embarcações de grande porte que possuíam número de tripulantes reduzidos (entre 2 e 3)
eram barcos compradores que visitavam comunidades ribeirinhas para comprar peixes e revender.
Em relação ao armazenamento de gelo nas embarcações foi possível detectar que os barcos de
pequeno porte armazena gelo principalmente em lote (70,59%), assim como os barcos de médio
porte (78,57%) e os barcos de grande porte (85,71%), outras formas de armazenar o gelo foram
identificadas mais com pouca expressão como o armazenamento de caixas de isopor, cascos de
geladeira ou fazem uma combinação com lotes e caixas de isopor.
Do total deembarcações de pequeno porte (41,18%) consomem 100 litros de combustível, já os
embarcações de médio porte consomem principalmente 800 (14,29%), 600 (14,29%) e 500
(10,71%) litros.As embarcações de pequeno porte na sua maioria utilizada duas canoas (35,30%),
já as de médio porte usa principalmente três canoas (21,43%) e as de grande porte 4 canos (28,
57%).
A maioria das embarcações utiliza cerca de 7 toneladas de gelo (29,4%), poucas
embarcações utilizam até 1 tonelada de gelo (5,9%). A maioria das embarcações obteve maior
frequências com custos na aquisição de apetrechos de pesca entre R$ 200,00 e R$300,00
anualmente, sendo que apenas 6,7% não tem gastos com apetrechos. Em relação ao local de pesca, a
frota pesqueira de Manacapuru não possui um único local de preferência sendo que os dois locais
mais frequentados pela frota pesqueira de Manacapuru são: aos arredores de Manacapuru (36,2%),
em seguida em lagos pertos de Manacapuru (27,6%).
O aparelho de pesca mais utilizado entre os pescadores que fazem parte da frota pesqueira de
Manacapuru é rede (34,48%) seguido de malhadeira (19,0%).
Os custos variáveis médio da frota pesqueira de Manacapuru para o intervalo de agosto de
2017 à julho de 2018 foi de CV= R$ 978,53 já os custos fixos ficou em CF=R$ 324,33. Importante
destacar que os proprietários não tinham noção do valor gasto com manutenção das embarcações
bem como a depreciação, todos representantes das embarcações disseram que não tiveram gastas
com manutenção da embarcação no período do estudo.
À semelhança do que ocorre na região da Amazônia Central, onde os custos das expedições de
pesca são financiados principalmente pelos agentes de comercialização que intermediam a venda do
pescado após a captura (CARDOSO et al., 2004; PARENTE e BATISTA, 2005), na região do
Médio rio Negro, parte das expedições de barcos de pesca foi financiada por estes atores. Por outro
lado, os custos das pescarias com canoas motorizadas foram financiados pelos próprios pescadores,
assim como ocorre na pesca com embarcações de pequeno porte na região do Baixo Amazonas
(ALMEIDA et al., 2001), onde os pescadores financiam as expedições e são os donos dos
apetrechos. Essa dependência dos pescadores, por não poderem financiar suas expedições de pesca,
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pode ser desfavorável, visto que tal condição faz com que fiquem vinculados ao agente de
comercialização. Sendo assim, os pescadores não podem negociar com mais liberdade o preço de
venda do pescado, o que dificulta um retorno mais rápido do capital investido.

4- CONCLUSÃO
Como o havia uma carência muito grande em questão de conhecimento sobre a frota
pesqueira, os dados coletados foram de suma importância para averiguar como estava a frota
pesqueira do município, possibilitando projetos sócios para o apoio aos pescadores.
Com isso podemos perceber a semelhança do que ocorre na região da Amazônia Central, onde
os custos das expedições de pesca são financiados principalmente pelos agentes de comercialização
que intermediam a venda do pescado após a captura.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

6

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

6- REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
ALMEIDA, O.T.; MCGRATH, D.G.; RUFFINO, M.L. 2001 The commercial fisheries of the lower
Amazon: an economic analysis. Fisheries Management and Ecology, 8: 253-269.
ALMEIDA, O.T.; LORENZEN, K.; MCGRATH, D.G. 2004 Commercial fishing sector in the
regional e Manacapuru, Amazonas. Acta Amazonica, 39(2): 405-414.
ALMEIDA, O.; LORENZEN, K.; MCGRATH, D. 2006. A frota comercial pesqueira na Amazônia
e o comanejo no Baixo Amazonas. In: ALMEIDA, O. (org.) Manejo de pesca na Amazônia. São
Paulo: Peirópolis, Manejo de pesca na Amazônia p.37-50
BARTHEM, R.B. e FABRÉ, N.N. 2004 Biologia e diversidade dos recursos pesqueiros da
Amazônia. In: RUFFINO, M.L. (coord.) A pesca e os recursos pesqueiros na Amazônia
brasileira. Ibama/Provárzea, Manaus, Brasil. p.17-62.
BATISTA, V.S. 2003 Caracterização da frota pesqueira de Parintins, Itacoatiara e Manacapuru,
Estado do Amazonas. Acta Amazonica, 33(2): 291-302.
BATISTA, V.S. 1998. Distribuição, dinâmica da pesca e dos recursos pesqueiros na Amazônia
Central. Tese de doutorado, INPA/FUA; Manaus, 291 pp.
BATISTA, V. S. Exploração e manejo dos recursos pesqueiros da Amazônia. In: RUFFINO, M. L.
(Coord.). A pesca e os recursos pesqueiros na Amazônia brasileira. Manaus:
IBAMA/PróVárzea, 2004.
GONÇALVES, C e BATISTA, V.S. 2008 Avaliação do desembarque pesqueiro efetuado em
Manacapuru, Amazonas, Brasil. Acta Amazonica, 38(1): 135-144.
GIUGLIANO, R.; SHRIMPTOM, R.; ARKCOLL, D.B.; GIUGLIANO, L.G. PETRERE Jr., M.
1978. Diagnóstico da realidade alimentar e nutricional do Estado do Amazonas. Acta Amazonica,
8(Supl.2), 54 pp.
HILBORN, R.. 1985. Fleet dynamics and individual variation: why some people catch more
fishthanothers. CanadianJournalofFisheriesandAquaticSciences, 42, 2-13.
IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. [online] Disponível em:
< http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=130250> Acesso em: 25 maio de 2019.
ISAAC,
V.J.;
DA
SILVA,
C.O.;
RUFFINO,
M.L.
2008
The
artisanalfisheryfleetofthelowerAmazon. Fisheries Management andEcology, 15: 179-187.
INOMATA, S.O. e FREITAS, C.E.C. 2011 Caracterização da frota pesqueira de Coari, Médio Rio
Solimões (Amazonas-Brasil). Revista Agrogeoambiental, 3(1): 65-70
MCGRATH, D.G.; CARDOSO, A.M.; SÁ, E.P. 2004 Communityfisheriesandco-management
onthelowerAmazonfloodplainof Brasil. In: THE SECOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM
ON THE MANAGEMENT OF LARGE RIVERS FOR FISHERIES. Proceedings… p.207-221.
MPA - MINISTÉRIO DA PESCA E AQUICULTURA. 2010. Boletim Estatístico da Pesca e
Aquicultura: 2008-2009. Brasília. 99p.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

1

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

SEQUENCIAMENTO DE DNA DE ALTO RENDIMENTO (HTS) DA MICROBIOTA
INTESTINAL DE BAGRE DE PRATA Rhamdia quelen SUPLEMENTADO COM
DIFERENTES SAIS DE ÁCIDOS ORGÂNICOS
Scheila Anelise Pereira¹*; Gabriel Fernandes Alves Jesus¹; Gabriella Vale Pereira2; Bruno
Corrêa Silva3; Lúvia Souza de Sá1; Maurício Laterça Martins1; José Luis Pedreira Mouriño1.
1AQUOS - Laboratório de Saúde de Organismos Aquáticos, Departamento de Aquicultura, Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC), Rod. Admar Gonzaga 1346, 88040-900, Florianópolis, SC, Brasil. 2Fish Nutrition and Health
Research Group, School of Biological Sciences, Faculty of Science and Environment, Plymouth University, Plymouth,
UK. 3EPAGRI - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, Rua Joaquim Garcia, s / n,
88340-000, Camboriú, SC, Brasil.

RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar a influência dietética do mineral quelante ao ácido
propiônico, cálcio ou sódio nas concentrações de 0.25 e 1% sob a composição, dinâmica e riqueza
da microbiota intestinal do jundiá Rhamdia quelen através do sequenciamento de alto rendimento
(HTS). Um total de 225 peixes (8,43 ± 0,18 g) foram distribuídos em tanques circulares de
capacidade de 100L acopladas a um sistema de recirculação de água com filtros mecânicos,
biológicos e de esterilização com luz ultravioleta (UV). Nessas unidades foram distribuidos 15
peixes por tanque em cinco grupos com três repetições cada, à saber: Controle, Ca-propionato
0,25% (Ca0,25%), Ca-propionato 1% (Ca1%), Na-propionato a 0,25% (Na0,25%) e Na-propionato a 1%
(Na1%). A ração foi confeccionada segundo as exigências da espécie e realizou-se a adição de cada
aditivo alimentar. A ração foi fornecida quatro vezes ao dia com 5% da biomassa viva, sendo
ajudada por biometrias. A suplementação foi conduzida por 60 dias. Após o período experimental,
os peixes foram mantidos em jejum por 24. Posteriormente, nove animais por tratamento tiveram
seu o intestino coletado assepticamente, fixado em etanol absoluto puro para posterior extração de
DNA e HTS. A extração de DNA do tecido foi realizada com o mini kit QIAamp® DNA Stool
(QIOGEN, Hilden, Alemanha, DE) seguindo as especificações do fornecedor. No final, a
quantidade de DNA foi quantificada pelo espectrofotômetro NanoDrop ™ 1000 (Thermo Scientific
DE, EUA). As amostras foram mantidas acima de 60 μg μL-1. Na sequência a regiões V3-V4 do
gene 16S do RNAr das amostras foram amplificas usando os primeres 341F (5'CCT ACG GGN
GGC WGC AG 3 ') e 805R (5' GAC TAC HVG GGT ATC TAA TCC 3 '). O sequenciamento de
alto rendimento foi realizado usando a tecnologia Illumina SBS, marcando os nucleotídeos ligados
em cada ciclo por fluorescência, foram realizadas 100 mil leituras e com o pareamento de 300 pares
de base. E as leituras agrupadas com 100% de identidade (ID) usando CD-HIT-DUP em um único
arquivo. O HTS mostrou que a suplementação do ácido propiônico quelatado ao mineral cálcio ou
sódio nas diferentes concentrações aumentou as unidades taxonômicas operacionais e a riqueza em
comparação ao grupo controle. Os principais filos mais dominantes foram Fusobacteria, Firmicutes,
Proteobacteria e Bacteroides. O filo das fusobactérias e o gênero Cetobacterium, especialmente C.
somerae, foram positivamente modulados com suplementação de Ca0,25% e Na1%. O aumento destes
grupos microbianos pode significar melhorias na absorção de nutrientes da dieta, fermentação de
peptídeos (degradação proteica), formação, integridade e maturação de hemácias, pois o grupo mais
dominante foi a Cetobacterium as quais estão relacionadas a produção de vitamina B12. Dessa
forma, pode-se enfatizar que a suplementação com propionato de cálcio ou sódio em diferentes
concentrações alterou beneficamente a microbiota natural de R. quelen.
Palavras-chave: Microbioma, Piscicultura, Jundiá, Mineral, Aditivo alimentar.
Apoio: CNPq.
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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo identificar e avaliar os impactos gerados pelo
Porto do Pecém à comunidade pesqueira do distrito do Pecém, Município de São Gonçalo do
Amarante, no estado do Ceará. Para atingir este objetivo foram realizadas 24 entrevistas com
associados a Colônia de Pescadores Z-06, constituída pelos pescadores de São Gonçalo do
Amarante. Os questionários mostraram os perfis sócioeconômicos dos pescadores. Segundo os
entrevistados, o pequeno distrito que antes da chegada do porto tinha a renda basicamente voltada
para a pesca e o turismo, hoje se encontra com um quadro totalmente diferente, apresentando uma
economia que gira em torno do Porto e das grandes empresas que se instalaram ao redor do distrito.
O Complexo Industrial e Portuário do Pecém teve impactos positivos e negativos sobre a colônia de
pescadores, tendo sido possível observar que a população do Pecém está passando cada vez mais da
pesca para o setor industrial. A pesca foi prejudicada devido à proibição da exploração dos recursos
aquáticos nas aeras próximas ao porto, lugares já conhecido pelos pescadores e fartos de pescado,
com isso tiveram que mudar para outras aéreas desconhecidas. A CearáPortos, empresa responsável
pelo Porto, tem oferecido ao longo dos anos aos pescadores e seus familiares cursos
profissionalizantes, e proporcionado uma melhoria significativa na infraestrutura da cidade, escolas
de qualidade, UPAs, e pavimentação das ruas. Desta forma, o Complexo Industrial e Portuário do
Pecém além de prejudicar a pesca trouxe desenvolvimento ao distrito, mas tem havido o
questionamento do futuro da comunidade pesqueira, que é incerto, mas segue vivo e pronto para
encarar qualquer situação.
Palavras-chave: Comunidade pesqueira; complexo portuário; impactos socioeconômicos.
ABSTRACT:
The present paper aimed to identify and evaluate the impacts of Pecém Port to the fishing
community of Pecém district, São Gonçalo do Amarante, Ceará state, Brazil. A total of 24
interviews were conducted with members of the Z-06 Fishermen's Colony, from São Gonçalo do
Amarante. The questionnaires registered the socioeconomic profiles of the fishermen. According to
interviewees, the small district which before the arrival of the port had its income basically focused
on fishing and tourism, nowadays it has a totally different picture, presenting an economy that
revolves around the Port and the large companies that settled. The Pecem Industrial and Port
Complex had positive and negative impacts on the fishmen, and it was observed that the population
of Pecém is increasingly moving from fishing to the industrial sector. Fishing has been damaged
due to ban on the exploitation of aquatic resources in the near-Port aeras, places already known to
fishermen and fish fed. So, they had to move to other unknown airways. CearáPortos, the company
responsible for Porto, has offered fishermen and their families vocational courses over the years,
and has provided significant improvements in the city's infrastructure, quality schools, UPAs, and
street paving.In this way, the Pecém Industrial and Port Complex, besides damaging fishing, has
brought development to the district, but there has been questioning the future of the fishing
community, which is uncertain, but still alive and ready to face any situation.
Key words: Fishing community; port complex; socioeconomic impact.
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INTRODUÇÃO
A pesca é uma atividade muito antiga, considerada uma das primeiras profissões do homem,
junto com a caça e a agricultura, praticada desde a pré-história (SILVEIRA; SCHANN, 2005;
SHEEL-YBERT et al., 2009). A pesca tem como objetivo principal obter alimento para os seres
humanos, sendo hoje uma importante atividade econômica, empregando uma grande quantidade de
pessoas (DIAS, 2006).
A pesca sofreu poucas alterações ao longo do tempo, diferindo do que aconteceu com outras
atividades produtivas. No Brasil, algumas artes de pesca e embarcações, utilizadas para captura dos
peixes ainda são as mesmas, ou bem parecidas com as utilizadas há cebtenas de anos atrás. Por
outro lado, em países desenvolvidos, a pesca tem apresentado um enorme desenvolvimento
tecnológico, melhoramento nas artes de pesca, grandes embarcações modernas com utilização de
aparelhos eletrônicos (sonar, ecossonda, GPS), materiais mais resistentes e duradouros, que dão
uma maior eficiência na captura dos organismos aquáticos. (DIAS, 2006).
A pesca costeira mundial é realizada principalmente por frotas pesqueiras de pequeno porte ou
artesanais, em comunidades litorâneas que cada vez mais são transferidas para outras regiões por
causa da pressão antrópica. Desta forma, a pesca artesanal é uma atividade caracterizada pelo uso
de embarcações de pequeno porte, sem motorização e que contam com uma autonomia limitada,
usando aparelhos de pesca rudimentares, além da captura de um grande número de espécies de
pequena abundância individual, o que impede a especialização dos métodos de captura e
centralização dos desembarques de pescado, além de gerar uma fragmentação da biomassa da
biocenose (FONTELES-FILHO, 2011).
A atividade pesqueira artesanal representa historicamente grande importância social e
econômica para as comunidades costeiras do Estado do Ceará, principalmente através da pesca
artesanal que representa uma forma milenar de obtenção de alimentos. Para as comunidades
pesqueiras do litoral do Estado desde antes da colonização, as capturas na plataforma continental e
áreas estuarinas representam grande parte de sua subsistência e principal fonte de trabalho e de
renda (FONTELES-FILHO & GUIMARÃES, 2000).
Poucos são os diagnósticos da pesca artesanal nos municípios litorâneos do estado do Ceará.
Um dos primeiros a ser realizado, o diagnóstico da pesca e aqüicultura do município de Icapuí, no
extremo do leste do litoral cearense (FURTADO-NETO & FEITOSA, 2002), mostrou que este
município é eminentemente costeiro e possui baixa disponibilidade de recursos hídricos, sendo a
pesca em Icapuí artesanal e costeira. A pesca da lagosta é a sua principal atividade econômica e
encontra-se sobre-explorada de acordo com este diagnóstico. Já Basílio (2008) e Basílio et al.
(2009), realizaram um diagnóstico da pesca artesanal no estuário do rio Curu, no litoral leste do
Ceará, a partir de um Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) com uma parcela dos pescadores,
acompanhando atividades pesqueiras, através de aplicação de questionários, concluindo que a pesca
era basicamente de peixes do estuário e realizada de modo sutentável.
Os portos geralmente são escolhidos em lugares que são propícios para a pesca, e acabam
impactando na vida da comunidade pesqueira local, que praticam a pesca artesanal e tiram dela a
sua sobrevivência. Geralmente, junto com os portos veem inúmeros empreendimentos, como polo
industrial, grandes imobiliárias, construções de estradas, mudando toda rotina do local escolhido
(SOUZA et al., 2010). Atualmente o distrito do Pecém no estado do Ceará é uma área
industrializada, portador do grandioso Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), e ainda
apresenta outras atividades econômicas como o turismo, a pesca artesanal, produção de artesanatos
e o comércio. Aonde vem se observando conflitos socioambientais (CEARÁPORTOS, 2019).
Para a instalação do Complexo Portuário ocorreu uma nova desapropriação no distrito, desta
vez de comunidades inteiras, gerando conflitos e mudanças nos hábitos da população local. O
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aumento no tráfego de caminhões e de pessoas nas ruas do Pecém impôs um novo ritmo de
circulação à localidade, inclusive com a diminuição da atividade de veraneio (ALBUQUERQUE,
2005). Com a construção e expansão do complexo portuária foi necessário a implantação de
políticas públicas para a compatibilização de conflitos na zona costeira, para não aumentar mais
ainda o impacto do porto na s comunidades pesqueiras, e ter um trabalho junto a eles para gerar
resultados positivos na indução do desenvolvimento (HOFMANN, 2015).
Na comunidade pesqueira do distrito do Pecém não é diferente do que ocorre em outras zonas
costeiras em decorrência da instalação de portos. Com isso os pescadores artesanais foram
selecionados como objeto deste estudo por dependerem diretamente dos recursos costeiros para sua
subsistência, portanto sendo um dos segmentos da população local mais vulnerável às mudanças
socioeconômicas resultantes de projetos de desenvolvimento. O conhecimento desses impactos
sobre os pescadores artesanais permitirá sensibilizar o poder público bem como subsidiar a
elaboração de políticas públicas voltadas para minimizar os efeitos negativos e maximizar os efeitos
positivos das mudanças, podendo ainda ser um instrumento para viabilizar a adoção de medidas
compensatórias para aqueles que sofreram impactos negativos significativos ou irreversíveis
(ARAÚJO et al., 2009).
O presente estudo teve como objetivo geral identificar e avaliar os impactos gerados pelo
Porto do Pecém à comunidade pesqueira do distrito do Pecém, Município de São Gonçalo do
Amarante, no estado do Ceará. Foram objetivos específicos do estudo: identificar os aspectos
positivos e negativos que a o Complexo Industrial e Portuário do Pecém trouxe a comunidade; e
realizar um diagnóstico de como se comportam hoje os pescadores, se procuram novos meios de
vida ou se ainda conseguem viver da pesca.
2- MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo foi realizado no distrito de Pecém, pertencente ao município de São
Gonçalo do Amarante, e que está localizado a aproximadamente 42 km da capital Fortaleza. De
acordo com o Censo do IBGE (2010) possui cerca de 9.156 habitantes. O distrito de Pecém possui
uma área de 128,18 km², que está incluso as mais de 20 comunidades rurais e o centro da cidade.
Além de abrigar toda a praia do Pecém, que é de aproximadamente 7 km, e ainda abriga uma
pequena parte da praia dos Currais, sendo a maior parte pertencente ao município de Caucaia. Os
primeiros habitantes da zona costeira do Pecém foram os índios, que praticavam a pesca e a
agricultura, e que viviam em perfeita harmonia com a natureza, sem que houvesse interferências
significativas que alterassem esse equilíbrio (ALBUQUERQUE, 2005).
Hoje, o distrito de Pecém é uma área industrializada, portador do grandioso Complexo
Industrial e Portuário do Pecém (CIPP), e ainda apresenta outras atividades econômicas como o
turismo, a pesca artesanal, produção de artesanatos e o comércio. Aonde vem se observando
conflitos socioambientais. O Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) é constituído por
três piers marítimos, o primeiro para granéis sólidos, líquidos e cargas gerais não conteinerizadas, o
segundo píer é para recebimento de graneis líquidos e o terceiro e ultimo píer para granel sólido, e
cargas gerais conteinerizadas e não conteinerizadas. Como o porto é no modelo “off shore”, os piers
de atracação estão protegidos de ações das ondas e das correntes, essa proteção é feita por um
quebra-mar de berma na forma de “ L” com 2770 m de extensão. Os piers são ligados ao continente
por uma ponte rodoviária que interliga o Pátio de Armazenagem ás instalações de atracação dos
navios (CEARÁPORTOS, 2019).
O presente estudo foi realizado na colônia de pescadores profissionais e artesanais e
aquicultores Z-6 de São Gonçalo do Amarante. Foram realizadas visitas à praia do Pecém para
entrevistar os pescadores, além de visitas à sede da colônia de pescadores Z-6. Nos dias de sábados
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dos meses de julho e agosto de 2016, e nos sábados dos meses de março e abril de 2018. Para
conhecer a população local e conversar com os próprios sobre a influência do porto. Foram
abordados assuntos de como a vida era antes do porto e como é a vida agora, depois de 20 anos de
convívio com a CIPP. O que mudou, o que melhorou e o que piorou. Além disso, ainda foram
colhidas reclamações referentes há algumas instalações e também depoimentos de pessoas que
trabalham com o turismo local que pediram para serem ouvidos. Um questionário foi aplicado
aleatoriamente a 24 pescadores da colônia de pescadores Z-6. Foram abordados no questionário
assuntos tais como: nível de escolaridade, renda mensal, estado civil, condição de ocupação,
espécies pescadas, tipos de embarcação, mudanças com a chegada do porto, entre outros. Assim
podendo avaliar com mais clareza os impactos do porto sobre a comunidade
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
A colônia de pescadores Z-06 é constituída de todos os pescadores dos distritos do Município
de São Gonçalo do Amarante, e possui cerca de 600 associados. O prédio da associação foi
inaugurado em setembro de 2015, e oferecendo diversos cursos ofertados pela CearáPortos. O
número de pescadores associados à colônia de pescadores no distrito do Pecém, segundo a
presidente da colônia, é de 200 pescadores sendo aproximadamente 160 homens e 40 mulheres.A
associação é responsável pelo registro dos pescadores, sendo através deste registro possível
conseguir a aposentadoria pela pesca. Os pescadores precisam pagar uma contribuição a Capitania
dos Portos do Ceará, para no futuro conseguir o benefício. A maioria dos pescadores entrevistados
possuía cadastro junto a Colônia.
Dos 24 pescadores entrevistados, 18 eram homens e 6 mulheres, uma proporção de 75 % do
sexo masculino e 25% do sexo feminino. Quanto à idade dos pescadores, foi registrado um total de
11 pescadores (45,8%) com idade mais avançada, na faixa de 55 a 65 anos. Um total de 9
pescadores (37,5%) na faixa de 45 a 55 anos, e 2 pescadores (8,3%) na faixa de 35 a 45 anos, e
também 2 pescadores (8,3%) na faixa de 25 a 35 anos, não tendo sido observado nenhum pescador
na faixa de idade de 15 a 25 anos (Figura 1).
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Figura 1. Frequência absoluta por faixa de idade (em anos) dos pescadores do distrito do Pecém, do
Município de São Gonçalo do Amarante, Ceará, entrevistados no presente estudo.
Como podemos observar a maioria dos pescadores eram de idade mais avançada. Este fato já
poderia ser considerado um reflexo da instalação do porto, que trouxe para o distrito do Pecém um
maior desenvolvimento, como abertura de novas escolas, cursos de inglês, informática, entre outros.
O que propôs para os mais jovens uma maior oportunidade de estudo, migrando para outras áreas de
trabalho além da pesca. Em estudo similar realizado no distrito de Bitupitá, do Município de
Barroquinha, no estado do ceará, 34% dos pescadores entrevistados apresentou uma idade variando
entre 31 e 40 anos. A faixa de idade de 41 a 50 anos apresentou 26% dos pescadores entrevistados.
Um total de 21% dos pescadores estava na faixa de 51 a 60 anos, 13% de pescadores estavam na
faixa de 21 a 30 anos, enquanto que o menor número de entrevistados estava na classe de 61 a 70
anos com apenas dois pescadores (FERNANDES, 2008). A população de pescadores de Bitupitá é
mais jovem do que a do Pecém, o que podemos observar a nítida influência do Complexo Portuário
do Pecém á comunidade de pescadores do distrito.
O estado civil da maioria dos pescadores do Pecém da Colônia de Pescadores Z-06 era de
casados, no levantamento feito através do questionário 66,67% dos entrevistados eram casados, e
33,33% eram solteiros. A maioria das marisqueiras era casada com pescadores, relataram fazer o
trabalho em conjunto para o sustento da família. Muito cedo os pescadores do Pecém começaram a
praticar a pesca, a profissão ensinada pelos pais para os filhos e que requeria muito esforço.
De acordo com os entrevistados, desde pequenos, os filhos de pescadores aprendizes se
empenhavam em ajudar seus pais. Com isso acabavam esquecendo os estudos, o que gerou um
grande número de pescadores sem muito conhecimento escolar.
Desta forma, quanto ao nível de escolaridade, as respostas aos questionários mostraram que a
grande maioria dos pescadores, 20 deles (83,3 % dos entrevistados) apesar de ter frequentado a
escola, não concluíram nem o ensino fundamental. Apenas dois (8,3%) dos pescadores
entrevistados concluíram o fundamental completo, e que apenas um pescador (4,2%) terminou o
ensino médio. Também houve um caso de um pescador (4,2%) que nunca frequentou a escola, que
desde sempre sua vida foi dedicada a pesca (Figura 2).
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Figura 2. Frequência absoluta por nível de escolaridade dos pescadores do distrito do Pecém, do
Município de São Gonçalo do Amarante, Ceará, entrevistados no presente estudo.
O questionário ainda abrangeu o número de moradores por família de cada pecador, tendo
como maior resposta um total de 1 a 3 pessoas por moradia, ou seja, 54% do total. Muito próximo
ficou também o de 4 a 6 moradores por residência, com 42%, e por último ficou de 6 a 8 moradores
por residência, abrangendo apenas 2% do total. O número de moradores variou bastante com
relação à renda dos entrevistados. A condição de ocupação dos entrevistados foi bem positiva, dos
24 entrevistados apenas um pescador pagava aluguel, sendo que entre os outros 23, dois tinham
casa cedida pelos pais, e os outros 21 tinham casa própria.
A renda mensal proveniente da pesca segundo os entrevistados não chega nem a um salário
mínimo. Segundo eles, a pescaria já não está mais satisfatória como antigamente. Os 100% dos
entrevistados afirmaram ganhar entre 300,00 a 400,00 reais por mês com a atividade de pesca.
Atuando assim apenas como um auxílio na fonte de renda. Ainda segundo os pescadores
entrevistados, eles estão “se virando” como podem para aumentar sua fonte de renda. Em conversa
com os próprios afirmaram fazer “bicos”, como servente, pintor, entre outros. Os pescadores mais
velhos estão aposentados pela pesca e continuam exercendo a profissão por amor. Algumas
mulheres trabalham também como artesãs para o complemento da renda. E ainda um entrevistado
conseguiu montar uma peixaria, onde compra os peixes trazidos pelos outros pescadores e revende
para o comércio local.
Em contraponto a este resultado, Gomes (2014) relatou que o salário médio, proveniente da
pesca no distrito do Pecém, declarado por pescadores entrevistados em seu estudo era de R$ 750,00.
Comparando com os relatos dos pescadores entrevistados no presente trabalho, houve uma queda na
renda dos pescadores em relação à pesca no decorrer dos últimos anos. Os entrevistados afirmaram
que após a construção do porto, eles ficaram impedidos de praticar a pescaria em áreas já
conhecidas e de grande fartura, e tiveram que migrar para outros pontos de pesca.
No estado do Rio de Janeiro ocorreu um episódio semelhante na Pedra de Guaratiba, frente à
construção de um complexo portuário na Baía de Sepetiba. A construção do porto de 3,8
quilômetros, da Tyssen Krupp Companhia Siderúrgica do Atlântico, delimitou uma área de
exclusão de pesca, provocando conflitos com pescadores artesanais que apresentam resistência
diante do espaço concebido. Além disso, a escavação no fundo da Baía para a construção do porto
revolveu sedimentos contaminados por metais. pesados (zinco e cádmio) durante décadas,
comprometendo a qualidade do pescado e reduzindo em 70% (EGAL, 2013).
Os pescadores entrevistados relataram que as espécies de peixes capturadas pela pesca
artesanal já não é tão fácil de serem encontradas. Também foi relatado pelos pescadores
entrevistados que com a expansão do porto, os camarões que eram um carro forte da pesca do
distrito sumiram significativamente, e eles atribuem a dragagem feita para aumentar o calado
proporcionando assim receber maiores embarcações. Isto porque, o substrato que é o habitat natural
dos camarões sofreu um grande impacto, o que acabou acarretando o sumiço do crustáceo.
Os Pescadores artesanais entrevistados estão preocupados com a possibilidade de danos
ambientais pela dragagem de implantação e aprofundamento, como também as futuras dragagens de
manutenção. Ocorreu um conflito semelhante em Açu, distrito do município de São João da Barra,
RJ. A população, agricultores e pescadores artesanais da região estavam preocupados com a
possibilidade de danos ambientais pela dragagem de implantação e aprofundamento, como também
as futuras dragagens de manutenção realizado Complexo Industrial do Superporto do Açu
(CASTRO; ALMEIDA, 2012).
O Porto do Pecém, trouxe impactos negativos e positivos para a pesca. Os pescadores
entrevistados afirmaram que ficaram proibidos de pescar nas aéreas próximas do porto, pois poderia
causar acidentes, já que grandes embarcações atracam no complexo a toda hora. E nessa área de
proibição era um estoque pesqueiro já conhecido pelos pescadores, e tinha abundância de muitas
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espécies. Apesar dessa proibição os pescadores falaram que atualmente não há nenhum tipo de
conflito entre a comunidade pesqueira e o porto do Pecém.
Albuquerque et al (2009), em conversas com os pescadores locais, relatou que haviam
conflitos entre os pescadores do distrito do Pecém e Taíba, os pescadores do Pecém queriam
praticar a exploração do pescado na Taíba, porém os pescadores do local eram contra, e na época
houve uma tentativa de imperdir, gerando um conflito. Hoje os dois distritos, que pertencem a
mesma associação de pescadores Z-06 conviviam bem.
A dragagem também já citada anteriormente também foi muito comentada como um ponto
negativo. Antigamente o distrito do Pecém tinha até uma data comemorativa para festejar as boas
capturas de camarões, hoje o crustáceo está escasso.
Os parentes e amigos de pescadores entrevistados que trabalham com o turismo também
pediram para serem ouvidos e reclamaram da falta de turista na praia do Pecém, afirmaram que
desde a chegada do Porto cada vez mais a praia fica deserta, indagaram a seguinte frase: “Lugar
onde operário mora, turista não quer andar.” Para eles o afastamento do turista se dá pelo
crescimento do porto, onde a Praia do Pecém ficou sendo vista como um local apenas de trabalho e
não de diversão. E ainda afirmaram que os trabalhadores do porto não costumam visitar o Pecém.
Alguns pescadores entrevistados se sentiram incomodados com a falta de aviso sobre o
impacto da esteira de carvão mineral a toda comunidade do Pecém, eles só escutaram comentários
que causava mal a saúde, porém não receberam nenhum tipo de visita por parte da CearáPortos,
empresa responsável, sobre os possíveis impactos dessa esteira.
Outro impacto negativo muito citado pelos pescadores é sobre a violência que assola o
Distrito, de uma cidade calma e pacata a uma cidade violenta. Eles atribuem ao crescimento rápido
do Pecém e que trouxe pessoas desconhecidas de fora, que hoje costumam tumultuar, observaram
índices de violência e um crescimento contínuo de uso de drogas. Afirmaram hoje terem medo de
terem seus pertences roubados, e de seus filhos mais jovens se meterem com as drogas.
O impacto positivo mais citado pelos pescadores foi a oportunidade de emprego que o
Complexo Industrial e Portuário do Pecém trouxe para o distrito. Falaram que muitos de seus
familiares hoje são empregados pelo porto, e vivem em uma condição melhor do que antes, são bem
remunerados e assistidos, o que levaram a muitos a deixarem a pesca. A situação do Pecém antes do
porto era bem críticas, tinham ruas esburacadas, não tinham saneamento básico, escolas precárias,
apenas um posto de saúde que não conseguia amparar a população. Hoje o distrito do Pecém conta
com várias ruas pavimentadas, escolas de qualidade e com uma boa infraestrutura, também conta
com uma delegacia de polícia, e uma UPA 24 horas. Além das diversas estradas que foram
construídas ou estão em construção para um rápido acesso ao porto. Trouxe também um grande
variedade de comércio para a cidade, bancos, lojas.
Na colônia de pescadores ocorre vários cursos promovidos pela CearáPortos para toda a
comunidade pesqueira, o que proporciona o aprendizado tanto dos pescadores como de seus
familiares. Ocorre diversos cursos como: Artesanato, informática básica, panificação, ballet, reforço
escolar, dentre outros. Gerando aprendizagem e futuras oportunidades de emprego e renda.
Quando perguntados sobre as expectativas de futuro da comunidade pesqueira do Pecém, 50%
dos pescadores entrevistados afirmou que a pesca está acabando por conta de oportunidades de
empregos melhores com o Porto do Pecém. A outra metade dos pescadores continuam firmes na
pesca. Outros fatores positivos citados, é que os pescadores podem se aposentar pela pesca, e
também conseguir empréstimos com mais facilidades para investir nas embarcações e artes de pesca.
4- CONCLUSÃO
Apesar dos impactos negativos do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, de acordo com
os pescadores entrevistados da comunidade pesqueira do distrito, os impactos positivos também
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foram evidentes. A região do São Gonçalo do Amarante hoje é umas das regiões que mais cresce no
Brasil. O Porto do Pecém trouxe para o distrito muitas oportunidades de emprego, um comércio
moderno, uma infraestrutura de qualidade. Os familiares dos pescadores estão migrando cada vez
mais da pesca para trabalhar no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, pois são muito melhores
remunerados. A atividade pesqueira no distrito deixou de ser a principal e menos procurada pelas
pessoas para praticá-la.
A partir dos resultados obtidos nas entrevistas com os pescadores, foi observado a população
pesqueira está ficando envelhecida, e que menos jovens procura a profissão, e que os estoques
pesqueiros estariam cada vez mais escassos os pescados na região do Pecém.
Uma sugestão de solução apontada pelos pescadores seria fazer um levantamento sobre outras
áreas para exploração pesqueira. A CearáPortos poderia junto com profissionais competentes fazer
um estudo sobre alternativas de áreas de captura, ou até então montar um sistema de produção de
peixes em cativeiro dentro do mar. A comunidade pesqueira se sente desprotegida de informação
em relação as instalações do Complexo Industrial e Portuário do Pecém. É necessário que a empresa
responsável não só promova cursos, mas que informem sobre os impactos ambientais e futuras
consequências a saúde que as instalações possam gerar em todo o distrito.
Apesar da pesca no Pecém pode estar fraca e das dificuldades, ainda existem pescadores
artesanais que vão se adaptando e procurando cada vez mais se fortalecer, com parcerias que vão
surgindo com os setores públicos e com a CearáPortos.
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RESUMO: Durante 2018 e 2019, 61 entrevistas tipo Snowball foram realizadas em 5 municípios
da bacia Tocantins-Araguaia visando conhecer a percepção ambiental dos pescadores artesanais
sobre o comportamento e a abundância de seis principais espécies comerciais de peixes no rio
Araguaia. Mesmo sendo preliminares, os resultados indicaram que Os pescadores detêm grande
conhecimento acerca do período e local de reprodução das principais espécies comerciais de peixes,
assim como hábito alimentar. A constatação da maioria sobre diminuição geral dos estoques de
peixes indica que, além de corroborar com estudos dos ecossistemas continentais, a degradação traz
à tona uma realidade que vai além da atividade pesqueira, pois o futuro destes ecossistemas depende
de um debate amplo com a sociedade civil na Bacia Tocantins-Araguaia.
Palavras-chave: pescador artesanal; peixes; degradação.

ABSTRACT: During 2018 and 2019, 61 Snowball interviews were carried in 5 cities of the
Tocantins-Araguaia basin to assess the environmental perception of artisanal fishermen about the
behavior and abundance of six main commercial fish species in the Araguaia River. Although
preliminary data, the results indicated that the fishermen have great knowledge about the period and
place of reproduction of the main commercial species of fish, as well as feeding habits. The
majority's finding of a general decrease in fish stocks indicates that, in addition to corroborating
with studies of continental ecosystems, degradation brings out a reality that goes beyond fishery
activity, as the future of these ecosystems depends on a broad debate with society civil on
Tocantins-Araguaia basin.
Key-words: artisanal fishermen; fish; degradation.
.
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1- INTRODUÇÃO
A ecologia humana trata de forma essencial as interações das populações humanas com
recursos naturais aos quais estão ligados (Begossi, 2004), sendo extremamente relevantes nos
estudos multidisciplinares, principalmente quando os recursos utilizados geram um retorno
econômico para a sociedade, como é o caso da pesca artesanal.
Exercendo um relevante papel na segurança alimentar de comunidades tradicionais, bem
como na economia local e regional, o sucesso das pescarias está intrinsicamente ligado com a
capacidade do pescador de entender o meio no qual está inserido e dinâmicas do ambiente. Nessa
perspectiva estudos que contemplem o etnoconhecimento é fundamental para o entendimento e
possíveis intervenções com enfoque no desenvolvimento sustentável.
Dentro desse escopo, o conhecimento das características socioeconômicas dessas
comunidades busca elucidar o processo de internalização das técnicas empregadas e sua eficiência
relacionada a esses fatores. O reconhecimento das diferenciações de dinâmicas dos atores com o
meio em acordo com a organização social pode ser percebido por Leme e Begossi (2004) quando
constataram que na bacia do rio Negro os pescadores urbanos expandiam seus nichos de pesca
gradativamente ao mesmo tempo em que assimilavam rapidamente novas tecnologias enquanto
pescadores de populações rurais da mesma bacia tinham como principal complemento de renda a
agricultura e o extrativismo. Tais fatores indicam que intervenções sejam abordadas de maneira
diferentes, ressaltando que a pesca em comunidades próximas geograficamente pode ser
semelhante, mas ainda assim singular.
Neste sentido, este trabalho objetiva, com dados preliminares, apresentar a percepção
ambiental de comunidades da bacia Tocantins-Araguaia sobre os recursos pesqueiros mais
importantes comercialmente e sua relevância socioeconômica e ambiental no contexto da região
norte. A devida importância é dada, pois Tocantins-Araguaia é a segunda maior do Brasil e a mais
extensa em área de drenagem totalmente inserida em território brasileiro (PRYSTHON et al, 2019).
2- MATERIAL E MÉTODOS
Entrevistas estruturadas, em questionário específico (Anexo 1), foram aplicadas pelo método
de “snowball” ou “Bola de neve”, que consiste numa forma amostral não probabilística de análise
qualitativa que utiliza cadeias de referências, neste caso, pescadores artesanais. O “snowball” é uma
ferramenta útil para estudar questões delicadas, de âmbito privado e, portanto, requer o
conhecimento das pessoas pertencentes ao grupo ou reconhecidos por estas para localizar
informantes para estudo (VINUTO, 2014). As entrevistas foram aplicadas em cinco municípios de
dois estados da região Norte (Figura 1), sendo: no Tocantins: Caseara, Xambioá, Esperantina e
Araguatins, e no Pará, o município de Itupiranga. As entrevistas foram realizadas entre dezembro de
2018 a maio de 2019.
Os questionários colheram dados sócio-econômicos e de etnoconhecimento da ictiofauna,
considerando: as principais espécies de relevância comercial, seu nome popular, o hábito alimentar,
o local e o período reprodutivo, assim como a percepção dos pescadores sobre a abundância destes
peixes. Juntamente com o questionário foram expostos aos pescadores imagens para
reconhecimento de espécies pré-selecionadas levando em consideração a relevância destas espécies
para a Bacia Tocantins-Araguaia e o seu valor comercial, a saber: Pirarucu Arapaima gigas, Mapará
Hypophthalmus marginatus , Tucunaré Cichla sp., Branquinha Psectrogaster amazonica, Surubim
Pseudoplatystoma punctifer e Jaraqui Semaprochilodus brama .
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Figura 1. Região de estudo com destaque aos municípios abordados.

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram realizadas 61 entrevistas, sendo 6 em Itupiranga, 12 em Araguatins 15 em Esperantina,
7 em Xambioá e 21 em Caseara. Dos entrevistados, 82% são homens e 18% mulheres e faixa etária
média dos foi de 35 anos para mulheres (sendo a mais jovem 26 e a mais idosa 52) e 45 anos para
os homens (22 o mais jovem e 77 anos o mais idoso) (figura 2). Geralmente os homens
permanecem mais tempo na atividade pesqueira. No entanto, a participação da mulher é mais
frequente na pesca artesanal continental do que na pesca marinha. Com relação ao tempo em
exercício na pesca os municípios de Araguatins, Esperantina e Xambioá apresentaram a mesma
média para os homens, de 24 anos de pesca. Em Caseara foi observado o menor tempo para os
homens, de 18 anos, enquanto as mulheres apresentaram maior índice, de 14 anos. Em Itupiranga
foi observado o maior tempo médio, de 33 anos.

Figura 2 - Distribuição e faixa etária por gênero e tempo de exercício na pesca dos entrevistados.
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Quando questionados sobre o nome popular das espécies apresentadas houve a presença de
diferentes termos, seja apenas em pequenos detalhes de grafia ou o nome por completo todas as
espécies (Tabela 1). O A. gigas foi identificado como “Pirosca”, “Pirarucu” ou ainda não
identificado por alguns entrevistados, o que pode ser explicado pela pesca dessa espécie é muito
focada e específica e a tendência é apenas alguns pescadores a realizarem (Kristen, 2018). Em 4 das
5 comunidades a maioria dos entrevistados reconheciam a espécie como “Pirosca” o que difere do
Pirarucu, nome mais conhecido nas comunidades amazônicas (Honda, 1972. Boischio, 1992). O H.
marginatus foi citado com 4 nomes diferentes: Mapará, mapará de esporão, mampará e “Fidalgo”,
sendo esta última uma espécie diferente da apresentada, mas da mesma família (Ageneiosus
brevifilis) o que pode estar relacionado a interpretação diferente da imagem apresentada ao
entrevistado. Esperantina foi a que apresentou menor conhecimento da espécie e teve muitos relatos
de que o peixe não era comum em seus ambientes de pesca, o que justifica o baixo conhecimento na
comunidade.
Para a Cichla sp não houve nenhuma ocorrência de não conhecimento do gênero Cichla, que é
popularmente chamado de tucunaré, mas algumas ocorrências de não relato de espécie, que na
região é “Tucunaré Pitanga” (Begossi, 1990. Botelho, 2007). 64% dos entrevistados relataram
apenas “Tucunaré” em sua identificação, já 33% ressaltaram o “Tucunaré pitanga”. Houve dois
casos de nomenclaturas diferentes dessas duas, sendo elas “Tucunaré Açu” outra espécie da mesma
família, e o relato de apenas “Pitanga” que demonstra que o gênero pode ser muito obvio aos olhos
do pescador dispensando o uso da palavra “Tucunaré”. O P. amazônica, teve o nome branquinha
citado em todas as comunidades entrevistadas, sendo Araguatins e Xambioá relatando ainda 4
outros nomes diferentes (curimatá, Durão, João duro e pataca escama dura). Para o P. punctifer, o
surubim foi citado em todas, porém ainda é conhecido como cachara e pintado. Por fim, o S. brama
é mais conhecido como jaraqui, porém algumas comunidades chamam também de curimatá e
curimba.
A diversidade de nomes populares dado aos peixes tem origem principalmente no latim ou
línguas nativas e consideram variáveis como morfologia, nomes de planta, pessoas, padrão de cor,
comportamento, sabor/cheiro, habitat, tamanho e localidade (FREIRE e CARVALHO-FILHO,
2009). Por outro lado, esta diversidade de nomes fragiliza a compilação de dados para a estatística
pesqueira (FREIRE e PAULY, 2005) e dificulta uma avaliação mais precisa dos estoques, pois a
estatística generaliza ao registrar apenas um nome popular (VASCONCELLOS et al, 2007). No
caso da bacia Tocantins Araguaia, a sinonímia entre nomes populares dados a um mesmo peixe, na
qual sugere-se um intercâmbio em taxonomia e ajustes de vocabulário nas comunidades ribeirinhas
(PRYSTHON et al., 2017)
Tabela 1: Número de nomes populares identificados por espécies e por município nas entrevistas.
Município/
A. gigas

H. marginatus

Cichla sp.

P. amazonica

P. punctifer

S. brama

Araguatins

2

4

2

5

3

2

Caseara

2

1

2

2

3

2

Esperantina

2

2

3

3

3

3

Itupiranga

2

2

2

2

1

2

Xambioá

2

2

2

5

2

1

Espécie
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Com relação à percepção dos pescadores sobre o hábito alimentar das espécies citadas, o A.
gigas, P. punctifer e Cichla sp foram os mais assertivos, indicados por se alimentarem apenas de
peixes com 90, 96 e 99% de citações, respectivamente (Figura 3). Indicando um alto conhecimento
dos pescadores sobre o hábito destas espécies, que são essencialmente piscívoras (SUAREZ et al.,
2001; BRAGA et al., 2014). O H. marginatus teve 10 citações de hábitos alimentares, sendo que o
agrupamento em que foram citados “insetos”, “lôdo”, “alga”, “lama” e “plâncton”, representaram
juntos 72% das citações, confirmando o hábito zooplanctívoro (LUNDBERG e LITTMANN,
2003). As espécies P. amazônica e S. brama, tiveram a maioria de citações de hábito alimentar em
“lama” e lôdo”, com 62 e 85% das citações, respectivamente, confirmando o hábito detritívoro
destas espécies (BATISTA E LIMA, 2010).

Figura 3. Percepção dos entrevistados quanto ao hábito alimentar das espécies.

Quando questionados sobre o local de reprodução das espécies, os pescadores citaram 21
locais diferentes (Figuras 4), com algumas sinonímias. O ambiente “Lago” foi o mais citado para o
A. gigas, P. amazônica e S. brama. Esta indicação corrobora com estudos sobre a importância do
ambiente de lago para a manutenção e biodiversidade e abundância íctia (SANCHES-BOTERO e
ARAÚJO-LIMA, 2001). Uma grande parcela (36%) não soube responder o local de reprodução do
P. punctifer e H. marginatus. Enquanto que o Cichla sp teve a maioria das citações (33%)
indicando que o local de reprodução desta espécies em “galhos”, contradizendo estudos que
indicam que o gênero Cichla se reproduz em ambientes lênticos onde os macho cavam ninhos em
locais rasos onde ocorrem os estágios de desova (GOMIERO et al., 2009)
Com relação à sazonalidade da reprodução das espécies, os pescadores perceberam que o
período conhecido como Inverno, que coincide com as chuvas, é onde os peixes se reproduzem
(Figura 5). O Cichla sp também foi citado como desova o ano todo devido à suas desova parcial
(GOMIERO et al., op cit.). Vale lembrar que o período de inverno para os pescadores, na bacia
Tocantins-Araguaia, é considerado entre outubro e março, onde há maior concentração de chuvas e
aumento do nível do rio, coincidindo com o período de reprodutivo das espécies de peixes
(BRASIL, 2011).
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Por fim, a percepção dos pescadores com relação à abundância de peixes indicou que a
maioria das espécies citadas está em diminuição (Figura 6), com 52% das opiniões com destaque ao
A. gigas, seguido pela opinião de que não houve mudanças nos estoque destes peixes (26%) e a
opinião de que houve aumento (21%). Apenas 1% não soube responder. A percepção da depleção
dos estoques citado pela maioria corrobora com estudos que indicam que o futuro dos ecossistemas
continentais está sofrendo consequências oriundas de mudanças climáticas, afetando diretamente os
recursos pesqueiros (TONKIN et al., 2019).

Figura 4. Percepção dos entrevistados quanto ao local de reprodução das espécies.

Figura 5. Percepção dos entrevistados quanto ao período reprodutivo das espécies.
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Figura 6. Percepção dos entrevistados quanto ao grau de abundância das espécies.

4- CONCLUSÃO
Os diferentes nomes populares citados às espécies refletem a própria pluralidade da pesca
artesanal, mesmo em comunidades que pescam no mesmo rio e são próximas geograficamente. Os
pescadores demonstraram grande conhecimento acerca do período e local de reprodução das
principais espécies comerciais de peixes, assim como hábito alimentar. A constatação da maioria,
da diminuição geral dos estoques de peixes, indica que, além de corroborar com estudos dos
ecossistemas continentais, traz à tona uma realidade que vai além da atividade pesqueira, pois o
futuro destes ecossistemas depende de um debate amplo com a sociedade civil, neste caso, na bacia
Tocantins-Araguaia, para direcionar esforços e políticas públicas voltadas à preservação e
conservação destes ambientes, considerando e valorizando primeiramente o conhecimento
tradicional. Salienta-se, ainda, que por serem dados preliminares, um maior número de entrevistas e
metodologias de amostragem, são necessárias visando a complementariedade de ações rumo ao
desenvolvimento sustentável da pesca artesanal continental.
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Anexo 1. Ficha de entrevista aos pescadores.
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O PROJETO DE ENSINO COMO FERRAMENTA DE INTEGRAÇÃO ENTRE A
COMUNIDADE E O INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA, CAMPUS AMAJARI.
Daniele Sayuri Fujita1; Karine Kelly Cavalcante Oliveira1; Marcelo Figueira Pontes1;
Pierlangela Nascimento da Cunha1; Valéria da Rocha Sobral2*.
1

Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Roraima. 2*valeria.sobral@ifam.edu.br,
Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal do Amazonas.

RESUMO: O projeto de ensino do Instituto Federal de Roraima é responsável pelo fomento de
atividades práticas que diversifiquem o ensino aprendizagem dos discentes. O objetivo deste projeto
foi envolver os alunos nas etapas de reprodução e manejo das larvas de tambaqui (Colossoma
macropomum), bem como estreitar a relação do Instituto com a comunidade local, através da
distribuição dos alevinos e oferecer apoio técnico. Desde o início do segundo semestre de 2017 os
alunos do curso técnico e tecnológico em aquicultura se revezaram na formação do plantel de
reprodutores e no manejo dos viveiros. Em meados de outubro os discentes realizaram as técnicas
de indução hormonal e extrusaram uma fêmea e dois machos de tambaqui, resultando um total de
530g de ovos, sendo 70% fertilizados. Os ovos foram incubados e monitorados no laboratório de
reprodução do Campus Amajari. As larvas foram transferidas para os viveiros até tornarem-se
juvenis e prontas para a distribuição aos piscicultores da região. Ao longo de todo o projeto de
ensino as atividades desenvolvidas foram relacionadas as disciplinas específicas do curso, tais como
fisiologia, nutrição, reprodução, manejo e extensão. Os discentes realizaram o cadastramento dos
piscicultores e davam as primeiras orientações técnicas no momento do recebimento dos alevinos.
No total foram distribuídos 10 mil alevinos para pequenos produtores do Amajari. O ensino teórico
aliado às práticas contribuíram com a formação crítica, empreendedora, sustentável e técnica dos
discentes dos cursos em Aquicultura do Campus Amajari, possibilitando a vivência das rotinas da
aquicultura e preparando para o campo profissional e autônomo. E ainda, a contribuição do Campus
Amajari na distribuição de alevinos e orientação técnica aos produtores locais.

Palavras-chave: Aquicultura; Extensão; Reprodução.
Apoio: IFRR.
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TANQUE CHIVICO: UMA ALTERNATIVA PARA A PISCICULTURA NA VÁRZEA
AMAZÔNICA
Edílson Almeida Pereira1; Mateus Sobral Pereira2; Thiago Marinho Pereira3.
1

edilsonpereira2000@yahoo.com.br. Acadêmico do curso de Engenharia de Pesca, UFOPA.
mateusssobral@gmail.com. Acadêmico do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, UFOPA.
3
tmarinhopereira@gmail.com. Professor do curso de Engenharia de Pesca, UFOPA.
2

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo, implementar o uso de gaiolas com flutuadores
acopladas em tanques escavados, nas propriedades de região de várzea amazônica, para uso na
piscicultura. Utilizou-se como metodologia, a pesquisa-ação, através da construção de um protótipo
de gaiola para tanque escavado, empregando como materiais, tubo PVC, polietileno, madeira,
pregos, tela de nylon, barbantes de nylon, vergalhão e estacas de madeira. A gaiola e o tanque
escavado foram construídos em escala menor, sendo feito o experimento em um terreno com perfis
de várzea. Os materiais utilizados no experimento possibilitaram o deslocamento vertical da gaiola
durante o período de subida e descida dos rios. O referido experimento teve como protótipo um
tanque de 1,2m x 0,9m x 0,35m com capacidade volumétrica para 378L de água, escavado em solo
argiloso, típico da região de várzea; para a gaiola acoplada ao referido tanque, foi necessário uma
estrutura armada em madeira fixada com pregos, tela em nylon, flutuadores em polietileno fixados
com barbantes de nylon, vergalhão e estacas de madeira ou varejões para manter a referida gaiola
estável para suportar a força da correnteza do rio amazonas. Durante o período da vazante, a gaiola
ficará dentro do tanque escavado, recebendo água corrente, através de um pequeno canal, ligado a
um outro tanque, para a limpeza dos dejetos dos peixes. No período da cheia, a gaiola irá flutuar,
conforme o aumento do nível da água, evitando que os peixes sejam dispersos do local de
contenção. Em análise do custo-benefício, verificou-se que a construção da gaiola e do tanque
escavado apresentará reduzida oneração para o ribeirinho, haja visto a possibilidade de utilização de
materiais recicláveis, como garrafas PET para os flutuadores, madeira retirada da própria área de
várzea, sendo necessário somente a compra da tela e outros materiais, itens de baixo custo de
aquisição. Através do experimento foi possível perceber que a estrutura oferece condições para esta
atividade, possibilitando a flutuação da gaiola verticalmente, conforme aumenta o volume de água,
dentro do tanque escavado. Como conclusão, verificou-se que o referido projeto tem viabilidade
para ser uma nova alternativa na piscicultura da região de várzea amazônica, obedecendo aos
períodos de vazante e enchente, sem a necessidade de deslocamento dos mesmos, possibilitando aos
residentes, mudanças em seus atuais aspectos socioeconômicos, fomentando a renda familiar e
garantindo a segurança alimentar de inúmeras famílias durante a época do Defeso.
Palavras-chave: gaiola; tanque-rede; aquicultura; várzea; práticas sustentáveis.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

1

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

CARACTERIZAÇÃO DAS EMBARCAÇÕES PESQUEIRAS DIRECIONADAS A
CAPTURA DE PESCADA AMARELA (Cynoscion acoupa, LACÈPEDE, 1801) NO
MUNICÍPIO DE BRAGANÇA, NORDESTE DO ESTADO DO PARÁ
Aldeize Driely Cardoso da Silva1*; Leonnan Carlos Carvalho de Oliveira2; Ryuller Gama
Abreu Reis3; Cíntia Samira Bezerra do Nascimento4; Bianca Gomes da Silveira5; Danilo
Sebastião Rocha Amaral6; Francisco Carlos Alberto Fonteles Holanda7
1
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Acadêmica do curso de Engenharia de Pesca da UFPA; bsgomes6@gmail.com. Acadêmica do curso de Engenharia de
6
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fcholanda@ufpa.br. Doutor em Ciências Marinhas Tropicais/Docente do curso de Engenharia de Pesca da UFPA.

RESUMO: O município de Bragança encontra-se como o terceiro maior porto de desembarque de
pescado no Estado do Pará, ficando atrás apenas de Belém que é capital do Estado e Vigia. Dentre
os recursos pesqueiros explorados pela frota bragantina, destaca-se a pescada amarela, espécie que
ocupa o primeiro lugar em produção pesqueira do Estado do Pará, e que possui elevada importância
econômica e social. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi caracterizar as embarcações
pesqueiras direcionadas a captura de pescada amarela (Cynoscion acoupa) no município de
Bragança, nordeste do Estado do Pará. As informações foram obtidas no período de maio a junho de
2019, através da aplicação de entrevistas semiestruturadas e conversas informais realizadas com os
atores do sistema de pesca da pescada amarela no município de Bragança, além de observações in
loco a fim de ratificar as informações obtidas. No município de Bragança, a frota direcionada para a
captura dessa espécie é composta por barcos de pequeno e médio porte, construídos de madeira,
com tamanhos que variam de 7,99 a 22,99 metros de comprimento, e que possuem capacidade de
estocagem entre 25.000 a 50.000 toneladas de pescado. Em relação ao número de tripulantes, as
embarcações possuem uma tripulação variando entre 7 a 9 integrantes. No que se refere à propulsão
do motor, a sua potência fica no intervalo entre 150 a 370 Hp, e devido a maior autonomia das
embarcações, é relatado um menor número de viagens mensais, que duram cerca de 23 a 25 dias. A
maioria das embarcações utiliza o gelo para conservação do pescado que são colocados em suas
urnas. Contudo, a frota atuante na captura dessa espécie está investindo em novas tecnologias,
sendo observadas embarcações que utilizam câmaras frigoríficas para conservação do pescado.
Além disso, também pode ser relatada a presença de máquinas de recolhimento de redes, que vêm
sendo utilizados frequentemente pelos pescadores, com o intuito de reduzir o esforço na captura.
Atualmente, a maioria das embarcações de médio porte, possuem aparelhos que auxiliam na
navegação e localização de cardumes como radar, ecosonda, GPS (Global Position System) e rádio.
Dessa forma, conclui-se que a frota de pesca direcionada a captura de pescada amarela, é composta
de embarcações de pequeno a médio porte, sendo que o porte influencia diretamente nas
características da embarcação, como capacidade de estocagem, potencia do motor e número de
viagens mensais. Além disso, a frota atuante na captura dessa espécie está investindo em novas
tecnologias em suas embarcações, sendo de fundamental importância para o desenvolvimento da
atividade, pois otimizam o tempo das pescarias, auxiliam no processo de captura, proporcionam
maiores volumes capturados e diminuem os custos de produção.
Palavras-chave: Frota de pesca; Pesca semi-indústrial; Costa norte do Brasil.
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RECUPERAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DA PESCA DA LAGOSTA NO BRASIL:
UMA PROPOSTA INOVADORA DE ORDENAMENTO PESQUEIRO
Paulo Parente Lira Cavalcante1*; Manuel Antonio de Andrade Furtado-Neto2
1*
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Memorial University of Newfoundland-Canadá, Professor Associado do Departamento de Engenharia de Pesca - UFC.

RESUMO: O presente trabalho aborda o ordenamento da pesca de lagostas do gênero Panulirus, o
principal produto pesqueiro do Nordeste e o principal produto de exportação da pesca do Brasil,
desde meados da década de 1950. O estudo teve como objetivo geral realizar uma análise histórica e
comparativa das medidas de ordenamento adotadas na administração da pesca de lagosta no Brasil e
no Atlântico Ocidental, para identificar aquelas medidas que mostraram-se positivas para assegurar
a continuidade da atividade e dos estoques naturais deste crustáceo. Foram realizado a partir de
minuciosa revisão das medidas de ordenamento da pesca da lagosta, adotadas no Brasil, de 1961 a
2011, a partir de reuniões mantidas entre os anos de 2011 e 2014 na sede do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e da Secretaria de Monitoramento
e Controle da Pesca e Aquicultura, do Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA, ambos em
Brasília-DF. Também foi realizada uma análise comparativa das medidas em vigor nestes 50 anos
no Brasil, com os planos de ordenamento pesqueiro da lagosta espinhosa adotados pelos países ou
grupos de países que integram a área de pesca conhecida por Atlântico Centro-Ocidental. Como
produto deste estudo, com base nas análises e comparações das legislações nacionais e
internacionais, foi construída uma proposta de um novo modelo de ordenamento da pesca da lagosta
no litoral brasileiro, em forma de Instrução Normativa, com sugestões inovadoras, criativas e
ousadas, visando restabelecer o equilíbrio biológico e ambiental dos estoques de lagostas do Brasil.
Palavras-chave: pesca, inovação, defeso, crustáceo, quota.
ABSTRACT: The present work addresses the planning of the lobster fishery from Panulirus genus,
the main fishery product of the Northeast and the main fishery export product of Brazil, since the
mid 1950s. The main goal of this study was to conduct a historical and comparative analysis of the
measures adopted in the management of lobster fisheries in Brazil and the Western Atlantic, to
identify among those measures the ones which were positive, to ensure the continuity of the activity
and the natural stocks of this species. A review of the lobster fishery management measures adopted
in Brazil from 1961 to 2011 were carried out through meetings held between 2011 and 2014 at the
headquarters of the Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources –
IBAMA, and the Secretariat of Fisheries and Aquaculture Monitoring and Control, of the Ministry
of Fisheries and Aquaculture – MPA, both in Brasília-DF. A comparative analysis of the measures
in force over the last 50 years in Brazil was also carried out, with the spiny lobster fisheries
management plans adopted by the groups of countries from the Central West Atlantic fishing area.
As a result of this study, and based on analyzes and comparisons of national and international
legislation, a proposal for a new model of lobster fishery planning in the Brazilian coast was
constructed, in the form of Normative Instruction, with innovative, creative and bold suggestions,
aiming at restore the biological and environmental balance of stocks of lobster from Brazil.
Key words: fishing, innovation, closed season, crustacean, quota.
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INTRODUÇÃO
A atividade da pesca da lagosta tem enfrentado uma das mais sérias crises do setor pesqueiro
nacional, desde a primeira década do século XXI, tanto no aspecto biológico, quanto nos aspectos
sociais, econômicos, ambientais e políticos (CAVALCANTE et al., 2011).
Cinco décadas antes, as primeiras análises desta atividade pesqueira não identificavam riscos
ao equilíbrio dos estoques, pois segundo Paiva e Costa (1964), as principais características
biológicas da pesca das lagostas, no nordeste do Brasil, se encontram praticamente estabilizadas,
sem nenhum indício da existência de sobrepesca. Poucos anos depois, com a intensificação da
captura e a expansão da área de pesca, os primeiros sinais de sobrepesca foram identificados ao
final da década de 1960, como relatado por Paiva (1967).
A primeira referência ao ordenamento da pesca de lagosta no Brasil foi a Portaria Nº 70, de 12
de abril de 1961, da Diretoria de Caça e Pesca do Departamento Nacional de Produção Animal –
DNPA, do Ministério da Agricultura, que estabeleceu o primeiro defeso. De 1961 a 2011, um total
aproximado de 90 medidas de ordenamento da pesca no Brasil foram promulgadas pelos órgãos
competentes (CAVALCANTE et al., 2011).
Este número demasiado de atos de gestão, entretanto não obtiveram o sucesso pretendido, pois
estudos recentes que tratam de avaliar o impacto dos diversos vetores que interferem na produção e
produtividade da pesca de lagostas na região do Atlântico Ocidental, bem como em outras regiões
do mundo produtoras de lagostas, têm feito referência com crescente ênfase, nos impactos
ambientais no processo de recrutamento dessas espécies (CAVALCANTE; FURTADO-NETO,
2014).
Os estudos biológicos, que monitoraram a dinâmica reprodutiva dos estoques da lagosta
vermelha (Panulirus argus, Latreille 1804) e da lagosta cabo verde (P. laevicauda, Latreille, 1817),
principais espécies capturadas no Brasil, contribuíram com informações para estabelecimento do
período de defeso; para definição dos tamanhos mínimos de desembarque; para proteção de fêmeas
ovígeras e para definição de áreas de proteção (IZQUIERDO et al., 2011; CAVALCANTE et al.,
2011), tendo sido a base técnico-científica para a elaboração das medidas regulatórias do Governo
brasileiro.
Entretanto, de acordo com Dias-Neto (2008), mesmo com o esforço empreendido ao longo de
décadas, tem havido um fracasso no processo de gestão do uso sustentável do recurso lagosta no
Brasil, o que levou a pesca deste crustáceo a enfrentar uma crise de depleção dos estoques
biológicos naturais, com reflexos sociais e econômicos devastadores, culminando com uma situação
sem precedentes nos últimos anos.
O presente trabalho teve como objetivo geral realizar uma análise histórica e comparativa das
medidas de ordenamento adotadas na administração da pesca de lagosta no Brasil e no Atlântico
Ocidental, para identificar aquelas medidas que, com maior ou menor efetividade, mostraram-se
positivas para assegurar a continuidade da atividade e dos estoques naturais deste crustáceo e,
principalmente, de apresentar sugestões inovadoras, criativas e ousadas, para que haja possibilidade
de restabelecer o equilíbrio biológico e ambiental dos bancos lagosteiros, permitindo a continuidade
da exploração da cadeia produtiva, de forma econômica, social e ecologicamente sustentável.
Como produto do presente trabalho um novo modelo de ordenamento da pesca da lagosta no
litoral brasileiro é apresentado, com sugestões inovadoras, criativas e ousadas, vislubrando a
possibilidade de restabelecer o equilíbrio biológico e ambiental dos bancos lagosteiros, permitindo a
continuidade da exploração da cadeia produtiva, de forma econômica, social e ecologicamente
sustentável.
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2- MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo foi realizado a partir de minuciosa revisão das medidas de ordenamento da
pesca da lagosta, adotadas no Brasil, de 1961 a 2011. As portarias, instruções normativas, decretos e
demais medidas de ordenamento da pesca da lagosta foram obtidas a partir de reuniões mantidas
entre os anos de 2011 e 2014 com analistas ambientais, técnicos e gestores da sede do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em Brasília, e da
Secretaria de Monitoramento e Controle da Pesca e Aquicultura, do Ministério da Pesca e
Aquicultura – MPA.
Em continuidade à análise pormenorizada das medidas de ordenamento da pesca de lagosta
adotadas pelo período de cinquenta anos, foi realizada uma análise comparativa das medidas em
vigor, no Brasil, com os planos de ordenamento pesqueiro da lagosta espinhosa adotados pelos
países ou grupos de países que integram a área de pesca conhecida por Atlântico Centro-Ocidental.
Em razão da maior representatividade da cadeia produtiva deste crustáceo, maior
detalhamento foi dado à comparação das políticas brasileiras de ordenamento da pesca de lagosta
com aquelas praticadas nos Estados Unidos, em Cuba e nas Bahamas, países que, em conjunto com
o Brasil, representam os quatro maiores produtores deste importante produto pesqueiro.
O médoto adotado para captação dos dados, documentos e informações necessários ao estudo,
tendo em vista a inexistência de um banco de dados oficial que mantenha atualizada a história da
pesca de lagostas no Brasil, foi a articulação com a rede de relações dos pesquisador, em todo o
país, constituída a partir de mais de três décadas de pesquisas e trabalhos na área do estudo. A
história do conhecimento científico foi respaldada na análise minuciosa dos relatórios das reuniões
anuais do Grupo Permanente de Estudos sobre Lagosta, GPE – Lagosta e dos demais grupos que o
sucederam, com o mesmo propósito.
Para apresentação e discussão do conjunto de medidas que integram a proposta inovadora que
corresponde ao principal produto deste estudo, foram avaliadas, como base científica do presente
trabalho, as publicações, recentes e pretéritas, sobre o ordenamento da cadeia produtiva da pesca de
lagosta no Brasil, a partir das quais foram apresentadas as medidas que compõem a proposta de
Instrução Normativa que conclui o presente trabalho.

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com base nos estudos e análises do histórico de ordenamento da pesca de lagosta no Brasil e
nos países do Oceano Atlântico Centro-Ocidental, são sugeridas as seguintes propostas:
3.1. Defeso por um período de 120 (cento e vinte) dias, de 1º de janeiro a 30 de abril de cada ano.
Adotar o período de 120 (cento e vinte) dias, de 1º de janeiro a 30 de abril de cada ano,
atendendo às recomendações resultantes do amplo estudo sobre dinâmica reprodutiva de lagostas
das espécies Panulirus argus e P. laevicauda (SOARES & CAVALCANTE, 1985).
Este período, somado à rigorosa observância das demais recomendações aqui propostas
assegurará a necessária proteção dos estoques desovantes, minimizando a sobrepesca de
recrutamento; considerando, ainda, que fêmeas ovígeras serão proibidas de desembarcar. Maior
proteção dos indivíduos em atividade reprodutiva será ainda alcançada com o estabelecimento, a
partir das sugetões apresentadas neste estudo, do comprimento máximo de desembarque.
O maior controle do uso ilegal de mergulho e redes de espera garantirá a redução do esforço
de pesca, pretendido quando da ampliação do período original de defeso, de quatro meses, para os
seis meses hoje adotados.
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3.2. Tamanho Mínimo de Desembarque.
Manter os comprimentos mínimos da legislação em vigor, com os tamanhos mínimos de
desembarque indicados na Tabela 1, publicados pela FAO (1985):
Tabela 1. Tamanhos mínimos de desembarque de lagostas, no Brasil, de acordo com a legislação.
Espécie
Lagosta Vermelha
Lagosta Cabo Verde

Comprimento de cauda (mm)
130,0
110,0

Comprimento cefalotórax (mm)
75,0
65,0

3.3. Desembarque de fêmeas ovígeras.
Proibir o desembarque de fêmeas ovígeras, bem como de lagostas com sinais evidentes de
raspagem dos ovos e retirada de pleópodos.
3.4. Artes de Pesca.
Manter a proibição do emprego de redes caçoeiras e o uso exclusivo de manzuás/covos e das
cangalhas, com a exigência de que estas armadilhas, além do rigoroso controle da distância mínima
de 50 mm entre ângulos sucessivos, passem a dispor de:
(i) uma abertura para escape das logostas juvenis, cujas dimensões serão estabelecidas a partir
de estudo em desenvolvimento pelo Departamento de Engenharia de Pesca da Universidade Federal
Rural de Pernambuco – UFRPE;
(ii) uma marca numérica e codificada, a ser adquirida junto ao Ministério responsável pela
gestão da pesca da lagosta, no início de cada temporada de pesca. Desenvolver pesquisa de
prospecção pesqueira e tecnologia de pesca que permita estabelecer critérios e parâmetros para
regulamentação da pesca de lagostas com mergulho.
3.5. Acesso Limitado.
Manter a exigência da Permissão Especial para a Pesca de Lagostas – PEPL, a partir de
cadastro específico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), renovável a
cada ano, na qual deverá constar, além dos dados inerentes à embarcação; número de registro no
Ministério da Marinha, a listagem nominal da respectiva tripulação. Eventual substituição de
integrantes desta tripulação será, obrigatoriamente, informada ao MAPA, antes da saída da
embarcação. Qualquer embarcação flagrada pescando irregularmente terá a PEPL imediatamente
revogada, não podendo renovar a licença especial por 3 (três) temporadas sucessivas.
3.6. Rastreamento Remoto de Embarcações de Pesca.
Implementar, de imediato, o Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras
por Satélite – PREPS, para todas as embarcações contempladas com a PEPL, independente do
tamanho, que deverão se integrar ao programa de monitoramento remoto, cabendo ao Ministério o
custo de desenvolvimento da tecnologia e primeira instalação nas embarcações autorizadas a pescar
lagosta. A manutenção, reparo e reposição do equipamento, a partir do primeiro ano de uso, será
atribuição do proprietário da embarcação. Aliado ao emprego obrigatório do rastreador para
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monitoramento remoto, também independente o tamanho, todas as embarcações autorizadas a
pescar lagostas deverão fornecer os respectivos Mapas de Bordo.
3.7. Tamanho Máximo de Desembarque.
Estabelecer, pelo período experimental de 5 (cinco) anos, os comprimentos admitidos como o
tamanho máximo de desembarque, respectivamente, para as lagostas Panulirus argus e P.
laevicauda. Com o objetivo primordial de contribuir com a possibilidade de maximização das
desovas e, consequentemente, do recrutamento. Estes comprimentos serão definidos a partir de
estudos atualizados das curvas de crescimento dessas espécies e da distribuição de frequência dos
desembarques atuais.
3.8. Quota Total Admissível – QTA.
Estabelecer a Quota Total Admissível – QTA, correspondente ao desembarque de, no
máximo, 90% (noventa por cento) da Captura Máxima Sustentável – CMS, estimada com base nos
parâmetros atuais da pesca (mortalidade natural, mortalidade por pesca, captura por unidade de
esforço – CPUE).
A QTA será dividida, posteriormente, em Quotas Individuais Transferíveis – QIT, distribuídas
por embaracações permissionadas para a pesca, que operem exclusivamente com manzuás ou e
cangalhas, com base no número médio de armadilhas transportadas por cada embarcação, à luz da
legislação do Minsitério da Pesca e Aquicultura – MPA, que definiu as quatidades permitidas de
armadilhas/embarcação, conforme o Anexo III da Instrução Normativa SEAP Nº 9, de 10 de abril
de 2007, conforme Tabela 2 a seguir.
Tabela 2 – Número de manzuás ou cangalhas permitidos por embarcação em razão de seu
comprimento, de acordo com o Anexo III citado acima.
Material do Casco

Propulsão
Vela

Madeira ou fibra de vidro
Motor

Aço

Motor

Comprimento (m)
>4 e < = 5
>5 e < = 6
>6 e < = 7
>7
>4 e < = 5
>5 e < = 6
>6 e < = 7
>7 e < = 8
>8 e < = 9
>9 e < = 10
>10 e < = 11
>11 e < = 12
>12 e < = 13
>13 e < = 14
>14 e < = 15
>15 e < = 16
>16
< 18
>18 e < = 20
>20 e < = 22
>22 e < = 25
>25 e < = 27
> 27

Nº Covos
40
60
90
130
100
130
160
180
200
250
300
380
420
450
500
550
600
600
700
800
900
1100
1300
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3.9. Proteção dos Criadouros Naturais.
Manter a proibição de pesca nas áreas definidas como criadouros naturais das espécies de
lagostas explotadas no litoral do Brasil, além de desenvolver prospecções pesqueiras para atualizar
este conhecimento, identificando, eventualmente, novas áreas.
Com o mesmo objetivo e considerando a distribuição estratificada dessas espécies, com
relação ao comprimento e a distância da costa, manter a proibição de pesca de lagosta na faixa
compreendida pela distância de 4,0 (quatro) milhas náuticas do litoral.
3.10. Documento de Origem da Lagosta – DOL.
Adotar o Documento de Origem de Lagosta – DOL, que embora previsto na legislação, ainda
não foi regulamentado, o que deve ser implementado já para a próxima temporada de pesca.
O DOL deve ser acompanhado da exigência do Registro Geral da Pesca – RGP, além dos
segmentos já exigidos – pescadores, embarcações, armadores, empresas – do RGP dos comerciantes
intermediários que, em qualquer nível da cadeia de produção, estejam envolvidos com a
comercialização de lagosta, no mercado interno e/ou para o mercado externo. O RGP dos
denominados “atravessadores” deverá ser informado no DOL.
3.11. Programa Tolerância Zero.
Adotar, a partir da próxima temporada de pesca, todos os critérios de punição previstos em
todas as instruções normativas, portarias, decretos que integram a legislação ambiental nacional,
responsabilizando e punindo todos aqueles que, individual ou coletivamente desobedecerem
qualquer das medidas que compõem o Plano de Ordenamento desta importante cadeia produtiva da
pesca nacional.
Esta medida já foi adotada nas Bahamas e Estados Unidos e constitui uma das premissas do
Plano Nacional de Combate à Pesca Ilegal de 2013, em ação integrada com o Ministério do Meio
Ambiente (IBAMA e ICMBio), Ministério da Justiça (Polícia Federal), Ministério da Defesa
(Marinha do Brasil) e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Um plano de
ações para tornar a pesca sustentável em todo o país.
Como resultado das discussões, análises, recomendações dos mais diversos segmentos da
cadeia produtiva, ouvidos durante o desenvolvimento deste estudo, foi redigida uma proposta de
Instrução Normativa que sintetiza as conclusões e as convicções do que deve ser implementado,
na próxima temporada de pesca, visando a recuperação da sustentabilidade da lagosta no Brasil:
INSTRUÇÃO NORMATIVA INTERMINISTERIAL Nº __, de __ de__ de 2.019.
Estabelece medidas de ordenamento da pesca de lagostas.
OS MINISTROS DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO e DO MEIO AMBIENTE no uso de suas atribuições, e
tendo em vista o disposto na Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, no
Decreto nº 6.981, de 13 de outubro de 2009, na Portaria Interministerial
MPA/MMA nº 2, de 13 de novembro de 2009, na Portaria Interministerial
nº 1, de 20 de abril de 2010 e na Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009 e o
que consta no Processo nº 02001.003386/2005-40,
RESOLVEM:

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

7

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

Art. 1º- Proibir a captura, o desembarque, a conservação, o beneficiamento, o transporte, a
industrialização, a comercialização e a exportação, sob qualquer forma e em qualquer local, de
lagostas das espécies Panulirus argus (lagosta vermelha) e Panulirus laevicauda (lagosta cabo
verde), de comprimentos:
I. Inferiores aos estabelecidos a seguir:
Comprimento (mm)
Espécie
Cauda
Cefalotórax
Lagosta Vermelha
130
75
Lagosta Cabo Verde
110
65
II.

Superiores aos estabelecidos a seguir:
Espécie

Comprimento (mm)
Cauda

Cefalotórax

Lagosta Vermelha
Lagosta Cabo Verde
§1º – Para os efeitos deste artigo fica estabelecido o seguinte:
I - comprimento de cauda é a distância entre o bordo anterior do primeiro segmento abdominal e a
extremidade do telson fechado;
II - comprimento do cefalotórax é a distância entre o entalhe formado pelos espinhos rostrais e a
margem posterior do cefalotórax;
III - as medidas acima referidas são tomadas com base na linha mediana dorsal do indivíduo ou da
cauda, sobre superfície plana com telson fechado;
IV - no caso de lagostas inteiras será adotado o comprimento do cefalotórax.
§2º– Para efeito de fiscalização será admitido até 2% de lagostas, em relação ao peso total, com
tamanho mínimo inferior ao permitido, desde que a diferença a menor não ultrapasse a dois
milímetros.
§3º – Os indivíduos capturados em desacordo com este artigo serão imediatamente devolvidos ao
mar, de maneira adequada, evitando-se lhes qualquer traumatismo.
Art. 2o Proibir o desembarque, a conservação, o beneficiamento, o transporte, o armazenamento, a
comercialização e a exportação de lagostas das espécies Panulirus argus (lagosta vermelha) e
Panulirus laevicauda (lagosta cabo verde), sob qualquer forma que venha a descaracterizar a cauda
do indivíduo, impedindo a sua identificação e medição.
Art. 3º – Tornar obrigatório o desembarque de lagostas vivas, para ambas as espécies cuja captura é
disciplinada por esta Instrução Normativa.
Art. 4º – Proibir a pesca de lagostas nos seguintes criadouros naturais:
I. Até a distância de 4 (quatro) milhas marítimas da costa nos limites:
a. Da Foz do Rio Megaó à Ponta do Ramalho, no estado de Pernambuco (07º 33´ 30” S
e 07º 50´ 00” S);
b. Do Farol de Mundaú à Foz do Rio Anil, no estado do Ceará (39º 07' 00'' W e 38º 48´
99” W).
II. Na região de Galinhos, no estado do Rio Grande do Norte, entre as latitudes de 05º 05´ 00”
S e 05º 07´00” S e as longitudes de 36º 12´ 00” W a 36º 20´ 00” W.
Art. 5º – Permitir a captura de lagostas somente com o emprego de armadilhas do tipo covo ou
manzuá, conforme especificação a seguir:
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I.

A malha do covo ou manzuá e da cangalha, deverá ser quadrada e ter no mínimo cinco
centímetros entre nós consecutivos, com uma tolerância de vinte e cinco centésimos de
centímetros;
II. O covo ou manzuá e a cangalha deverá dispor de uma abertura de escape, na base da lateral
oposta à fixação da corda de recolhimento do aparelho de pesca, com uma área de 60mm
(sessenta milímetros) de altura e 200mm (duzentos milímetros) de comprimento.
III. É proibido atirar ao mar: covos, manzuás ou cangalhas imprestáveis, devendo ser
transportadas à praia, após cada jornada de pesca e ao fim da temporada, todos os aparelhos
servíveis ou inservíveis.
Art. 6º – As embarcações permissionadas para a pesca de lagostas não poderão portar qualquer tipo
de aparelho de ar comprimido e instrumentos adaptados à captura de lagostas por meio de
mergulho; redes de emalhar tipo caçoeira, ou qualquer outro aparelho de pesca alheio aos
permitidos.
Art. 7º – Fica estabelecida a proibição da pesca de lagostas vermelha (Panulirus argus) e verde
(Panulirus laevicauda), nas águas sob a jurisdição brasileira, anualmente, no período de 1º de
janeiro a 30 de abril.
§1º – Fica permitida a largada das embarcações devidamente autorizadas para a pesca de lagostas, a
partir de 00h00 (zero hora) do dia 1º de maio de cada ano.
§2º – Até o dia 05 de janeiro de cada ano, todas as empresas que atuam na captura, estocagem,
comercialização e beneficiamento de lagostas, forneceram aos representantes do MPA e, conforme
convênio com o SIPA, a relação detalhada dos estoques de lagosta levantados em 30 de dezembro.
Art. 8º – É proibido o desembarque de lagosta ovada, de qualquer tamanho ou espécie.
Parágrafo Único – É proibido o desembarque de lagostas cujos pleópodos tenham sido raspados ou
retirados.
Art. 9º – Os proprietários ou armadores de embarcações de pesca motorizadas, portadores de
autorização de pesca para a captura de lagostas (Panulirus argus e Panulirus laevicauda) deverão
instalar e manter em funcionamento um sistema de monitoramento remoto.
Parágrafo único. Esta instalação deverá ser acompanhada da Declaração de Adesão ao Programa
Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite – PREPS.
Art. 10 – A embarcação que for autuada por estar praticando pesca ilegal ou por descumprir um dos
condicionantes estabelecidos para manutenção da Autorização de Pesca perderá a sua permissão,
pelo prazo de 1 (um) ano a partir da data da autuação.
Art. 11 – Caberá à Secretaria de Monitoramento e Controle – SEMOC do Ministério da Pesca e
Aquicultura – MPA, em conjunto com o IBAMA, sem prejuízo das atividades ou atribuições de
rotina, elaborar e dar início à implementação, no prazo de 60 (sessenta) dias, do Plano de
Monitoramento, Fiscalização e Controle das operações relacionadas com a pescaria de lagostas na
costa brasileira.
Art. 12 – Estabelecer, em caráter experimental, para a estação de pesca da lagosta compreendida
entre 1º de maio a 31 de dezembro de 2014, a Quota Anual Captura – QAC de ______ toneladas
brutas, nas águas territoriais compreendidas entre o limite dos estados do Amapá com o Pará e o
limite di estado do Espírito Santo com o Estado do Rio de Janeiro.
Art. 13 – A QAC constitui o limite máximo permitido de captura de lagostas na temporada de pesca
definida, e representará o somatório das capturas de todas as embarcações pesqueiras, artesanais ou
empresariais, atuantes no setor, podendo, ainda ser reajustada anualmente, cuja conveniência
embasar-se-á nas recomendações dos órgãos competentes.
Art. 14 – A QAC será subdividida em Quotas Individuais Transferíveis – QIT, entre as
embarcações detentoras da permissão especial para pesca de lagostas, com base no índice de
captura mais recente e a média aritmética do número de covos, manzuás ou cangalhas permitidos,
segundo o anexo III da Instrução Normativa SEAP/PR Nº 09/2007.
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Art. 15 – Limitar a frota lagosteira às embarcações já detentoras de permissão para a pesca de
lagosta, na data de publicação desta Instrução Normativa.
§1° – As embarcações referidas no caput do artigo poderão ser substituídas somente em caso de
naufrágio, destruição, desativação ou para implementação de modificações tecnológicas de
acondicionamento do produto a bordo, desde que para a mesma pessoa física ou jurídica,
proprietária ou armadora das embarcações, mantido rigorosamente o mesmo esforço de pesca da
embarcação substituída.
§2° – As substituições por desativação poderão ser efetivadas desde que o proprietário apresente
por ocasião do pedido de Permissão Prévia de Pesca para embarcação a construir, um Termo de
Compromisso de Desativação da Embarcação a ser substituída.
§3° – O Registro e a Permissão de Pesca da nova embarcação ficam condicionados ao cancelamento
do Registro e respectiva Permissão de Pesca da embarcação desativada.
§4° – A comprovação da propriedade, para solicitar substituição por desativação, deverá ter um
período mínimo de 02 (dois) anos.
§5° – As embarcações portadoras da permissão especial para pesca de lagosta deverão comprovar,
no início da temporada de pesca de 2015, a adesão ao sistema de monitoramento remoto SINPESQ
– Sistema Nacional de Informações da Pesca e Aquicultura, e do PREPS – Programa Nacional de
Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite.
Art. 16 – As embarcações integrantes da frota lagosteira, previstas no artigo 15, que deixarem de
operar, ininterruptamente, na captura de lagostas, pelo período de uma temporada, terão revogadas
suas permissões de pesca.
§1°– Este artigo não se aplica aos casos de embarcações comprovadamente paralisadas para
reforma, cujos proprietários ou armadores comuniquem o fato ao MPA, dentro de 15 dias, contados
a partir da data de paralisação, após o que terão um prazo de 06 meses, prorrogável por um período
não superior a 06 meses, para reinício de suas atividades.
§2° – Para efeito deste artigo, a atividade da embarcação será comprovada pelos Mapas de Bordo e
pelo monitoramento remoto da operação de pesca, ou por qualquer outro sistema de controle
estabelecido pelo MPA.
Art. 17 – Serão também revogadas as permissões de pesca das embarcações que infringirem
qualquer das disposições constantes desta Portaria, independentemente das demais sanções cabíveis.
Art.18 – A presente Instrução Normativa aplica-se sem prejuízo da aplicação, no que couber, de
outras normas já publicadas.
Art.19 – Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministro de Estado do Meio Ambiente
4- CONCLUSÃO
O presente estudo demonstrou, ao longo de toda avaliação histórica no Brasil e da análise
comparativa com demais países produtores das lagostas Panulirus argus e P. laevicauda, na região
conhecida como Atlântico Centro-Ocidental, que uma grande condicionante para o sucesso ou
fracasso das políticas públicas de ordenamento da pesca deste crustáceo refere-se à dimensão da
governança dos gestores desta atividade.
Pelo exposto, entre as conclusões que recomendam uma revisão das medidas de ordenamento
a serem adotadas para recuperação da sustentabilidade da cadeia produtiva de lagosta no Brasil,
ênfase deve ser dada à exigência na mudança de comportamento dos gestores nacionais, como
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forma essencial à superação da tendência de mudanças frequentes das medidas, ano após ano,
ampliando a vulnerabilidade dessas medidas.
Desta forma, a inovadora Instrução Normativa proposta como principal produto deste estudo,
agrega duas medidas inéditas no ordenamento da pesca extrativa de lagosta: (i) a Quota Total
Admissível – QTA, definida como o somatório das Quotas Individuais Transferíveis – QIT, e (ii) o
Desembarque Compulsório de Lagosta Viva, esta última, após a adoção, pelo Governo Federal, em
articulação com governos estaduais, municipais e o segmento empresarial, das ações necessárias à
disponibilidade da infraestrutura necessária para viabilização desta medida.
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A IMPORTÂNCIA DAS PRÁTICAS DE TECNOLOGIA DO PESCADO NO CURSO
TÉCNICO DE AQUICULTURA DO INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA, CAMPUS
AMAJARI.
Gelcirene de Albuquerque Costa1; Isamilde Rosa de Carvalho1; Marcelo Figueira Pontes1;
Valéria da Rocha Sobral2*.
1
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RESUMO: O projeto de ensino do Instituto Federal de Roraima é responsável pelo fomento de
atividades práticas que diversifiquem o ensino aprendizagem dos discentes, colaborando na compra
de equipamentos que auxiliem nesse processo. O objetivo deste projeto foi a realização de práticas
de tecnologia do pescado e gerar produtos para degustação durante a VII Mostra Pedagógica do
IFRR, Campus Amajari, aliando a teoria com a prática. Previamente os discentes foram
responsáveis pelo manejo, a alimentação e biometrias mensais dos viveiros. Foi definido a
elaboração de peixe salgado (seco e úmido), peixe defumado e filé. Para cada produto elaborado foi
realizado a despesca de tambaqui e também a aquisição de outros peixes no comércio local. Após o
a conclusão do conteúdo teórico, iniciava-se a preparação para a atividade prática dos produtos,
estimulando nos alunos no planejamento do local, equipamentos e produtos necessários. Os peixes
foram beneficiados e processados na cozinha do IFRR. Foi produzido 4 kg de pescado salgado, 1 kg
de filé e 3 kg de pescado defumado. Todos os produtos foram apresentados durante a VI Mostra
Pedagógica do Campus Amajari, bem como a explanação das etapas de elaboração dos produtos.
Durante o evento foi possível perceber a valorização e interesse dos produtos processados, já que
muitas pessoas queriam comprar. Portanto, a execução de atividades práticas de tecnologia do
pescado possibilitou aos alunos a experiência de produzir novos produtos que podem ser ofertados
no mercado e ainda, agregar valor ao pescado processado, despertando nos discentes uma visão
empreendedora.

Palavras-chave: Peixe; Processamento; Ensino.
Apoio: IFRR.
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TOXICIDADE AGUDA E EFEITOS COMPORTAMENTAIS DE TRICLORFON EM
JUVENIS DE PIRARUCU Arapaima gigas SCHINZ, 1822
Matheus Gomes da Cruz1*; Gabriel dos Santos Torres2; Bianca Natally Viana Serra3; Lorena Vieira
de Matos4; Driely Kathriny Monteiro dos Santos5; Gabriela Tomás Jerônimo6; Ligia Uribe
Gonçalves7
1
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RESUMO: O Triclorfon é um quimioterápico amplamente utilizado no controle de parasitoses em
peixes, eficaz no tratamento de parasitos protozoários, helmintos e crustáceos. Entretanto, antes de
recomendar uma concentração com finalidade terapêutica, é necessário realizar teste de toxicidade
aguda para determinar uma dose de utilização segura para cada espécie de peixe alvo. Com isso, o
objetivo deste trabalho foi determinar a concentração letal média (CL 50-12h) e os efeitos
comportamentais causados por triclorfon em juvenis de pirarucu (Arapaima gigas). Para isso, 126
juvenis de A. gigas (33,11±6,14g e 16,91±0,96cm) foram distribuídos aleatoriamente em 21 tanques
circulares (150L), sendo seis peixes por unidade experimental, em sistema estático e aeração
constante. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, totalizando sete tratamentos:
controle (sem adição do produto) e seis concentrações crescentes de triclorfon 50, 250, 500, 750,
1000 e 1250 mg/L, em triplicata. Todas as concentrações testadas foram dissolvidas em 100mL de
água destilada e posteriormente adicionadas nos tanques experimentais, sendo que o grupo controle
recebeu apenas água destilada. Os animais foram expostos ao triclorfon por 12 horas e durante esse
período foram observadas as alterações comportamentais e, a mortalidade registrada quando os
animais não respondiam aos estímulos externos, sendo imediatamente retirados para evitar
comprometimento da qualidade de água. As variáveis de qualidade de água, como temperatura, pH,
condutividade e oxigênio foram mensurados com sonda multiparâmetro YSI Plus®, amônia e nitrito
através de kits colorimétricos (Alfakit®). A CL 50-12h foi calculada usando o método de Trimmed
Spearman-Karber, com limite de 95% de confiança. Todos os parâmetros de qualidade de água
avaliados mantiveram-se constantes e dentro dos limites aceitáveis para a espécie. Alterações
comportamentais como natação errática, perda de equilíbrio, letargia, respiração aérea e espasmos
musculares foram observadas nas concentrações de 250, 500, 750, 1000 e 1250 mg/L, após três horas
de observação e, em diferentes tempos de exposição. A concentração e o tempo de indução das
alterações comportamentais, mostrou-se dose-dependente, pois com o aumento das concentrações
testadas, menor foi o tempo necessário para observação das alterações. Após 12 horas de exposição,
as concentrações de 500, 750, 1000 e 1250 mg/L, causaram mortalidade de 11,11, 94,44, 100 e 100%,
respectivamente. O cálculo da concentração letal média (CL 50-12h) resultou em 587,31 mg/L, com
limite inferior de 537,00 mg/L e limite superior de 642,35 mg/L. As alterações comportamentais e a
mortalidade observadas podem ser resultantes da interação do triclorfon com o sistema nervoso
central, pois seu efeito primário é inibir a ação da enzima acetilcolinesterase, responsável por
hidrolisar acetilcolina nas sinapses entre as células nervosas e musculares e quando unidas à molécula
de triclorfon, a enzima fosforilada torna-se incapaz de hidrolisar acetilcolina, provocando acúmulo
na fenda sináptica, gerando a interrupção do impulso nervoso e/ou culminando em morte. Portanto,
concentrações clínicas para banhos terapêuticos em pirarucu abaixo de 587,31 mg/L e em banhos
curtos de até 180 minutos podem ser empregados, pois não afetam seu comportamento, nem causam
mortalidades.
Palavras-chave: Paiche, Organofosforado, Piscicultura
Apoio: Projeto Gigas
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ASPECTOS DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO DE PESCADORES
ARTESANAIS DE VERA CRUZ - BAHIA
José Rodrigo Lírio Mascena¹; Antonio Araujo Mendez²; Marcelo Carneiro de Freitas³*.
¹rm_engdepesca@hotmail.com. Engenheiro de Pesca/UFRB. ²araujo.mendez@live.com. Engenheiro de Pesca/UFRB.
³marcfreitas@gmail.com. Docente do Curso de Engenharia de Pesca. Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e
Biológicas – CCAAB /Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB.

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo identificar problemas de saúde laborais dos
pescadores artesanais de Vera Cruz – Bahia. No período de janeiro a abril de 2018 foram realizadas
entrevistas com pescadores, para obter dados relativos à sua saúde e segurança do trabalho,
utilizando um questionário semiestruturado, totalizando 57 questionários. Os pescadores
entrevistados consideraram sua profissão perigosa sofrendo algum tipo de acidente pescando (65%),
sendo que os riscos mais citados na atividade pesqueira foram: cortes (57,3%), naufrágios (14,6%),
quedas (12,2%) e acidentes com peixes venenosos (9,8%). A maioria dos pescadores entrevistados
(88%), já tiveram algum problema de saúde como dor na coluna (56%), hipertensão (37%) e
doenças de pele (12%). Dos pescadores entrevistados, 42% não procuravam atendimento médico
quando estavam doentes ou machucados, entretanto recorriam a medicamentos caseiros (68%). Em
relação aos equipamentos de segurança e utensílios de proteção para sua saúde, 98% dos pescadores
entrevistados utilizavam pelo menos um, sendo que os mais citados foram: boias salva-vidas (61%),
coletes salva-vidas (54%) e camisas manga longa ou UV (41%). A atividade pesqueira proporciona
vários riscos à vida e a saúde dos pescadores, estando sujeito a perigos do mar, como acidentes com
as embarcações e ao manuseio inadequado das artes de pesca, além de problemas de pele com a
insolação e problemas ósseos ocasionados pela má postura corporal durante a atividade. A
importância da utilização de equipamentos de proteção individual deve ser melhor difundida entre
os pescadores para permitir uma maior segurança e proteção na atividade pesqueira.
Palavras-chave: Ergonomia, navegação, primeiros socorros.
ABSTRAT: This work aimed to identify occupational health problems of artisanal fishermen from
Vera Cruz - Bahia. From January to April 2018 interviews were conducted with fishermen to obtain
information on their health and safety, using a semi-structured questionnaire, totaling 57
questionnaires. The fishermen interviewed considered their profession dangerous, suffering some
kind of fishing accident (65%), and the most cited risks in fishing activity were: cuts (57.3%),
wrecks (14.6%), falls (12.2%) and accidents with poisonous fish (9.8%). Most of the fishermen
(88%), already had some health problem such as back pain (56%), hypertension (37%) and skin
diseases (12%). Among the fishermen, 42% did not seek medical care when they were sick or
injured, however resorted to home remedies (68%). Regarding safety equipment and protective gear
for their health, 98% of the fishermen interviewed used at least one, and the most cited were: ring
buoys (61%), life jackets (54%) and long sleeve or UV shirts (41%). The fishing activity provides a
number of risks to life and health of fishermen, subject to dangers of the sea, as accidents with boats
and improper handling of fishing gear, as well as skin problems with heat stroke and bone problems
caused by poor body posture during the activity. The importance of using personal protective
equipment should be better disseminated among fishermen to increase safety and protection in
fishing activity.
Keywords: Ergonomics, navigation, first aid.
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INTRODUÇÃO
A pesca artesanal sempre teve um papel importante no litoral brasileiro, influenciando os
costumes e a história nas comunidades dessa região, por isso pesquisadores buscam entender
melhor atividade e seus praticantes, os pescadores artesanais (NETTO; NUNES; ALBINO, 2002).
Além disso a pesca é responsável atualmente pela geração de milhares de empregos no país
(DOMINGUEZ et al., 2016).
Por definição pescador artesanal é o indivíduo que sozinho ou em parcerias, participa
diretamente ou indiretamente da captura de pescado, utilizando utensílios aparentemente simples
(RAMIRES et al., 2012). Estes trabalhadores não possuem nenhum vínculo empregatício o que
tornam eles autônomos (SOARES et al., 2019), dessa forma não dispõem de norma jurídica
específica que garanta os seus direitos a um meio ambiente de trabalho saudável e é por isso que
eles se encontram desamparado pela lei no que se refere ao exercício do seu trabalho e ao ambiente
em que estão expostos (CARVALHO; RÊGO 2013).
Exercendo sua profissão, os pescadores artesanais estão sujeitos a vários tipos de acidente de
trabalho, como: afogamentos, acidentes perfurantes e cortantes na manipulação do pescado, com os
mais variados instrumentos de pesca, acidentes ofídicos com animais terrestres e marinhos,
peçonhentos e urticantes (PENA; GOMES, 2014). A pesca artesanal é uma atividade perigosa, onde
os praticantes estão expostos a vários riscos, por isso é necessário identificar estes riscos e
compreender como atividade pode prejudicar os indivíduos, para que se possa elaborar métodos e
equipamentos de segurança do trabalho para minimizar os riscos de acidentes e não ocasionar
doenças laborais nos pescadores artesanais.
Segundo Rêgo et al. (2018), o conhecimento sobre sustentabilidade da pesca artesanal,
condições de saúde e de trabalho do pescador e sua família ainda é pouco relatado em estudos da
saúde do trabalhador, nas suas diversas abordagens qualitativas e epidemiológicas. Obter dados
sobre segurança e saúde de trabalho dos pescadores é fundamental para entendemos sobre sua
profissão e riscos enfrentados pelos indivíduos na atividade, além disso essas informações
combinadas a outros dados podem ajudar a traçar um perfil dos pescadores em suas regiões. Diante
disto, o presente trabalho teve como objetivo identificar problemas de saúde laborais dos pescadores
artesanais de Vera Cruz – Bahia.
2- MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi realizado no município de Vera Cruz, Bahia, que apresenta uma área de
299,734 km², no qual vivem cerca de 37.597 pessoas (IBGE, 2010). O município de Vera Cruz está
localizado na Ilha de Itaparica, via terrestre distanciando-se 289 km da capital Salvador e via
marítima a 6 km (ALVES, 2016).
O trabalho foi realizado pelo método de pesquisa-ação, onde o entrevistador vai inseriu-se no
ambiente dos pescadores, havendo a troca de conhecimentos e estabelecendo uma relação mútua de
respeito e confiança, com o objetivo de obter as informações presentes no questionário (TRIPP,
2005). Nos meses de janeiro e abril de 2018, foram realizadas entrevistas com 57 pescadores
artesanais das comunidades do município de Vera Cruz, através de um questionário
semiestruturado, composto de 7 questões, relacionadas aos aspectos de saúde do trabalho.
Os dados obtidos dos questionários foram tabulados em planilhas Excel, permitindo a
elaboração de gráficos e tabelas, através deste suporte foi permitido um panorama dos resultados e
consequente discussão, para conclusão o trabalho.
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os pescadores entrevistados consideraram sua profissão perigosa e sofreram algum tipo de
acidente pescando (65%), sendo que os principais riscos mais citados na atividade pesqueira foram:
cortes (57,3%), naufrágios (14,6%), quedas (12,2%), acidentes com peixes venenosos (9,8%) e os
demais com 2,4% cada (FIGURA 1).

FIGURA 1. Frequência relativa por acidentes citados pelos pescadores artesanais de Vera Cruz,
Bahia.
A maioria dos pescadores entrevistados (88%), já tiveram algum problema de saúde os mais
citados foram: dor na coluna (56%), hipertensão (37%) e doenças de pele (12%) (FIGURA 2). Dos
pescadores que tinham alguma doença, 54% acharam que pelo menos uma dessas doenças foi
desenvolvida por causa da atividade pesqueira. Dos pescadores entrevistados, 42% não procuravam
atendimento médico quando estavam doentes ou machucados, entretanto recorriam a medicamentos
caseiros (68%). No trabalho de Silveira (2014) no município de Saubara – BA, uma das doenças
mais comuns citadas pelos pescadores foi a hipertensão, assim como registrado em Vera Cruz.

FIGURA 2. Frequência relativa por problemas de saúde mais citados pelos pescadores artesanais
de Vera Cruz, Bahia.
No trabalho de Moreira (2016), no curso do rio Tietê – SP, todos pescadores entrevistados
sofreram acidentes com peixes, causando lesões, e apenas 5% desses pescadores procuram um
serviço de saúde. Enquanto que no trabalho de Freitas et al. (2018), 30% dos pescadores relataram
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algum acidente pescando, podendo ser causados pelo mau manejo dos apetrechos de pesca, traumas
com barco e lesões por motor do barco.
Como em toda atividade laboral, os trabalhadores da pesca estão submetidos a riscos e
agravos à saúde, como a fatores de risco como radiação solar, frio, calor e excesso de umidade e
agravos a sua saúde, sendo acometidos por lesões de pele, problemas musculoesqueléticos, alergias
e entre outras doenças (RIOS et al., 2014).
A saúde dos pescadores artesanais encontra-se exposto aos vários tipos de riscos, a processos
de adoecimento e de perda da vida em decorrência do trabalho. Esses ainda não possuem leis que
protegem a sua saúde no seu ambiente de trabalho, como ocorrem com outros trabalhadores
(CARVALHO; RÊGO, 2013).
Em relação aos equipamentos de segurança ou proteção para sua saúde, 98% dos pescadores
entrevistados utilizavam pelo menos um, sendo que os mais citados foram: boias salvas vidas
(61%), coletes salva vidas (54%) e camisas manga longa ou UV (41%) (TABELA 1). Freitas e
Rodrigues (2015), em seu trabalho em Niterói-RJ, constataram que 71% dos pescadores artesanais
utilizavam algum equipamento para proteção individual os mais citados foram luvas (31%), capas
(31%) e coletes (17%).
TABELA 1. Frequência relativa por equipamentos de proteção e segurança citados pelos
pescadores artesanais de Vera Cruz, Bahia.

Equipamentos e utensílios
Boia salva-vidas
Colete salva-vidas
Camisa manga longa / camisa UV
Chapéu
Extintor de incêndio
Capa
Protetor solar
Bota / sapato
Calça
Luvas
Kit de primeiros socorros
Óculos
Corda

(%)
61
54
41
33
30
26
22
17
14
9
4
2
2

Nota: % = percentual do número citações dos pescadores.

4- CONCLUSÃO

Nota: % = percentual do número citações dos pescadores.

A atividade pesqueira proporciona vários riscos à vida e a saúde dos pescadores, estando
sujeito a perigos do mar, como
as embarcações
e ao manuseio inadequado das artes
Nota: %acidentes
= percentualcom
do número
citações dos pescadores.
de pesca, além de problemas de pele com a insolação e problemas ósseos ocasionados pela má
postura corporal durante a atividade. A importância da utilização de equipamentos de proteção
individual deve ser melhor difundida entre os pescadores para permitir uma maior segurança e
Nota: % = percentual do número citações dos pescadores.
proteção na atividade pesqueira.

FIGURA 1. As três colônias de
pescadores do município de Vera Cruz,
Bahia: (A) Z-8 de Conceição, (B) Z-10 de
Cacha Pregos e (C) Z-11 de Baiacu.Nota: %
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O PROJETO DE ENSINO COMO FERRAMENTA DE INTEGRAÇÃO ENTRE A
COMUNIDADE E O INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA, CAMPUS AMAJARI.
Daniele Sayuri Fujita1; Karine Kelly Cavalcante Oliveira1; Marcelo Figueira Pontes1;
Pierlangela Nascimento da Cunha1; Valéria da Rocha Sobral2*.
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RESUMO: O projeto de ensino do Instituto Federal de Roraima é responsável pelo fomento de
atividades práticas que diversifiquem o ensino aprendizagem dos discentes. O objetivo deste projeto
foi envolver os alunos nas etapas de reprodução e manejo das larvas de tambaqui (Colossoma
macropomum), bem como estreitar a relação do Instituto com a comunidade local, através da
distribuição dos alevinos e oferecer apoio técnico. Desde o início do segundo semestre de 2017 os
alunos do curso técnico e tecnológico em aquicultura se revezaram na formação do plantel de
reprodutores e no manejo dos viveiros. Em meados de outubro os discentes realizaram as técnicas
de indução hormonal e extrusaram uma fêmea e dois machos de tambaqui, resultando um total de
530g de ovos, sendo 70% fertilizados. Os ovos foram incubados e monitorados no laboratório de
reprodução do Campus Amajari. As larvas foram transferidas para os viveiros até tornarem-se
juvenis e prontas para a distribuição aos piscicultores da região. Ao longo de todo o projeto de
ensino as atividades desenvolvidas foram relacionadas as disciplinas específicas do curso, tais como
fisiologia, nutrição, reprodução, manejo e extensão. Os discentes realizaram o cadastramento dos
piscicultores e davam as primeiras orientações técnicas no momento do recebimento dos alevinos.
No total foram distribuídos 10 mil alevinos para pequenos produtores do Amajari. O ensino teórico
aliado às práticas contribuíram com a formação crítica, empreendedora, sustentável e técnica dos
discentes dos cursos em Aquicultura do Campus Amajari, possibilitando a vivência das rotinas da
aquicultura e preparando para o campo profissional e autônomo. E ainda, a contribuição do Campus
Amajari na distribuição de alevinos e orientação técnica aos produtores locais.

Palavras-chave: Aquicultura; Extensão; Reprodução.
Apoio: IFRR.
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TANQUE CHIVICO: UMA ALTERNATIVA PARA A PISCICULTURA NA VÁRZEA
AMAZÔNICA
Edílson Almeida Pereira1; Mateus Sobral Pereira2; Thiago Marinho Pereira3.
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo, implementar o uso de gaiolas com flutuadores
acopladas em tanques escavados, nas propriedades de região de várzea amazônica, para uso na
piscicultura. Utilizou-se como metodologia, a pesquisa-ação, através da construção de um protótipo
de gaiola para tanque escavado, empregando como materiais, tubo PVC, polietileno, madeira,
pregos, tela de nylon, barbantes de nylon, vergalhão e estacas de madeira. A gaiola e o tanque
escavado foram construídos em escala menor, sendo feito o experimento em um terreno com perfis
de várzea. Os materiais utilizados no experimento possibilitaram o deslocamento vertical da gaiola
durante o período de subida e descida dos rios. O referido experimento teve como protótipo um
tanque de 1,2m x 0,9m x 0,35m com capacidade volumétrica para 378L de água, escavado em solo
argiloso, típico da região de várzea; para a gaiola acoplada ao referido tanque, foi necessário uma
estrutura armada em madeira fixada com pregos, tela em nylon, flutuadores em polietileno fixados
com barbantes de nylon, vergalhão e estacas de madeira ou varejões para manter a referida gaiola
estável para suportar a força da correnteza do rio amazonas. Durante o período da vazante, a gaiola
ficará dentro do tanque escavado, recebendo água corrente, através de um pequeno canal, ligado a
um outro tanque, para a limpeza dos dejetos dos peixes. No período da cheia, a gaiola irá flutuar,
conforme o aumento do nível da água, evitando que os peixes sejam dispersos do local de
contenção. Em análise do custo-benefício, verificou-se que a construção da gaiola e do tanque
escavado apresentará reduzida oneração para o ribeirinho, haja visto a possibilidade de utilização de
materiais recicláveis, como garrafas PET para os flutuadores, madeira retirada da própria área de
várzea, sendo necessário somente a compra da tela e outros materiais, itens de baixo custo de
aquisição. Através do experimento foi possível perceber que a estrutura oferece condições para esta
atividade, possibilitando a flutuação da gaiola verticalmente, conforme aumenta o volume de água,
dentro do tanque escavado. Como conclusão, verificou-se que o referido projeto tem viabilidade
para ser uma nova alternativa na piscicultura da região de várzea amazônica, obedecendo aos
períodos de vazante e enchente, sem a necessidade de deslocamento dos mesmos, possibilitando aos
residentes, mudanças em seus atuais aspectos socioeconômicos, fomentando a renda familiar e
garantindo a segurança alimentar de inúmeras famílias durante a época do Defeso.
Palavras-chave: gaiola; tanque-rede; aquicultura; várzea; práticas sustentáveis.
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CARACTERIZAÇÃO DAS EMBARCAÇÕES PESQUEIRAS DIRECIONADAS A
CAPTURA DE PESCADA AMARELA (Cynoscion acoupa, LACÈPEDE, 1801) NO
MUNICÍPIO DE BRAGANÇA, NORDESTE DO ESTADO DO PARÁ
Aldeize Driely Cardoso da Silva1*; Leonnan Carlos Carvalho de Oliveira2; Ryuller Gama
Abreu Reis3; Cíntia Samira Bezerra do Nascimento4; Bianca Gomes da Silveira5; Danilo
Sebastião Rocha Amaral6; Francisco Carlos Alberto Fonteles Holanda7
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RESUMO: O município de Bragança encontra-se como o terceiro maior porto de desembarque de
pescado no Estado do Pará, ficando atrás apenas de Belém que é capital do Estado e Vigia. Dentre
os recursos pesqueiros explorados pela frota bragantina, destaca-se a pescada amarela, espécie que
ocupa o primeiro lugar em produção pesqueira do Estado do Pará, e que possui elevada importância
econômica e social. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi caracterizar as embarcações
pesqueiras direcionadas a captura de pescada amarela (Cynoscion acoupa) no município de
Bragança, nordeste do Estado do Pará. As informações foram obtidas no período de maio a junho de
2019, através da aplicação de entrevistas semiestruturadas e conversas informais realizadas com os
atores do sistema de pesca da pescada amarela no município de Bragança, além de observações in
loco a fim de ratificar as informações obtidas. No município de Bragança, a frota direcionada para a
captura dessa espécie é composta por barcos de pequeno e médio porte, construídos de madeira,
com tamanhos que variam de 7,99 a 22,99 metros de comprimento, e que possuem capacidade de
estocagem entre 25.000 a 50.000 toneladas de pescado. Em relação ao número de tripulantes, as
embarcações possuem uma tripulação variando entre 7 a 9 integrantes. No que se refere à propulsão
do motor, a sua potência fica no intervalo entre 150 a 370 Hp, e devido a maior autonomia das
embarcações, é relatado um menor número de viagens mensais, que duram cerca de 23 a 25 dias. A
maioria das embarcações utiliza o gelo para conservação do pescado que são colocados em suas
urnas. Contudo, a frota atuante na captura dessa espécie está investindo em novas tecnologias,
sendo observadas embarcações que utilizam câmaras frigoríficas para conservação do pescado.
Além disso, também pode ser relatada a presença de máquinas de recolhimento de redes, que vêm
sendo utilizados frequentemente pelos pescadores, com o intuito de reduzir o esforço na captura.
Atualmente, a maioria das embarcações de médio porte, possuem aparelhos que auxiliam na
navegação e localização de cardumes como radar, ecosonda, GPS (Global Position System) e rádio.
Dessa forma, conclui-se que a frota de pesca direcionada a captura de pescada amarela, é composta
de embarcações de pequeno a médio porte, sendo que o porte influencia diretamente nas
características da embarcação, como capacidade de estocagem, potencia do motor e número de
viagens mensais. Além disso, a frota atuante na captura dessa espécie está investindo em novas
tecnologias em suas embarcações, sendo de fundamental importância para o desenvolvimento da
atividade, pois otimizam o tempo das pescarias, auxiliam no processo de captura, proporcionam
maiores volumes capturados e diminuem os custos de produção.
Palavras-chave: Frota de pesca; Pesca semi-indústrial; Costa norte do Brasil.
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RECUPERAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DA PESCA DA LAGOSTA NO BRASIL:
UMA PROPOSTA INOVADORA DE ORDENAMENTO PESQUEIRO
Paulo Parente Lira Cavalcante1*; Manuel Antonio de Andrade Furtado-Neto2
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RESUMO: O presente trabalho aborda o ordenamento da pesca de lagostas do gênero Panulirus, o
principal produto pesqueiro do Nordeste e o principal produto de exportação da pesca do Brasil,
desde meados da década de 1950. O estudo teve como objetivo geral realizar uma análise histórica e
comparativa das medidas de ordenamento adotadas na administração da pesca de lagosta no Brasil e
no Atlântico Ocidental, para identificar aquelas medidas que mostraram-se positivas para assegurar
a continuidade da atividade e dos estoques naturais deste crustáceo. Foram realizado a partir de
minuciosa revisão das medidas de ordenamento da pesca da lagosta, adotadas no Brasil, de 1961 a
2011, a partir de reuniões mantidas entre os anos de 2011 e 2014 na sede do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e da Secretaria de Monitoramento
e Controle da Pesca e Aquicultura, do Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA, ambos em
Brasília-DF. Também foi realizada uma análise comparativa das medidas em vigor nestes 50 anos
no Brasil, com os planos de ordenamento pesqueiro da lagosta espinhosa adotados pelos países ou
grupos de países que integram a área de pesca conhecida por Atlântico Centro-Ocidental. Como
produto deste estudo, com base nas análises e comparações das legislações nacionais e
internacionais, foi construída uma proposta de um novo modelo de ordenamento da pesca da lagosta
no litoral brasileiro, em forma de Instrução Normativa, com sugestões inovadoras, criativas e
ousadas, visando restabelecer o equilíbrio biológico e ambiental dos estoques de lagostas do Brasil.
Palavras-chave: pesca, inovação, defeso, crustáceo, quota.
ABSTRACT: The present work addresses the planning of the lobster fishery from Panulirus genus,
the main fishery product of the Northeast and the main fishery export product of Brazil, since the
mid 1950s. The main goal of this study was to conduct a historical and comparative analysis of the
measures adopted in the management of lobster fisheries in Brazil and the Western Atlantic, to
identify among those measures the ones which were positive, to ensure the continuity of the activity
and the natural stocks of this species. A review of the lobster fishery management measures adopted
in Brazil from 1961 to 2011 were carried out through meetings held between 2011 and 2014 at the
headquarters of the Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources –
IBAMA, and the Secretariat of Fisheries and Aquaculture Monitoring and Control, of the Ministry
of Fisheries and Aquaculture – MPA, both in Brasília-DF. A comparative analysis of the measures
in force over the last 50 years in Brazil was also carried out, with the spiny lobster fisheries
management plans adopted by the groups of countries from the Central West Atlantic fishing area.
As a result of this study, and based on analyzes and comparisons of national and international
legislation, a proposal for a new model of lobster fishery planning in the Brazilian coast was
constructed, in the form of Normative Instruction, with innovative, creative and bold suggestions,
aiming at restore the biological and environmental balance of stocks of lobster from Brazil.
Key words: fishing, innovation, closed season, crustacean, quota.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

2

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

INTRODUÇÃO
A atividade da pesca da lagosta tem enfrentado uma das mais sérias crises do setor pesqueiro
nacional, desde a primeira década do século XXI, tanto no aspecto biológico, quanto nos aspectos
sociais, econômicos, ambientais e políticos (CAVALCANTE et al., 2011).
Cinco décadas antes, as primeiras análises desta atividade pesqueira não identificavam riscos
ao equilíbrio dos estoques, pois segundo Paiva e Costa (1964), as principais características
biológicas da pesca das lagostas, no nordeste do Brasil, se encontram praticamente estabilizadas,
sem nenhum indício da existência de sobrepesca. Poucos anos depois, com a intensificação da
captura e a expansão da área de pesca, os primeiros sinais de sobrepesca foram identificados ao
final da década de 1960, como relatado por Paiva (1967).
A primeira referência ao ordenamento da pesca de lagosta no Brasil foi a Portaria Nº 70, de 12
de abril de 1961, da Diretoria de Caça e Pesca do Departamento Nacional de Produção Animal –
DNPA, do Ministério da Agricultura, que estabeleceu o primeiro defeso. De 1961 a 2011, um total
aproximado de 90 medidas de ordenamento da pesca no Brasil foram promulgadas pelos órgãos
competentes (CAVALCANTE et al., 2011).
Este número demasiado de atos de gestão, entretanto não obtiveram o sucesso pretendido, pois
estudos recentes que tratam de avaliar o impacto dos diversos vetores que interferem na produção e
produtividade da pesca de lagostas na região do Atlântico Ocidental, bem como em outras regiões
do mundo produtoras de lagostas, têm feito referência com crescente ênfase, nos impactos
ambientais no processo de recrutamento dessas espécies (CAVALCANTE; FURTADO-NETO,
2014).
Os estudos biológicos, que monitoraram a dinâmica reprodutiva dos estoques da lagosta
vermelha (Panulirus argus, Latreille 1804) e da lagosta cabo verde (P. laevicauda, Latreille, 1817),
principais espécies capturadas no Brasil, contribuíram com informações para estabelecimento do
período de defeso; para definição dos tamanhos mínimos de desembarque; para proteção de fêmeas
ovígeras e para definição de áreas de proteção (IZQUIERDO et al., 2011; CAVALCANTE et al.,
2011), tendo sido a base técnico-científica para a elaboração das medidas regulatórias do Governo
brasileiro.
Entretanto, de acordo com Dias-Neto (2008), mesmo com o esforço empreendido ao longo de
décadas, tem havido um fracasso no processo de gestão do uso sustentável do recurso lagosta no
Brasil, o que levou a pesca deste crustáceo a enfrentar uma crise de depleção dos estoques
biológicos naturais, com reflexos sociais e econômicos devastadores, culminando com uma situação
sem precedentes nos últimos anos.
O presente trabalho teve como objetivo geral realizar uma análise histórica e comparativa das
medidas de ordenamento adotadas na administração da pesca de lagosta no Brasil e no Atlântico
Ocidental, para identificar aquelas medidas que, com maior ou menor efetividade, mostraram-se
positivas para assegurar a continuidade da atividade e dos estoques naturais deste crustáceo e,
principalmente, de apresentar sugestões inovadoras, criativas e ousadas, para que haja possibilidade
de restabelecer o equilíbrio biológico e ambiental dos bancos lagosteiros, permitindo a continuidade
da exploração da cadeia produtiva, de forma econômica, social e ecologicamente sustentável.
Como produto do presente trabalho um novo modelo de ordenamento da pesca da lagosta no
litoral brasileiro é apresentado, com sugestões inovadoras, criativas e ousadas, vislubrando a
possibilidade de restabelecer o equilíbrio biológico e ambiental dos bancos lagosteiros, permitindo a
continuidade da exploração da cadeia produtiva, de forma econômica, social e ecologicamente
sustentável.
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2- MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo foi realizado a partir de minuciosa revisão das medidas de ordenamento da
pesca da lagosta, adotadas no Brasil, de 1961 a 2011. As portarias, instruções normativas, decretos e
demais medidas de ordenamento da pesca da lagosta foram obtidas a partir de reuniões mantidas
entre os anos de 2011 e 2014 com analistas ambientais, técnicos e gestores da sede do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em Brasília, e da
Secretaria de Monitoramento e Controle da Pesca e Aquicultura, do Ministério da Pesca e
Aquicultura – MPA.
Em continuidade à análise pormenorizada das medidas de ordenamento da pesca de lagosta
adotadas pelo período de cinquenta anos, foi realizada uma análise comparativa das medidas em
vigor, no Brasil, com os planos de ordenamento pesqueiro da lagosta espinhosa adotados pelos
países ou grupos de países que integram a área de pesca conhecida por Atlântico Centro-Ocidental.
Em razão da maior representatividade da cadeia produtiva deste crustáceo, maior
detalhamento foi dado à comparação das políticas brasileiras de ordenamento da pesca de lagosta
com aquelas praticadas nos Estados Unidos, em Cuba e nas Bahamas, países que, em conjunto com
o Brasil, representam os quatro maiores produtores deste importante produto pesqueiro.
O médoto adotado para captação dos dados, documentos e informações necessários ao estudo,
tendo em vista a inexistência de um banco de dados oficial que mantenha atualizada a história da
pesca de lagostas no Brasil, foi a articulação com a rede de relações dos pesquisador, em todo o
país, constituída a partir de mais de três décadas de pesquisas e trabalhos na área do estudo. A
história do conhecimento científico foi respaldada na análise minuciosa dos relatórios das reuniões
anuais do Grupo Permanente de Estudos sobre Lagosta, GPE – Lagosta e dos demais grupos que o
sucederam, com o mesmo propósito.
Para apresentação e discussão do conjunto de medidas que integram a proposta inovadora que
corresponde ao principal produto deste estudo, foram avaliadas, como base científica do presente
trabalho, as publicações, recentes e pretéritas, sobre o ordenamento da cadeia produtiva da pesca de
lagosta no Brasil, a partir das quais foram apresentadas as medidas que compõem a proposta de
Instrução Normativa que conclui o presente trabalho.

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com base nos estudos e análises do histórico de ordenamento da pesca de lagosta no Brasil e
nos países do Oceano Atlântico Centro-Ocidental, são sugeridas as seguintes propostas:
3.1. Defeso por um período de 120 (cento e vinte) dias, de 1º de janeiro a 30 de abril de cada ano.
Adotar o período de 120 (cento e vinte) dias, de 1º de janeiro a 30 de abril de cada ano,
atendendo às recomendações resultantes do amplo estudo sobre dinâmica reprodutiva de lagostas
das espécies Panulirus argus e P. laevicauda (SOARES & CAVALCANTE, 1985).
Este período, somado à rigorosa observância das demais recomendações aqui propostas
assegurará a necessária proteção dos estoques desovantes, minimizando a sobrepesca de
recrutamento; considerando, ainda, que fêmeas ovígeras serão proibidas de desembarcar. Maior
proteção dos indivíduos em atividade reprodutiva será ainda alcançada com o estabelecimento, a
partir das sugetões apresentadas neste estudo, do comprimento máximo de desembarque.
O maior controle do uso ilegal de mergulho e redes de espera garantirá a redução do esforço
de pesca, pretendido quando da ampliação do período original de defeso, de quatro meses, para os
seis meses hoje adotados.
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3.2. Tamanho Mínimo de Desembarque.
Manter os comprimentos mínimos da legislação em vigor, com os tamanhos mínimos de
desembarque indicados na Tabela 1, publicados pela FAO (1985):
Tabela 1. Tamanhos mínimos de desembarque de lagostas, no Brasil, de acordo com a legislação.
Espécie
Lagosta Vermelha
Lagosta Cabo Verde

Comprimento de cauda (mm)
130,0
110,0

Comprimento cefalotórax (mm)
75,0
65,0

3.3. Desembarque de fêmeas ovígeras.
Proibir o desembarque de fêmeas ovígeras, bem como de lagostas com sinais evidentes de
raspagem dos ovos e retirada de pleópodos.
3.4. Artes de Pesca.
Manter a proibição do emprego de redes caçoeiras e o uso exclusivo de manzuás/covos e das
cangalhas, com a exigência de que estas armadilhas, além do rigoroso controle da distância mínima
de 50 mm entre ângulos sucessivos, passem a dispor de:
(i) uma abertura para escape das logostas juvenis, cujas dimensões serão estabelecidas a partir
de estudo em desenvolvimento pelo Departamento de Engenharia de Pesca da Universidade Federal
Rural de Pernambuco – UFRPE;
(ii) uma marca numérica e codificada, a ser adquirida junto ao Ministério responsável pela
gestão da pesca da lagosta, no início de cada temporada de pesca. Desenvolver pesquisa de
prospecção pesqueira e tecnologia de pesca que permita estabelecer critérios e parâmetros para
regulamentação da pesca de lagostas com mergulho.
3.5. Acesso Limitado.
Manter a exigência da Permissão Especial para a Pesca de Lagostas – PEPL, a partir de
cadastro específico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), renovável a
cada ano, na qual deverá constar, além dos dados inerentes à embarcação; número de registro no
Ministério da Marinha, a listagem nominal da respectiva tripulação. Eventual substituição de
integrantes desta tripulação será, obrigatoriamente, informada ao MAPA, antes da saída da
embarcação. Qualquer embarcação flagrada pescando irregularmente terá a PEPL imediatamente
revogada, não podendo renovar a licença especial por 3 (três) temporadas sucessivas.
3.6. Rastreamento Remoto de Embarcações de Pesca.
Implementar, de imediato, o Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras
por Satélite – PREPS, para todas as embarcações contempladas com a PEPL, independente do
tamanho, que deverão se integrar ao programa de monitoramento remoto, cabendo ao Ministério o
custo de desenvolvimento da tecnologia e primeira instalação nas embarcações autorizadas a pescar
lagosta. A manutenção, reparo e reposição do equipamento, a partir do primeiro ano de uso, será
atribuição do proprietário da embarcação. Aliado ao emprego obrigatório do rastreador para
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monitoramento remoto, também independente o tamanho, todas as embarcações autorizadas a
pescar lagostas deverão fornecer os respectivos Mapas de Bordo.
3.7. Tamanho Máximo de Desembarque.
Estabelecer, pelo período experimental de 5 (cinco) anos, os comprimentos admitidos como o
tamanho máximo de desembarque, respectivamente, para as lagostas Panulirus argus e P.
laevicauda. Com o objetivo primordial de contribuir com a possibilidade de maximização das
desovas e, consequentemente, do recrutamento. Estes comprimentos serão definidos a partir de
estudos atualizados das curvas de crescimento dessas espécies e da distribuição de frequência dos
desembarques atuais.
3.8. Quota Total Admissível – QTA.
Estabelecer a Quota Total Admissível – QTA, correspondente ao desembarque de, no
máximo, 90% (noventa por cento) da Captura Máxima Sustentável – CMS, estimada com base nos
parâmetros atuais da pesca (mortalidade natural, mortalidade por pesca, captura por unidade de
esforço – CPUE).
A QTA será dividida, posteriormente, em Quotas Individuais Transferíveis – QIT, distribuídas
por embaracações permissionadas para a pesca, que operem exclusivamente com manzuás ou e
cangalhas, com base no número médio de armadilhas transportadas por cada embarcação, à luz da
legislação do Minsitério da Pesca e Aquicultura – MPA, que definiu as quatidades permitidas de
armadilhas/embarcação, conforme o Anexo III da Instrução Normativa SEAP Nº 9, de 10 de abril
de 2007, conforme Tabela 2 a seguir.
Tabela 2 – Número de manzuás ou cangalhas permitidos por embarcação em razão de seu
comprimento, de acordo com o Anexo III citado acima.
Material do Casco

Propulsão
Vela

Madeira ou fibra de vidro
Motor

Aço

Motor

Comprimento (m)
>4 e < = 5
>5 e < = 6
>6 e < = 7
>7
>4 e < = 5
>5 e < = 6
>6 e < = 7
>7 e < = 8
>8 e < = 9
>9 e < = 10
>10 e < = 11
>11 e < = 12
>12 e < = 13
>13 e < = 14
>14 e < = 15
>15 e < = 16
>16
< 18
>18 e < = 20
>20 e < = 22
>22 e < = 25
>25 e < = 27
> 27

Nº Covos
40
60
90
130
100
130
160
180
200
250
300
380
420
450
500
550
600
600
700
800
900
1100
1300
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3.9. Proteção dos Criadouros Naturais.
Manter a proibição de pesca nas áreas definidas como criadouros naturais das espécies de
lagostas explotadas no litoral do Brasil, além de desenvolver prospecções pesqueiras para atualizar
este conhecimento, identificando, eventualmente, novas áreas.
Com o mesmo objetivo e considerando a distribuição estratificada dessas espécies, com
relação ao comprimento e a distância da costa, manter a proibição de pesca de lagosta na faixa
compreendida pela distância de 4,0 (quatro) milhas náuticas do litoral.
3.10. Documento de Origem da Lagosta – DOL.
Adotar o Documento de Origem de Lagosta – DOL, que embora previsto na legislação, ainda
não foi regulamentado, o que deve ser implementado já para a próxima temporada de pesca.
O DOL deve ser acompanhado da exigência do Registro Geral da Pesca – RGP, além dos
segmentos já exigidos – pescadores, embarcações, armadores, empresas – do RGP dos comerciantes
intermediários que, em qualquer nível da cadeia de produção, estejam envolvidos com a
comercialização de lagosta, no mercado interno e/ou para o mercado externo. O RGP dos
denominados “atravessadores” deverá ser informado no DOL.
3.11. Programa Tolerância Zero.
Adotar, a partir da próxima temporada de pesca, todos os critérios de punição previstos em
todas as instruções normativas, portarias, decretos que integram a legislação ambiental nacional,
responsabilizando e punindo todos aqueles que, individual ou coletivamente desobedecerem
qualquer das medidas que compõem o Plano de Ordenamento desta importante cadeia produtiva da
pesca nacional.
Esta medida já foi adotada nas Bahamas e Estados Unidos e constitui uma das premissas do
Plano Nacional de Combate à Pesca Ilegal de 2013, em ação integrada com o Ministério do Meio
Ambiente (IBAMA e ICMBio), Ministério da Justiça (Polícia Federal), Ministério da Defesa
(Marinha do Brasil) e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Um plano de
ações para tornar a pesca sustentável em todo o país.
Como resultado das discussões, análises, recomendações dos mais diversos segmentos da
cadeia produtiva, ouvidos durante o desenvolvimento deste estudo, foi redigida uma proposta de
Instrução Normativa que sintetiza as conclusões e as convicções do que deve ser implementado,
na próxima temporada de pesca, visando a recuperação da sustentabilidade da lagosta no Brasil:
INSTRUÇÃO NORMATIVA INTERMINISTERIAL Nº __, de __ de__ de 2.019.
Estabelece medidas de ordenamento da pesca de lagostas.
OS MINISTROS DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO e DO MEIO AMBIENTE no uso de suas atribuições, e
tendo em vista o disposto na Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, no
Decreto nº 6.981, de 13 de outubro de 2009, na Portaria Interministerial
MPA/MMA nº 2, de 13 de novembro de 2009, na Portaria Interministerial
nº 1, de 20 de abril de 2010 e na Lei nº 11.959, de 29 de junho de 2009 e o
que consta no Processo nº 02001.003386/2005-40,
RESOLVEM:
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Art. 1º- Proibir a captura, o desembarque, a conservação, o beneficiamento, o transporte, a
industrialização, a comercialização e a exportação, sob qualquer forma e em qualquer local, de
lagostas das espécies Panulirus argus (lagosta vermelha) e Panulirus laevicauda (lagosta cabo
verde), de comprimentos:
I. Inferiores aos estabelecidos a seguir:
Comprimento (mm)
Espécie
Cauda
Cefalotórax
Lagosta Vermelha
130
75
Lagosta Cabo Verde
110
65
II.

Superiores aos estabelecidos a seguir:
Espécie

Comprimento (mm)
Cauda

Cefalotórax

Lagosta Vermelha
Lagosta Cabo Verde
§1º – Para os efeitos deste artigo fica estabelecido o seguinte:
I - comprimento de cauda é a distância entre o bordo anterior do primeiro segmento abdominal e a
extremidade do telson fechado;
II - comprimento do cefalotórax é a distância entre o entalhe formado pelos espinhos rostrais e a
margem posterior do cefalotórax;
III - as medidas acima referidas são tomadas com base na linha mediana dorsal do indivíduo ou da
cauda, sobre superfície plana com telson fechado;
IV - no caso de lagostas inteiras será adotado o comprimento do cefalotórax.
§2º– Para efeito de fiscalização será admitido até 2% de lagostas, em relação ao peso total, com
tamanho mínimo inferior ao permitido, desde que a diferença a menor não ultrapasse a dois
milímetros.
§3º – Os indivíduos capturados em desacordo com este artigo serão imediatamente devolvidos ao
mar, de maneira adequada, evitando-se lhes qualquer traumatismo.
Art. 2o Proibir o desembarque, a conservação, o beneficiamento, o transporte, o armazenamento, a
comercialização e a exportação de lagostas das espécies Panulirus argus (lagosta vermelha) e
Panulirus laevicauda (lagosta cabo verde), sob qualquer forma que venha a descaracterizar a cauda
do indivíduo, impedindo a sua identificação e medição.
Art. 3º – Tornar obrigatório o desembarque de lagostas vivas, para ambas as espécies cuja captura é
disciplinada por esta Instrução Normativa.
Art. 4º – Proibir a pesca de lagostas nos seguintes criadouros naturais:
I. Até a distância de 4 (quatro) milhas marítimas da costa nos limites:
a. Da Foz do Rio Megaó à Ponta do Ramalho, no estado de Pernambuco (07º 33´ 30” S
e 07º 50´ 00” S);
b. Do Farol de Mundaú à Foz do Rio Anil, no estado do Ceará (39º 07' 00'' W e 38º 48´
99” W).
II. Na região de Galinhos, no estado do Rio Grande do Norte, entre as latitudes de 05º 05´ 00”
S e 05º 07´00” S e as longitudes de 36º 12´ 00” W a 36º 20´ 00” W.
Art. 5º – Permitir a captura de lagostas somente com o emprego de armadilhas do tipo covo ou
manzuá, conforme especificação a seguir:
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I.

A malha do covo ou manzuá e da cangalha, deverá ser quadrada e ter no mínimo cinco
centímetros entre nós consecutivos, com uma tolerância de vinte e cinco centésimos de
centímetros;
II. O covo ou manzuá e a cangalha deverá dispor de uma abertura de escape, na base da lateral
oposta à fixação da corda de recolhimento do aparelho de pesca, com uma área de 60mm
(sessenta milímetros) de altura e 200mm (duzentos milímetros) de comprimento.
III. É proibido atirar ao mar: covos, manzuás ou cangalhas imprestáveis, devendo ser
transportadas à praia, após cada jornada de pesca e ao fim da temporada, todos os aparelhos
servíveis ou inservíveis.
Art. 6º – As embarcações permissionadas para a pesca de lagostas não poderão portar qualquer tipo
de aparelho de ar comprimido e instrumentos adaptados à captura de lagostas por meio de
mergulho; redes de emalhar tipo caçoeira, ou qualquer outro aparelho de pesca alheio aos
permitidos.
Art. 7º – Fica estabelecida a proibição da pesca de lagostas vermelha (Panulirus argus) e verde
(Panulirus laevicauda), nas águas sob a jurisdição brasileira, anualmente, no período de 1º de
janeiro a 30 de abril.
§1º – Fica permitida a largada das embarcações devidamente autorizadas para a pesca de lagostas, a
partir de 00h00 (zero hora) do dia 1º de maio de cada ano.
§2º – Até o dia 05 de janeiro de cada ano, todas as empresas que atuam na captura, estocagem,
comercialização e beneficiamento de lagostas, forneceram aos representantes do MPA e, conforme
convênio com o SIPA, a relação detalhada dos estoques de lagosta levantados em 30 de dezembro.
Art. 8º – É proibido o desembarque de lagosta ovada, de qualquer tamanho ou espécie.
Parágrafo Único – É proibido o desembarque de lagostas cujos pleópodos tenham sido raspados ou
retirados.
Art. 9º – Os proprietários ou armadores de embarcações de pesca motorizadas, portadores de
autorização de pesca para a captura de lagostas (Panulirus argus e Panulirus laevicauda) deverão
instalar e manter em funcionamento um sistema de monitoramento remoto.
Parágrafo único. Esta instalação deverá ser acompanhada da Declaração de Adesão ao Programa
Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite – PREPS.
Art. 10 – A embarcação que for autuada por estar praticando pesca ilegal ou por descumprir um dos
condicionantes estabelecidos para manutenção da Autorização de Pesca perderá a sua permissão,
pelo prazo de 1 (um) ano a partir da data da autuação.
Art. 11 – Caberá à Secretaria de Monitoramento e Controle – SEMOC do Ministério da Pesca e
Aquicultura – MPA, em conjunto com o IBAMA, sem prejuízo das atividades ou atribuições de
rotina, elaborar e dar início à implementação, no prazo de 60 (sessenta) dias, do Plano de
Monitoramento, Fiscalização e Controle das operações relacionadas com a pescaria de lagostas na
costa brasileira.
Art. 12 – Estabelecer, em caráter experimental, para a estação de pesca da lagosta compreendida
entre 1º de maio a 31 de dezembro de 2014, a Quota Anual Captura – QAC de ______ toneladas
brutas, nas águas territoriais compreendidas entre o limite dos estados do Amapá com o Pará e o
limite di estado do Espírito Santo com o Estado do Rio de Janeiro.
Art. 13 – A QAC constitui o limite máximo permitido de captura de lagostas na temporada de pesca
definida, e representará o somatório das capturas de todas as embarcações pesqueiras, artesanais ou
empresariais, atuantes no setor, podendo, ainda ser reajustada anualmente, cuja conveniência
embasar-se-á nas recomendações dos órgãos competentes.
Art. 14 – A QAC será subdividida em Quotas Individuais Transferíveis – QIT, entre as
embarcações detentoras da permissão especial para pesca de lagostas, com base no índice de
captura mais recente e a média aritmética do número de covos, manzuás ou cangalhas permitidos,
segundo o anexo III da Instrução Normativa SEAP/PR Nº 09/2007.
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Art. 15 – Limitar a frota lagosteira às embarcações já detentoras de permissão para a pesca de
lagosta, na data de publicação desta Instrução Normativa.
§1° – As embarcações referidas no caput do artigo poderão ser substituídas somente em caso de
naufrágio, destruição, desativação ou para implementação de modificações tecnológicas de
acondicionamento do produto a bordo, desde que para a mesma pessoa física ou jurídica,
proprietária ou armadora das embarcações, mantido rigorosamente o mesmo esforço de pesca da
embarcação substituída.
§2° – As substituições por desativação poderão ser efetivadas desde que o proprietário apresente
por ocasião do pedido de Permissão Prévia de Pesca para embarcação a construir, um Termo de
Compromisso de Desativação da Embarcação a ser substituída.
§3° – O Registro e a Permissão de Pesca da nova embarcação ficam condicionados ao cancelamento
do Registro e respectiva Permissão de Pesca da embarcação desativada.
§4° – A comprovação da propriedade, para solicitar substituição por desativação, deverá ter um
período mínimo de 02 (dois) anos.
§5° – As embarcações portadoras da permissão especial para pesca de lagosta deverão comprovar,
no início da temporada de pesca de 2015, a adesão ao sistema de monitoramento remoto SINPESQ
– Sistema Nacional de Informações da Pesca e Aquicultura, e do PREPS – Programa Nacional de
Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite.
Art. 16 – As embarcações integrantes da frota lagosteira, previstas no artigo 15, que deixarem de
operar, ininterruptamente, na captura de lagostas, pelo período de uma temporada, terão revogadas
suas permissões de pesca.
§1°– Este artigo não se aplica aos casos de embarcações comprovadamente paralisadas para
reforma, cujos proprietários ou armadores comuniquem o fato ao MPA, dentro de 15 dias, contados
a partir da data de paralisação, após o que terão um prazo de 06 meses, prorrogável por um período
não superior a 06 meses, para reinício de suas atividades.
§2° – Para efeito deste artigo, a atividade da embarcação será comprovada pelos Mapas de Bordo e
pelo monitoramento remoto da operação de pesca, ou por qualquer outro sistema de controle
estabelecido pelo MPA.
Art. 17 – Serão também revogadas as permissões de pesca das embarcações que infringirem
qualquer das disposições constantes desta Portaria, independentemente das demais sanções cabíveis.
Art.18 – A presente Instrução Normativa aplica-se sem prejuízo da aplicação, no que couber, de
outras normas já publicadas.
Art.19 – Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Ministro de Estado do Meio Ambiente
4- CONCLUSÃO
O presente estudo demonstrou, ao longo de toda avaliação histórica no Brasil e da análise
comparativa com demais países produtores das lagostas Panulirus argus e P. laevicauda, na região
conhecida como Atlântico Centro-Ocidental, que uma grande condicionante para o sucesso ou
fracasso das políticas públicas de ordenamento da pesca deste crustáceo refere-se à dimensão da
governança dos gestores desta atividade.
Pelo exposto, entre as conclusões que recomendam uma revisão das medidas de ordenamento
a serem adotadas para recuperação da sustentabilidade da cadeia produtiva de lagosta no Brasil,
ênfase deve ser dada à exigência na mudança de comportamento dos gestores nacionais, como

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP
10
21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

forma essencial à superação da tendência de mudanças frequentes das medidas, ano após ano,
ampliando a vulnerabilidade dessas medidas.
Desta forma, a inovadora Instrução Normativa proposta como principal produto deste estudo,
agrega duas medidas inéditas no ordenamento da pesca extrativa de lagosta: (i) a Quota Total
Admissível – QTA, definida como o somatório das Quotas Individuais Transferíveis – QIT, e (ii) o
Desembarque Compulsório de Lagosta Viva, esta última, após a adoção, pelo Governo Federal, em
articulação com governos estaduais, municipais e o segmento empresarial, das ações necessárias à
disponibilidade da infraestrutura necessária para viabilização desta medida.
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A IMPORTÂNCIA DAS PRÁTICAS DE TECNOLOGIA DO PESCADO NO CURSO
TÉCNICO DE AQUICULTURA DO INSTITUTO FEDERAL DE RORAIMA, CAMPUS
AMAJARI.
Gelcirene de Albuquerque Costa1; Isamilde Rosa de Carvalho1; Marcelo Figueira Pontes1;
Valéria da Rocha Sobral2*.
1

Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal de Roraima. 2* valeria.sobral@ifam.edu.br,
Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico do Instituto Federal do Amazonas.

RESUMO: O projeto de ensino do Instituto Federal de Roraima é responsável pelo fomento de
atividades práticas que diversifiquem o ensino aprendizagem dos discentes, colaborando na compra
de equipamentos que auxiliem nesse processo. O objetivo deste projeto foi a realização de práticas
de tecnologia do pescado e gerar produtos para degustação durante a VII Mostra Pedagógica do
IFRR, Campus Amajari, aliando a teoria com a prática. Previamente os discentes foram
responsáveis pelo manejo, a alimentação e biometrias mensais dos viveiros. Foi definido a
elaboração de peixe salgado (seco e úmido), peixe defumado e filé. Para cada produto elaborado foi
realizado a despesca de tambaqui e também a aquisição de outros peixes no comércio local. Após o
a conclusão do conteúdo teórico, iniciava-se a preparação para a atividade prática dos produtos,
estimulando nos alunos no planejamento do local, equipamentos e produtos necessários. Os peixes
foram beneficiados e processados na cozinha do IFRR. Foi produzido 4 kg de pescado salgado, 1 kg
de filé e 3 kg de pescado defumado. Todos os produtos foram apresentados durante a VI Mostra
Pedagógica do Campus Amajari, bem como a explanação das etapas de elaboração dos produtos.
Durante o evento foi possível perceber a valorização e interesse dos produtos processados, já que
muitas pessoas queriam comprar. Portanto, a execução de atividades práticas de tecnologia do
pescado possibilitou aos alunos a experiência de produzir novos produtos que podem ser ofertados
no mercado e ainda, agregar valor ao pescado processado, despertando nos discentes uma visão
empreendedora.

Palavras-chave: Peixe; Processamento; Ensino.
Apoio: IFRR.
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TOXICIDADE AGUDA E EFEITOS COMPORTAMENTAIS DE TRICLORFON EM
JUVENIS DE PIRARUCU Arapaima gigas SCHINZ, 1822
Matheus Gomes da Cruz1*; Gabriel dos Santos Torres2; Bianca Natally Viana Serra3; Lorena Vieira
de Matos4; Driely Kathriny Monteiro dos Santos5; Gabriela Tomás Jerônimo6; Ligia Uribe
Gonçalves7
1
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RESUMO: O Triclorfon é um quimioterápico amplamente utilizado no controle de parasitoses em
peixes, eficaz no tratamento de parasitos protozoários, helmintos e crustáceos. Entretanto, antes de
recomendar uma concentração com finalidade terapêutica, é necessário realizar teste de toxicidade
aguda para determinar uma dose de utilização segura para cada espécie de peixe alvo. Com isso, o
objetivo deste trabalho foi determinar a concentração letal média (CL 50-12h) e os efeitos
comportamentais causados por triclorfon em juvenis de pirarucu (Arapaima gigas). Para isso, 126
juvenis de A. gigas (33,11±6,14g e 16,91±0,96cm) foram distribuídos aleatoriamente em 21 tanques
circulares (150L), sendo seis peixes por unidade experimental, em sistema estático e aeração
constante. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, totalizando sete tratamentos:
controle (sem adição do produto) e seis concentrações crescentes de triclorfon 50, 250, 500, 750,
1000 e 1250 mg/L, em triplicata. Todas as concentrações testadas foram dissolvidas em 100mL de
água destilada e posteriormente adicionadas nos tanques experimentais, sendo que o grupo controle
recebeu apenas água destilada. Os animais foram expostos ao triclorfon por 12 horas e durante esse
período foram observadas as alterações comportamentais e, a mortalidade registrada quando os
animais não respondiam aos estímulos externos, sendo imediatamente retirados para evitar
comprometimento da qualidade de água. As variáveis de qualidade de água, como temperatura, pH,
condutividade e oxigênio foram mensurados com sonda multiparâmetro YSI Plus®, amônia e nitrito
através de kits colorimétricos (Alfakit®). A CL 50-12h foi calculada usando o método de Trimmed
Spearman-Karber, com limite de 95% de confiança. Todos os parâmetros de qualidade de água
avaliados mantiveram-se constantes e dentro dos limites aceitáveis para a espécie. Alterações
comportamentais como natação errática, perda de equilíbrio, letargia, respiração aérea e espasmos
musculares foram observadas nas concentrações de 250, 500, 750, 1000 e 1250 mg/L, após três horas
de observação e, em diferentes tempos de exposição. A concentração e o tempo de indução das
alterações comportamentais, mostrou-se dose-dependente, pois com o aumento das concentrações
testadas, menor foi o tempo necessário para observação das alterações. Após 12 horas de exposição,
as concentrações de 500, 750, 1000 e 1250 mg/L, causaram mortalidade de 11,11, 94,44, 100 e 100%,
respectivamente. O cálculo da concentração letal média (CL 50-12h) resultou em 587,31 mg/L, com
limite inferior de 537,00 mg/L e limite superior de 642,35 mg/L. As alterações comportamentais e a
mortalidade observadas podem ser resultantes da interação do triclorfon com o sistema nervoso
central, pois seu efeito primário é inibir a ação da enzima acetilcolinesterase, responsável por
hidrolisar acetilcolina nas sinapses entre as células nervosas e musculares e quando unidas à molécula
de triclorfon, a enzima fosforilada torna-se incapaz de hidrolisar acetilcolina, provocando acúmulo
na fenda sináptica, gerando a interrupção do impulso nervoso e/ou culminando em morte. Portanto,
concentrações clínicas para banhos terapêuticos em pirarucu abaixo de 587,31 mg/L e em banhos
curtos de até 180 minutos podem ser empregados, pois não afetam seu comportamento, nem causam
mortalidades.
Palavras-chave: Paiche, Organofosforado, Piscicultura
Apoio: Projeto Gigas
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ASPECTOS DA SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO DE PESCADORES
ARTESANAIS DE VERA CRUZ - BAHIA
José Rodrigo Lírio Mascena¹; Antonio Araujo Mendez²; Marcelo Carneiro de Freitas³*.
¹rm_engdepesca@hotmail.com. Engenheiro de Pesca/UFRB. ²araujo.mendez@live.com. Engenheiro de Pesca/UFRB.
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo identificar problemas de saúde laborais dos
pescadores artesanais de Vera Cruz – Bahia. No período de janeiro a abril de 2018 foram realizadas
entrevistas com pescadores, para obter dados relativos à sua saúde e segurança do trabalho,
utilizando um questionário semiestruturado, totalizando 57 questionários. Os pescadores
entrevistados consideraram sua profissão perigosa sofrendo algum tipo de acidente pescando (65%),
sendo que os riscos mais citados na atividade pesqueira foram: cortes (57,3%), naufrágios (14,6%),
quedas (12,2%) e acidentes com peixes venenosos (9,8%). A maioria dos pescadores entrevistados
(88%), já tiveram algum problema de saúde como dor na coluna (56%), hipertensão (37%) e
doenças de pele (12%). Dos pescadores entrevistados, 42% não procuravam atendimento médico
quando estavam doentes ou machucados, entretanto recorriam a medicamentos caseiros (68%). Em
relação aos equipamentos de segurança e utensílios de proteção para sua saúde, 98% dos pescadores
entrevistados utilizavam pelo menos um, sendo que os mais citados foram: boias salva-vidas (61%),
coletes salva-vidas (54%) e camisas manga longa ou UV (41%). A atividade pesqueira proporciona
vários riscos à vida e a saúde dos pescadores, estando sujeito a perigos do mar, como acidentes com
as embarcações e ao manuseio inadequado das artes de pesca, além de problemas de pele com a
insolação e problemas ósseos ocasionados pela má postura corporal durante a atividade. A
importância da utilização de equipamentos de proteção individual deve ser melhor difundida entre
os pescadores para permitir uma maior segurança e proteção na atividade pesqueira.
Palavras-chave: Ergonomia, navegação, primeiros socorros.
ABSTRAT: This work aimed to identify occupational health problems of artisanal fishermen from
Vera Cruz - Bahia. From January to April 2018 interviews were conducted with fishermen to obtain
information on their health and safety, using a semi-structured questionnaire, totaling 57
questionnaires. The fishermen interviewed considered their profession dangerous, suffering some
kind of fishing accident (65%), and the most cited risks in fishing activity were: cuts (57.3%),
wrecks (14.6%), falls (12.2%) and accidents with poisonous fish (9.8%). Most of the fishermen
(88%), already had some health problem such as back pain (56%), hypertension (37%) and skin
diseases (12%). Among the fishermen, 42% did not seek medical care when they were sick or
injured, however resorted to home remedies (68%). Regarding safety equipment and protective gear
for their health, 98% of the fishermen interviewed used at least one, and the most cited were: ring
buoys (61%), life jackets (54%) and long sleeve or UV shirts (41%). The fishing activity provides a
number of risks to life and health of fishermen, subject to dangers of the sea, as accidents with boats
and improper handling of fishing gear, as well as skin problems with heat stroke and bone problems
caused by poor body posture during the activity. The importance of using personal protective
equipment should be better disseminated among fishermen to increase safety and protection in
fishing activity.
Keywords: Ergonomics, navigation, first aid.
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INTRODUÇÃO
A pesca artesanal sempre teve um papel importante no litoral brasileiro, influenciando os
costumes e a história nas comunidades dessa região, por isso pesquisadores buscam entender
melhor atividade e seus praticantes, os pescadores artesanais (NETTO; NUNES; ALBINO, 2002).
Além disso a pesca é responsável atualmente pela geração de milhares de empregos no país
(DOMINGUEZ et al., 2016).
Por definição pescador artesanal é o indivíduo que sozinho ou em parcerias, participa
diretamente ou indiretamente da captura de pescado, utilizando utensílios aparentemente simples
(RAMIRES et al., 2012). Estes trabalhadores não possuem nenhum vínculo empregatício o que
tornam eles autônomos (SOARES et al., 2019), dessa forma não dispõem de norma jurídica
específica que garanta os seus direitos a um meio ambiente de trabalho saudável e é por isso que
eles se encontram desamparado pela lei no que se refere ao exercício do seu trabalho e ao ambiente
em que estão expostos (CARVALHO; RÊGO 2013).
Exercendo sua profissão, os pescadores artesanais estão sujeitos a vários tipos de acidente de
trabalho, como: afogamentos, acidentes perfurantes e cortantes na manipulação do pescado, com os
mais variados instrumentos de pesca, acidentes ofídicos com animais terrestres e marinhos,
peçonhentos e urticantes (PENA; GOMES, 2014). A pesca artesanal é uma atividade perigosa, onde
os praticantes estão expostos a vários riscos, por isso é necessário identificar estes riscos e
compreender como atividade pode prejudicar os indivíduos, para que se possa elaborar métodos e
equipamentos de segurança do trabalho para minimizar os riscos de acidentes e não ocasionar
doenças laborais nos pescadores artesanais.
Segundo Rêgo et al. (2018), o conhecimento sobre sustentabilidade da pesca artesanal,
condições de saúde e de trabalho do pescador e sua família ainda é pouco relatado em estudos da
saúde do trabalhador, nas suas diversas abordagens qualitativas e epidemiológicas. Obter dados
sobre segurança e saúde de trabalho dos pescadores é fundamental para entendemos sobre sua
profissão e riscos enfrentados pelos indivíduos na atividade, além disso essas informações
combinadas a outros dados podem ajudar a traçar um perfil dos pescadores em suas regiões. Diante
disto, o presente trabalho teve como objetivo identificar problemas de saúde laborais dos pescadores
artesanais de Vera Cruz – Bahia.
2- MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi realizado no município de Vera Cruz, Bahia, que apresenta uma área de
299,734 km², no qual vivem cerca de 37.597 pessoas (IBGE, 2010). O município de Vera Cruz está
localizado na Ilha de Itaparica, via terrestre distanciando-se 289 km da capital Salvador e via
marítima a 6 km (ALVES, 2016).
O trabalho foi realizado pelo método de pesquisa-ação, onde o entrevistador vai inseriu-se no
ambiente dos pescadores, havendo a troca de conhecimentos e estabelecendo uma relação mútua de
respeito e confiança, com o objetivo de obter as informações presentes no questionário (TRIPP,
2005). Nos meses de janeiro e abril de 2018, foram realizadas entrevistas com 57 pescadores
artesanais das comunidades do município de Vera Cruz, através de um questionário
semiestruturado, composto de 7 questões, relacionadas aos aspectos de saúde do trabalho.
Os dados obtidos dos questionários foram tabulados em planilhas Excel, permitindo a
elaboração de gráficos e tabelas, através deste suporte foi permitido um panorama dos resultados e
consequente discussão, para conclusão o trabalho.
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os pescadores entrevistados consideraram sua profissão perigosa e sofreram algum tipo de
acidente pescando (65%), sendo que os principais riscos mais citados na atividade pesqueira foram:
cortes (57,3%), naufrágios (14,6%), quedas (12,2%), acidentes com peixes venenosos (9,8%) e os
demais com 2,4% cada (FIGURA 1).

FIGURA 1. Frequência relativa por acidentes citados pelos pescadores artesanais de Vera Cruz,
Bahia.
A maioria dos pescadores entrevistados (88%), já tiveram algum problema de saúde os mais
citados foram: dor na coluna (56%), hipertensão (37%) e doenças de pele (12%) (FIGURA 2). Dos
pescadores que tinham alguma doença, 54% acharam que pelo menos uma dessas doenças foi
desenvolvida por causa da atividade pesqueira. Dos pescadores entrevistados, 42% não procuravam
atendimento médico quando estavam doentes ou machucados, entretanto recorriam a medicamentos
caseiros (68%). No trabalho de Silveira (2014) no município de Saubara – BA, uma das doenças
mais comuns citadas pelos pescadores foi a hipertensão, assim como registrado em Vera Cruz.

FIGURA 2. Frequência relativa por problemas de saúde mais citados pelos pescadores artesanais
de Vera Cruz, Bahia.
No trabalho de Moreira (2016), no curso do rio Tietê – SP, todos pescadores entrevistados
sofreram acidentes com peixes, causando lesões, e apenas 5% desses pescadores procuram um
serviço de saúde. Enquanto que no trabalho de Freitas et al. (2018), 30% dos pescadores relataram
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algum acidente pescando, podendo ser causados pelo mau manejo dos apetrechos de pesca, traumas
com barco e lesões por motor do barco.
Como em toda atividade laboral, os trabalhadores da pesca estão submetidos a riscos e
agravos à saúde, como a fatores de risco como radiação solar, frio, calor e excesso de umidade e
agravos a sua saúde, sendo acometidos por lesões de pele, problemas musculoesqueléticos, alergias
e entre outras doenças (RIOS et al., 2014).
A saúde dos pescadores artesanais encontra-se exposto aos vários tipos de riscos, a processos
de adoecimento e de perda da vida em decorrência do trabalho. Esses ainda não possuem leis que
protegem a sua saúde no seu ambiente de trabalho, como ocorrem com outros trabalhadores
(CARVALHO; RÊGO, 2013).
Em relação aos equipamentos de segurança ou proteção para sua saúde, 98% dos pescadores
entrevistados utilizavam pelo menos um, sendo que os mais citados foram: boias salvas vidas
(61%), coletes salva vidas (54%) e camisas manga longa ou UV (41%) (TABELA 1). Freitas e
Rodrigues (2015), em seu trabalho em Niterói-RJ, constataram que 71% dos pescadores artesanais
utilizavam algum equipamento para proteção individual os mais citados foram luvas (31%), capas
(31%) e coletes (17%).
TABELA 1. Frequência relativa por equipamentos de proteção e segurança citados pelos
pescadores artesanais de Vera Cruz, Bahia.

Equipamentos e utensílios
Boia salva-vidas
Colete salva-vidas
Camisa manga longa / camisa UV
Chapéu
Extintor de incêndio
Capa
Protetor solar
Bota / sapato
Calça
Luvas
Kit de primeiros socorros
Óculos
Corda

(%)
61
54
41
33
30
26
22
17
14
9
4
2
2

Nota: % = percentual do número citações dos pescadores.

4- CONCLUSÃO

Nota: % = percentual do número citações dos pescadores.

A atividade pesqueira proporciona vários riscos à vida e a saúde dos pescadores, estando
sujeito a perigos do mar, como
as embarcações
e ao manuseio inadequado das artes
Nota: %acidentes
= percentualcom
do número
citações dos pescadores.
de pesca, além de problemas de pele com a insolação e problemas ósseos ocasionados pela má
postura corporal durante a atividade. A importância da utilização de equipamentos de proteção
individual deve ser melhor difundida entre os pescadores para permitir uma maior segurança e
Nota: % = percentual do número citações dos pescadores.
proteção na atividade pesqueira.

FIGURA 1. As três colônias de
pescadores do município de Vera Cruz,
Bahia: (A) Z-8 de Conceição, (B) Z-10 de
Cacha Pregos e (C) Z-11 de Baiacu.Nota: %
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo identificar o conhecimento dos pescadores artesanais
de Vera Cruz – BA sobre leis relacionadas à pesca. No período de janeiro a abril de 2018, foram
realizadas entrevistas com pescadores, utilizando um questionário semiestruturado, para obter dados
sobre o conhecimento sobre leis relacionadas à pesca. Foi aplicado um total de 57 questionários aos
pescadores artesanais que pescavam no município de Vera Cruz, Bahia. Dos entrevistados, 86%
disseram conhecer as leis relacionadas com a pesca e 14% falaram não saber. Dentre os pescadores
que falaram que conhecem as leis, 86% disseram que receberam alguma orientação sobre as leis de
pesca das colônias e 14% não sabiam onde aprenderam. O recebimento do seguro defeso foi
relatado pela maioria dos pescadores entrevistados (54%), os pescadores relataram pescar outras
espécies neste período (96%), os demais não pescavam (4%). A presença da fiscalização no local de
pesca foi relatada por 64% dos entrevistados, no qual os órgãos fiscalizadores mais citados foram o
IBAMA (59%) e a Marinha do Brasil (24%). Apesar da maioria dos pescadores artesanais de Vera
Cruz – BA relatarem conhecer alguma lei de pesca, isto se restringiu em sua maioria ao defeso, por
conta de receberem o benefício, mas verificou-se que há uma necessidade de um suporte técnico
para um maior aprofundamento da importância do conhecimento e fundamento das leis que
envolvem a atividade pesqueira.

Palavras-chave: Gestão da pesca, administração, artes de pesca.

ABSTRAT: This work aimed to identify the knowledge of artisanal fishermen of Vera Cruz - BA
about laws related to fishing. From January to April 2018, interviews were conducted with
fishermen using a semi-structured questionnaire to obtain data on knowledge of laws related to
fishing. A total of 57 questionnaires were applied to artisanal fishers who fished in the municipality
of Vera Cruz, Bahia. Of those interviewed, 86% said they knew about fishing-related laws and 14%
said they did not know. Among the fishermen who said they know the laws, 86% said they received
some guidance on the fishing laws from the colonies and 14% did not know where they learned.
The receipt of closed season insurance was reported by most of the fishermen interviewed (54%),
the fishermen reported fishing other species in this period (96%), the others didn’t fish (4%). The
presence of surveillance at the fishing spot was reported by 64% of respondents, in which the most
cited enforcement agencies were IBAMA (59%) and Marinha do Brasil (24%). Although most
artisanal fishers from Vera Cruz - BA reported knowing some fishing law, this was mostly
restricted to the closed season insurance, as they received the benefit, but it was found that there is a
need for technical support for further development of the importance of knowledge and foundation
of the laws that involve fishing.
Keywords: Fisheries management, administration, fishing gear.
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1- INTRODUÇÃO
A pesca artesanal é uma das atividades mais antiga praticada pelo homem, tem como
finalidade a produção de alimento e/ou renda para atender a necessidade de sobrevivência do
indivíduo e sua família, sendo praticada em rios, estuários e mangues (MARTINS; ALVIM, 2016).
Além disso, a pesca carrega forte tradição familiar, sendo uma atividade ensinada de pai para filho,
ou seja, de geração a geração (ALVES; GUTJAHR; SILVA, 2015). Esta pesca emprega
diretamente cerca de 830 mil indivíduos no Brasil, sendo somente no estado da Bahia um número
superior a 105 mil pessoas inteiramente exercendo a pesca artesanal, o que representa
aproximadamente 27% dos pescadores da região Nordeste (BRASIL, 2012).
As comunidades pesqueiras enfrentam diversas dificuldades, entre elas estão: a falta de
políticas públicas específicas que atendam às suas necessidades, o grande crescimento imobiliário
na zona costeira, o aumento da atividade pesqueira industrial com uso de novas tecnologias, onde
poucos têm acesso em razão da necessidade de investimentos financeiros e a expansão das
atividades turísticas e da aquicultura (ALVES et al., 2017).
Para os pescadores é fundamental conhecer as leis que regem sua profissão, estando sempre
bem informado sobre os benefícios que lhe são dados como seguro defeso, assim como infrações
que não podem cometer, como pescar uma espécie ameaçada de extinção ou que tamanho mínimo
de malha das redes, por exemplo.
Segundo Fuzetti & Corrêa (2009), para que as medidas de manejo pesqueiro possam ser
traduzidas em resultados efetivos, tanto para os recursos naturais como para os núcleos humanos
que deles dependem, são necessárias informações sobre as características da pesca artesanal.
Existem leis que abrangem a atividade pesqueira, porém para elas serem eficiente é necessário o
monitoramento para verificar se estão sendo cumpridas e se realmente a população que vive da
pesca conhece essas regras. Diante disto, este trabalho teve como objetivo identificar o
conhecimento dos pescadores artesanais de Vera Cruz – BA sobre leis relacionadas à pesca.
2- MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi realizado no município de Vera Cruz - Bahia, possuindo uma área de 299,734
km², no qual vivem cerca de 37.597 pessoas (IBGE, 2010). Este município está localizado na Ilha
de Itaparica, a 289 km da capital Salvador via terrestre e a 6 km via marítima (ALVES, 2016).
O trabalho foi realizado em campo, baseado no método de pesquisa-ação, onde o
entrevistador inseriu-se no ambiente dos pescadores, havendo uma troca de conhecimentos e
estabelecendo uma relação mútua de respeito e confiança, com o objetivo de obter as informações
presentes no questionário (TRIPP, 2005). Nos meses de janeiro e abril de 2018, foram realizadas
entrevistas com 57 pescadores artesanais nas comunidades do município de Vera Cruz - BA, através
de um questionário semiestruturado, composto de 9 questões, relacionadas aos conhecimentos sobre
legislação de pesca.
Os dados obtidos dos questionários foram tabulados em planilhas Excel, permitindo a
elaboração de gráficos e tabelas, através deste suporte foi permitido um panorama dos resultados e
consequente discussão, para conclusão o trabalho.
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dos entrevistados, 86% disseram conhecer as leis relacionadas com a pesca e 14% falaram
não saber. Dentre os pescadores que falaram que conhecem as leis, 86% disseram que receberam
alguma orientação sobre as leis de pesca das colônias e 14% não sabem onde aprenderam. No
trabalho de Fernandes et al. (2017), foi constatado que 79% dos pescadores artesanais da RESEX de
Canavieiras-BA, conhecem as leis relacionada com a pesca e 69% disseram receber orientação
sobre as leis de pesca da associação de pescadores colônia Z-20, IBAMA, Marinha, AMEX,
ICMBio e RESEX, 28% disseram não receber nenhuma orientação e 3% não responderam.
Em relação ao conhecimento dos pescadores sobre as leis que envolvem a pesca, as mais
citadas foram: o defeso (73%) e a proibição da pesca com bomba (16%). Além disso, 95% dos
entrevistados afirmaram saber o que é o defeso e sua finalidade, assim como conheciam o defeso de
uma espécie de importância econômica, como camarão (91%), lagosta (23%) e robalo (21%)
(TABELA 1). Durante o defeso de alguma espécie capturada pelos pescadores, estes relataram
pescar outras espécies neste período (96%).
Tabela 1. Normativas de recursos pesqueiros de importância econômica do estado da Bahia.
Espécie
Camarão

Caranguejo real
Caranguejo uçá
Lagosta
Robalo

Normativas
Instrução Normativa MMA nº 14/2004

Instrução Normativa SEAP n° 21/2008
Portaria IBAMA nº 34/2003
Instrução Normativa IBAMA nº 206/2008
Portaria IBAMA nº 34/2003

Início
01 Abr.

Fim
15 Mai.

15 Set.

31 Out.

01 Jan.
01 Dez.
01 Dez.
15 Mai.

30 Jun.
31 Mai.
31 Mai.
31 Jul.

O recebimento do seguro defeso foi relatado pela maioria dos pescadores entrevistados (54%),
sendo este resultado próximo ao de Mendonça e Pereira (2012), que no seu trabalho no estado da
Paraíba, constatou também que a maioria dos pescadores recebia seguro defeso.
Os entrevistados relataram já ter presenciado algum tipo de fiscalização no local de pesca
(64%), sendo que os órgãos mais citados foram o IBAMA (59%) e a Marinha do Brasil (24%).
O período de defeso é definido pela a paralisação temporária da pesca para a preservação da
espécie, tendo como motivação a reprodução e/ou seu maior crescimento, dessa forma, o período
favorece a sustentabilidade dos estoques pesqueiros e evita a pesca quando os pescados estão mais
vulneráveis (SANTOS; BRANCO; BARBIERI, 2013).
No Brasil, foi instituindo o seguro defeso, que permite ao pescador receber um auxílio
financeiro em períodos de restrições da pesca. Para receber este o auxílio, o pescador artesanal
precisa comprovar sua condição de segurado especial para essa categoria, incluindo a constatação
de sua atividade profissional continua, de forma artesanal, individual ou em regime de economia
familiar, durante o período de defeso da atividade pesqueira. (ACAUAN et al., 2018).
4- CONCLUSÃO
A maioria dos pescadores relatou conhecer alguma lei de pesca, sendo o defeso a mais citada,
entretanto verificou-se que há uma necessidade de um suporte técnico e maior aprofundamento
sobre a fundamentação e importância das leis que envolvem a atividade pesqueira, para aplicarem
de forma adequada evitando sanções e proteger os recursos pesqueiros disponíveis.
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RESUMO
Introduzir e difundir informações acerca dos recursos pesqueiros encontrados na península
bragantina utilizando plataforma digital/internet como meio para o conhecimento foi o principal
objetivo do trabalho. Nos primeiros meses do Projeto, para criação do Blog, foi feito um
levantamento bibliográfico de cada espécie levando em consideração sete tópicos: apetrechos
utilizados na captura da espécie; características das embarcações voltadas para a pesca destas
espécies; o tipo de habitat e a distribuição de cada um; seus hábitos alimentares; os comportamentos
reprodutivos; a legislação referente a estas espécies e os aspectos comerciais. O website é composto
por quatro seções principais, sendo elas: Apresentação, Quem somos, Espécies e Contato e pode ser
encontrado através do link: https://pescandoconhecimento.wixsite.com/meusite. A principal página
do website, a aba Espécies, conta atualmente com três espécies, sendo elas o pargo Lutjanus
purpureus, a lagosta-vermelha Panulirus argus e lagosta-verde Panulirus laevicauda. Na seção das
Embarcações, é feito um apanhado geral dos tipos de embarcações presentes na região bragantina.
Na seção apetrechos de pesca são informados quais são os utilizados na captura das espécies,
apresentando de forma detalhada como cada apetrecho é produzido e como cada um funciona.
Partindo para os aspectos biológicos das espécies, a página de Dieta Alimentar identifica
características comportamentais destes animais na busca por alimento, além de demonstrar o que
cada espécie come. Já na seção Habitat, é listada a distribuição das espécies pelo mundo,
demonstrando a que profundidade são comumente encontradas, por exemplo. Na Reprodução os
comportamentos reprodutivos das espécies estudadas são apontados, enfatizando o período
reprodutivo de cada espécie, assim como as características comportamentais e biológicas de cada
uma. Na seção Legislação, são basicamente mostradas quais as leis existentes para as espécies
estudadas, como períodos de defeso, entre outras medidas de ordenamento. E por fim, na página
Comercialização, são apresentados dados de produção comercial e alguns aspectos econômicos do
comércio da lagosta e do pargo, como principais mercados de exportação da lagosta do Brasil, que
são os EUA, o Japão e a França.
Palavras-chave: Website; Pesca; Plataforma Digital.
Apoio: PROEX/UFPA
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RESUMO
Objetivando introduzir a prática de gerenciamento econômico/financeiro aos feirantes do
mercado e da feira livre de pescado do município de Bragança, foram determinados os
custos e arrecadações mensais na comercialização do pescado juntamente com o público
alvo (vendedores, balanceiros, freteiros, etc.). Os dados coletados foram obtidos através
de questionários estruturados aplicados aos comerciantes, na feira e no mercado de peixe
no município de Bragança, onde eram coletadas informações sobre as espécies
comercializadas, volume comercializado, preço de compra e preço de revenda. Os dados
coletados mensalmente com os feirantes foram condensados em planilhas padronizadas,
onde eram digitadas todas as informações para posterior análise de cálculo do valor de
compra e valor de venda, margem de lucro e espécies mais comercializadas. Os preços
de comercialização registrados nos pontos de comercialização variaram entre R$ 25,00
(pescada amarela) e R$ 2,00 (bandeirado), com o valor de corte de venda de R$ 4,69 até
R$ 22,00, e uma margem de lucro que ficava entre R$ 1,29 podendo chegar até R$ 4,61.
Entre os peixes mais comercializados, a variação de preço esteve entre R$ 2,00 e R$
12,00. O lucro total obtido por mês chegou a ser de R$ 800,00 a R$ 1.000,00, dos
vendedores do mercado municipal de peixe. Já dos vendedores da feira livre chegou a ser
menor, em torno de R$ 700,00 a R$ 800,00. Dependendo da safra de determinada espécie
de peixe os feirantes chegam a vender o peixe pelo mesmo preço que lhes é repassado
por conta da grande concorrência para não terem prejuízos maiores. Podemos observar
que mesmo Bragança sendo um dos principais municípios de desembarque do pescado
não possui uma rentabilidade atraente quando se trata das vendas de peixe no município,
mas que mesmo assim não deixa de ser um meio do qual se pode obter uma renda mensal.
Palavras-chave: Peixe; Comerciantes; Aspectos Econômicos.
Apoio: PROEX/UFPA
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RESUMO: Prisodon obliquus é um molusco bivalve de água doce pertencente à família Hyriidae
que se distribui exclusivamente nas bacias hidrográficas do Amazonas e Tocantins/Araguaia. Os
estudos com P. obliquus são restritos e a literatura atual infere que pesquisas são necessárias.
Partindo do exposto, objetivou-se contribuir ao conhecimento morfológico e biomorfométrico da
concha de P. obliquus. Para tanto, utilizou-se 362 indivíduos coletados entre julho/2016 e
setembro/2017 no rio Maratauíra, Abaetetuba, Pará, mensurando-se as medidas morfométricas
externas (C: comprimento; L: largura; e A; altura) (mm) das conchas e as biomassas total (Bt) e
visceral (Bv) (g), com o rendimento (R) determinado através da relação Bt/Bv. A biomorfometria
foi estimada através de regressões simples entre as medidas externas, utilizando uma regressão
múltipla para selecionar a medida morfométrica mais significativa à estimação da biomassa total e
do rendimento. Analisou-se a morfologia após aplicação do Indicador de Estabilização da Forma
(IEF) da concha através de razões morfométricas (A/C, L/C e A/L). Todas as análises foram
realizadas a um nível de significância de 95%. As regressões simples indicaram correlações
significativas, assim como a correlação entre o comprimento e a biomassa total, possibilitando a
estimação biomorfométrica por meio das equações geradas. O rendimento médio foi de 15,3%, no
entanto, a relação estimada entre o comprimento e o rendimento foram fracas, com tendência a
nulidade. O IEF das relações L/C e A/C apresentam uma estabilidade apresentando variações
significativas na relação A/L. Esse comportamento do IEF indica que P. obliquus apresenta um
crescimento proporcional e que a variação de A/L pode esta relacionada ao estado de maturação
gonadal dos indivíduos analisados. Conclui-se que a morfologia e biomorfometria da concha de P.
obliquus é estável ao longo de seu crescimento. Recomenda-se estudos relacionados a dinâmica do
crescimento e reprodução com o fim de correlacionais com os resultados deste estudo.

Palavras-chave: Amazônia, Molusco, Bivalve perlífero.
Apoio: Universidade Federal Rural da Amazônia e Grupo de pesquisa Ecologia Bentônica Tropical.
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AVALIAÇÃO DO USO DE BIOFLOCOS NA FASE PRÉ-ENGORDA DO Colossoma
macropomum
Sara Ugulino Cardoso 1*; Thanner Ferrando2; Yuri Vinicius de Andrade Lopes3; Ricardo
Henrique Bastos de Souza4.
1
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RESUMO: O objetivo da pesquisa foi avaliar a eficiência de diferentes sistemas de cultivo: cultivo
convencional e tecnologia bioflocos, no desempenho zootécnico do Colossoma macropomum
(tambaqui). O experimento foi realizado no Laboratório de Aquicultura (LAQUA) e na Base de
Piscicultura Carlos Eduardo Matiazze da Universidade Federal de Rondônia, Campus de Presidente
Médici. Foram utilizados 700 espécimes de C. macropomum, com peso médio de 2,4 g,
acondicionados em 5 caixas de 500 L de polietileno, com aeração constante o qual era empregado a
tecnologia bioflocos e 5 tanques redes de 0,5 m³, o sistema convencional. Os peixes foram
arraçoados duas vezes ao dia, na proporção aproximada de 5,0% do peso vivo/dia. No início do
experimento, foi realizada a biometria de tempo zero para definição do peso e comprimento inicial
dos peixes. O experimento teve duração de 57 dias com biometrias realizadas nos 20 e com 40 dias
de experimento. Os resultados mostraram que o sistema de cultivo convencional e o com tecnologia
bioflocos, não obtiveram diferença estatística (P>0,05) ao final do experimento. É aconselhável que
novas pesquisas sejam realizadas testando diferentes densidades de estocagem do tambaqui.

Palavras-Chave: Tanque rede; Tambaqui; Alevino.

ABSTRAT: The objective of this research was to evaluate the efficiency of different cultivation
systems: conventional cultivation and biofloc technology, in the zootechnical performance of
Colossoma macropomum (tambaqui). The experiment was carried out at the Aquaculture
Laboratory (LAQUA) and at Carlos Eduardo Matiazze Fish Farming Base of the Federal University
of Rondônia, Presidente Médici campus. We used 700 specimens of C. macropomum, with an
average weight of 2.4 g, stored in 5 boxes of 500 L of polyethylene, with constant aeration which
was used the biofloc technology and 5 0.5 m³ net tanks, the conventional system. The fish were fed
twice a day, approximately 5.0% of live weight/day. At the beginning of the experiment, zero time
biometrics was performed to define the weight and initial length of the fish. The experiment lasted
57 days with biometrics performed at 20 and 40 days of experiment. The results showed that the
conventional culture system and the biofloc technology system did not obtain statistical difference
(P> 0.05) at the end of the experiment. It is advisable that further research be conducted by testing
different stocking densities of tambaqui.
Key words: Tank network; Tambaqui; Fingerling.
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1- INTRODUÇÃO
O crescimento populacional e a demanda por alimentos impulsionaram a pesca extrativa,
reduzindo significativamente os estoques pesqueiros e potencializando a aquicultura no mundo.
Conforme Silva (1988), a piscicultura é o ramo da aquicultura que se dedica à criação de peixes,
surgiu há mais de 3.000 anos e teve sua origem na China. Segundo o relatório da Food and
Agriculture Organization (FAO), o State of The World Fisheries and Aquaculture 2018 (Sofia) o
grupo de maior produção foi o de peixes, com 54,1 milhões de toneladas, sendo a carpa (Cyprinus
carpio) e a tilápia (Oreochromis niloticus) as espécies mais cultivadas.
O Brasil dispõe de mais de 12% de toda água doce do planeta, além de um litoral de mais
oito mil quilômetros e um clima favorável para prática da aquicultura. A produção de peixes de
cultivo em 2018 alcançou 722.560 toneladas (t) com receita de R$ 5,6 bilhões, um crescimento de
4,5% em relação ao ano de 2017. Dentre as espécies mais cultivadas no Brasil em primeiro lugar
encontra-se a tilápia do nilo (Oreochromis niloticus), exótica, representando 55,4% da produção do
país e o tambaqui (Colossoma macropomum), nativa, segunda espécie mais cultivada, respondendo
com 39,8% da produção nacional, eram 43,7% em 2017. Atualmente, Rondônia lidera a produção
de peixes nativos, com números na ordem de 72.800 mil t, porém apresentou um declínio de 5,4%
sobre o ano de 2017. Entre as causas principais para o declínio dessa produção, podem estar os
problemas climáticos, sanitários e mercadológicos (Peixe BR, 2019).
O Colossoma macropomum, nomeado por Cuvier em 1818, é um peixe de piracema nativo
das bacias dos rios Amazonas e Orinoco, amplamente distribuído na parte tropical da América do
Sul e na Amazônia Central (ARAÚJO-LIMA; GOMES, 2005). Na natureza, alcança porte máximo
em torno de 100 cm e acima de 30 kg de peso. Seus hábitos alimentares são bem amplos, se
alimenta de quase tudo que cai na água, como frutos, sementes e outros, sendo predominantemente
herbívoro, mas também pode se alimentar de pequenos peixes e caramujos. Por conta destes hábitos
alimentares, relativamente simples, a criação do tambaqui em cativeiro é possível e bem-sucedida.
O tambaqui é considerado o segundo maior peixe de escamas do Brasil e a principal espécie
da Amazônia cultivada no país (KUBITZA, 2004). Entre as características zootécnicas da espécie
que impulsionaram sua produção em larga escala, estão o rápido crescimento, alta rusticidade ao
manejo, fácil arraçoamento, disponibilidade de alevinos durante todo o ano e grande aceite pelo
mercado consumidor (ARAÚJO-LIMA, GOMES, 2005; GANDRA, 2010). Em 2016, o cultivo do
tambaqui representou 19,08% (136.991,4 ton) da produção total da aquicultura (IBGE, 2016).
Bastante apreciado pelos consumidores, é considerada uma espécie nobre devido as suas
características de carne, como textura, sabor (BARTLEY, 2001) e a baixa quantidade de gordura
quando comparado aos seus parentais (GONÇALVES et al., 2010), além de resistir bastante a
mudanças climáticas e apresentar desempenho satisfatório se comparado a outros peixes redondos
existentes (BARTLEY, 2001).
Quando se fala de sistemas de produção em piscicultura vale salientar que a escolha de um
sistema adequado para determinada situação deve levar em consideração os objetivos do
empreendimento, o mercado a ser atingido, a espécie de cultivo, a disponibilidade de água, energia
elétrica, a área disponível, o custo dessa área, as características climáticas da região, os aspectos
legais e socioculturais (CREPALDI et al., 2007). A intensificação da produção aquícola resulta em
um aumento de impactos negativos sobre o meio ambiente (HENRY-SILVA; CAMARGO, 2008).
Dessa forma, tecnologias com o intuito de minimizar os efeitos da intensificação nas produções
aquícolas têm sido de grande importância nesse meio.
Desta forma, o uso de práticas ambientais na aquicultura aparece como uma alternativa
rentável e sustentável, minimizando os problemas de qualidade de água em criações e reduzindo a
quantidade de efluentes gerados pela atividade. Dentre as alternativas de produção nesse sistema
destaca-se a criação de peixes com bioflocos (“Biofloc Technology” – TBF).
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A tecnologia de bioflocos (Biofloc Technology System - TBF), também conhecida como
Zero exchange, aerobic, heterotrophic (ZEAH) ou apenas sistema de flocos microbianos, está em
desenvolvimento desde os anos 80 (SERFLING, 2006). São partículas orgânicas em suspensão na
água ou aderidas às paredes dos tanques de produção. Estas partículas englobam material orgânico
particulado, sobre o qual se desenvolvem microalgas, organismos microscópicos diversos
(protozoários, rotíferos, fungos, oligoquetos), dentre outros microorganismos, em especial uma
grande diversidade de bactérias heterotróficas (KUBITZA, 2011).
As bactérias heterotróficas formadas no sistema de bioflocos possuem a habilidade de
sintetizar proteína a partir do carbono orgânico e da forma de nitrogênio amoniacal inorgânico, e
por isso é essencial que a relação carbono e nitrogênio seja equilibrada para utilização das bactérias.
Para que isso ocorra de forma eficiente, é necessário manter adequados níveis de oxigênio, pH e
alcalinidade nos tanques de criação (KUBITZA, 2011).
A avaliação e o controle da qualidade da água nesse tipo de sistema são essenciais, uma vez
que se trata de um sistema imunológico complexo em que as variações na água são oriundas dos
compostos nitrogenados.
Deste modo o objetivo deste trabalho é avaliar a eficiência da aplicação da tecnologia de
bioflocos comparado ao sistema de cultivo convencional na produção de Colossoma macropomum e
analisar a viabilidade técnica de um projeto de produção de peixes da espécie tambaqui no sistema
de cultivo de Bioflocos, a qual visa proteger os recursos hídricos e melhorar a biossegurança dos
cultivos intensivos de organismos aquáticos.
2- MATERIAL E MÉTODOS
Local e período
O experimento foi realizado em dois ambientes, no Laboratório de Aquicultura (LAQUA),
utilizando caixas de polietileno de 500 L (0,5 m³) contendo bioflocos e na Base de Piscicultura
Carlos Eduardo Matiazze, utilizando tanques redes de 0,5 m³, o qual estavam inseridos em um
viveiro escavado com dimensão de 956 m², ambos pertencentes à Universidade Federal de
Rondônia (UNIR), campus de Presidente Médici – RO. O experimento foi realizado no período de
25 de abril a 20 de junho de 2019 com duração de 57 dias, onde do dia 25 de abril a 9 de maio foi
realizado o preparo do bioflocos e do dia 10 de maio a 20 de junho foi o tempo de engorda dos
peixes nos diferentes sistemas.
Instalações e unidades experimentais
As caixas foram dispostas em uma fileira com cinco unidades experimentais cada, sendo que
cada caixa (unidade experimental) tinha capacidade de 500 litros. Foram abastecidas de água e
continha aeração constante, utilizando um compressor radial ¾ CV. Cada unidade contou com três
pedras difusoras, por onde o ar era difundido e incorporado à água.
Não eram feitas renovações de água nas unidades, somente era reposto o que evaporava ao
longo do experimento, contudo, devido a necessidade de realizar a troca do compressor, houve a
decantação dos bioflocos, fazendo-se assim necessário a realização da sifonagem nas caixas.
Os tanques redes estavam inseridos de forma linear no viveiro escavado, que eram
abastecidos por gravidade da água advinda da represa localizada acima da base de piscicultura,
contendo renovação constante.

A

Preparação do bioflocos
Para a formação inicial do bioflocos nas caixas experimentais foi adicionada ureia na
proporção de 3 g/m³; também foi adicionado superfosfato triplo 0,15 g/m³ para a fertilização da
água a ser utilizada. Posteriormente utilizou-se 5 g/m³ de grain pellet® para a multiplicação e
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alimentação das bactérias, 60 g/m³ de açúcar para suprir o carbono, 0,5 g/m³ de N_BIO+® para
inocular as bactérias nitrificantes no sistema e 5 g/m³ de cal hidratada para a correção da
alcalinidade, essa quantidade é utilizada para subir em 10 pontos. Todos esses produtos foram
utilizados num período de 15 dias como mostra a Tabela 1, até que os parâmetros estivessem
estabilizados e a quantidade de flocos na amostra de água colocada no cone imhoff obtivessem 5 ml
(Figura 1).
Tabela 1. Produtos utilizados na preparação da água para a formação dos bioflocos.
Produtos

Dia
1
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

d Uréia
3 g/m³

Super fosfato Triplo (SPT)
0,15 g/m³

X
X

X
X

Grain
Pellet
5 g/m³

Açúcar
triturado
60 g/m³

X

X

N_Bio+
0,5
g/m³

Cal
Hidratado
5 g/m³

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

Fonte 1. Dados da pesquisa, 2019.

Após a formação dos bioflocos, esses produtos continuaram sendo utilizados quando
necessários para manter os parâmetros ideais do cultivo, para que a relação de C/N fosse 15:1.

Figura 1. Amostra de água do sistema bioflocos colocado no cone imhoff, para observação da quantidade de
flocos. (Fonte: Dados da pesquisa, 2019).
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Obtenção dos peixes
Foram adquiridos 700 alevinos de tambaqui com peso médio de 2,4 gramas, fornecidos pela
piscicultura 31, localizada na cidade de Ouro Preto D’Oeste - RO. Estes peixes foram transportados
até o LAQUA e a base de piscicultura em sacos plásticos de transporte e aclimatados ao sistema e
ao regime de alimentação.
Os peixes eram arraçoados duas vezes ao dia, com ração 40% de proteína bruta na
proporção aproximada de 5,0% do peso vivo/dia. Nos vintes primeiros dias foi utilizado ração em
pó, posteriormente utilizou-se ração de 1,0 mm.
Realizou-se uma biometria inicial, com uma amostragem de 5% de todos os peixes, onde
foram pesados (g) em balança digital e medidos em comprimento padrão (CP) utilizando-se uma
régua. Em seguida, foram distribuídos aleatoriamente nos dois tratamentos, na densidade de 70
peixes por caixa, contendo cinco repetições, totalizando 700 peixes.
Ao longo do experimento foram realizadas mais duas biometrias, com intervalo de 20 dias,
sendo elas: B-I e B-II. A cada biometria utilizou-se uma amostra de 10% dos peixes por unidade
experimental, em que foram pesados e medidos.
A temperatura, oxigênio dissolvido, pH e condutividade elétrica foram medidos diariamente
com o auxílio de sonda multiparâmetro YSI. Semanalmente foram determinados, a amônia, nitrito e
alcalinidade (CaCO3) por meio do kit comercial LabconTest.
Os resultados foram submetidos à ANOVA, e as médias encontrados foram comparadas
pelo teste de Tukey. O programa estatístico utilizado foi o Sisvar 5.1.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Parâmetros Limnológicos
As médias do pH diferiram estatisticamente (p>0,05) entre os dois tratamentos, porem se
encontram dentro da faixa ótima para o cultivo de tambaqui que varia de 5,0 a 9,0 para a produção
de peixes tropicais (CONAMA n° 430, 2011). O pH da tecnologia bioflocos (TBF) foi um pouco
mais básico com média de 7,9 ± 0,7 do que o pH do sistema convencional (SC) 6,4 ± 0,1, isso se dá
ao fato de que no sistema convencional há grande produtividade de comunidade primária, que
durante o dia há grande produção de oxigênio devido a fotossíntese, e consequentemente durante
períodos noturnos, ausência de luz solar, o pH tende a ser mais ácido devido a decomposição da
matéria orgânica, no caso do experimento foi utilizado vinagre doméstico para estabilização de seu
pH.
A temperatura do TBF foi de 24,7 ± 2,0, são valores baixos comparado ao SC (29,9 ± 2,0), essa
diferença de 17,39 % menor que no sistema convencional, acaba sendo danosa pois os peixes em
baixa temperatura no TBF, acabam por diminuir o consumo alimentar e é devida o segundo sistema
estar diretamente submetido a grandes intervalos de tempo com incidência luminosa, já que é
necessário para a produção de oxigênio, como o TBF não necessita de luminosidade solar, acabou
se obtendo menores temperaturas.
Quando avaliado os níveis de OS% (oxigênio saturado), OD (oxigênio dissolvido) e
condutividade elétrica (CE µS/cm) obtiveram valores dentro da faixa ótima para o cultivo.
Na análise da amônia no sistema TBF foi de 2,9 ± 3,1 e 0,25 ± 0,0 no SC, uma variação de
91,38% a mais no sistema de bioflocos, o que prejudicial. A amônia na forma tóxica é prejudicial
aos peixes, quando em níveis elevados, á cima de 1 mg/L, pode causar estresse aos peixes. A
amônia é eliminada no sistema em forma de fezes e também nos processos de decomposição da
matéria orgânica, obtidas nas rações, sua forma tóxica é de acordo com o pH do sistema, quanto
maior o pH, mais tóxica é seu nível (GOMES, 2003). A eliminação da amônia pode ser obtida de
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diversas formas, dentre ela a aeração consegue volatizar para a atmosfera, devido ser em forma de
gás. Outra forma pode ser através da renovação da água, como é feita nos sistemas convencionais.
No TBF a amônia é transformada em outras formas de nitrogênio no sistema, transformando-as em
nitrito e posteriormente a nitrato, pelas bactérias autotróficas e heterotróficas (AVNIMELECH,
2007).
Os valores de nitrito para TBF foi de 0,2 ± 0,1 e 0,1 ± 0,1 mg/L para o SC, 80% abaixo do
máximo, o que demonstra esses valores ficaram dentro da faixa ótima para o cultivo sugeridos por
especialistas da área, que são níveis inferires de 1 mg/L (KUBITZA, 1999).
A alcalinidade total foi de 118,3 ± 11,7 para o TBF e 36,7 ± 5,2 mg/L para o SC, em termos
atingiu 98,5% de sua eficiência, o que é satisfatório para o método.
Tabela 2. Média dos parâmetros físico-químico da água, realizado nos diferentes tipos de cultivo, durante 40
dias do experimento.

Variáveis

BIOFLOCOS

CULTIVO
CONVENCIONAL

pH

7,9 ± 0,7

6,4 ± 0,1

*

6,0 - 8,0

5 ,0 - 9,0

T °C

24,7 ± 2,0

29,9 ± 2,0

*

20 - 29

< 40

OS (%)

82,0 ± 17,8

46,1 ± 12,7

*

40 - 80

X

CE (µS/cm)

397,8 ± 234,0

42,7 ± 3,7

*

20 - 100

< 100

OD mg/L

6,9 ± 1,5

4,3 ± 1,3

*

4,0 - 5,0

X

Amônia NH4

2,9 ± 3,1

0,25 ± 0,0

*

0 - 1,0

< 0,2

Nitrito NO3

0,2 ± 0,1

0,1 ± 0,1

ns

0 - 1,0

1

Alcalinidade

118,3 ± 11,7

36,7 ± 5,2

*

100 - 120

40 – 200

p Literatura

Resolução
CONAMA

ns (Nenhuma diferença significativa); * (diferença significativa). α = 0,05. Literatura: Kubitza (1998; 1999;
2003). Resolução CONAMA: 357/2005, (Tabela 2-classe 1- Águas Doces) e Resolução 430 de 13 de Maio
de 2011, X: níveis não encontrados ou inexistentes.

Parâmetros Zootécnicos
Nos primeiros 20 (vinte) dias de cultivo, os peixes cultivados em bioflocos, alimentados
com baixas taxas de arraçoamento (5% P.V.) apresentaram menor desempenho zootécnico com
redução no ganho de peso e peso final, comparando-se ao sistema de cultivo convencional, como
pode ser observado na tabela 3. Tais resultados podem ser justificados pelo fator de baixas de
temperaturas durante o período que chegaram a média de até 20ºC a menos que o normal, o que fez
com que os peixes diminuíssem o consumo de alimento, ficando até sem comer durante um
significativo momento, podendo estar também ligado diretamente ao fato dos alevinos do
tratamento com TBF estarem se adaptando ao sistema.
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Tabela 3. Parâmetros zootécnicos de alevinos de tambaqui (Colossoma macropomum) submetidos a
diferentes sistemas de cultivo, aos 20 dias experimentais.

Dias

0

20

Variáveis

TRATAMENTO
BIOFLOCOS

CULTIVO CONVENCIONAL

Peso inicial (g)

2,4 ± 0,0

Comprimento Inicial (cm)

4,86 ± 0,0

CV

p

Comprimento Final (cm)

5,31 ± 0,34

5,64 ± 0,24

5,32

ns

Ganho em comprimento (cm)

0,45 ± 0,34

0,78 ± 0,24

47,07

ns

Peso final (g)

3,21 ± 0,52

5,64 ± 0,24

9,14

*

Ganho de peso (g)

0,81 ± 0,52

3,24 ± 0,24

19,94

*

CV (coeficiente de variação); P (probabilidade de significância); ns (nenhuma diferença significativa); *
(diferença significativa). α = 0,05.

Na tabela 4, estão apresentados os índices zootécnicos de tambaquis ao final dos 40 dias,
observou-se ganho de peso e biomassa em níveis semelhantes. Os resultados observados para a
variável de comprimento total no tratamento 1: 7,32 ± 0,76 e tratamento 2: 7,57 ± 0,78, observou-se
que não houve diferença significativa entre os tratamentos.
Tabela 4. Parâmetros zootécnicos de alevinos de tambaqui (Colossoma macropomum) submetidos a
diferentes sistemas de cultivo, aos 40 dias experimentais.

Dias

0

40

Peso inicial (g)

TRATAMENTO
Sistema
Bioflocos
Convencional
2,4 ± 0,0

Comprimento Inicial (cm)

4,86 ± 0,0

Variáveis

CV

p

Comprimento Final (cm)

7,32 ± 0,76

7,57 ± 0,78

10,33

ns

Ganho em comprimento (cm)

2,46 ± 0,76

2,71 ± 0,78

29,7

ns

Peso final (g)

6,95 ± 1,61

7,07 ± 1,43

2,75

ns

Ganho de peso (g)

4,55 ± 1,61

4,67 ± 1,43

33,07

ns

CV (coeficiente de variação), P (probabilidade de significância), NS (nenhuma diferença significativa). α =
0,05.

Na conversão alimentar o resultado do BFT foi 32,6% menor que o SC, os resultados
foram 1,01 para BFT e 1,5 para sistema convencional. Em comparação dos dois sistemas o nível de
sobrevivência no método de BFT 76,3% e já no convencional foi de 70,8%, ou seja o sistema de
bioflocos mesmo tendo complicação em 50% do tempo de experimento ainda foi 5,5% mais
eficiente que o SC.
Tais resultados se adequam ao relatado por Avnimelech (2007) e Azim e Little (2008), que
sugerem uma alta contribuição proteica proveniente do bioflocos no crescimento de tilápias
(Oreochomis niloticus). Este acontecimento pode estar ligado ao fato das diferenças na qualidade
nutricional do bioflocos, até mesmo em relação a forma de oferta da ração (em pó e em grãos), onde
acabavam por apresentar um aspecto visual semelhante aos flocos em suspenção e também se
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dispersava rapidamente na coluna d’água devido a aeração presente nas unidades experimentais
com o TBF, pois no experimento de cultivo convencional observou-se que a ingestão se dava de
maneira total.
Além disso, tal aeração pode ter influenciado o desempenho zootécnico no sistema TBF, pois os
peixes estavam submetidos à movimentação constante de água, que pode ter exigido gasto
energético adicional por parte destes animais, quando comparados aos animais do sistema
convencional, onde não havia aeração individual para cada U.E.
4- CONCLUSÃO
O tratamento de bioflocos é uma medida alternativa para combater organismos patogênicos
no cultivo, devido competir espaço com os demais patógenos, se tornando eficiente biologicamente
e também diminuindo o lançamento de efluentes nos corpos hídricos, por ser mínima a necessidade
de renovação de água. É fundamental realizar um acompanhamento rigoroso da evolução do
sistema. As decisões devem ser tomadas de maneira rápida e assertiva, tendo em vista que, diferente
de outras culturas, os animais estão imersos em um ambiente rico em resíduos e microorganismos
que, caso não sejam controlados, podem causar severas perdas de produtividade, ou até mesmo a
morte dos peixes.
Contudo, os resultados demonstraram ser possível cultivar alevinos de tambaqui em sistema
de bioflocos com zero renovação de água. Entretanto, o cultivo convencional, com a utilização de
tanques redes, para essa fase do animal se torna mais rentável adotando esta densidade de
estocagem, que se torna menor a mão de obra ao se comparar com a produção do sistema de
bioflocos. Sugere-se que novas pesquisas sejam realizadas testando densidades de estocagem
superiores a esta adotada.
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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo avaliar a eficácia in vitro da utilização de
quimioterápicos e fitoterápicos no controle de Argulus sp. O experimento foi realizado na
Base de Piscicultura Carlos Eduardo Matiazze e no Laboratório de Produção Animal (LAPA),
da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), campus de Presidente Médici- RO. Foram
analisados 480 indivíduos de Argulus sp. coletados em ambiente de cultivo, sendo testados 15
tratamentos (1 controle, 8 produtos fitoterápicos e 6 produtos quimioterápicos). Cada
tratamento continha três repetições, com 10 parasitos/placa, contendo 10 ml de solução
preparada com os produtos, na concentração de 100 mg/L. A eficácia antiparasitária dos
produtos foi analisada a cada 15 minutos, com a contagem dos parasitos mortos. Os testes
tiveram uma duração de 180 min. Neste ensaio in vitro, os resultados foram satisfatórios ao
testar o efeito inibitório de quatro tratamentos com produtos quimioterápicos e dois
tratamentos com fitoterápicos sobre os Argulus sp., onde as soluções com permanganato de
potássio, Neguvon® e formaldeído apresentaram 100% de eficácia nos primeiros quinze
minutos de experimento. E, os produtos cal, extrato de nem e copaíba apresentaram 100%,
100% e 80%, respectivamente, aos cento e oitenta minutos, tempo final de avaliação
experimental. Os demais produtos conseguiram atingir a eficácia de 30%, 26,7%, 26,7%,
13,3%, 6,7%, 3,3%, 0% e 0% para mamão, alho, mastruz, gengibre e albendazol, babosa, sal e
cravo, respectivamente. Estes resultados evidenciam que os produtos naturais são factíveis,
economicamente viáveis e ambientalmente corretos para a piscicultura, contribuindo com a
sustentabilidade, por diminuir a utilização de produtos químicos, como por exemplo em
estações de reprodução de peixes, para controle de matrizes e reprodutores. As substâncias de
origem vegetal podem ser apresentadas como fonte alternativa para o uso direto ou no
desenvolvimento de anti-parasitários fitoterápicos, requerendo avanço nos estudos para
tratamento in vivo, substituindo-se o de produtos químicos por naturais. Os resultados
encontrados possibilitam ainda um maior embasamento quanto ao controle do parasito
Argulus sp., nos direcionando ao desenvolvimento de novas pesquisas, tanto in vitro como in
vivo, levando à difusão das mesmas e, futuramente, à aplicação destas nos ambientes de
cultivo.
Palavras-chave: Sanidade; Tratamentos; Eficácia.
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ABSTRAT: The present study aimed to evaluate the in vitro efficacy of the use of
chemotherapeutic and phytotherapeutic agents in the control of Argulus sp. The experiment
was carried out at the Carlos Eduardo Matiazze Fish Farming Base and at the Animal
Production Laboratory (LAPA) of the Federal University of Rondônia (UNIR), the campus
Presidente Médici. We analyzed 480 individuals of Argulus sp. collected in cultivation
environment, being tested 15 treatments (1 control, 8 herbal products and 6 chemotherapeutic
products). Each treatment contained three replicates, with 10 parasites/plate, containing 10 ml
of solution prepared with the products at a concentration of 100 mg/L. The antiparasitic
efficacy of the products was analyzed every 15 minutes by counting dead parasites. The tests
lasted 180 min. In this in vitro assay, the results were satisfactory by testing the inhibitory
effect of four chemotherapeutic and two herbal treatments on Argulus sp., where potassium
permanganate, Neguvon® and formaldehyde solutions were 100% effective in the first fifteen
minutes of experiment. And, lime, nem extract and copaíba showed 100%, 100% and 80%,
respectively, at one hundred and eighty minutes, the final experimental evaluation time. The
other products were able to reach the effectiveness of 30%, 26.7%, 26.7%, 13.3%, 6.7%,
3.3%, 0% and 0% for papaya, garlic, mast, ginger and albendazole, aloe vera, salt and clove,
respectively. These results show that natural products are feasible, economically viable and
environmentally friendly for fish farming, contributing to sustainability by reducing the use of
chemicals, such as in fish breeding stations, for breeding and breeding control. Substances of
plant origin can be presented as an alternative source for direct use or in the development of
phytotherapic anti-parasites, requiring advance in studies for in vivo treatment, replacing
chemical ones with natural ones. The results found also allow a greater basis for the control of
the parasite Argulus sp., leading us to the development of new research, both in vitro and in
vivo, leading to their diffusion and, in the future, to their application in cultivation
environments.
Key words: Sanity; Treatments; Efficiency.
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1- INTRODUÇÃO
A atividade aquícola tem crescido mundialmente e a aquicultura é um dos setores
alimentícios que mais tem se desenvolvido em todo planeta. Segundo o relatório da Food and
Agriculture Organization (FAO), o State of The World Fisheries and Aquaculture 2018
(Sofia) o grupo de maior produção foi a de peixes, com 54,1 milhões de toneladas, sendo a
carpa (Cyprinus carpio) e a tilápia (Oreochromis niloticus) as espécies mais cultivadas.
No Brasil, a produção de peixes de cultivo em 2018 alcançou 722.560 toneladas (t),
com receita de R$ 5,6 bilhões, um crescimento de 4,5% em relação ao ano de 2017. Dentre as
espécies mais cultivadas no Brasil em primeiro lugar encontra-se a tilápia do nilo
(Oreochromis niloticus), exótica, representando 55,4% da produção do país e o tambaqui
(Colossoma macropomum) nativa, segunda espécie mais cultivada, respondendo com 39,8%
da produção nacional, eram 43,7% em 2017. Atualmente, Rondônia lidera a produção de
peixes nativos, com números na ordem de 72.800 mil t, porém apresentou um declínio de
5,4% sobre o ano de 2017. Entre as causas principais para o declínio dessa produção, podem
estar os problemas climáticos, sanitários e mercadológicos (Peixe BR, 2019).
Este fato nos leva a reflexão de que, possivelmente em concomitância à expansão do
cultivo de peixes também surgiram problemas sanitários nestes ambientes, comprometendo
toda a cadeia produtiva. Sendo que, a criação intensiva, em sua maioria das vezes, torna
animais mais susceptíveis às enfermidades, o que se dá em decorrência do estresse e da má
qualidade da água, favorecendo a proliferação de organismos com potencial patogênico,
acarretando surtos de doenças infecciosas e de parasitárias (MORAES; MARTINS, 2004).
Estas podem se caracterizar por serem oportunistas, tornando-se uma porta de entrada para
infecções secundárias, gerando altos índices de mortalidades. Além disso, as perdas causadas
por parasitos e outros patógenos levam o produtor a ter problemas econômicos e em alguns
casos, à falência do empreendimento (PAVANELLI et al., 2015).
Dentre os principais parasitos que acometem espécies piscícolas se encontram os
crustáceos da subfamília Branchiura, como Argulus sp. e Dolops sp., os quais parasitam a
superfície corporal, nadadeiras e brânquias de várias espécies de peixes silvestres e de
cativeiro (EIRAS, 1994; PAVANELLI et al., 2002). Os Argulus sp., conhecidos
popularmente como “carrapato de peixe”, possuem seu ciclo de vida direto, onde o fator
determinante para o desenvolvimento dos ovos é a temperatura. Apresentam um corpo
achatado dorso-ventralmente, com uma superfície hidrodinâmica que oferece pouca
resistência às correntes de água; com apêndices anteriores modificados e dotados de ventosas
para a fixação e alimentação sobre o hospedeiro, provocando lesões e inflamações na
epiderme do animal parasitado, que geralmente levam a infecções secundárias, advindas por
fungos e/ou bactérias.
As mudanças comportamentais como prurido, irritação na pele, nado errático, saltos
para fora do tanque, são sintomas demonstrados por peixes parasitados por argulídeos. A alta
infestação pode gerar efeitos indiretos, como o estresse do animal, propiciando infecções
secundárias. Geralmente, índices elevados de parasitismo por Argulus sp. e Dolops sp. estão
relacionados com a alta densidade populacional, baixa qualidade da água e das condições
sanitárias (TOMEC et al., 1995). Sendo que, nas últimas décadas tem-se aumentado o enfoque
para estudos relacionados a estas parasitoses, por estarem provocando um desequilíbrio na
produção dos pescados, gerando perdas financeiras.
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Determinados produtos já vêm sendo utilizados no controle desses crustáceos, como
tricloform, permanganato de potássio, verde malaquita e formalina. Esses produtos, além de
efeito tóxico aos tecidos dos peixes, principalmente para as brânquias, tegumento e fígado,
podem acumular resíduos na musculatura (TAVECHIO; GUIDELLI; PORTZ, 2009) e
representar riscos à segurança alimentar de consumidores (HEUER et al., 2009). Além disso,
podem proporcionar lesões tóxicas aos peixes e efeitos adversos sobre o ecossistema aquático
(TAVECHIO; GUIDELLI; PORTZ, 2009). Portanto, o uso excessivo de agentes
quimioterápicos na aquicultura pode impactar negativamente a saúde animal e do homem,
assim como o ambiente aquático, devendo ser melhor avaliado e regulamentado (CABELLO
et al., 2013).
Uma outra alternativa que tem sido o crescente é o uso de produtos alternativos como
extratos vegetais, que podem reduzir drasticamente a utilização de quimioterápicos e
antimicrobianos na criação de peixes (BOIJINK et al., 2011). Além de erradicar os parasitas
presentes, minimizam os impactos negativos sobre o meio ambiente e previnem o surgimento
de espécies de parasitos e bactérias resistentes aos produtos comumente utilizados. Sendo o
Brasil detentor da maior floresta tropical do mundo, com a mais rica biodiversidade de
espécies de plantas do planeta, aproveitar essa riqueza para produzir fitoterápicos capazes de
controlar patógenos tem sido estimulado nos diferentes setores da produção animal
(CORRAL, 2018).
Considerando tais aspectos, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o efeito
antiparasitário na utilização de quimioterápicos e fitoterápicos no controle de Argulus sp.,
com a finalidade de se obter uma aquicultura mais rentável e sustentável, onde os produtos
com fins antiparasitários utilizados não gerem um desequilíbrio ao ambiente, como também
uma resistência aos parasitos e comprometimento da saúde humana.
2- MATERIAL E MÉTODOS
A Comissão de Ética para o Uso de Animais (CEUA) da Universidade Federal de
Rondônia aprovou as atividades pertinentes a este trabalho sob o protocolo n° 07/2018.
Preparação dos produtos
Os produtos fitoterápicos foram adquiridos em casas de produtos naturais, na
apresentação em pó (semente de mamão, gengibre, mastruz e alho) e líquidos (copaíba,
babosa, nem e cravo). Os produtos quimioterápicos foram adquiridos em casas de produtos
agropecuários e em farmácias, na apresentação em pó (sal, cal, Neguvon), líquido
(formaldeído) e comprimido (albendazol e permanganato de potássio). Com os produtos
adquiridos em farmácia, na apresentação de comprimidos, foi realizada inicialmente o
processo de maceração no Laboratório de Produção Animal (LAPA), pertencente a
Universidade Federal de Rondônia, campus Presidente Médici, utilizando-se um cadinho de
porcelana, para posterior preparação da solução.
Para preparação da solução dos tratamentos os produtos adquiridos como óleos foram
inicialmente diluídos em uma solução estoque, contendo de 1 ml de óleo e 9 ml de álcool
96%. Para os produtos em pó, estes foram diluídos diretamente em água destilada, na
proporção de 1 g para 9 ml de água, para a preparação da solução estoque.
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Para obtenção da concentração de 100 mg/ml para cada produto, foi retirado 0,15 ml
das soluções estoque e diluídos em 0,85 ml de água destilada. Dessa forma, foram preparados
1 ml de cada produto para ser utilizado nos tratamentos.
Obtenção dos parasitas
Os Argulus sp. utilizados no presente estudo foram coletados de peixes parasitados da
espécie Colossoma macropomum, mantidos em viveiros escavados na Base de Piscicultura
Carlos Eduardo Matiazze, pertencente à Universidade Federal de Rondônia (UNIR), campus
de Presidente Médici - RO. Para a coleta dos parasitos, realizou-se o exame externo de toda
superfície corporal dos peixes, bases das nadadeiras, brânquias e cavidade bucal. Em seguida,
com o auxílio de pinças foi realizada a coleta dos argulídeos (Figura 1), onde foram colocados
em tubo Falcon (50 mL) contendo água destilada para o seu transporte até o LAPA.

A
Figura 1. Coleta de Argulus sp., com o auxílio de uma pinça, em Colossoma macropomum (Fonte:
Dados da pesquisa, 2018).

Análise in vitro
A atividade anti-parasitária dos produtos, foi testada no Laboratório de Produção
Animal (LAPA). Os parasitos, inicialmente foram retirados dos tubos Falcon, contendo água
destilada e colocados diretamente em placas de Petri, sendo um número de 10 parasitos por
placa. A seguir, foi adicionado a cada placa, 5 ml de água destilada com uma micropipeta e a
solução de 1 mL do tratamento a ser utilizado (Tabela 1 e 2), em triplicata. Portanto, cada
placa de Petri continha 10 ml de água destilada e 1 ml do produto a ser testado.
Tabela 1. Composição dos tratamentos quimioterápicos utilizados no controle de Argulus sp.

PRODUTO COMERCIAL
Permanganato de potássio
Formaldeído
Cal virgem
Neguvon®
Pan 10
Sal

QUIMIOTERÁPICOS
PRINCÍPIO ATIVO
Permanganato de potássio
Formol
Óxido de Cálcio
Triclorfon
Albendazol
Cloreto de Sódio
Fonte. Dados da pesquisa, 2018.

FÓRMULA
KMnO4
CH2O
CaO
C4H8Cl3O4P
C12H15N3O2S
NaCl

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

6

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

Tabela 2. Composição dos tratamentos fitoterápicos utilizados no controle de Argulus sp.

FITOTERÁPICOS
PRODUTOS
PRINCÍPIO ATIVO
Azadirachta indica (Nem)
Azadirachtina
Copaifera langsdorffii (Copaíba)
Ácido caurenóico
Allium sativum (Alho)
Alicina
Aloe vera (Babosa)
Aloína
Dysphania ambrosioides (Mastruz)
Ascaridol
Syzvgium aromaticum (Cravo)
Eugenol
Zinziber officinale (Gengibre)
Cingerol
Carica papaya (Mamão)
Papaína
Fonte. Dados da pesquisa, 2018.

No total foram analisados 480 indivíduos de Argulus sp., sendo testados 15
tratamentos (1 controle e 14 produtos) (Figura 2). Quanto a mortalidade, os parasitos foram
observados a cada 15 minutos durante 180 minutos (três horas) para verificar a viabilidade
dos parasitos, avaliada pela observação da motilidade, sendo considerados mortos os parasitos
que não apresentaram movimentos.

Figura 2. Produtos utilizados nos testes in vitro (Fonte. Dados da pesquisa, 2018).

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os argulídeos têm se tornado um problema em determinadas pisciculturas, por estarem
provocando um desequilíbrio na produção dos pescados, ocasionando perdas financeiras.
Provavelmente a incidência destes parasitos se deve a problemas oriundos de falta de manejo
sanitário, descontrole da qualidade de água, ração desbalanceada e também da origem dos
alevinos. Geralmente a infestação se restringe a parte externa do corpo, mas em altos índices
de infestação podem ser encontrados na região branquial e bucal dos peixes.
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Os resultados da eficácia terapêutica das soluções, com efeito antiparasitário neste
ensaio in vitro, foram satisfatórios ao testar o efeito inibitório de quatro tratamentos com
produtos quimioterápicos e dois tratamentos com fitoterápicos sobre os Argulus sp.
Onde, as soluções com permanganato de potássio, Neguvon® e formaldeído
apresentaram 100% de eficácia nos primeiros quinze minutos de experimento, sendo possível
observar que houve uma redução significativa na carga parasitária (Gráfico 1), após os 180
minutos de tempo experimental.
Sendo que, os demais produtos testados como a cal, extrato de nem e copaíba
apresentaram 100%, 100% e 80%, respectivamente, aos cento e oitenta minutos, tempo final
de avaliação experimental. E, ainda os produtos mamão, alho, mastruz, gengibre e albendazol,
babosa, sal e cravo que conseguiram atingir a eficácia de 30%, 26,7%, 26,7%, 13,3%, 6,7%,
3,3%, 0% e 0%, respectivamente ao final do tempo avaliado.
A literatura recomenda para o controle de crustáceos, entre os quais incluem-se
Lernaea cyprinacea, Argulus sp. e Dolops sp., o uso de banhos com organofosforados como
triclorfon e neguvon ou de acículas de pinus. Porém, há risco de contaminação ambiental e de
desenvolvimento de resistência dos crustáceos por tais produtos, já assinalada por Roth et al.
(1993).
Já no tratamento que utilizava a cal, com uma hora de exposição era possível observar
73% da eficácia do tratamento, contudo observou-se que a cal após esse tempo, ocasionou
diminuição da mobilidade e mudança da coloração dos argulídeos que ainda estavam vivos,
vindo ocorrer mortes novamente a partir de 135 min, resultando em 100% de eficácia ao final
do experimento (Gráfico 1).
O cloreto de sódio (NaCl), na forma de sal comum, é bastante utilizado para o controle
de alguns ectoparasita de peixe, contudo a sua eficácia varia de acordo com a espécie de peixe
cultivado e espécies de parasito. Como demonstrado no gráfico 1, o sal não obteve resultados,
quanto a mortalidade dos parasitos, contudo, foi possível observar que a exposição ao sal
inviabilizou a movimentação do parasito, o que poderia ocasionar em um teste in vivo o
desprendimento do parasito sobre o hospedeiro, contudo ao expor esses animais à água livre
de sal, os parasitos remanescentes se reidratam e voltam a se movimentar, podendo reinfestar
o hospedeiro (KUBITZA, 1997).
Dentre os fitoterápicos, os tratamentos nem e copaíba apresentaram resultados
bastantes eficazes no controle de Argulus sp., com 100% e 80% respectivamente (Gráfico 1).
Ambos os tratamentos demostraram efeitos sobre o parasito no decorrer do teste in vitro.
Resultados positivos com a solução de azadiractina, também foram registrados no teste
in vitro com Argulus sp., onde mostrou que a aplicação de 1,5, 10, 15 e 20 mg.L-1 da solução,
conduziu a uma mortalidade de 30%, 45%, 75%, 85% e 100%, respetivamente, em três horas
(KUMAR et al, 2011).
Achado semelhante foi relatado por Ekanem et al. (2004) onde a aplicação in vitro de
extratos brutos de Mucuna pruriens e Carica papaya contra parasitas protozoários, em que
extratos de petróleo de Mucuna e papaya mostraram 35% e 60% de eficácia em três horas e
100% de mortalidade de parasitas foi observada em 6 h a 100 e 150 ppm, respectivamente.
Os demais tratamentos não demostraram uma eficácia igual ou superior ao 50%,
contudo ao se fazer uma observação dos testes in vitro após 22 horas, constatou-se que as
soluções de matruz e albendazol haviam sido eficazes, resultando em 100% da mortalidade.
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Gráfico 1. Percentual de eficácia da mortalidade in vitro de Argulus sp. testado com diferentes tratamentos quimioterápicos e fitoterápicos. (Fonte:
Dados da pesquisa, 2018).
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O ensaio in vitro pode ser excelente para medir a atividade intrínseca de uma substância,
mas não é possível simular complexas situações como o in vivo. Os resultados das experiências in
vitro que levaram à mortalidade de Argulus sp., mostraram um efeito mais rápido em comparação
com in vivo (KIRBY, 1996). A diferença de aplicação in vitro e in vivo não é senão a diferença
temporal e pode ser explicada pelo fato de que os argulídeos são vulneráveis ao tratamento in vitro,
pois eles são destacados do hospedeiro, enquanto sob condições in vivo, podem ser protegidos
dentro do opérculo e cavidade bucal (KUMAR et al, 2011).
Algumas das substâncias, testadas no presente trabalho, já são utilizadas como antiectoparasito, com o intuito de promover o bem-estar animal, no entanto, com resultados variáveis.
Tornando-se evidente que a eficácia dos produtos terapêuticos, sejam quimioterápicos ou não, pode
estar associada a diversos fatores como a natureza e localização do parasito, ao tipo de
medicamento a ser empregado, a concentração deste, a toxicidade e a forma de aplicação do mesmo
(TAVARES-DIAS, 2009).
Estudos com produtos naturais em pisciculturas tornam-se necessários, pois o mercado está
cada vez mais exigente em relação à qualidade e sustentabilidade do produto, com isso, os
piscicultores estão tendo que se adequar aos novos parâmetros do mercado, como qualidade,
segurança, eliminação de poluentes, concomitantes, antibióticos e agentes cancerígenos durante as
atividades aquícolas. Consequentemente, os piscicultores devem se adequar a essa tendência,
buscando reduzir a utilização de produtos químicos e antimicrobianos que podem prejudicar o meio
ambiente e comprometer a saúde e segurança alimentar.
Em vias de fato a prevenção é a melhor medida a ser tomada ou realizar tratamento através
de um diagnóstico correto e precoce da doença. E sempre manter as boas práticas de manejo como
conhecer a procedência dos alevinos e logo quando adquirido realizar a quarentena, realizar
desinfecções dos equipamentos utilizados nos viveiros, monitorar os parâmetros de qualidade da
água durante todo o cultivo, fornecer ração de qualidade, balanceada e adequada para cada fase da
vida dos peixes, acompanhar o desempenho dos peixes e as alterações de comportamento e
evidências físicas de enfermidades, e na ocorrência de mortalidade deve-se retirar os peixes mortos
o mais rápido possível, pulverizá-los com cal virgem e enterrá-los (IZEL et al., 2014).
4- CONCLUSÃO
Estes resultados evidenciam que os produtos naturais são factíveis, economicamente viáveis
e ambientalmente corretos para a piscicultura, contribuindo com a sustentabilidade, por diminuir a
utilização de produtos químicos, como por exemplo em estações de reprodução de peixes, para
controle de matrizes e reprodutores. As substâncias de origem vegetal podem ser apresentadas como
fonte alternativa para o uso direto ou no desenvolvimento de anti-parasitários fitoterápicos,
requerendo avanço nos estudos para tratamento in vivo, substituindo-se o de produtos químicos por
naturais.
Os resultados encontrados possibilitam ainda um maior embasamento quanto ao controle do
parasito Argulus sp., nos direcionando ao desenvolvimento de novas pesquisas, tanto in vitro como
in vivo, levando à difusão das mesmas e, futuramente, à aplicação destas nos ambientes de cultivo.
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RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO, FATOR DE CONDIÇÃO DO JARAQUI
Semaprochilodus brama (VALENCIENNES, 1850) E SUA IMPORTÂNCIA PARA A PESCA
NO RIO ARAGUAIA, BRASIL.
José Francisco Valério Junior¹*; Carolyne Ribeiro Gomes Dias²; Adriano Prysthon da Silva³.
¹ josefranciscovalerio@hotmail.com. Engenheiro de Aquicultura/IFES. ² diascarolyne4@gmail.com. Graduanda em
Engenharia Ambiental/ UFT. ³ adriano.prysthon@embrapa.br. Pesquisador/Embrapa Pesca e Aquicultura.

RESUMO: O jaraqui Semaprochilodus brama é uma importante espécie capturada comercialmente
no rio Araguaia e na bacia Amazônia. Este trabalho identificou a relação peso-comprimento e fator
de condição (Kn) desta espécie visando subsidiar melhores modelos de gestão. Para isso, seis
expedições foram realizadas entre setembro e novembro de 2017. Um total de 105 exemplares
foram capturados, medidos (32,89 ± 2,86 cm) e pesados (689,8 ±184,7 g) no rio Araguaia
município de Caseara-TO. A relação peso-comprimento (W=0,0406 L2,78) e o fator de condição (K
≥1) indicaram que o jaraqui cresce mais em comprimento de que em peso e se encontra em
condições favoráveis de higidez. Neste sentido, é necessário discutir com a sociedade (poder
público, pescadores, etc.) para que estes resultados subsidiem as medidas de ordenamento mais
apropriadas, como o tamanho mínimo de captura, pois esta pode ser uma característica determinante
aos consumidores. O tamanho mínimo de captura estabelecido pela legislação (25 cm) é uma
medida suficiente para que não haja a curto-médio prazo, um comprometimento destas populações.
Porém, o tamanho mínimo é uma medida isolada, paliativa e pouco eficiente. Esse estudo alerta
ainda para a urgência de um plano de monitoramento de desembarques participativo da bacia do
Araguaia visando o melhor gerenciamento não apenas do jaraqui, mas de outras espécies afetadas
pela pesca.
Palavras-chave: recurso pesqueiro, pescadores, tamanho mínimo, gestão pesqueira.
ABSTRACT: The jaraqui Semaprochilodus brama is an important fish captured commercially in
the Araguaia river and the Amazon basin. This study identified the weight-length relationship and
condition factor (K) of this species in order to subsidize better management models. To do so, six
expeditions were carried out between September and November 2017. A total of 105 specimens
were measured (32.89 ± 2.86 cm) and weighed (689.8 ± 184.7 g) on the Araguaia River, in CasearaTO county. The weight-length ratio (W = 0.0406 L 2,78) and the condition factor (K ≥ 1) indicated
that jaraqui has a higher growth in length than weight and is was found to be in favorable health
conditions. In this sense, it is necessary to discuss with society (public authorities, fisherfolks, etc.)
so that these results subsidize more appropriate management actions, such as the minimum size of
catch, as this can be a determining characteristic for consumers. Also, the minimum catch size
established by the legislation (25 cm) is a sufficient measure so that in the short-medium term, these
fish stocks don’t get compromised. However, minimum size of capture is an isolated, palliative and
inefficient measure. We also warn an urgency for implementing an integrated and participatory land
monitoring fisheries plan for the Araguaia Basin, aiming at better management not only for the
jaraqui, but also for other species affected by fisheries.
Key words: fisheries resources, fishermen, minimum size, fisheries management.
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1- INTRODUÇÃO
A pesca artesanal é uma importante atividade no desenvolvimento da humanidade,
promovendo segurança alimentar, renda e identidade cultural de milhões de famílias (Welcomme et
al., 2010). No Brasil, além da pesca exercer um papel importante às camadas menos favorecidas
(Ramires et al., 2012), a estatística de produção da pesca continental em 2010 foi responsável por
248.911 toneladas, posicionando o Brasil no 11º lugar em produção mundial em ambientes
continentais (FAO, 2016). A maior parcela desta produção é oriunda das bacias Amazônica e
Araguaia-Tocantins (MPA, 2010), sendo esta última uma importante zona de transição entre o
cerrado e a floresta amazônica (Ferreira et al., 2011).
O rio Araguaia possui uma bacia hidrográfica de 382.000 km2 e 2.115 km de extensão desde
sua nascente até sua foz, sendo 900 km percorridos no estado do Tocantins. Se considerarmos
apenas este estado da federação, a pesca é exercida por um contingente de 6.263 pescadores (MPA,
2012) sendo aproximadamente 4.500 no rio Araguaia atuando numa frota de aproximadamente
2.100 embarcações (Prysthon; Farias, 2017), explorando uma grande diversidade de peixes.
Comparado aos padrões amazônicos, a ictiofauna da bacia Tocantins-Araguaia apresenta poucas
espécies catalogadas, com cerca de 300 espécies (Ribeiro et al., 1995). Porém, o contingente de
pescadores dependentes destes recursos eleva a importância socioeconômica e cultural da pesca
nesta região. Várias espécies são exploradas comercialmente como o Pacu (Myleus spp.), Curimatá
(Prochilodus spp.), Piau (Leporinus spp.), Tucunaré (Cichla spp.), Corvina (Plagioscion spp.),
Branquinha (Curimata spp.), Cachorra (Hydrolycus spp.), e o jaraqui (Semaprochilodus spp.)
(Prysthon et al., 2017; Zacarkim et al., 2017). O jaraqui é uma espécie migradora em cardume de
grande importância para a pesca continental e seus desembarques são mais significativos na
Amazônia brasileira (Doria et al., 2012). Em 2010 a produção continental de jaraqui apresentou
volume de desembarque de 16.445 t, acréscimo de 622 t com relação ao ano de 2009 (MPA, 2010).
Dependendo da região amazônica, o gênero Prochilodus representa mais de 90% das capturas
comerciais (Donald, 1989).
O jaraqui encontrado no rio Araguaia é o Semaprochilodus brama e, morfologicamente, está
espécie apresenta corpo alongado, coloração cinza-prateada, mais escura no dorso que no ventre
(Figura 1), nadadeira caudal e anal de coloração escura e amarelada. Sua linha lateral possui de 66 a
76 escamas, 12 a 14 fileiras de escamas acima da linha lateral e seu tamanho máximo varia entre 24
a 30 cm (Vieira et al., 2017). O S. brama também é encontrado em outros rios da bacia amazônica
como no rio Xingu (Giarrizzo et al., 2015), sendo considerada uma espécie de ocorrência mista
entre as bacias da planície amazônica (Ferreira et al., 2011).
Estudos acerca da estrutura populacional de peixes economicamente importantes se mostram
essenciais na gestão dos recursos naturais e servem como instrumento de ordenamento pesqueiro
(Isaac, 1990). Uma estimativa fundamental em pesquisas de ecologia pesqueira de diferentes
espécies de peixe é a relação peso-comprimento (Cadima, 2000; Abdurahiman et al., 2004). Esta
relação é amplamente utilizada para determinação da biomassa de diferentes espécies quando
apenas as medidas de comprimento são avaliadas (Jobling, 2002; Tavares-Dias et al; 2008). Esta
relação antecede e complementa ainda os estudos para o fator de condição (Braga, 1997).
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Figura 1 - Exemplar de jaraqui Semaprochilodus brama, rio Araguaia (imagem: Adriano Prysthon).

O fator de condição é um indicador de reserva energética dos tecidos, no qual um peixe com
condições melhores apresenta taxas de crescimento superior, consequentemente maior potencial
reprodutivo e mais chances de sobrevivência se comparado aos animais com condição inferior
(Pope; Kruse, 2001). Segundo Vazzoler (1996), historicamente, o fator de condição é um
importante indicador do grau de higidez de um indivíduo, e seu valor reflete as condições
nutricionais recentes, sendo possível relaciona-las às condições ambientais. Esses parâmetros
podem evidenciar mudanças na condição dos peixes, podendo ser utilizado para indicar período
reprodutivo, de alterações alimentares e acúmulo de gordura (Gomiero; Braga, 2006).
Adicionalmente, estudos com esta espécie se tornam importantes devido às ameaças
antrópicas com tendência de depleção dos estoques pesqueiros na porção central da Amazônia
brasileira (Ribeiro; Petrere, 1990) e são úteis como subsídio às políticas de gestão destes estoques.
Portanto, o presente estudo, visa determinar a relação peso-comprimento e o fator de condição do
jaraqui S. brama capturado no rio Araguaia (TO) e sua importância para a gestão dos recursos
pesqueiros nesta bacia.
2- MATERIAL E MÉTODOS
As coletas foram realizadas acompanhando as expedições dos pescadores artesanais em suas
embarcações, no curso médio do rio Araguaia, no trecho compreendido à jusante e montante do
município de Caseara-TO (Figura 2), sendo esta comunidade a base de saída (9º16´42´´S e 49º
57´20´´O). As coletas foram realizadas em seis expedições, com duração de uma semana cada,
durante o período de setembro a novembro de 2017. Vale salientar que este período é considerado
como o final da temporada de pesca e início de defeso, determinada pela IN 12/2011 (Brasil, 2011).
Nove pontos foram amostrados (Tabela 1), porém em apenas três houve captura do jaraqui, a saber:
Formoso, Lago Guanabara e Lago das Pacas.
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Figura 2 - Localização dos pontos amostragem no rio Araguaia, Tocantins (Mapa: Flavia Milene Moura de OliveiraEmbrapa Pesca e Aquicultura).

Visando não interferir na estratégia de pesca da comunidade, os pontos de coletas foram
determinados pelos próprios pescadores. Para as coletas utilizou-se um barco local empregado na
pesca artesanal. Para a captura dos peixes foram utilizadas redes de emalhe com 280 metros de
comprimento e malha que variaram entre 4 e 22 cm entre nós opostos com 3 metros de altura, sendo
que apenas nas malhas de 10 e 11 cm ocorreram capturas de jaraqui. As redes foram posicionadas
no início da manhã (05:00 horas) e no final da tarde (17:00 horas) (horário que os pescadores
capturam maior quantidade de peixes) em diferentes locais dos pontos amostrados. Foram
realizados 12 lances em cada ponto de coleta com duração média de 1 hora por lance. Vale salientar
que a rede de emalhe é o principal petrecho utilizado na pesca artesanal no rio Araguaia, sendo as
mais utilizadas, as redes com malhas de 7, 8, 9, 10, 11 e 12 cm entre nós opostos.
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Tabela 1 - Locais de captura do jaraqui Semaprochilodus brama e suas respectivas coordenadas geográficas no rio
Araguaia.
Coordenadas
Pontos de coleta*
Sul

Oeste

Formoso

09° 05' 29"

49° 53' 27,7''

Furo da capivara

10° 08’ 44,8”

48° 18’ 54,2”

Furo da grota seca

09° 26' 53,2"

50° 06' 23,8"

Ilha do paraíba

09° 12' 08,7"

49° 56' 30"

Lago do mutum

09° 05' 34,9

49° 51' 26,9"

Lago das pacas

09° 10' 08,2"

49° 54' 02,6"

Lago do Guanabara

09° 06' 39,1"

49° 52' 13,2"

Passonda

09° 04' 41,4"

49° 50' 43,7"

Ressaca do mapara

09° 08' 20,7"

49° 53' 53,2"

*Nome popular do local de pesca (pesqueiro)

Após a captura, os exemplares de S. brama foram levados, ainda frescos, ao acampamento
pesqueiro para realização de uma biometria. Cada exemplar foi medido em seu comprimento total
(cm) e seu peso total (g) usando-se um ictiômetro analógico e uma balança digital eletrônica
manual, respectivamente. A relação peso-comprimento foi determinada pela fórmula W = aLb,
sendo a um fator relacionado ao grau de engorda e b o coeficiente de alometria que indica a forma
de crescimento. Os valores de a e b foram estimados após transformação logarítmica, obtendo-se
lny = lnA + Blnx, que pelo método dos mínimos quadrados obtêm-se A e B de onde obtêm-se a =
expoente de A e b = B (Santos, 1978; Braga, 1986). Desta forma, o fator de condição Kn = W/Lb foi
relacionado com os comprimentos individuais (Santos, 1978).
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas seis coletas foram capturados e analisados 105 exemplares de S. brama. A amplitude total
de variação no comprimento e peso dos exemplares capturados no Lago da Guanabara, Lago das
Pacas e Formoso estão representados na Tabela 2. De forma geral, o tamanho mínimo e máximo
observado para as amostras foi de 28,5 e 40,5 cm, respectivamente. Enquanto o peso mínimo e
máximo encontrado foi 420 g e 1.270 g, respectivamente (Tabela 2).
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Tabela 2. Estatística descritiva de comprimento e massa de Semaprochilodus brama para as três
locais capturadas no rio Araguaia.
Comprimento total (cm)

Peso (g)

Pontos de coleta
N

Média ± DP

Min

Max

Média ± DP

Min

Max

Formoso

45

30,67 ± 1,3

28,5

33

565,11 ± 71,6

440

710

Lago da Guanabara

51

35,07 ± 2,3

31

40

828,09 ± 166,7

550

1270

Lago das Pacas

9

31,83 ± 1,6

28,5

33

561,11 ± 83,7

420

680

105

32,89 ± 2,86

28,5

40,5

689,8 ±184,7

420

1270

TOTAL

As classes de 31, 33 e 29 cm foram as que apresentaram maior frequência (Figura 3), com 16,
12 e 12 % das capturas de jaraqui, respectivamente. A relação massa-comprimento-de S. brama, foi
W=0,0406 L2,78 e r2= 0.90 (Figura 4). O valor de b=2,78 representou um crescimento alométrico
negativo (b < 3), indicando que o peso do peixe cresce a uma taxa relativamente menor do que o
comprimento. Este valor está dentro da faixa para a maioria das espécies de peixes amazônicas
(Giarrizzo et al., 2015; Feitosa, 2004). Estes resultados corroboram com Souza et al. (2016), que ao
estudar a relação peso-comprimento de Semaprochilodus spp. no município da Manacapuru- AM,
também determinaram alometria negativa.

Figura 3 - Frequência relativa da distribuição por classe de tamanho (cm) do Semaprochilodus brama no rio Araguaia,
Tocantins.
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Figura 4 - Relação entre peso total (g) e comprimento total (cm) e a curva ajustada para exemplares de
Semaprochilodus brama, capturados no rio Araguaia, Tocantins.

Tal fato sugere, ainda, que os exemplares capturados sejam da mesma população, pois
segundo Ribeiro e Petrere (op cit.) o gênero Semaprochilodus forma cardumes que realizam
migrações da ordem de 1.000 a 1.300 km e os pontos de coleta deste estudo são relativamente
próximos (entre 7 a 10 km). Os tamanhos mínimos de captura observados para o S. brama do
Araguaia estão acima do permitido por lei (Tabela 2), que é de 25 cm (Portaria Naturatins N72,
2018), o que pode indicar que seu estoque ainda não é ameaçado pela pesca na bacia do Araguaia.
No entanto, não há um monitoramento de desembarques que possa dimensionar o rendimento
máximo sustentável (RMS) para esta ou qualquer outra espécie capturada comercialmente no rio
Araguaia. Apenas com dados de desembarque é possível fornecer elementos de gestão mais
eficientes para estabelecer níveis e exploração mais sustentáveis. Ribeiro e Petrere (op cit.)
mencionaram que no início dos anos 1990, os estoques de jaraqui (Semaprochilodus insignis e
Semaprochilodus taeniurus) na bacia amazônica ainda não estavam sobre explorados. Porém, não
há estudos comparativos nos dias atuais sobre os mesmos estoques. Outra ação de relevância é a
participação dos pescadores na construção do elementos de monitoramento, tornando a gestão dos
recursos pesqueiros mais participativa. A participação de tais é fundamental na construção de um
ordenamento pesqueiro mais justo e há progressos consideráveis de gestão pesqueira participativa
na Amazônia brasileira (Oviedo et al., 2015).
Os resultados Kn obtidos para S. brama, no rio Araguaia, apresentaram valores e Kn>1
(Tabela 3), sendo também semelhantes aos encontrados por Souza et al. (2016), indicando que o
jaraqui se encontra em boas condições, provavelmente devido à grande quantidade de alimento
disponível no período do estudo, indicando fisiologicamente um bom estado de higidez. Segundo
Vazzoler (1996), o valor de Kn>1 está associado às variações no acumulo de gordura,
desenvolvimento gonadal e fatores abióticos.
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Tabela 3 - Fator de condição relativo, peso observado e peso calculado (média ± DP) para Semaprochilodus brama do
rio Araguaia nos três pontos de coleta.
Peso observado

Peso calculado

Kn

Pontos de coleta
N

Média ± DP Min Max Média ± DP

Min Max Média ± DP

Min Max

Lago da Guanabara

45

828 ± 166

550

1270 825 ± 155

608

1213 1,04 ± 0,34

0,62 2,07

Lago das pacas

9

561 ± 84

420

680

560 ± 68

418

636

1,00 ± 0,08

0,89 1,13

Formoso

47

565 ± 72

440

710

564 ± 64

466

679

1,00 ± 0,06

0,88 1,11

Total

105

691±184

500

1270 687±172

418

1213 1,00±0,07

0,62 2,07

4- CONCLUSÃO
Partindo da premissa de que o jaraqui S. brama tem crescimento maior em comprimento de
que em peso, uma questão a ser discutida com a sociedade (poder público, representantes do setor
produtivo, etc.) seria sobre qual o tamanho mínimo ideal de captura do jaraqui, pois o tamanho pode
ser uma característica preferencial por consumidores.
Neste sentido, é fundamental a implantação de um plano de monitoramento de desembarques
integrados e participativos na bacia do Araguaia visando o melhor gerenciamento não apenas do
jaraqui, mas das demais espécies afetadas pela pesca. Recomenda-se ainda, que exemplares de S.
brama sejam coletados e analisados no período de vazante no Araguaia, que ocorre entre abril e
setembro, pois pode haver distinções fisiológicas ou complementação dos índices encontrados neste
estudo.
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HISTOPATOLOGIA DE FÍGADO E BAÇO DE PEIXES ORNAMENTAIS
CULTIVADOS EM SANTA CATARINA, BRASIL
Monyele Acchile Santos1*, Matheus Gomes da Cruz2; Maria Luiza Ruiz3, Tamiris
Henrique Ferreira3, Lucas Cardoso3, Patrícia Garcia3, Maurício Laterça Martins4,
Gabriela Tomas Jerônimo4
1

monyeleacchile@hotmail.com. Mestre em Aquicultura/ UFSC. 2*matheusbiogc@hotmail.com. Mestrando em
Aquicultura UNL/INPA, 3mluizaruiz@gmail.com, tamirishenrique@gmail.com, lucaqi@gmail.com,
pat27garcia@gmail.com. Mestres em Aquicultura/ UFSC. 4mauricio.martins@ufsc.br. Doutores em Aquicultura/
UFSC

Resumo: O cultivo de organismos aquáticos para fins ornamentais é bastante apreciado, pois
representa um mercado consolidado no mundo. Aliado a isso, estudos avaliando possíveis
alterações teciduais são importantes, pois permitem monitorar e auxiliar no diagnóstico precoce
de patologias, contribuindo para o entendimento de suas possíveis relações com o
comportamento e bem estar animal. Logo, o objetivo deste trabalho foi verificar possíveis
patologias no fígado e baço de peixes ornamentais, oriundos de três pisciculturas, localizadas
nos municípios de Biguaçu, Timbó e Araquari, SC, destinados para mercado varejo de
aquariofilia. Para isso, espécimes de plati wagtail Xiphophorus maculatus (4,17±0,29cm,
1,14±0,77g, n= 16) e espada Sangue X. helleri (6,87±0,15cm, 4,09±0,27g, n= 5) foram
capturadas em Biguaçu; plati azul X. maculatus (4,4±1,58cm, 0,26±0,17g, n= 15), plati aurora
X. maculatus (4,4±1,63 cm, 0,07±0,05g, n= 7), plati hawai X. maculatus 4,93±0,01cm,
1,35±0,02g, n=7), espada sangue X. helleri (3,12±0,07cm, 0,49±0,07g, n=9), matogrosso
Hyphessobrycon eques (4,4±1,33cm, 0,22±0,06g, n= 7), paulistinha Danio rerio (3,57±0,08cm,
0,74±0,03g, n= 7), tetra Rosa Gymnocorymbus ternetzi (6,20±0,08cm, 4,43±0,27g, n= 12), tetra
Negro G. ternetzi (5,1±2,0cm, 2,03±0,55g, n=2) e barbo gema Puntius sachsii (6,20±0,08cm,
4,43±0,27g, n=9) em Timbó e, carpa colorida Cyprinus carpio (7,3±0,29 cm, 5,33±0,77 g, n=
33) em Araquari, totalizando 130 espécimes. Os peixes foram anestesiados com eugenol (75
mg L-1), eutanasiados por comoção cerebral, para posterior retirada de fragmentos de fígado e
baço, e fixados em formalina tamponada 10%. Os tecidos foram desidratados gradualmente em
soluções de álcool (70, 80, 95 e 100%), clarificadas em xilol e inclusas em parafina. Com
auxílio de micrótomo, foram confeccionados cortes de 5 μm das amostras e posteriormente
coradas com hematoxilina de Harrys e eosina (HE). As lâminas permanentes foram montadas
com Entellan® e analisados sob microscópio óptico (DIC) (ZEISS, Axio Imager A.2, Gottingen,
Germany). As alterações hepáticas como congestão dos sinusóides e nos vasos, centros de
melanomacrófagos, infiltrado inflamatório linfoeosinofilico, necrose focal, esteatose hepática
e de baço como centros de melanomacrófagos, melanomacrófagos livres, infiltrado
linfoeosinofilico e necrose focal foram avaliadas de forma semiquantitativa. De posse dos dados,
foram verificadas as normalidade e homogeneidade das variâncias, sendo aplicado o teste exato
de Fisher no Statistica 7.0, com significância de p<0,05. Todos os animais apresentaram
alterações histológicas, porém sem diferenças estatísticas significativas. Contudo, apesar de ter
sido observado necrose focal, lesão severa e irreversível, as patologias apresentaram baixa
prevalência e foram pontualmente localizadas, sem comprometimento da função dos órgãos.
Palavras-chave: Characidae; Cyprinidae; Poecilidae; Histologia
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ACOMPANHAMENTO DIÁRIO DA QUALIDADE DE ÁGUA NA CRIAÇÃO DE
PINTADOS EM TANQUES DE GEOMEMBRANA COM SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO
DE ÁGUA
“Fernando Moraes Machado Brito”1, “Fernando da Silva’3, “Rafael Santini Ferreira’3,
“Afonso da Silva Garcia”3, “Odair Diemer”*2
1-fernando.brito@ifms.edu.br Docente/Curso de Engenharia de Pesca do Instituto Federal de Educação do Mato Grosso
do Sul (IFMS) campus Coxim. 2- Docente/Curso de Engenharia de Pesca do Instituto Federal de Educação do Mato
Grosso do Sul (IFMS) campus Coxim. 3- Acadêmico/ Curso de Engenharia de Pesca do Instituto Federal de Educação
do Mato Grosso do Sul (IFMS) campus Coxim

RESUMO: O cultivo de peixes em tanques de geomembrana com sistema de recirculação de água,
promove a otimização do espaço e alta produção. O objetivo foi acompanhar a qualidade da água na
criação de pintados. Foram distribuídos 100 peixes com peso médio inicial de 11,06±3,04g em um
tanque circular de geomembrana com capacidade de 30 m3 de volume de água. Após um período de
195 dias de criação, os pintados apresentaram um ganho em peso médio de 1.369±80,56g. O
monitoramento da água foi realizado no tanque de cultivo e também na saída do filtro biológico,
diariamente sendo mensuradas as variáveis: potencial hidrogeniônico (pH), temperatura da água,
condutividade elétrica e oxigênio dissolvido analisadas in loco com emprego de potenciômetros
portáteis. Os resultados médios no tanque e no filtro não apresentaram diferenças significativas
(p>0,05) com valores de 7,06 e 6,93 para o pH; 162,11 e 162,23 mS/cm para a condutividade
elétrica; 26,89 e 26,80 ºC para a temperatura da água; 7,40 e 5,52 mg. L-1 para o oxigênio,
respectivamente. Os principais procedimentos adotados para manutenção da qualidade de água
foram a oxigenação mecânica por meio de um soprador de ar, adição de calcário agrícola e sal
mineral, filtração biológica, colocação de um sombrite de 50% em forma de chapéu chinês sobre o
tanque e reposição parcial da água. Inicialmente a variável temperatura da água apresentou
oscilação, minimizado com o emprego de uma lona plástica de cor preta sobre o sombrite, tendo
como resultado uma maior estabilidade térmica. Provavelmente não houve diferença nas variáveis
analisadas entre o filtro e tanque em função da manutenção constante do fluxo da água, ou seja,
uma vazão rápida da água pelo filtro. Em conclusão, com acompanhamento diário da qualidade de
água foi possível realizar intervenções e manter a qualidade de água em condições adequadas para o
desenvolvimento dos peixes.
Palavras-chave: Pseudoplatystoma spp., piscicultura intensiva, peixe nativo.
Apoio: PROPI/IFMS e PROEX/IFMS.
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COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO FILÉ DO PINTADO EM DIFERENTES CLASSES DE
PESO
“Fernando Moraes Machado Brito”1, “Fernando da Silva”3, “Odair Diemer” 2
1-fernando.brito@ifms.edu.br Docente/Curso de Engenharia de Pesca do Instituto Federal de Educação do Mato Grosso
do Sul (IFMS) campus Coxim. 2- Docente/Curso de Engenharia de Pesca do Instituto Federal de Educação do Mato
Grosso do Sul (IFMS) campus Coxim. 3- Acadêmico/ Curso de Engenharia de Pesca do Instituto Federal de Educação
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RESUMO: O pintado é um peixe nobre e apresenta uma série de vantagens para a piscicultura
como: valorização no mercado nacional e internacional, carne branca de sabor suave e sem
espinhas, baixo teor de gordura, dócil, fácil manejo, resistente a doenças e rendimento de filé de
48,26%. O presente estudo teve como objetivo determinar a composição química do filé de pintados
mantidos em tanques escavados no Pantanal em diferentes classes de peso. Os peixes foram
adquiridos na piscicultura Alto Taquari da cidade de Coxim-MS e transportados em caixas térmicas
com gelo para o laboratório de processamento de carnes e pescados do IFMS campus Coxim.
Foram utilizados 35 exemplares, distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado,
composto por cinco tratamentos (diferentes classes de peso) e sete repetições, foi considerado como
unidade experimental o peixe inteiro e os tratamentos constituídos pelos animais nas classes de
peso: 1) 700 a 899 g, 2) 900 a 1.099 g, 3) 1.100 a 1.299 g, 4)1.300 a 1.499 g e 5)1.500 a 1.699 g.
Para determinação da composição química, foram utilizados os cortes de filé de quinze peixes,
distribuídos no delineamento mencionado anteriormente, sendo analisados a umidade (UM),
matéria mineral (MM), proteína bruta (PB) e lipídios (LP) feitas conforme descrito na literatura
especializada. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) seguido por
teste de média Tukey, quando necessárias com 5% de significância. Os resultados da composição
química apresentaram diferenças (p<0,05) na análise de proteína bruta com maior valor de 13,67%
na classe de peso de 1) 700 a 899 g e o menor valor na 5)1.500 a 1.699 g com 8,71%. Os demais
parâmetros não apresentaram diferenças (p>0,05) e as médias foram: Lipídios 1,40; 1,64; 1,26; 1,66
e 1,61%; Cinzas 2,78; 2,56; 2,39; 2,50 e 2,57% e Umidade 82,63; 82,87; 83,65; 83,33 e 82,76%,
respectivamente para as classes de peso 1, 2, 3, 4 e 5. De modo geral, a proteína bruta foi maior no
filé de pintado com peso de 700 a 899 e os demais parâmetros não apresentaram diferenças.
Palavras-chave: Pseudoplatystoma spp., Análise de alimentos, Tecnologia do pescado
Apoio: PROPI/IFMS e PROEX/IFMS.
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CUIDADO SEMANAL COM A QUALIDADE DA ÁGUA DURANTE A CRIAÇÃO DE
PINTADOS EM TANQUES DE GEOMEMBRANA COM SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO
DE ÁGUA
“Fernando Moraes Machado Brito”1, “Fernando da Silva’3, “Rafael Santini Ferreira’3,
“Afonso da Silva Garcia”3, “Suelen Fernanda Ranucci Pini”2, “Odair Diemer”*2
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RESUMO: Na criação de peixes em sistemas de recirculação a qualidade de água deve ser mantida
para o melhor desenvolvimento dos peixes. A presente pesquisa teve como objetivo monitorar e
realizar manejos semanais na qualidade da água durante a criação de pintados em tanques de
geomembrana com sistema de recirculação de água. Em um tanque circular de geomembrana, com
30 m3 de volume de água, foram distribuídos 100 peixes com peso médio inicial de 11,06±3,04g.
Após 195 dias o ganho de peso médio foi de 1.369±80,56g. Semanalmente foi coletada amostra de
água no tanque e filtro biológico, preservadas em garrafa de polietileno e mantidas à ±5ºC.
Posteriormente, foram feitas análises dos parâmetros: alcalinidade, turbidez, DBO, nitrito e amônia
analisados no laboratório de química do IFMS campus Coxim. Os principais procedimentos
adotados para manutenção da qualidade de água foram a oxigenação mecânica por meio de um
soprador de ar, adição de calcário agrícola e sal mineral, filtração biológica, colocação de um
sombrite de 50% em forma de chapéu chinês sobre o tanque e reposição parcial da água.
Inicialmente a variável turbidez da água apresentou valores mais elevados, o que foi minimizado
com o emprego de uma lona plástica de cor preta sobre o sombrite, tendo como resultado uma
menor turbidez em razão da diminuição do plâncton. Os resultados médios no tanque e no filtro não
apresentaram diferenças significativas (p>0,05) com valores de 1,14 e 0,84 NTU para a turbidez;
2,69 e 2,52 mg. L-1 para a DBO; 0,49 e 1,38 mg. L-1 para o nitrito, 0,93 e 0,48 a amônia 32,91 e
32,27 mg. L-1 para a alcalinidade, respectivamente. A semelhança entre os resultados das análises
do filtro e tanque provavelmente é em função da manutenção constante do fluxo da água, ou seja,
uma vazão rápida da água pelo filtro. Em resumo, os manejos adotados mantiveram a qualidade da
água dentro da faixa considerada adequada para criação dos peixes.
Palavras-chave: Aquicultura, Pseudoplatystoma spp., peixe nativo.
Apoio: PROPI/IFMS e PROEX/IFMS.
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CARACTERIZAÇÃO DOS APETRECHOS DE PESCA UTILIZADOS NA CAPTURA DE
PESCADA AMARELA (Cynoscion acoupa, LACÈPEDE, 1801) NO MUNICÍPIO DE
BRAGANÇA, NORDESTE DO ESTADO DO PARÁ
Cíntia Samira Bezerra do Nascimento1*; Leonnan Carlos Carvalho de Oliveira2; Ryuller
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RESUMO: Dentre os vários sistemas pesqueiros do litoral amazônico, destacam-se aqueles
direcionados a captura de pescada amarela (Cynoscion acoupa), espécie que ocupa o primeiro lugar
em produção pesqueira no Estado do Pará, possuindo elevada importância econômica e social. Os
desembarques dessa espécie são frequentemente observados nos municípios que compõe a
mesorregião nordeste paraense, com destaque para o município de Bragança que é considerado um
dos mais relevantes no desembarque dessa espécie. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi
caracterizar os apetrechos de pesca utilizados na captura de pescada amarela no município de
Bragança, nordeste do Estado do Pará. As informações foram obtidas no período de maio a junho de
2019, através da aplicação de entrevistas semiestruturadas e conversas informais realizadas com os
atores do sistema de pesca da pescada amarela no município de Bragança, além de observações in
loco a fim de ratificar as informações obtidas. No município de Bragança, a frota direcionada para a
captura dessa espécie é composta por barcos de pequeno a médio porte, e utilizam dois apetrechos
de pesca para captura dessa espécie, a rede de emalhar e o espinhel. Um grande número de
embarcações que atuam nessa pesca levam os dois apetrechos para o mar, utilizando a rede de
emalhar como principal apetrecho, e o espinhel como apetrecho secundário. De modo geral,
embarcações de pequeno porte utilizam redes com comprimento variando de 200 a 1.700 metros,
com altura de 2,5 a 3 metros, com tamanho de malha na ordem de 40 a 70 mm entre nós opostos, e
realizam suas pescarias em regiões estuarinas. Já as embarcações de médio porte, possuem maior
autonomia de mar, e realizam suas pescarias em áreas mais distantes da costa, atuando em pontos de
pesca dos Estados do Pará, Maranhão e Amapá. Nessas embarcações são registrados os maiores
comprimentos de rede de emalhar, com comprimento variando de 1.900 a 11.000 metros, com
altura de 4,5 a 6 metros e com tamanho de malha na ordem de 180 a 200 mm entre nós opostos. A
sua posição na coluna d’água se dá na meia água e no fundo, operando principalmente entre 10 e 20
m de profundidade. O outro apetrecho utilizado é o espinhel, sendo este formado pela linha
principal, linhas secundárias e anzóis, e seu comprimento varia de acordo com o tamanho da
embarcação. De modo geral, as embarcações de pequeno a médio porte, utilizam espinhéis que
podem alcançar de 10.000 a 15.000 metros de comprimento, com número de anzóis variando de
2.000 a 8.000 anzóis. Dessa forma, conclui-se que a frota direcionada a captura de pescada amarela
utiliza principalmente a rede de emalhar como apetrecho de pesca, e o espinhel como apetrecho
secundário, sendo que o comprimento da rede de emalhar e do espinhel, bem como as demais
características variam de acordo com o porte da embarcação e ponto de pesca.
Palavras-chave: Arte de pesca; Pesca semi-indústrial; Costa norte do Brasil.
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Peixes associadas às margens de lagos no rio Quiuini, Barcelos, Amazonas,
Brasil
Montgomery Garrido da Silva¹*; Kedma Cristine Yamamoto²
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do Departamento de Ciências Pesqueiras.

Estudos de praias arenosas são de grande importância, pois caracterizam áreas de recrutamento,
crescimento, alimentação e reprodução de uma variedade de peixes. De forma geral, os lagos
amazônicos são locais de alta produtividade de peixes e, portanto, um ecossistema importante para a
manutenção da ictiofauna amazônica. Muitas espécies migradoras como bagres e peixes de escamas
(Pimelodidae, Characideos) que representam quase 80% do total das espécies de valor comercial,
têm seu ciclo de vida ligado a estas áreas e a biótopos como as praias e margens de lagos. O
objetivo do projeto foi avaliar a estrutura das assembléias de peixes associadas às margens de lagos
no rio Quiuini, Barcelos, Amazonas, Brasil. O estudo foi realizado no rio Quiuini, localizado no
município de Barcelos, Amazonas. As amostragens foram realizadas nos lagos Erudá, Maranhão,
Cajutuba e Barú. As capturas foram realizadas com rede-de-arrasto e baterias de malhadeiras
durante 24 horas. Após as capturas os peixes foram identificados, pesados e medidos. Foram
capturados 452 exemplares distribuídos em 4 ordens, 18 famílias, 28 gêneros e 33 espécies,
apresentando uma riqueza absoluta de 33, índices de diversidade de Shannon de 2;715
Equitabilidade 0,7765: Berger-Parker 0,2212 e índice de Margalef de 5,234. Portanto através dos
índices estabelecidos, os lagos Erudá, Cajutuba, Barú, Maranhão, do Rio Quiuni em Barcelos-Am,
indicam uma alta diversidade e riqueza de espécies no ambiente de águas abertas, além de uma
baixa dominância com uma acentuada homogeneidade no número de indivíduos por espécie.

Palavras-chave: Praia, água preta, diversidade.
Apoio: CAPES
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AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA GENÉTICA SOBRE A
ECTOPARASITOS EM FAMÍLIAS DE Colossoma macropomum
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Resumo: A seleção de organismos aquáticos resistentes as principais enfermidades pode se tornar
uma estratégia importante no combate a doenças e aumento da sobrevivência de criações de
organismos aquáticos. Além de garantir a saúde dos animais, selecionando-se indivíduos com níveis
de resistência a diversas doenças, diminui-se o custo de produção, uma vez que a resistência
genética do animal é um dos métodos mais eficientes e econômicos no manejo de doenças.
Portanto, objetivou-se selecionar genótipos elite de Colossoma macropomum para resistência a
ectoparasitos em condições de cultivo, através da avaliação do grau de infestação para os diferentes
ectoparasitos nas famílias de C. macropomum, da avaliação da presença de famílias de C.
macropomum resistentes por gênero de parasito e da identificação da presença de famílias
resistentes à infestação parasitária. Foram utilizados 180 animais, pertencentes ao Programa de
Melhoramento Genético do tambaqui, em fase adulta, oriundos de 5 famílias do Programa
AquaBrasil. Estes animais estiveram alocados em viveiros escavados, recebendo ração comercial
extrusada com 36% de proteína bruta, em dois tratos diários e foram avaliados por um período de 9
meses, através de biometrias bimestrais. Foi utilizado um delineamento inteiramente casualizado,
com 5 tratamentos e com diferentes repetições. Perulernaea gamitanae e Argulus sp. foram os
ectoparasitos encontrados nas matrizes de Colossoma macropomum avaliados no presente estudo.
Comparando-se as famílias com relação a uma possível resistência ao parasitismo a estes parasitos,
obteve-se que não houve diferença significativa (P>0,05) entre elas, quanto ao ectoparasito P.
gamitanae, não sendo possível identificar uma família mais resistente a este. Quanto a resistência ao
ectoparasito Argulus sp., identificou-se uma diferença significativa (P>0,05) entre as famílias,
sendo a família um e a família três aquelas que apresentaram um menor número de parasitas por
hospedeiro, as demais não apresentaram diferença. De todas as 5 famílias avaliadas, a família 1 e 3,
quando avaliadas de uma forma geral, demostraram características superiores quanto a resistência
parasitária, uma vez que apresentaram redução no grau de infestação e menores intensidades de
infestação para ambos os ectoparasitos.

Palavras-Chave: Parasitismo; Tambaqui; Melhoramento genético.
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ATIVIDADE ALIMENTAR DA TRAÍRA (Hoplias sp.) NA REGIÃO DOS LAGOS DO
MUNICÍPIO DE PRACUÚBA, AMAZONIA, BRASIL.
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RESUMO: No estado do Amapá, o extrativismo pesqueiro é uma atividade tradicional que tem
grande importância socioeconômica e a pesca caracteriza-se pela influência da sazonalidade do ciclo
das chuvas. A região dos lagos do município de Pracuúba, é um importante polo pesqueiro
amapaense, possuindo grande diversidade de espécies aquáticas. No entanto, apesar do potencial da
região dos lagos, poucos trabalhos foram realizados com intuito de descrever os hábitos alimentares
da ictiofauna desta área. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi descrever a alimentação da
traíra (Hoplias sp.), visando ampliar o conhecimento sobre este peixe e suas relações com o ambiente.
Para realização deste estudo, 13 exemplares de Hoplias sp. foram coletados no mês de maio de 2019
(período chuvoso na região amazônica), na Bacia do Rio Flechal, no município de Pracuúba-AP, com
o auxílio de rede de emalhar de malhas 25, 30 e 40 mm entre nós. Os peixes foram transportados para
o laboratório de Morfofisiologia e Sanidade Animal da Universidade do Estado do Amapá, onde
foram pesados, medidos e analisados. Os estômagos foram analisados para verificar o índice de
repleção estomacal através da escala: 1 - estômago vazio; 2 – estômago parcialmente vazio; 3 –
estômago parcialmente cheio e 4 – estômago cheio. Os itens alimentares identificados por estômago
foram analisados através do Grau de Preferência Alimentar, sendo classificados como preferencial
absoluto (GPA = 4); alto grau de preferência (3 ≤GPA < 4); preferencial, mas outros itens também
são ingeridos (2 ≤GPA < 3); secundário (1 ≤ GPA < 2); ocasional (0 < GPA < 1). Dos estômagos
analisados, 76,92 % encontravam-se vazios e 23,08 % apresentaram índices 2 e 3, não sendo
registrado indivíduos com estômago cheio (IRE=4). Com este estudo preliminar foi possível verificar
que Hoplias sp. da Bacia do Rio Flechal, é carnívoro, com hábito alimentar piscívoro, neste estudo
apresenta preferências alimentar por peixe, seguido de siri, insetos e sedimentos, dessa forma possui
um estômago grande de fácil distensão, capturando presas de diferentes tamanhos. As frequências de
estômagos vazios corroboram o que se conhece para peixes carnívoros, podendo indicar resistência a
longos períodos de jejum, visto que as coletas foram realizadas na estação mais fria, o que se deve ao
decréscimo de sua atividade alimentar nesse período. A traíra alimenta-se dos recursos disponíveis
no ambiente, no entanto em sua fase de crescimento sua dieta alimentar é diferente, visto que os
juvenis se alimentam de pequenos insetos, e os adultos se alimentam de peixes. A importância dos
estudos da condição e da alimentação da Traíra pertencente a Bacia do Rio Flechal, permite entender
o ecossistema em que essa espécie vive, e contribuir para a construção de bases teóricas com fins
preservacionistas, visto o seu valor comercial e ecológico.
Palavras-chave: Alimentação, Ictiofauna, Amazônia.
Apoio: UEAP
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FLUXO IÔNICO EM TRANSPORTE SIMULADO DE JUVENIS DE TAMBAQUI COM
USO DE HIDROLATO DE Myrcia sylvatica (G.MEY.) DC. (MYRTACEAE)
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RESUMO: A utilização de produtos de origem natural tem sido intensificada na aqüicultura, como
alternativa para melhoria na produção de peixes, através do uso como suplementos alimentares,
inseticidas, anestésicos e sedativos. O objetivo deste trabalho foi avaliar o uso do Hidrolato de
Myrcia sylvatica (HMS), como sedativo em condições simuladas de transporte de juvenis de
tambaqui (Colossoma macropomum) em diferentes densidades de carga. Os experimentos foram
realizados na Unidade Agropecuária UAGRO-Santa Rosa/SEDAP- Santarém, Pará, Brasil. O
Hidrolato foi obtido por meio da técnica de hidrodestilação, e posteriormente foi realizada a
caracterização química por meio de cromatografia gasosa. Foram utilizados 2.160 juvenis de tambaqui
(4.06±0.31cm) e peso (1.1±0.38 g) os quais foram submetidos a um jejum de 24h antes da
simulação de transporte de 17h. Os juvenis foram colocados em sacos plásticos (3L), contendo 1L
de água e o volume foi completado com oxigênio puro, em diferentes densidades de carga: 30
(46.75±8.1g/L), 60 (93.5±16.3g/L) e 90 (140.25±24.5g/L) juvenis por litro em três concentrações
de hidrolato de M. sylvatica (2.5, 5 e 7.5 %) diluídos em água e o grupo controle água (C.A).
Amostras de água foram coletadas antes e após o transporte para verificação da amônia total, não
ionizada, fluxo líquido dos íons Na+, K+ e Cl-, bem como verificada a sobrevivência logo após o
transporte e após 24h. Os constituintes majoritários do HMS encontrados neste estudo (beta
selineno (12.81%), trans calameneno (11.16%), alfa calacoreno (9.78%) e cadaleno (4.67%). Não
houve diferença significativa na sobrevivência 0h e 24h após o transporte (p>0.05) entre os
tratamentos e densidades de carga, apresentado médias 98±0,5 e 96±0,4 respectivamente, amônia
total e não ionizada não mostraram diferença significativa com a densidade e entre os tratamentos,
verificou-se os valores respectivos de 3,10±0,13 e 0,0033±0,00035(mg. L-1). Já o fluxo iônico (Na+,
K+ e Cl-) foi menor a perda de íons (efluxo) no tratamento com 5% de HMS principalmente na
maior densidade. O uso do HMS na concentração de 5% pode ser recomendado para transporte de
juvenis de tambaqui de longa duração 17h. Apesar de não diferir significativamente do grupo
controle no percentual de sobrevivência, todavia reduziu o efluxo dos íons de Na+ e K+ e Cl-, com
isso mostrou-se um potencial redutor de estresse, promotor do bem estar animal e eficaz nas
maiores densidades. Este trabalho é o primeiro estudo com o uso de hidrolato de Myrcia sylvativa
com aplicação em manejo na aquicultura.
Palavras-chave: Densidade; Estresse; Íons
Apoio: UFOPA; FAPESPA; LABBex; SEDAP).
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DENSIDADE DE ESTOCAGEM PARA A CRIAÇÃO DE Mesonauta sp. EM
CATIVEIRO
Hélio Jacobson da Silva1*; Tiago Viana da Costa2; Rita Brito Vieira3; João Pedro
Cidade Almeida1; Wendel Glória dos Santos1
1

Heliojacobson@gmail.com, joaopedrocidade@gmail.com, wendellgloria12@gmail.com. Discente do
curso de Zootecnia do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia/ICSEZ da Universidade
Federal do Amazonas/UFAM. 2tvianadacosta@yahoo.com.br. Zootecnista. Professor Adjunto II do
ICSEZ/UFAM. 3ritazootecnia22@gmail.com. Zootecnista. Mestranda em Zootecnia/UFRPE.

Resumo: Este trabalho objetivou avaliar o efeito de duas diferentes densidades de
estocagem (0,3 e 0,2 peixes L-1) no desempenho produtivo do acará Mesonauta sp., na
fase de juvenis, em condições de cativeiro. Um total de 40 acarás foram coletados com
o auxílio de puçá às margens dos rios do Município de Parintins/AM e transportados
vivos até o Laboratório de Aquicultura do ICSEZ, sendo aclimatados em calhas de
reprodução. Os peixes foram alimentados durante 30 dias com ração comercial, sendo
duas refeições diárias as 06:00 e 18:00h. Foram verificados os comprimentos inicial e
final e os ganhos de peso inicial e final, bem como os parâmetros físico-químicos da
água. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro repetições.
Para determinar a melhor densidade foram usados a ANOVA e teste de tukey a 5% de
significância. Não foi observada diferença significativa entre o comprimento médio
inicial e final para as densidades de estocagem testadas. Com relação ao peso final dos
peixes, foi verificada diferença significativa entre os tratamentos, sendo T1: 0,3 peixes
L-1 (2,14±0,22g) e T2: 0,2 peixes L-1 (1,70±0,24g). O menor desempenho do T2 pode
ser atribuído à criação de hierarquia dentro dos aquários, fazendo com que ocorresse
disputa por alimento entre os peixes. No T2, a taxa de sobrevivência foi de 87,5% (T1:
100% - p 0,05), sendo observada mortalidade após intensas e ininterruptas disputas por
território, o que pode ter levado a um aumento do nível de estresse nos peixes e em
alguns casos pequenos ferimentos, o que os impedia de buscar alimento. Os parâmetros
físicos- químicos não diferiram entre os tratamentos. 0,3 peixes L-1 se mostrou, neste
estudo, mais eficiente, devido poder criar mais indivíduos por aquário e obtendo melhor
desempenho.
Palavra-chave: acará festivo, aquário, cultivo, Parintins.
APOIO: UFAM e FAPEAM
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DIAGNÓSTICO DA PESCA COM MALHADEIRA DE DERIVA EM
UMA ÁREA DE VÁRZEA DO AMAZONAS: UM ESTUDO DE
CASO DA COSTA DO CANABUÓCA, MANACAPURU-AM
Lucirene Aguiar de Souza1; Moisés Torres de Souza Júnior2; Cássia Cristina Esquerdo de
Souza3; Maria Angélica de Almeida Correa4.
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RESUMO: Os aparelhos de pesca são tecnologias que possibilitam a captura de organismos
aquáticos. O aparelho a ser utilizado e o modo de captura depende de variáveis como: ambiente,
espécie e sazonalidade. Na região amazônica, a pesca comercial e artesanal é multiapetrechos,
sendo um dos principais a redes. Na Amazônia os aparelhos de pesca diferem em sua denominação
de um lugar para o outro nem sempre coincidindo com a classificação internacional, necessitando
em estudos voltados para aparelhos de pesca na região, dar enfoque para forma do aparelho e forma
de uso para verificar qual apetrecho realmente está sendo usado. Por esse motivo este estudo
analisou a dinâmica de uso da malhadeira de deriva (chamada na região de arrastão) no Rio
Solimões, na Costa do Canabuoca, em Manacapuru. Foram feitas observações diárias de campo e
preenchimento de formulários nas pescarias durante 10 meses para obtenção de dados. O aparelho
mostrou ter seletividade voltada principalmente para os bagres, sendo um aparelho utilizado
especificamente na vazante. Quando os pescadores usam essa malhadeira no fundo, deixando-a ser
levada pela correnteza. As malhadeiras de deriva são aparelhos de alta capturabilidade e são as
maiores na área de estudo e com maior abertura de malha. Sua forma de uso e a luz da malha se
reflete na seletividade e abundância de espécies capturadas.
Palavras-chave: Aparelhos de pesca, Captura por unidade de esforço, rede de emalhar
ABSTRAT: Fishing gears are technologies that enable the capture of aquatic organisms. The gear
to be used and the mode of capture depends on variables such as environment, species and
seasonality. In the Amazon region, the commercial and artisanal fishing is multi-gear, being one of
the main to nets. In the Amazon, fishing gear differ in their denomination from one place to another
not always coinciding with the international classification, requiring studies focused on fishing
equipment in the region, to focus on the form of the gear and how to use to verify which equipment
really is being used. For this reason this study analyzed the dynamics of use of the guillnet (called
in the trawler region) in Rio Solimões, on the Canabuoca Coast, in Manacapuru. Field observations
were made daily and forms were completed in the fisheries for 10 months to obtain data. The gear
was shown to be selectively geared mainly to catfish, being a device specifically used in the ebb.
When the fishermen use this gillnet bottom, letting it be carried by the current. The driftnet are high
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catchability apparatus and are higher in the study area and larger mesh opening. Its form of use and
mesh opening are reflected in the selectivity and abundance of captured species.
Key words: fishing gear, Capture per Unit of Effort, gillnet

1- INTRODUÇÃO
A tecnologia de pesca é o emprego de técnicas para localizar e capturar animais aquáticos,
além do desenvolvimento de novos métodos e técnicas para esse fim. Nela estão inseridos
procedimentos de: gestão, identificação, localização e pesca propriamente dita de recursos naturais
em ambiente de água doce, salgada ou salobra (AFONSO-DIAS, 2007).
A captura é influenciada por características do apetrecho utilizado, pela estratégia de pesca e
pela época em que se executa (que define a escolha do local para o desempenho dessa atividade e
técnica empregada) (HUSE et al., 2000). Os métodos e apetrechos a serem utilizados pelos
pescadores são escolhidos de acordo com vários fatores como: ambiente de pesca, espécies alvo e
época do ano (FAO, 2012).
Na bacia Amazônica, as mudanças nos biótopos (solo, níveis da água, ar), nos habitats (local
especifico onde vive determinada espécie), que ocorrem no decorrer de um ciclo hidrológico,
definem a escolha do método de pesca e quais peixes serão capturados (PETRERE JR., 1978a;
1978b; SMITH, 1979). De acordo com essas variações os pescadores da região diversificam
também o uso de apetrechos e estratégias para obter sucesso nas pescarias.
Na pesca comercial e artesanal realizada na Amazônia os pescadores utilizam até 15
diferentes tipos de apetrechos, sendo que as redes se dividem em: arrasto de praia, redinha (cerco),
tarrafa e malhadeiras (PETRERE JR, 1978b; SMITH, 1979; BARTHEM et al., 1997; BATISTA,
1998; RUFFINO e ISAAC, 2000). Um dos apetrechos com maior predomínio na frota pesqueira do
Amazonas é a malhadeira (também chamada de caçoeira, rede de emalhar ou rede de espera), que
corresponde a 45% de frequência nas embarcações. A malhadeira é usada com variações intraanuais de acordo com as diferentes fases do ciclo hidrológico (BATISTA, 1998; BATISTA et al.,
2004). Apesar desse tipo de apetrecho predominar na pesca comercial, as redes são apontadas por
Martins et al. (2011), como uma ameaça aos recursos pesqueiros, podendo comprometer o
equilíbrio natural das espécies exploradas.
A captura do peixe por uma rede é afetada pela forma de sua construção. A probabilidade de
um recurso pesqueiro seja capturado, por exemplo, depende do coeficiente de armação
(GULLAND, 1971), que define o forma de abertura das malhas (NETO, 1981). Ou seja, o impacto
das artes de pesca sobre os ecossistemas varia de acordo com as características físicas e
operacionais dos apetrechos (FAO, 2012). Alterações nas características do apetrecho quando feitas
de forma adequada podem reduzir o impacto ao ambiente, permitindo uma melhor preservação dos
ecossistemas e segurança alimentar para as comunidades pesqueiras (FAO, 2012)
Assim, este estudo pretende, através do acompanhamento das pescarias na Costa do
Canabuóca, Manacapuru, Am, verificar a dinâmica de uso da malhadeira de deriva, observando
suas características e capturabilidade, para gerar subsídios para implementação de políticas pública
mais adequadas a essa pescaria, viabilizando assim uma pesca mais sustentável para os recursos
pesqueiros e para os pescadores que delas fazem uso.
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2- MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
O estudo foi realizado no baixo rio Solimões, na Costa do Canabuóca (03º 28" 2' S, 60º 44"
21' W), localizada no Município de Manacapuru, Estado do Amazonas. As pescarias foram
executadas em rios e lagos de água branca, esse tipo de água surge na região Andina, onde os
processos erosivos são mais intensos. Estes sistemas da água branca apresentam alta produtividade
pesqueira (JUNK, 1984; ISAAC e BARTHEM, 1995).

Amazonas

Brasil

Figura 1: Imagem de satélite da Costa do Canabuóca no município de Manacapuru-AM (Fonte:
Google Maps)
Coleta de Dados
As coletas foram realizadas de maio de 2016 a julho de 2017 a cada dois meses. A coleta de
dados foi executada mediante: 1) Acompanhamento das pescarias foi feito por meio da técnica de
“Observação Participante”, ou seja, tomar parte das atividades executadas (McGOODWIN, 2002),
pelos pescadores a partir de uma embarcação que ficava paralela àquelas que estavam sendo
empregadas pelos pescadores na região; 2) Diário de campo onde se anotava todas as atividades
relacionadas à pesca. 3) Preenchimento de formulários: procedimento executado para tomada nota
de dados sobre: características de entralhamento, panagem das redes e listagem das espécies
capturadas. 4) Amostragem das espécies dos peixes capturados: por meio da retirada de duas
caçapas cheias de cada pescaria. 5) Biometria dos peixes amostrados pesados em balança digital
Toledo, com precisão de 0,001kg. 6) a biomassa total de captura foi repassada pela equipe de
pescadores locais. 7) Identificação das espécies foi feita com auxílios de chaves taxonômicas. 8)
Tabulação dos dados foi feita em planilhas do Microsoft Excel.
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Análise dos dados
Os dados quantitativos foram submetidos a análises descritivas tais como: média da
biomassa e número de indivíduos e tabelas de frequência das espécies capturadas. Foi calculado o
Coeficiente de Entralhamento ou armação para um adequado conhecimento e avaliação da rede.
Este procedimento foi realizado por meio da equação descrita por Gulland (1971) e Prado e
Dremiere (1990), conforme indicada abaixo:

Onde:
R= comprimento do cabo da rede
F=comprimento do pano estirado e montado no cabo = distância de nó a nó, multiplicado
por 2, este por sua vez multiplicado pelo número de malhas montadas no cabo.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para execução desse trabalho foram acompanhadas 93 pescarias realizadas no Rio Solimões,
correspondendo a todas as fases de um o ciclo hidrológico. Durante as coletas só foram verificadas
pescarias com malhadeira de deriva em outubro. De acordo com Souza Júnior (2018) são
empregadas na região 3 tipos de rede: a malhadeira de superfície (chamada de tramalho), o cerco
(redinha) e o arrastão (malhadeira de deriva de fundo) e os pescadores oscilam entre eles conforme
mudanças na dinâmica hidrológica e pesqueira.
As redes de deriva são montadas unindo lateralmente vários panos com as mesmas
características. Assim como o descrito por Fabré e Alonso (1998) que verificaram que pescadores
do rio Solimões realizam essas união de panos nas malhadeiras com o objetivo de capturar mais
peixes. O entralhamento dessas redes utilizadas pelos pescadores da Costa do Canabuóca ocorre na
casa dos próprios pescadores. Esta atividade é realizada de forma peculiar, pois cada pescador
entralha à rede conforme seu conhecimento e experiência, desta forma os mesmos tipos de redes
apresentam variações quanto à abertura de malha, comprimento, altura, área da rede, etc (SOUZA
Jr, 2018).
A rede de arrastão é a que tem maior valor em comprimento do que as outras redes que
usam, entre elas o cerco e malhadeira fixa e também a que possui maior luz de malha (SOUZA Jr,
2018). Abreu (2011) observou que o comprimento dos tamanhos de malha (nó a nó) do arrastão
varia de 70 mm a 90 mm onde a primeira a mais utilizada, além de que o fio mais utilizado na
panagem foi o 210/36 multifilamento.
Na Amazônia ele é descrito por Batista et al (2004), como uma malhadeira longa e alta, com
pano de náilon multifilamento. Em geral as redes emalhar fixas, muito usadas na região devido ao
sua versatilidade e comodidade no uso (CORRÊA et al, 2012; ALCÂNTARA et al, 2015; SOUZA,
2003), são feitas de fio monofilamento (BATISTA e BARBOSA, 2008). Porém estudos como o de
Corrêa et al. (2012) já haviam descrito este aparelho como sendo também construídos com fio
multifilamento. As redes de fundo estão sujeitas a maior possibilidade de danos do que redes
pelágicas, por terem que suportar o atrito com pedras e galhos que podem rasgá-las, provavelmente,
por esse motivos pescadores utilizam para sua construção fios de multifilamento, que segundo
PRADO e DREMIÈRE (1990), são mais resistentes.
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Tabela 1: Caracterização das redes de arrastão utilizadas na Costa do Canabuóca.
Características
Tipos de fios do pano de rede

Tamanhos de malha

Comprimentos da rede











Unidade de medida
1,06mm (210/24 multifilamento)
1,29mm (210/36 multifilamento)
1,47mm (210/48 multifilamento)
60,0 mm
70,0 mm
80,0 mm
90,0 mm
100,0 mm
100 m – 200 m

Frequência relativa









11,8%
58,8%
29,4%
11,76%
41,18%
29,41%
11,76%
5,88%

 Média de 142,65 m
Altura da rede



7 m – 14,4 m

Média de 10,51 m
Área da rede



800 m² – 2721 m²

 Média de 1521 m²
Coeficiente de entralhamento (E)

 0,3 – 0,65
Média 0,5897

O arrastão é sustentado por dois galões de 50 litros vazios, que são amarrados em cordas que
ficam fixas as extremidades da rede. Por meio desses galões os pescadores controlam a
profundidade da rede. Além desse entralhamento existe a chumbada pesada, que mantém a rede no
fundo e as cortiças mantem a rede na posição vertical, porém abaixo da região pelágica (SOUZA Jr,
2018). O aparelho é arrastado pela correnteza à deriva na parte central do rio, onde a profundidade
é maior e tem pouco perigo da rede ficar presa e rasgar. Usualmente a rede é usada com uma boia
em uma ponta e a canoa na outra, sendo que esta embarcação não arrasta o aparelho apenas o
acompanha. Após percorrer a distância necessária à captura de uma quantidade suficiente de
peixes, a mesma vai sendo recolhida.
A pescaria com esse aparelho é realizada em rodízio (FABRÉ e ALONSO, 1998), de um ou
dois pescadores por vez. No último caso, ao término do recolhimento da rede todos os peixes são
retirados da rede e colocados no fundo da canoa. No caso da captura de muitos peixes ou mesmo
quando a pescaria é realizada por apenas um pescador, a rede é recolhida com os peixes ainda
emalhados e colocada dentro da embarcação.
Quando realizada com somente um pescador, o mesmo usa um motor rabeta para manter o
controle da canoa no momento em que estiver puxando a rede para dentro da canoa. Quando o
pescado atua sozinho é porque, em geral, não é o dono da rede e tem que repassar determinada
percentual da captura para o proprietário do aparelho. A opção de pescar sozinho também ocorre
quando o próprio dono decide maximizar seus lucros, já que não terá que dividir o resultado da
pescaria com ninguém. O número de pessoas numa equipe de pesqueira está diretamente
relacionado com o porte dos barcos de pesca (CARDOSO et al., 2004), que na área de estudo
compreende somente a pequenas canoas, o que limita o número de participantes. Na pesca com
dois pescadores ambos dividem a renda sendo a maior parte para o dono da rede, estes em geral
pertencem ao mesmo grupo familiar. As equipes de pesca envolvendo laços familiares são mais
frequentes em pequenos centros urbanos o que pode facilitar financiamento da pesca (CARDOSO e
FREITAS, 2004).
Segundo os pescadores a pesca com o arrastão tem como alvo os bagres (Siluriformes), Este
aparelho capturou neste estudo 15 espécies (tabela 2), sendo dessas as mais frequentes o surubim e
piramutaba, o que já era esperado uma vez que esse apetrecho atua no fundo, por onde migram os
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grandes bagres (BARTHEM e GOULDING, 1997, BARTHEM, 2005), o que mostra que a
estratégia é eficiente para as espécies desejadas. Na região do estuário, a pesca da piramutaba
também é feita principalmente com malhadeira (FURTADO JR. et al, 2013). Fabré e Alonso (1998)
igualmente descrevem que no rio Solimões, os pescadores utilizam malhadeiras para a pesca
comercial dos grandes bagres. Apesar dos Siluriformes serem o foco dessa pescaria, sendo na
maioria das vezes vendidos para frigoríficos em Manacapuru como fim a exportação (CHAVES et
al., 2007; CRUZ, 2007; MORAES et al., 2010;), os demais peixes listado na tabela abaixo não são
descartados sendo comercializados em Manaus.
Tabela 2: Peixes capturados com rede de arrastão no Rio Solimões.
Nome científico
A. inermis
B. filamentosum
B. rousseauxii
B. vaillantii
G. platynema
Hypophthalmus sp.
L. dorsalis
M. duriventre
P. fasciatum
P. flavipinnis
P. hemioliopterus
P. nigricans
P. squamosissimus
S. fasciatus
Z. zungaro

Nome comum
bocão/bocudo/mandube
Piraiba , filhote
Dourada
piramutaba/biroska/piaba
babão/meloso
Mapará
Bacu
Pacu
Surubim
apapá branco
Pirarara
Curimatã
Pescada
aracu, aracu-pintado
Jaú

Frequência relativa
4,06%
2,33%
1,32%
20,70%
5,99%
1,07%
0,37%
16,97%
38,17%
0,16%
0,46%
4,45%
2,76%
0,61%
0,58%

A malhadeira de deriva mostrou ter certa seletividade para as espécies-alvo, pois em estudos
baseados em pesca experimental nas proximidades do rio Solimões estas não se apresentam como
as mais abundantes nos lagos adjacentes a ele, onde se destacam a branquinha e as piranhas
(SIQUEIRA –SOUZA et al., 2017). Segundo GOMES (2016) a família mais numerosa encontradas
nos lagos adjacente ao Solimões pertence à família Curimatidae e que nos lagos mais próximos ao
canal do rio há dominância de peixes migradores como as sardinhas e as branquinhas. SILVA
(2013) encontrou que a espécie dominante era Triportheus angulatus durante o período de enchente
e cheia, já Potamorhina latior foi predominante na vazante. Pescarias experimentais voltadas para
verificação da abundancia de espécies na calha do Rio Solimões são raros, a maioria dos estudos se
debruçam sobre as capturas oriundas de atividades comerciais.
Os dados coletados por lance dessa rede na área de estudo mostra o poder de captura desse
apetrecho de acordo com a biomassa e número de indivíduos (tabela 3). De acordo com SOUZA
Jr.(2018), apesar de ter sido verificado para mesma área de estudo valores maiores para o cerco, o
uso da malhadeira, seja por meio a estratégia de arrastão ou tramalha, é fundamental nas épocas em
que não se pode fazer uso deste primeiro apetrecho e este aparelho tem foco em espécies e ambiente
que se distingue dos demais. Esses resultados se diferenciam do encontrado por DUARTE et al.
(2013) que executou seu estudo n Rio Purus, no qual observou que a malhadeira apresentou maiores
valores de biomassa total que outros apetrechos.
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Tabela 3: Produção média em biomassa e número de indivíduos por rede e por lance na área de
estudo.
Parâmetros
Número de indivíduos
Biomassa (g)

Média do Arrastão
66
58371,0

4- CONCLUSÃO
 A malhadeira de deriva, chamada na região do arrastão é um aparelho especifico para a
época da vazante, usado no canal do rio Solimões tendo como alvo os grandes bagres.
 Os pescadores usam a malhadeira de forma diferenciada ao tradicionalmente descrito na
região para rede de emalhe fixas, para assim poder atingir suas espécies alvo.
 As malhadeiras de deriva são aparelhos de alta capturabilidade e são as maiores na área de
estudo e com maior luz de malha.
 A forma de uso da rede de deriva e luz de malha gerada pelo entralhamento se reflete na
seletividade e abundância de espécies capturadas
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RESUMO: O pescado é um alimento que se destaca nutricionalmente dentre os produtos de origem
animal, porém muito suscetível a deterioração microbiana. Assim, este trabalho objetivou avaliar a
qualidade microbiológica e físico-química de peixes congelados em supermercados de Cruz das
Almas, Bahia. Para isso, foram realizadas 12 coletas de sardinha, merluza e corvina em seis
supermercados e realizados testes microbiológicos (bactérias psicrotróficas cultiváveis (BPC),
Salmonella spp. e Pseudomonas aeruginosa) e físico-químicos (temperatura, pH, gás sulfídrico e
amônia). Os peixes apresentaram contagens acima de 10 6 UFC para BPC em 8,3% das amostras, e
presença de Salmonella spp. e P. aeruginosa em 50% e 83% dos estabelecimentos,
respectivamente. A temperatura interna dos peixes variou de -15 °C a -1 °C, o pH de 5,9 a 7,5, com
positividade para amônia e gás sulfídrico em 86% e 77,8% das amostras, respectivamente. Os
peixes congelados comercializados em Cruz das Almas apresentaram contaminação por Salmonella
spp. e amostras com valores de pH e teste de gás sulfídrico e amônia em desacordo com os padrões
legais de conformidade.
Palavras-chave: Pescado; manipulação; gelo.

ABSTRAT: Fish is a food that stands out nutritionally among animal products, but very susceptible
to microbial spoilage. Thus, this study aimed to evaluate the microbiological and physicochemical
quality of frozen fish in supermarkets of Cruz das Almas, Bahia. For this, twelve sardine, hake and
corvine collections were carried out in six supermarkets and microbiological tests (cultivable
psychrotrophic bacteria (CPB), Salmonella spp. and Pseudomonas aeruginosa) and
physicochemical tests (temperature, pH, hydrogen sulfide and ammonia). Fish presented counts
above 106 CFU for CPB in 8.3% of the samples, and presence of Salmonella spp. and P. aeruginosa
in 50% and 83% of establishments, respectively. The internal temperature of the fish ranged from 15 °C to -1 °C, the pH from 5.9 to 7.5, with ammonia and hydrogen sulfide positivity in 86% and
77.8% of the samples, respectively. Frozen fish sold in Cruz das Almas presented contamination by
Salmonella spp. and samples with pH and ammonia and hydrogen sulfide test values were not in
accordance with the law requirements.
Keywords: Fish; handling; ice.
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1- INTRODUÇÃO
O pescado é uma importante fonte de alimento para o homem, por conter proteínas de alto
valor biológico e fácil digestibilidade, além de conter níveis elevados de ômega-3, vitaminas e sais
minerais. O monitoramento de microrganismos indicadores como as bactérias psicrotróficas
cultiváveis (BPC) e P. aeruginosa é importante a fim de evitar que o alimento atue como veículo na
disseminação de agentes deteriorantes e patogênicos como Salmonella spp., tendo em vista que a
Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que as doenças veiculadas por alimentos (DVA) são
consideradas o grave problema de saúde pública em todo o mundo (BRASIL, 2018).
Em virtude da elevada patogenicidade de Salmonella spp. a instrução normativa de no. 21 de
2017 preconiza sua ausência em 25 g do alimento (BRASIL, 2017). As bactérias do gênero
Pseudomonas são importantes na deterioração de alimentos e predominantes em peixes estocados a
temperatura de refrigeração (-4 °C). De caráter psicrotrófico, são capazes de metabolizar a maioria
dos aminoácidos presentes no pescado e produzir compostos sulfurados que atribui ao pescado
sabor e odor característico (ALCANTARA et al., 2012). Baseado nisso, este trabalho objetivou
avaliar a qualidade microbiológica e alterações físico-químicas em peixes congelados e
comercializados em supermercados de Cruz das Almas, Bahia.
2- MATERIAL E MÉTODOS
Foram realizadas 12 coletas em seis supermercados do centro da cidade de Cruz das Almas
durante o período de setembro de 2014 a setembro de 2015. Os estabelecimentos foram
identificados pelas letras A, B, C, D, E e F, e cada um foi visitado duas vezes para coleta de
sardinha (Sardinella brasiliensis), merluza (Merluccius hubbsi) e corvina (Argyrosomus regius),
totalizando 36 amostras. Os estabelecimentos comerciais foram escolhidos de forma aleatória, por
possuírem uma diversidade de pescado e maior acessibilidade dos produtos. Outra forma de
inclusão se deu pela comercialização de peixes congelados, tendo em vista, que existem indícios
que ocorre o desligamento dos freezers a noite, favorecendo a deterioração dos alimentos e
proliferação microbiana.
Para as análises microbiológicas foram usados os bioindicadores deteriorantes bactérias
psicrotóficas cultiváveis (BPC) e P. aeruginosa e o patógeno Salmonella spp. Para cada amostra
foram realizadas diluições decimais de 10-1 a 10-4. Para a contagem de BPC o inóculo de 0,1 mL da
amostra foi adicionado em placas de Plate Count Agar (PCA) com o auxilio de uma alça de
Driglask para o espalhamento em superfície. As placas foram invertidas e incubadas a 17 °C por 16
horas e posteriormente a 7 °C 3 dias. Após esse período foram selecionadas as placas que
continham colônias de 25 a 250 e o resultado expresso em Unidades Formadoras de Colônias por
grama (UFC g-1).
Para a análise de Pseudomonas 0,1 mL da amostra foi adicionada em placas contendo o meio
Agar Pseudomonas Aeromonas selective (GSP) e incubadas a 25 °C por 48h. As placas que
continham colônias características de Pseudomonas, ou seja, colônias de cor vermelha ou violeta
foram selecionadas, transferidas para tubos de ensaio contendo o meio agar TSA com incubação a
25 ºC por 24h e posteriormente submetidas aos testes bioquímicos de oxidase e fermentação de
glicose. Para o isolamento de Salmonella foi realizado pré-enriquecimento, enriquecimento seletivo
(Tetrationato e Rappaport Vassilidis), isolamento nos meios seletivos Agar Salmonella Shigella
(SS) e Ágar Sulfito de Bismuto (BS) e identificação bioquímica (TSI, LIA, malonato, citrato, ureia
e indol). Todos os testes seguiram o Manual de Métodos de Análise Microbiológica de Alimentos e
Água (SILVA et al., 2010).
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Para as análises físico químicas foram realizados testes de temperatura da musculatura interna
dos peixes no momento da compra com uso de termômetro digital tipo espeto. As medições de pH,
prova de Éber para gás sulfídrico e amônia foram realizadas em laboratório e seguiram a
metodologia proposta pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008).
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em todas as amostras dos estabelecimentos A, B, C e D a quantificação de BPC estavam
dentro do padrão estabelecido pela ICMSF (2002), ou seja, máximo de log 7,0 UFC g-1. As maiores
contagens observadas para BPC foram encontradas nas amostras de sardinha e corvina no
estabelecimento E, seguida das amostras de merluza e corvina, no estabelecimento F (Figura 1). A
alta contagem de BPC também corresponde aos maiores valores de pH nas amostras (Tabela 2).
Estes dados corroboram com os achados de Soares et al. (2011) ao relatarem elevadas contagens de
microrganismos psicrotróficos em filés de peixes congelados comercializados em Botucatu, SP.

-1

------ Limite na legislação log 7 UFC g (ICMSF, 2002).

Figura 1. Contagem média de bactérias psicrotróficas cultiváveis em amostras de peixes
congelados em diferentes supermercados de Cruz das Almas, Bahia.
No estabelecimento C, a corvina foi a espécie que apresentou maior contagem em relação as
demais espécies e para o mesmo estabelecimento a merluza foi à espécie que apresentou menor
contagem (Figura 1). A menor contagem de BPC na merluza deve ser atribuída por se tratar de filé
e se encontrar protegida pela embalagem, estando em acordo com as normas estabelecidas pela
ICMSF (2002). As BPC utilizam a carne dos peixes como substrato para atividades metabólicas,
produzindo substâncias que conferem aroma e sabor desagradáveis ao alimento (FRANCO;
LANDGRAF, 2008). O estabelecimento D é um supermercado que visa consumidores de maior
poder aquisitivo, com funcionários que atendem as Boas Práticas de Manipulação, fazendo uso de
vestimentas adequadas, portando luvas, proteção de cabelo e máscaras. Além disso, todos os peixes
neste estabelecimento são comercializados em embalagens fechadas, com todas as amostras estando
dentro dos limites estabelecidos pela legislação (Figura 1).
As amostras de sardinha, merluza e corvina provenientes de três estabelecimentos (50%),
apresentaram contaminação por Salmonella spp. em cinco amostras (Tabela 1). A contaminação
está associada às condições inadequadas de higiene e conservação dos produtos nos
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estabelecimentos, pois se encontravam fora de embalagens e em temperaturas elevadas favorecendo
a contaminação e sobrevivência dos microrganismos.
Tabela 1. Análise microbiológica da presença e ausência para Salmonella spp. e Pseudomonas
aeruginosa em amostras de peixes congelados em diferentes estabelecimentos de Cruz das Almas,
Bahia.
Salmonella spp.
Estabelecimentos Sardinha
Corvina Merluza
A
A
A
P
B
A
A
A
C
A
A
A
D
A
A
A
E
P
P
A
F
A
P
P

Pseudomonas aeruginosa
Sardinha
Corvina Merluza
P
P
P
A
A
P
P
P
P
A
A
A
P
P
P
A
A
P

A = ausência. P = presença.

Segundo a legislação brasileira, as amostras se encontravam impróprias para o consumo
humano por colocar em risco a saúde dos consumidores quanto a presença de Salmonella (BRASIL,
2017). Esses resultados corroboram com os achados de Santos et al. (2008) ao relatarem amostras
de peixes congelados provenientes de dois distribuidores da região Metropolitana de Belo Horizonte
– MG, com Salmonella spp. em 10% das amostras. Em relação à presença de Pseudomonas, cinco
dos estabelecimentos apresentaram contaminação por esta bactéria em 11 amostras (30,56%)
(Tabela 1). O elevado percentual de isolamento de Pseudomonas nas amostras de peixes pode esta
associado ao fato de crescer bem em baixas temperaturas e em alimentos com elevado percentual de
água e rico em proteínas, favorecendo o seu desenvolvimento. A legislação brasileira não estabelece
limite para Pseudomonas em alimentos, porém sua detecção é importante por ser um dos principais
microrganismos responsáveis pelo processo de deterioração, sendo classificados como patógenos
oportunistas. A baixa qualidade microbiológica dos produtos é agravada pela comercialização a
granel dos peixes, e o excesso de manipulação por parte dos consumidores, indica falhas de higiene
do local de armazenamento.
A temperatura é um fator importante na manutenção da qualidade dos peixes congelados. As
médias das temperaturas de conservação dos peixes variaram de -15 °C a -1 °C (Tabela 2), estando
em desacordo com o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal
– RIISPOA, que estabelece temperatura para os peixes congelados não superior a -18 °C (BRASIL,
2017). No estabelecimento A, se observou uma variação de temperatura mais alta em relação aos
demais estabelecimentos, estando entre (-1 °C a -2 °C). No estabelecimento F a temperatura média
se manteve ao redor de -8 °C, com a merluza apresentando menor variação de temperatura do que
as amostras de corvina e sardinha. Nos demais estabelecimentos houve variação da temperatura, em
especial no estabelecimento E (Tabela 2), demonstrando que os refrigeradores estão sendo
desligados durante o período noturno. A conservação do pescado em baixas temperaturas é
importante para a obtenção de um produto final de qualidade, uma vez que estas temperaturas
retardam reações químicas e bioquímicas, além de aumentar a validade comercial do produto
(MACHADO et al., 2010).
A Tabela 2, mostra que três amostras (16,2%) apresentaram pH acima do limite preconizado
pelo RIISPOA (pH de 7,0 ou 7,2) para a família Merluccidae (BRASIL, 2017). Em 100% das
amostras do estabelecimento E se observou valores de pH variando de 7,15 a 7,50, indicando início
de deterioração devido a decomposição acentuada das proteínas por ação das bactérias, com
formação de grandes números de compostos tóxicos (PEREIRA et al., 2005).
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Tabela 2. Média dos valores de temperatura e pH da musculatura interna de peixes congelados em
diferentes estabelecimentos de Cruz das Almas, Bahia.
Estabelecimentos

Temperatura
Corvina
-2,0 ± 1,41
-1,5 ± 0,70
-13,5 ± 2,12
-3,5 ± 0,70
-5,0 ± 4,24
-8,0 ± 7,07
pH
Corvina
6,82 ± 0,59
6,20 ± 0,10
6,30 ± 0,21
6,50 ± 0,14
7,50 ± 0,14
6,30 ± 0,28

Sardinha
-1,5 ± 0,70
-2,0 ± 0,70
-15 ± 0,0
-3,5 ± 2,12
-4,5 ± 4,94
-8,5 ± 7,77

A
B
C
D
E
F
Estabelecimentos

Sardinha
6,30 ± 0,07
5,90 ± 0,21
6,40 ± 0,14
6,70 ± 0,56
7,15 ± 0,91
6,30 ± 0,14

A
B
C
D
E
F

Merluza
-1,0 ± 0,0
-4,5 ± 0,70
-9,0 ± 8,4
-4,5 ± 0,70
-10,5 ± 10,6
-8,0 ± 5,65
Merluza
7,0 ± 0,68
6,10 ± 0,07
6,50 ± 0,07
6,90 ± 0,77
7,50 ± 0,56
6,80 ± 0,70

Os parâmetros amônia e gás sulfídrico são indicadores de estágios iniciais de deterioração
das proteínas, e os resultados mostraram que 86% das amostras foram positivas para amônia (NH3),
e 77,8% para gás sulfídrico (Tabela 3), sugerindo a degradação de aminoácidos sulfurados no
músculo do pescado em virtude de falhas na cadeia de frio (RODRIGUES et al., 2012). Souza et al.
(2013) ao analisarem peixes congelados provenientes de supermercados, relataram que 70,8%
foram positivas para gás sulfídrico e 40,3% para amônia, estando em desacordo com
recomendações técnicas.
Tabela 3. Determinação do teste de amônia e gás sulfídrico em peixes congelados comercializados
em diferentes supermercados de Cruz das Almas, Bahia.
AMÔNIA
Estabelecimentos
Sardinha
Corvina
Merluza
1°

2°

A
B
C
D
E
F

+
+
+
+

+
+
+
+
+

A
B
C
D
E
F

+
+
+
+
+

+
+
+
+

+ positivo/ - negativo. 1º e 2º coletas.

1°

2°

100%
+
+
50%
+
+
100%
+
50%
+
+
50%
+
+
100%
+
+
GÁS SULFÍDRICO
100%
+
50%
+
50%
+
50%
+
+
100%
+
+
100%
+
+

1°

2°

100%
100%
50%
100%
100%
100%

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

100%
100%
50%
100%
100%
100%

50%
50%
50%
100%
100%
100%

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

100%
50%
50%
100%
100%
100%
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4- CONCLUSÃO
A maioria dos peixes congelados e comercializados em supermercados de Cruz das AlmasBA estão sendo armazenados de forma incorreta, apresentando abusos de temperatura e
contaminação cruzada podendo representar um risco à saúde pública por conter patógenos como
Salmonella spp. A má conservação dos peixes compromete a qualidade nutricional do alimento,
com indicativo de deterioração protéica em virtude de amostras com valores de pH e positividade
para testes de gás sulfídrico e amônia fora dos padrões legais.
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RESUMO: Objetivou-se com o presente estudo avaliar o crescimento compensatório de alevinos
de acará severo (Heros severus) alimentados com dieta seca, após 13 dias de larvicultura em
diferentes taxas de alimentação e água salinizada. Foram utilizadas 400 pós-larvas distribuídas em
20 aquários (1L) na densidade 20 pós-larva L-1. O experimento foi realizado em delineamento
inteiramente casualizado com cinco tratamentos e quatro repetições. Durante 10 dias, as pós-larvas
receberam náuplio de artêmia em diferentes taxas de alimentação: 100, 150, 200, 250 e 300
náuplios de artêmia pós-larva-1 dia-1. Após esse período, foram realizados três dias de transição
alimentar. Posteriormente, os peixes de todos os tratamentos foram alimentados com dieta inerte,
até completar o período de 30 dias. A frequência alimentar foi de quatro vezes ao dia durante todo o
período experimental, da mesma forma, a salinidade da água foi mantida em 3 g L-1. As pós-larvas
alimentadas com 200 náuplios de artêmia pós-larva-1 dia-1 apresentaram os melhores resultados de
comprimento final, ganho de comprimento e taxa de crescimento específico para comprimento. Por
outro lado, as pós-larvas alimentadas com 300 náuplios de artêmia pós-larva-1 dia-1 apresentaram os
melhores resultados de peso final, ganho de peso e taxa de crescimento específico para o peso. Os
alevinos apresentaram resultados de peso final e comprimento final semelhante ao observado na
larvicultura. O ganho de peso e a uniformidade do peso dos alevinos só diferiram estatisticamente
para os peixes alimentados inicialmente com 100 náuplios de artêmia pós-larva-1 dia-1. Entretanto, a
taxa de crescimento específico para comprimento e peso foram maiores nos alevinos alimentados
inicialmente com 100 náuplios de artêmia pós-larva-1 dia-1. A taxa de sobrevivência foi menor nos
peixes que receberam a menor taxa alimentar na larvicultura. Portanto, com base no crescimento
compensatório parcial encontrado, recomenda-se 150 náuplios de artêmia pós-larva-1 dia-1 durante a
larvicultura do acará severo.
Palavras-chave: Aquicultura; Alimento vivo; Manejo alimentar; Piscicultura ornamental.
ABSTRAT: The present study aimed to evaluate the compensatory growth of severum (Heros
severus) fingerlings fed dry diet after 13 days of larviculture at different feeding rates and salinized
water. A total of 400 post-larvae were distributed in 20 aquariums (1L) at density 20 post-larvae L-1.
The experiment was carried out in a completely randomized design with five treatments and four
replicates. For 10 days, the post-larvae received artemia nauplii at different feeding rates: 100, 150,
200, 250 and 300 artemia nauplii post-larvae-1 day-1. After this period, three days of food transition
were performed. Subsequently, fish from all treatments were fed an inert diet until the 30-day
period was complete. The feeding frequency was four times a day during the entire experimental
period. Similarly, the water salinity was maintained at 3 g L-1. The post-larvae fed 200 artemia
nauplii post-larvae-1 day-1 showed the best results in final length, length gain and length-specific

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

2

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

growth rate. The post-larvae fed 300 artemia nauplii post-larvae-1 day-1 showed the best results in
final weight, weight gain and weight-specific growth rate. The fingerlings presented results of final
weight and final length similar to that observed in larviculture. Weight gain and weight uniformity
of fingerlings only differed statistically for fish initially fed with 100 artemia nauplii post-larvae-1
day-1. However, the specific growth rate for length and weight were higher in fingerlings initially
fed 100 artemia nauplii post-larvae-1 day-1. The survival rate was lower in fish that received the
lowest feed rate in larviculture. Therefore, based on the partial compensatory growth found, it is
recommended 150 artemia nauplii post-larvae-1 day-1 during severum larviculture.
Key words: Aquaculture; Live food; Food management; Ornamental fish farming.

1- INTRODUÇÃO
A piscicultura ornamental é uma atividade que pode ser muito lucrativa, principalmente
devido ao alto valor individual de comércio que muitas espécies atingem no cenário nacional e
internacional. Ressalta-se que peixes ornamentais são comercializados por unidade e não por peso,
o que possibilita elevação do valor de mercado (PESSOA, 2009). No Brasil, a criação de peixes
ornamentais é realizada, principalmente, por pequenos e médios produtores, sendo os sistemas de
produção semi-intensivo e intensivo os mais utilizados (ZUANON et al., 2011).
Dentre as espécies com potencial para o mercado ornamental, destaca-se o acará severo
(Heros severus), peixe nativo da bacia do rio Amazonas. A espécie apresenta hábito bento pelágico,
preferindo ambientes lênticos com variação de pH entre 5,0-6,5 e temperatura entre 24 e 32ºC (ABE
et al., 2016). Na natureza alimenta-se de pequenos invertebrados e material vegetal, e quando
criados em cativeiro aceitam com facilidade qualquer tipo de dieta (ALISHAHI et al., 2014). Esta
espécie possui comportamento pacífico, no entanto pode apresentar territorialismo em períodos
reprodutivos. Apresenta cuidado parental e pode depositar entre 200 e 1000 ovos, utilizando rochas
ou galhos como substrato para desova (KULLANDER, 2003).
Na piscicultura, tanto ornamental quanto de corte, a larvicultura pode ser considerada a fase
mais crítica da criação. O uso de organismos vivos para alimentação de pós-larvas de peixes tem
sido recomendado para várias espécies, por elevar as taxas de sobrevivência e de crescimento,
quando comparadas a utilização de dietas artificiais (ORTEGA, 2000). Porém, produção e
fornecimento do alimento vivo geralmente fazem com que a larvicultura se torne a fase mais
onerosa da piscicultura (ZUANON et al., 2011). Segundo Takata (2007), em uma análise de
viabilidade econômica da larvicultura do pintado (Pseudoplatystoma coruscans) utilizando artêmia
como alimento vivo, o custo de mão-de-obra foi superior ao da energia elétrica e do alimento,
correspondendo a 51,82% do custo operacional total.
Dentre os alimentos vivos, os náuplios de artêmia se destacam pela facilidade de produção em
laboratório e por elevar a sobrevivência e o crescimento dos peixes (KESTEMONT et al., 2007;
WACHTER et al., 2009). No entanto, por serem organismos marinhos, os náuplios de artêmia
apresentam altas taxas de mortalidade em água doce (PORTELLA et al., 2000). Isto influencia
diretamente o consumo das pós-larvas, já que náuplios mortos apresentam baixa atratividade para os
peixes e sua decomposição promove a degradação da qualidade da água (BEUX e ZANIBONI
FILHO, 2006).
Uma alternativa para melhorar o aproveitamento dos náuplios de artêmia, pelas pós-larvas de
peixes de água doce, é a realização da larvicultura em águas salinizadas. Esse tipo de manejo tem
apresentado bons resultados durante a larvicultura de algumas espécies como trairão Hoplias
lacerdae (LUZ e PORTELLA, 2005), pintado-amarelo Pimelodus maculatus (WEINGARTNER e
ZANIBONI FILHO, 2004) e surubim Pseudoplatystoma corruscans (CAMPAGNOLO e NUÑER,
2006). Além disso, a adição de sal na água de criação também contribui com o bem-estar e a
sanidade dos peixes (SALARO et al., 2012). Estudos vêm demonstrando que a criação de peixes em
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água isosmótica permite a redução do gasto energético com a osmorregulação e o redirecionamento
dessa energia para outros processos fisiológicos (BALDISSEROTTO et al., 2007).
Além da adição de sal na água, aproveitar o crescimento compensatório dos peixes também
pode ser uma estratégia para otimizar a utilização de artêmias e, consequentemente, reduzir os
custos de produção (ITUASSÚ et al., 2004). O crescimento compensatório é identificado por ser
significativamente mais rápido que o crescimento dos animais que não sofreram restrição alimentar,
mantidos em condições ambientais equivalentes (ALI et al., 2003). Utilizar esse potencial de
crescimento acelerado em momentos estratégicos da criação pode reduzir o custo de produção, sem
acarretar em perdas no crescimento nos animais.
De acordo com o grau da resposta de recuperação durante a fase de alimentação pós-restrição,
o crescimento compensatório pode ser classificado em: compensação parcial, quando os animais em
restrição não alcançam o mesmo tamanho em relação aos animais que não sofreram restrição, mas
apresentam altas taxas de crescimento; compensação total, quando os animais em restrição atingem
o mesmo tamanho dos animais que não sofreram restrição; sobre-compensação, quando os animais
em restrição atingem maior tamanho que os animais que não sofreram restrição; e não
compensação, quando os animais apresentam taxa de crescimento semelhante ao período logo após
a restrição (ALI et al., 2003).
Levando em consideração o capital exigido para a produção e fornecimento de náuplios de
artêmia durante a larvicultura de peixes, estratégias de manejo que possibilitem reduzir os custos
nesta fase se tornam essenciais para o aumento da rentabilidade da criação. Assim, objetivou-se
com o presente estudo avaliar o crescimento compensatório de alevinos de acará severo alimentados
com dieta seca, após 13 dias de larvicultura em diferentes taxas de alimentação e água salinizada.

2- MATERIAL E MÉTODOS
2.1 PEIXES E CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS
O experimento foi realizado no Laboratório de Piscicultura (LAPIS) da Faculdade de
Engenharia de Pesca, do Instituto de Estudos Costeiros (IECOS) da Universidade Federal do Pará
(UFPA) - campus Bragança e aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Universidade
Federal do Pará, CEUA/UFPA (Processo nº 7656100517).
Foram utilizadas 400 pós-larvas de acará severo com sete dias após eclosão, tempo suficiente
para absorção total do saco vitelínico. As pós-larvas foram pesadas (1,95±0,4 mg), medidas
(5,85±0,3 mm) e distribuídas aleatoriamente em 20 aquários com volume útil de 1 litro de água, na
densidade de 1 pós-larva para cada 50 mL. Os aquários foram preenchidos com água salinizada na
concentração de 3 g L-1 (OLIVEIRA et al., 2018). Todos os aquários possuíam sistema de aeração
individual, realizada por mangueira de 2 mm ligada a compressor radial central e o laboratório foi
mantido em fotoperíodo de 12 horas, conforme recomendado por Veras et al. (2016).
O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado, com cinco
tratamentos e quatro repetições. Inicialmente, durante os 10 primeiros dias, as pós-larvas receberam
artêmia em diferentes taxas de alimentação: 100, 150, 200, 250 e 300 náuplios de artêmia pós-larva1
dia-1. Passado esse período foi realizado a transição alimentar, período de três dias em que as póslarvas receberam alimentação conjunta de náuplios de artêmia e dieta seca (CAMPELO et al.,
2019). Neste período, a oferta de náuplios de artêmia de cada tratamento foi reduzida pela metade.
Posteriormente, foi iniciada a alimentação com dieta inerte para os peixes de todos os tratamentos,
que foram alimentados até a saciedade aparente, até completar o período de 30 dias. A densidade de
estocagem nessa fase foi reduzida pela metade, ficando 1 pós-larva para cada 100 mL de água.
A salinidade da água foi mantida em 3 g L-1, durante todo o período experimental. Da mesma
forma, a frequência alimentar de quatro vezes ao dia, nos horários de 8h00, 11h00, 14h00 e 17h00
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também foi à mesma. Após a última alimentação, todas as unidades experimentais eram sifonadas,
sendo trocado 50% do volume útil de cada aquário, para garantir a qualidade da água.
2.2 ECLOSÃO E FORNECIMENTO DAS ARTÊMIAS
Os náuplios de artêmia foram obtidos após incubação dos cistos em água salinizada (35 g L-1)
por 24 horas com aeração constante e iluminação artificial. Após a eclosão, os náuplios de artêmia
foram retirados por sifonagem, lavados em água corrente para remover a água salinizada, e
transferidos para um Becker de 200 ml. Em seguida foi efetuada a estimativa da densidade de
náuplios, coletando-se um volume de 0,5ml do Becker e determinando-se o valor médio de
náuplios. A contagem dos náuplios foi realizada em triplicata com auxílio de placa de petri sob
estereomicroscópio (QUIMIS Q714Z-2), com aumento de 40x. Após estimar a densidade de
náuplios, foi calculado o volume de Becker a ser fornecido em cada tratamento.
2.3 DIETA EXPERIMENTAL
A dieta experimental utilizada foi formulada para conter 42% de proteína bruta e 4.200 kcal
-1
kg de energia bruta (Tabela 1). Após a formulação, a dieta foi umedecida, com 25% de água a
50ºC, peletizada em moedor de carne convencional (G. PANIZ, MCR-22, SP, Brasil) e seca em
estufa de ventilação forçada (QUIMIS, SP, Brasil) a 50°C. Antes de ser fornecida aos peixes, a
dieta foi triturada, para que o tamanho dos peletes se adequasse a abertura bucal das pós-larvas. O
consumo médio foi de 4,84±0,1g de dieta por unidade experimental.
Tabela 1. Valores da composição percentual e química da dieta experimental
g kg-1
200,00
560,00
90,00
70,00
56,00
15,00
5,00
3,80
0,20
Composição Química (valores calculados)3
Proteína Bruta (%)
42,00
Extrato Etéreo (%)
11,00
Fibra Bruta (%)
1,50
-1
Energia Bruta (kcal.kg )
4200,00
Ingredientes
Farelo de Soja
Farinha de Peixe
Fubá de Milho
Farelo de Trigo
Óleo de Soja
Fosfato Bicálcico
Premix vitam/min1
DL metionina
BHT2

1

Níveis de garantia por quilograma do produto: Vit. A, 1.200.000 UI, Vit. D3, 200.000 UI, Vit. E, 12.000 mg, Vit. K3,
2.400 mg, Vit. B1, 4.800 mg, Vit. B2, 4.800 mg, Vit. B6, 4.000 mg, Vit. B12, 4.800 mg, Ac. Fólico, 1.200 mg,
Pantotenato Ca, 12.000 mg, Vit. C, 48.000 mg, Biotina, 48 mg, Colina, 65.000 mg, Niacina, 24.000 mg, Ferro, 10.000
mg, Cobre, 6.000 mg, Manganês, 4.000 mg, Zinco, 6.000 mg, Iodo, 20 mg, Cobalto, 2 mg, Selênio, 20 mg. 2Buti
hidroxi tolueno (antioxidante). 3Os valores de composição química dos ingredientes para o cálculo da ração referência
foram retirados das tabelas brasileiras para a nutrição de tilápias (FURUYA et al., 2010).

2.4 QUALIDADE DA ÁGUA
O monitoramento das concentrações de oxigênio dissolvido (6,55±0,35 mg L-1), pH
(7,09±0,10), temperatura (27,36±0,05°C) e condutividade elétrica da água (4,73±0,27 μS cm-1),
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foram realizados através de sonda multiparamétrica (Horiba U-10). A concentração de amônia total
(2,00±0,20 mg L-1) foi determinada com auxílio de Kit Labcon Test (Indústria e Comércio de
Alimentos Desidratados, Alcon Ltda, SP, Brasil). Todas as análises foram efetuadas a cada três dias
e se mantiveram constante.
2.5 DESEMPENHO PRODUTIVO E CRESCIMENTO COMPENSATÓRIO
No início do experimento as pós-larvas foram pesadas em balança analítica com precisão de
0,1 mg (GEHAKA AG200) e medidas com auxilio de paquímetro digital (PANTEC-150/0,01mm).
Após 10 dias de fornecimento de náuplios de artêmia e três dias de transição alimentar, foi realizada
a biometria de 10 peixes por unidade experimental, para determinação dos parâmetros de peso final,
ganho de peso (GP = peso final – peso inicial), comprimento final, ganho de comprimento (GC =
comprimento final – comprimento inicial), taxas de crescimento específico para peso (TCEp) e para
comprimento (TCEc) sendo TCEp = [(ln Peso final – ln Peso inicial) / número de dias] *100 e
TCEc = [(ln Comprimento final – ln Comprimento inicial) / número de dias] *100, uniformidade do
lote para peso (UP) e para comprimento (UC) sendo UP = (número de peixes com peso ± 20% da
média)/ número total de peixes por unidade experimental) *100 e UC = (número de peixes com
comprimento ± 20% da média)/ número total de peixes por unidade experimental) *100, e taxa de
sobrevivência (TS = número final de peixes/número inicial de peixes *100).
Os 10 peixes que permaneceram em cada unidade experimental, após 30 dias de alimentação
somente com a dieta seca, foram contados, pesado e medidos para determinação dos mesmos
parâmetros de desempenho produtivo e avaliação do crescimento compensatório.
2.6 ANÁLISES ESTATÍSTICAS
As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o software SAEG (Sistema para
Análises Estátisticas e Genéticas, versão 9.10). Foi avaliada a normalidade e a homocedasticidade
dos dados pelos testes de Lilliefors e Bartlett, respectivamente. Em seguida, foi realizada uma
análise de variância (ANOVA) e, quando detectado diferença significativa (P<0,05), foi empregado
teste de Tukey a 5% de significância.

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
O manejo alimentar ideal deve ser determinado com intuito de melhorar a utilização do
alimento pelos peixes e reduzir os custos de produção (ABE et al., 2016). Nesse sentido é muito
importante definir a taxa de alimentação ideal, para cada espécie em cada fase de vida. No presente
trabalho as pós-larvas de acará severo alimentadas com no mínimo 200 náuplios de artêmia póslarva-1 dia-1 apresentaram os melhores resultados para o desenvolvimento do comprimento corporal
(Tabela 2). Por outro lado, 300 náuplios de artêmia pós-larva-1 dia-1 foi à taxa de alimentação ideal
para as pós-larvas alcançarem os melhores valores de peso final, ganho de peso e taxa de
crescimento especifico para peso (Tabela 2). Esses valores estão próximos às taxas de alimentação
recomendadas para pós-larvas de outras espécies (FABREGAT et al., 2006; TAKATA, 2007).
Abe et al. (2016), avaliando diferentes taxas de alimentação para pós-larvas da mesma espécie
recomendaram 250 náuplios de artêmia pós-larva-1 dia-1, para melhor desenvolvimento das póslarvas tanto em peso quanto em comprimento. Porém, os autores utilizaram água doce e uma
densidade mais baixa que a utilizada no presente estudo. Dentre os manejos de criação, a densidade
de estocagem esta diretamente relacionada à competição por alimento e espaço, influenciando no
desenvolvimento das pós-larvas (ZUANON et al., 2011). Por outro lado, a água salinizada contribui
para a maior resistência e sobrevivência dos peixes (JOMORI et al., 2013). Segundo Oliveira et al.
(2018), a água salinizada na concentração de 3 g L-1 possibilita a utilização de maiores densidades
de estocagem para pós-larvas de acará severo. Baldisserotto et al. (2007) ratificam que a criação de
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peixes em água salinizada possibilita a redução de gasto energético com a osmorregulação, o que
permite o redirecionamento dessa energia para outros processos fisiológicos.
A sobrevivência e a uniformidade das pós-larvas não foram afetadas pelas diferentes taxas de
alimentação utilizadas (Tabela 2). Segundo Pereira et al. (2016), quanto maior o tempo de
fornecimento de náuplios de artêmia maior a possibilidade de redução da uniformidade dos peixes,
devido principalmente ao estabelecimento de dominância entre as pós-larvas. No presente trabalho
foram utilizados 10 dias de larvicultura, o que pode ter contribuído para maior uniformidade dos
peixes. Além disso, a movimentação e distribuição dos náuplios de artêmia na coluna de água
tornam este alimento muito atrativo para as pós-larvas (DIEMER et al., 2010), melhorando o
consumo e consequentemente a uniformidade do lote e a taxa de sobrevivência.
Tabela 2. Desempenho produtivo (média ± desvio padrão) de pós-larvas de acará severo (Heros
severus) submetidos a diferentes taxas de alimentação
Taxas de alimentação (náuplios de artêmia pós-larva-1 dia-1)
Desempenho
Produtivo
100
150
200
250
300
P valor
CF (mm)
7,28±0,6c
8,99±0,3b
9,99±0,3a
10,39±0,2a 10,62±0,2a 0,0001
TCEc (%)
1,43±0,5c
2,86±0,2b
3,49±0,1a
3,83±0,1a
3,98±0,1a 0,0001
GC (mm)
1,43±0,6c
3,14±0,3b
4,03±0,2a
4,54±0,2a
4,77±0,2a 0,0001
UC (%)
67,46±27,4 59,44±9,4
61,11±13,9 59,38±20,6 85,00±10,0 0,1384
PF (mg)
5,98±0,3d
9,94±0,8c 12,01±1,2bc 14,16±1,2b 16,70±0,7a 0,0001
TCEp (%)
7,46±0,3d 10,83±0,6c 12,07±0,6bc 13,19±0,6b 14,31±0,3a 0,0001
GP (mg)
4,03±0,3d
7,99±0,8c 10,06±1,2bc 12,21±1,2b 14,75±0,7a 0,0001
UP (%)
91,67±12,5 95,00±7,5
97,50±3,8
100,00±0,0 100,00±0,0 0,2322
TS (%)
80,00±10,0 92,50±3,8
95,00±5,0
95,00±7,5
90,00±10,0 0,1768
P valor determinado pela Análise de Variância (ANOVA). Valores seguidos de mesma letra não diferem entre si pelo
teste de Tukey a 5% de probabilidade (n=4). CF: Comprimento final; TCEc: Taxa de crescimento específico para
comprimento; GC: Ganho de comprimento; UC: Uniformidade do comprimento; PF: Peso final; TCEp: Taxa de
crescimento específico para peso; GP: Ganho de peso; UP: Uniformidade do peso; TS: Taxa de sobrevivência.

Na fase de alevinagem os resultados de peso final e comprimento final seguiram a mesma
tendência observada durante a larvicultura, sendo que os peixes que receberam as taxas de
alimentação inicial mais alta apresentaram os maiores valores (Tabela 3). Entretanto, as taxas de
crescimento específico, para peso e comprimento, foram maiores nos alevinos alimentados com 100
náuplios de artêmia pós-larva-1 dia-1 durante a fase de pós-larva (Tabela 3). Além disso, o ganho de
comprimento dos alevinos não apresentou diferenças significativas e o ganho de peso só foi
prejudicado nos alevinos que receberam a menor taxa de alimentação na larvicultura (Tabela 3).
Esses resultados indicam que os alevinos de acará severo apresentaram crescimento compensatório.
Este tipo de crescimento compensatório observado é classificado, segundo Ali et al. (2003),
como crescimento compensatório parcial. Ocorre quando o peixe apresenta altas taxas de
crescimento ao sair do período de restrição alimentar, entretanto, sem atingir o mesmo tamanho
final dos indivíduos alimentados em taxas maiores. Kojima (2012) relata que apesar das possíveis
alterações nos tecidos e atraso no crescimento, a restrição alimentar não compromete a capacidade
de algumas espécies de peixe de crescer quando estas retornam as condições alimentares normais,
dependendo do tempo e da restrição que os animais foram submetidos. Este crescimento acelerado
pode ocorrer devido a vários mecanismos de compensação, como a hiperfagia, que é o aumento do
consumo alimentar pelos peixes após o período de restrição, o aumento da capacidade de
aproveitamento do alimento ou a redução nos custos metabólicos (O'CONNOR et al., 2000).
O crescimento compensatório parcial, encontrado nos alevinos deste estudo é recorrente em
outros trabalhos. Yilmaz et al. (2018), ao submeterem juvenis do ciclídeo azul do Malawi
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(Cyrtocara moorii) a diferentes períodos de restrição alimentar, observaram crescimento
compensatório parcial em três dos quatro grupos submetidos à restrição. Juvenis de tilápia do Nilo
(Oreochromis niloticus) submetidos a diferentes períodos de privação alimentar apresentaram taxa
de crescimento específico para comprimento e peso significativamente maiores que os peixes dos
grupos alimentados diariamente até a saciedade aparente, entretanto não alcançaram o mesmo peso
e comprimento final (GAO et al., 2015). Crescimento compensatório parcial também foi observado
em juvenis de tilápias de Moçambique (Oreochromis mossambicus) submetidas a diferentes ciclos
de privação e realimentação, durante 60 dias (GABRIEL et al., 2018).
Por outro lado, crescimento compensatório total foi observado em juvenis de matrinxã
(Brycon amazonicus) submetidos a ciclos de dois dias de privação e três dias de realimentação
durante 60 dias, os peixes apresentaram resultados de peso final estatisticamente igual aos juvenis
alimentados até a saciedade aparente durante todo o período experimental (URBINATI et al., 2014).
A mesma compensação também foi observada em juvenis de tambaqui (Colossoma macropomum)
submetidos a diferentes ciclos de privação e realimentação por 60 dias, sendo que os animais
submetidos ou não à restrição atingiram pesos equivalentes (SANTOS et al., 2018). Apesar dos
diversos trabalhos realizados, os mecanismos exatos que possibilitam o crescimento compensatório
ainda não são bem esclarecidos (URBINATI et al., 2014), especialmente em peixes. Ressalta-se
ainda que vários fatores podem influenciar o crescimento após período de privação alimentar, como
a biologia da espécie (ALI et al., 2003; YE et al., 2016), o sexo (VAINIKKA et al., 2012) e a
qualidade da água (MOREIRA et al., 2008).
A taxa de sobrevivência foi menor nos animais que receberam a menor taxa de alimento vivo
inicial (Tabela 3). E apesar da baixa uniformidade no peso dos alevinos alimentados inicialmente
com 150 náuplios de artêmia pós-larva-1 dia-1, os valores foram significativamente iguais aos dos
que receberam altas taxas de alimentação inicial (Tabela 3). Destaca-se também que os peixes de
todos os tratamentos apresentaram alta uniformidade para o comprimento (Tabela 3). A falta de
padronização no peso dos peixes não interfere diretamente na comercialização dos mesmos, uma
vez que o comercio de peixes ornamentais valoriza mais a padronização do comprimento dos
animais (VERAS et al., 2016). Por ser se tratar de uma espécie ornamental, os peixes de menor
tamanho também podem apresentar valor de mercado (FUJIMOTO et al., 2014).
Tabela 3. Desempenho produtivo (média ± desvio padrão) de alevinos de acará severo (Heros
severus) alimentados com dieta seca após larvicultura em diferentes taxas de alimentação
Taxas de alimentação (náuplios de artêmia pós-larva-1 dia-1)
Desempenho
Produtivo
100
150
200
250
300
P valor
CF (mm)
13,13±0,2c 14,12±0,3b
14,28±0,7b
15,51±0,5a
15,85±0,2a 0,0001
TCEc (%)
1,98±0,3a
1,50±0,2b
1,22±0,1b
1,33±0,1b
1,33±0,1b
0,0007
GC (mm)
5,85±0,5
5,13±0,6
4,98±0,2
5,12±0,3
5,23±0,2
0,2216
UC (%)
91,3±4,4
97,5±3,8
89,7±5,3
97,2±4,2
97,5±3,8
0,2253
PF (mg)
38,00±3,0c 46,67±2,3b
50,03±7,8b 58,11±3,0ab 63,75±1,9a 0,0003
TCEp (%)
6,15±0,4a
5,16±0,5b
4,72±0,4b
4,71±0,2b
4,47±0,1b
0,0006
GP (mg)
34,13±1,5b 36,73±3,2ab 38,02±6,9ab 43,95±2,4ab 45,99±1,6a 0,0266
UP (%)
21,39±1,8b 41,48±1,4ab 47,50±3,9ab 60,28±8,1ab 66,67±13,3a 0,0779
TS (%)
85,00±7,5b 97,50±3,8a
96,67±3,3a
96,67±3,3a 100,00±0,0a 0,0205
P valor determinado pela Análise de Variância (ANOVA). Valores seguidos de mesma letra não diferem entre si pelo
teste de Tukey a 5% de probabilidade (n=4). CF: Comprimento final; TCEc: Taxa de crescimento específico para
comprimento; GC: Ganho de comprimento; UC: Uniformidade do comprimento; PF: Peso final; TCEp: Taxa de
crescimento específico para peso; GP: Ganho de peso; UP: Uniformidade do peso; TS: Taxa de sobrevivência.
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O crescimento compensatório é uma estratégia de manejo alimentar usada para enfrentar o
problema do alto custo de produção dos peixes, podendo ser empregado para manter ou até
melhorar as taxas de crescimento e, ao mesmo tempo, reduzir os custos de produção (SANTOS et
al., 2015). Essa compensação no crescimento pode ter importante aplicação na aquicultura, visto
que, além de otimizar a oferta e o consumo do alimento pelos animais, pode também ser uma
ferramenta para redução de custos (SANTOS et al., 2018).

4- CONCLUSÃO
As pós-larvas alimentadas com 200 e 300 náuplios de artêmia pós-larva-1 dia-1 apresentarem,
respectivamente, os melhores resultados para ganho de comprimento e de peso. Apesar disso, de
acordo com o crescimento compensatório parcial observado após 30 dias de alimentação a vontade,
a taxa de alimentação indicada para pós-larvas de acará severo nos primeiros 10 dias de alimentação
exógena é de 150 náuplios de artêmia pós-larva-1 dia-1. Uma vez que os peixes que receberam essa
quantidade inicial de artêmia apresentaram ganho de comprimento e de peso estatisticamente iguais
aos que receberam 300 náuplios de artêmia pós-larva-1 dia-1 e, apesar do menor comprimento e peso
final desses alevinos, as taxas de crescimento especifico, a uniformidade do lote e a sobrevivência
também foram estatisticamente iguais a dos alevinos que receberam as maiores taxas de
alimentação inicial.
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RESUMO: Com o presente trabalho objetivou-se avaliar as respostas bioquímicas e hematológicas
de adultos de acará severo (Heros severus) anestesiados com o eugenol. Foram utilizados 60 peixes
com peso e comprimento médio de 25,2 ± 0,86g e 8,2 ± 0,12cm, respectivamente. Os peixes foram
dispostos de maneira individual em 60 aquários de 60L contendo 45L de água. Utilizou-se
delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3 x 4, com cinco repetições, sendo
cada peixe uma unidade experimental. Coletou-se sangue dos peixes submetidos a três diferentes
procedimentos: anestesiado (peixes expostos a 75 mg L-1 de eugenol durante 133s); anestesia
simulada (peixes expostos a água sem presença do anestésico) e controle (peixes que permaneceram
nos aquários). Para cada procedimento foram realizadas quatro amostragens de sangue em
diferentes tempos: 0 (imediatamente após o procedimento), 6, 12 e 24h. A exposição de adultos de
acará severo aos deferentes protocolos foi suficiente para causar alterações nos valores das
seguintes variáveis: hematócrito, proteína total, hemoglobina, número de eritrócitos, volume
corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média, concentração de hemoglobina corpuscular
média, triglicerídeos e colesterol. Os resultados obtidos mostram que, a concentração e o tempo de
exposição testados foram suficientes para causar alterações nas variáveis analisadas, desencadeando
respostas bioquímicas características do estresse.
Palavras-chave: ciclídeo amazônico, piscicultura, estresse, anestesia.
ABSTRACT: With the work aimed to evaluate the hematological and physiological responses of
banded cichlid adults anesthetized with eugenol. To perform the assay was used a total of 60 fish
with na average weight and lenght of 25.2 ± 0.86 g and 8.2 ± 0.12 cm, respectively. The fish were
placed individually in 60 aquariums of 60 L containing 45 L of water. To carry out the work was
used a completely randomized design in a factorial 3 x 4 with five repetitions, and the fish was the
experimental unit. Was collected the blood of fish subjected to three diferentes protocols procedures
anaesthetized (fish exposed to 75 mg L-1 of eugenol during 133 s); simulated anesthesia and control.
For each procedure, there were four blood samplings at different times: 0 (immediately after
procedure), 6, 12 and 24 h. The banded cichlid adult exposure to anesthesia with eugenol in the
ideal concentration of 75 mg L-1 by 133 seconds was enough to cause changes in the values of
variables, hematocrit, total protein, hemoglobin, red blood cell count, mean corpuscular volume,
mean corpuscular hemoglobin, mean corpuscular hemoglobin concentration, triglycerides and
cholesterol. The results show that the concentration and time of exposure were tested enough to
cause changes in the variables analyzed, triggering physiological responses characteristics of stress.
Key words: amazon cichlid, pisciculture, stress, anaesthesia.
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1- INTRODUÇÃO
O uso de agentes anestésicos é uma prática comum na aquicultura moderna. Desta forma, é
indiscutível a necessidade da utilização dessas substâncias, uma vez que elas permitem a realização
de atividades de rotina com muito mais facilidade, evitando injúrias físicas ao peixe, além de mais
conforto e segurança aos manipuladores (RUANE et al., 2002; ACERETE et al., 2004; MYLONAS
et al., 2005).
No entanto, alguns aspectos devem ser observados quanto ao uso de anestésicos, como
possíveis efeitos adversos ao uso da substância, como por exemplo, se o mesmo apresenta algum
tipo de toxicidade ao manipulador, ao meio ambiente e ao peixe e se a respectiva concentração é
suficiente para indução do peixe ao estágio de anestesia desejado na fase de vida do animal. É
importante também levar em consideração as possíveis alterações nos parâmetros de qualidade de
água, como depleção nos valores de oxigênio dissolvido; a viabilidade econômica da utilização do
anestésico e suas respectivas implicações legais. Além disso, a literatura recomenda que uma
substância, para ser considerada um bom anestésico para peixes, deve ser eficiente em concentração
muito inferior à considerada letal, induzindo os peixes ao estágio de anestesia profunda e
recuperação anestésica dentro dos intervalos de 180 e 300 segundos, respectivamente (KENNE et
al.,1998).
Atualmente, muitos produtos químicos são utilizados como anestésicos para peixes, entre
eles, os mais comuns são a tricaína metanosulfato (MS-222), a quinaldina e o eugenol (VELISEK et
al., 2009). O eugenol (metoxifenol 4-alil-2), que tem seu princípio ativo encontrado no óleo de
cravo, destaca-se dentre os demais por ser um produto natural, derivado do caule, folhas e flores da
árvore Eugenia caryophyllata, podendo compreender de 70 a 90% em peso do óleo de cravo. Entre
as várias vantagens do uso do eugenol, destaca-se o fato do composto ser facilmente adquirido no
mercado, apresentar baixo custo, além de ser seguro para o meio ambiente e o manipulador
(ROUBACH et al., 2005).
Dentre o grande número de espécies amazônicas com potencial para a aquariofilia, destaca-se
o acará severo. Segundo a descrição feita por Heckel em 1840, a espécie pertence ao reino
Animália, filo Chordata, classe Actinipterygii, ordem Perciformes, família Cichlidae, gênero Heros
e espécie Heros severus. A espécie é encontrada em toda a Amazônia (Brasil), na Guiana, na Bacia
do Orinoco da Venezuela, e na bacia do Tocantins no leste do Brasil (KULLANDER, 1986).
Quando vistos de frente, os indivíduos dessa espécie são fortemente comprimidos lateralmente e
olhos são relativamente grandes na lateral da cabeça. Os juvenis apresentam oito bandas negras
verticais claramente definidas ao longo do corpo. Quando adultos, após atingirem a maturidade
sexual, ocorre uma variação na intensidade da cor. Os machos são mais coloridos, com nadadeiras
em tons de vermelho e laranja, assim como a presença de coloração vermelho em mosaico pelo seu
corpo.
Embora seja recomendada a utilização de anestésicos para o manejo de peixes, recentes
estudos vêm demonstrando alterações bioquímicas e hematológicas, mesmo após os indivíduos
alcançarem o estágio de anestesia profunda (LEPIC et al., 2014; PÁDUA et al., 2013; HASEINI et
al., 2010). Desta forma, com o presente estudo objetivou-se avaliar as respostas bioquímicas e
hematológicas de adultos de acará severo anestesiados com eugenol.

2- MATERIAL E MÉTODOS
Sessenta H. severus adultos foram utilizados para avaliar as respostas bioquímicas e
hematológicas da anestesia com eugenol. O peso e comprimento médios dos peixes foram de 25,2 ±
0,86 g e 8,2 ± 0,12 cm, respectivamente. Por um período de 15 dias, os peixes foram mantidos
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individualmente em aquários de 60L contendo 45L de água, com aeração constante e fotoperíodo de
12 h de luz e 12 h de escuro. Durante este período os peixes foram alimentados duas vezes por dia
até a saciedade com ração comercial (40% de proteína bruta). A cada três dias, logo após a última
alimentação, 30% da água do aquário era renovada para preservar a qualidade física, química e
biológica da água. Antes do início do experimento, os peixes foram mantidos em jejum por 24
horas.
O intervalo de tempo utilizado para a indução foi determinado em experimento realizado
anteriormente. Para o presente estudo, foi utilizado delineamento inteiramente casualizado, em
esquema fatorial 3 x 4, com cinco repetições. Os peixes foram submetidos a três diferentes
protocolos: (1) anestesiados (peixes expostos a 75 mg L-1 de eugenol por 133 s); (2) simulação
anestésica (peixe submetido a simulação do banho anestésico, contendo apenas água e sem adição
de anestésico, por 133 s); e (3) controle (peixes mantidos no aquário sem manuseio ou exposição à
anestesia). Para cada procedimento, amostras de sangue de cinco peixes foram coletadas em
momentos diferentes: 0 (imediatamente após o procedimento); 6; 12 e 24 h após cada protocolo.
Nos procedimentos de anestesia e a simulação anestésica, os peixes foram manipulados
individualmente em aquários teste de 20L, com 5L de água e 75 mg L-1 de eugenol ou aquários
livres de eugenol, respectivamente.
Posteriormente, amostras de sangue foram coletadas de todos os peixes (controle, simulação
anestésica e anestesia) nos respectivos tempos de amostragem (0, 6, 12 e 24 h) para análises
hematológicas e bioquímicas. A coleta do sangue foi realizada por punção dos vasos caudais usando
seringas de 1 mL humedecidas com EDTA 10%. As amostras foram transferidas para microtubos
de 1,5 mL marcados e refrigeradas para análises subsequentes de glicose, hematócrito, proteína
total, hemoglobina, contagem de eritrócitos, volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular
média e hemoglobina corpuscular média.
Uma alíquota de sangue de 10μL foi usada em um glicosímetro digital (modelo Acon® On
Call Plus) para determinar a glicemia (mg dL-1). O hematócrito (%) foi determinado pelo método de
micro-hematócrito por centrifugação da amostra a 12.000 rpm por 5 min. Com o plasma obtido por
centrifugação dos microcapilares, a proteína plasmática total (gdL-1) foi determinada por meio de
um refratômetro (Quimis®). A hemoglobina total (gdL-1) foi determinada utilizando
espectrofotômetro (Bioespectra® modelo SP22), em leitura de comprimento de onda de 540 nm,
utilizando o reagente de Drabkin, pelo método da cianometa- hemoglobina. A contagem de
eritrócitos (número de eritrócitos por μL de sangue) foi realizada em uma câmara de Neubauer com
um aumento de 100x.
Usando os resultados de hemoglobina, eritrócito total e hematócrito, os seguintes índices
hematimétricos absolutos foram calculados: volume corpuscular médio (volume corpuscular médio
[fL] = hematócrito x 10 / contagem de eritrócitos; hemoglobina corpuscular média (hemoglobina
corpuscular média [µg] = hemoglobina x 10) contagem de eritrócitos) e concentração de
hemoglobina corpuscular média (concentração de hemoglobina corpuscular média [g / dL] =
hemoglobina x 100 / hematócrito).
O restante da amostra de sangue coletada foi centrifugada a 5.000 rpm por 15 min e o plasma
foi coletado e armazenado a -20 ° C. Posteriormente, foram realizadas análises para determinar as
concentrações de colesterol e triglicérides, ambas realizadas por testes colorimétricos (Laboclin®) e
com um espectrofotômetro (Bioespectra® modelo SP22), lido em um comprimento de onda de 510
nm.
Ao termino do experimento os dados foram tabulados e as variáveis foram analisadas pelo
teste ANOVA two-way e pelo teste de Tukey (P <0,05), sendo o procedimento e o tempos de
amostragem considerados como fatores. As análises estatísticas foram realizadas no programa
Sisvar (Versão 5.6).
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Não houve influência significativa (P> 0,05) dos procedimentos (anestesia, simulação
anestésica e controle) e dos tempos de coleta nos níveis glicêmicos e no hematócrito de H. severus.
O aumento do hematócrito tem sido descrito como um indicador de estresse em peixes
(SNEDDON, 2012), pois durante períodos de estresse, a liberação de catecolaminas estimula o baço
a produzir eritrócitos, que são liberados na corrente sanguínea e resultam em aumento do
hematócrito. No entanto, no presente estudo, nem os procedimentos anestésicos, nem os tempos de
amostragem, foram capazes de modificar significativamente os níveis de hematócrito.
Da mesma forma, a glicose é reconhecida como um bom indicador de estresse em peixes
(IWAMA et al., 2004; INOUE et al., 2011; PANKHURST, 2011), no presente estudo, os níveis de
glicose após a anestesia não diferiram estatisticamente dos protocolos controle e simulação
anestésica, demonstrando que a concentração (75 mg L-1) e o tempo de exposição (133 segundos)
utilizados foi eficiente em manter os níveis normais de glicose.
Houve interação significativa (P <0,05) entre os procedimentos e os tempos de amostragem
para proteína total, hemoglobina, número de eritrócitos (RBC), volume corpuscular médio (VCM),
hemoglobina corpuscular média (HCM), concentração de hemoglobina corpuscular média
(CHCM), triglicerídeos e colesterol (Figura 1).
Não foi verificada associação entre os procedimentos avaliados e os tempos de coleta de 6, 12
e 24h para a proteína total (Figura 1). Por outro lado, os diferentes procedimentos influenciaram
significativamente os valores de proteína total no tempo 0 h, sendo que os peixes submetidos ao
procedimento de simulação anestésica apresentaram o maior valor médio. Esse aumento demonstra
que a simulação anestésica provavelmente causou maior estresse para H. severus em comparação
aos peixes expostos aos demais procedimentos. Os valores de proteína total são alterados
principalmente por mudanças no volume plasmático, o aumento pode ser causado por mudança de
fluido do plasma para o compartimento intracelular e a redução pode ser causada pela hidratação do
plasma (MELO et al., 2009). A saída de fluidos do plasma é causada por um desequilíbrio osmótico
entre os compartimentos extracelular e intracelular, e qualquer estresse que induza tal desequilíbrio
pode levar a aumento nos níveis de proteína plasmática (MCDONALD e MILLIGAN, 1992).
Para os peixes submetidos à anestesia, o valor médio da hemoglobina foi menor no tempo 0 h
em relação aos demais tempos de amostragem, mas não foram observadas diferenças significativas
entre os tempos de amostragem. A hemoglobina foi significativamente influenciada pelos
procedimentos avaliados (Figura 1), aumentando nos tempos de 6, 12 e 24 horas após a anestesia.
Semelhante aos resultados observados, juvenis de tilápias O. niloticus anestesiados com óleo de
cravo apresentaram maiores valores de hemoglobina 6 h após a anestesia (SIMÕES et al., 2012). Os
procedimentos afetaram significativamente os níveis de hemoglobina, especialmente a simulação
anestésica, que provocou os níveis mais altos de hemoglobina. O aumento da hemoglobina sugere a
ocorrência de hemoconcentração em resposta ao estímulo estressante causado pelo procedimento.
Assim, o aumento desta variável sugere maior capacidade do sangue em transportar oxigênio na
tentativa de suprir o aumento da demanda de energia.
Para a amostra de sangue coletada 12 horas após os procedimentos, o número de eritrócitos foi
maior nos peixes submetidos ao procedimento de simulação anestésica. Para o tempo de
amostragem de 24 h, os peixes anestesiados tiveram maior número de eritrócitos médio. As
diferenças em relação ao tempo de amostragem ocorreram apenas para peixes sob simulação
anestésica (Figura 1). A simulação anestésica em adultos resultou em aumento do número de
eritrócitos 12 horas após o procedimento. O aumento do número de eritrócitos está associado à
presença de catecolaminas liberadas durante as respostas primárias ao estresse. Esses hormônios
promovem a contração esplênica, aumentando a liberação de eritrócitos para a corrente sanguínea
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(MARIANO et al., 2009). Alterações no número de eritrócitos após condição estressante pode
causar hemoconcentração ou hemodiluição através de mecanismos osmorregulatórios (HOUSTON
et al, 1996). Foi observada diminuição no número de eritrócitos em até 24 horas após o
procedimento de simulação anestésica, caracterizando uma possível hemodiluição como observado
em outros estudos (NUSSEY et al., 2015).
Os procedimentos avaliados influenciaram o VCM apenas nos tempos de amostragem de 12 e
24 h. O tempo de amostragem influenciou apenas os peixes submetidos à simulação anestésica. O
valor do VCM foi maior nas amostras de sangue coletadas após 24 h (Figura 1). O procedimento de
simulação anestésica parece ter causado estresse aos peixes. Houve aumento do VCM 24 h após o
procedimento. Essa elevação provavelmente está relacionada à maior permeabilidade da membrana
eritrocitária, como observado em outros estudos utilizando espécies de peixes tropicais (Inoue et al.,
2011; Pádua et al., 2013). Esse aumento no volume de eritrócitos sugere hidratação celular, porque
a adrenalina, uma das catecolaminas produzidas durante o estresse, provoca o inchaço celular in
vitro (NIKINMAA, 1982; NIKINMAA e HUESTIS, 1984).
O HCM foi influenciado pelos procedimentos em 0 e 24 h. Em ambos os tempos de
amostragem, o HCM foi menor nos peixes submetidos à anestesia. O tempo de amostragem
influenciou o HCM no procedimento de simulação anestésica, sendo o valor maior após 24 h. Por
outro lado, o HCM em peixes anestesiados foi menor no tempo 0 h (Figura 1). Os procedimentos
influenciaram significativamente o CHCM apenas nos tempos 0 e 24 h. No tempo 0 h, o
procedimento de anestesia provocou o menor valor médio de CHCM. Por outro lado, no tempo de
amostragem de 24 h, o procedimento de simulação anestésica aumentou essa variável. O tempo de
amostragem influenciou a variável HCMH apenas em indivíduos anestesiados, mostrando valor
menor imediatamente após o procedimento, 0h (Figura 1). Índices hematimétricos (HCM e CHCM)
são calculados com base no numero de eritrócitos e na hemoglobina, indicando principalmente
funções relacionadas ao transporte de oxigênio. Nossos resultados mostram que a hemoglobina,
HCM e CHCM foram menores em peixes expostos ao eugenol no tempo 0 h, sugerindo que a
exposição ao eugenol pode causar comprometimento do transporte de oxigênio para os órgãos
(MURUSSI et al., 2015). Peixes estressados geralmente apresentam maiores valores de
hemoglobina, proteína responsável pelo transporte de oxigênio. Este aumento da capacidade de
transporte de oxigênio do sangue surge a fim de suprir a crescente demanda por oxigênio, que
normalmente ocorre em condições estressantes. Os resultados mostram que no tempo 24 h após o
procedimento de simulação anestésica houve aumento nos valores de hemoglobia, HCM e CHCM.
Assim, o aumento nos valores de hemoglobina são diretamente responsáveis pelo aumento nos
valores de HCM e CHCM, como observado em outros estudos (HOUSEINI e GHELICHPOUR,
2011).
Os níveis de triglicérides e colesterol dos peixes anestesiados e dos indivíduos submetidos à
simulação anestésica foram maiores que os peixes submetidos ao procedimento controle. Alterações
nesses marcadores metabólicos ocorrem geralmente em resposta ao estresse imposto pelos
procedimentos. Peixes em situações de estresse liberam catecolaminas e cortisol, que
consequentemente levam a mudanças bioquímicas e fisiológicas, conhecidas como respostas
secundárias ao estresse. Alguns dos efeitos característicos do aumento das catecolaminas são o
esgotamento das reservas de energia, o aumento do catabolismo proteico muscular e mudanças nos
níveis plasmáticos de aminoácidos, ácidos graxos livres e colesterol (MARTINS DA ROCHA et al,
2004).
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Figura 1. Variáveis bioquímicas e hematológicas em adultos de H. severus anestesiados com
eugenol a 75 mg L-1. Pt - proteínas totais; Hb - hemoglobina; Er - eritrócitos; VCM - volume
corpuscular médio; HCM - hemoglobina corpuscular média; CHCM - concentração de hemoglobina
corpuscular média; Tri-triglicerídeos; Cho - colesterol. Para cada procedimento foi utilizado um n =
20 (n = 5 de cada vez). Letras maiúsculas indicam diferenças entre procedimentos dentro do mesmo
tempo. Letras minúsculas denotam diferenças ao longo do tempo dentro do mesmo procedimento.
(Two-way ANOVA, teste de Tukey a 5% de probabilidade).
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Os valores de colesterol foram influenciados apenas pelos diferentes procedimentos nos
tempos de amostragem 0 e 24 h. No momento da amostragem, 0 h, o colesterol apresentou valor
médio menor para os peixes submetidos ao procedimento controle. No momento da amostragem de
24 h após o procedimento, o valor médio do colesterol foi menor para a os peixes submetidos a
simulação anestésica (Figura 1). A elevação do colesterol após a simulação anestésica está
provavelmente associada a níveis elevados dos hormônios do estresse, como o cortisol. Embora o
cortisol não tenha sido medido no presente estudo, a elevação dos níveis de colesterol em resposta
ao aumento de cortisol foi previamente relatada em estudo com peixe faca Notopterus notopterus
(SHANKAR e KULKAMI, 2007). Em teleósteos, a resposta endócrina ao estresse é controlada pelo
eixo hipotalâmico-hipofisário-interrenal, que leva ao aumento de glicocorticoides (cortisol), sendo o
colesterol utilizado como substrato biológico. No entanto, nenhuma variação foi observada nos
valores de colesterol dos alevinos de esturjão Acipenser baerii quando os peixes foram anestesiados
com eugenol por 10 min a 160 mg L-1 (FENG et al., 2011).
Os valores de triglicerídeos foram influenciados pelos procedimentos avaliados apenas nos
tempos 0 e 24 h. Em ambos os tempos de amostragem, o valor médio de triglicerídeos foi menor no
peixe do procedimento controle. Além disso, o tempo de coleta de sangue influenciou os valores de
triglicérides dos peixes submetidos à simulação anestésica e a anestesia. Em ambos os
procedimentos, o valor de triglicérides foi maior nos peixes amostrados no tempo 0 h (Figura 1).
Portanto, o aumento inicial nos valores de triglicérides, seguido pela redução nos tempos de
amostragem de 6, 12 e 24 h, sugere que os triglicerídeos desempenham um papel na restauração da
homeostase após a exposição a uma situação estressante. Altos valores de triglicerídeos em peixes
anestesiados com eugenol foram relatados para juvenis de esturjão A. baerii (GOMULKA et al.,
2008; FENG et al., 2011) e do bagre europeu Silurus glanis L. (VELISEK et al., 2006).
Diferentes espécies podem responder diferentemente ao estresse e a um determinado
protocolo anestésico. Nesse sentido, vale ressaltar a importância da avaliação das respostas de cada
espécie de peixe submetida a diferentes manejos de anestesia, pois algumas espécies podem ser
mais resistentes, enquanto outras podem ser mais sensíveis, apresentando respostas fisiológicas
rápidas, como as relatadas no presente estudo.
4- CONCLUSÃO
A utilização do eugenol como anestésico para o acará severo na concentração de 75 mg L-1
causou variações hematológicas e fisiológicas sem causar mortalidade. Portanto, o eugenol é
sugerido como um potencial anestésico para auxiliar no manejo dessa espécie.
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RESUMO: Esse estudo teve por objetivo, avaliar a produtividade, fisiologia, morfologia,
hematologia, bioquímica e atividade enzimática de tilápias do Nilo (Oreochromis
niloticus) alimentadas com dietas suplementadas com diferentes níveis de L-carnitina e
betaína, simultaneamente. Para isso, foram utilizadas 180 tilápias com peso médio de
27,76 ± 1,31g, distribuídas ao acaso em cinco tratamentos, onde foram suplementadas
simultaneamente com dois níveis de L-carnitina e dois de betaína (500 e 1000 mg Kg-1
de ração) e um grupo controle. Os peixes foram distribuídos em 15 tanques de 0,45m3,
adaptados à um sistema de recirculação, com temperatura controlada e aeração constante.
As dietas experimentais foram calculadas para serem isoenergéticas (3200 kcal kg-1 ED)
e isoprotéicas (28% PD). Durante o período experimental de 105 dias os peixes foram
alimentados quatro vezes ao dia e, ao final do experimento foram avaliados quanto as
variáveis de desempenho: ganho de peso (GP), conversão alimentar aparente (CAA), taxa
de crescimento específico (TCE), taxa de eficiência proteica (TEP), taxa de retenção
proteica (TRP), taxa de retenção energética (TRE), rendimento de filé (RF) e
sobrevivência (SO); Morfológicas: índices hepatossomático (IHS) e índice de gorduravíscero-somática (IGVS); Centesimais: umidade, proteína, lipídios e cinzas;
Histológicas: intestino, músculo e fígado, e; Hematológicas, bioquímicas e enzimáticas.
Aplicou-se ANOVA para se avaliar o melhor nível de inclusão dos micronutrientes e
quando significativas, as médias foram submetidos ao teste de Tukey (P<0,05). A betaína
não influenciou o desempenho dos peixes quando administrada simultaneamente com a
L-carnitina, porém demonstrou tendência a redução dos lipídios da carcaça dos peixes e
consequentemente maior deposição muscular e maior atividade catalítica das enzimas do
estresse oxidativo.
Palavras-chave: histologia; catalase; metabolismo oxidativo.
Apoio: Ao CNPq; CAPES e Fundação Araucária pelos apoios financeiros, como: bolsa
de estudos e/ou financiamento da pesquisa.
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi avaliar o volume seminal e a normalidade
espermática em machos de jundiá Rhamdia quelen quando adicionados diferentes níveis
de aditivo probiótico nas rações. Utilizou-se 300 juvenis com peso inicial médio
17,35±0,97g, alimentados durante 90 dias com dietas contendo níveis crescentes de
aditivo probiótico (0,015; 0,030; 0,045 e; 0,060 % de Bacillus subtilis e Bacillus cereus
na concentração de 4x1011 UFC/Kg na ração) e uma dieta controle (sem probiótico). Ao
final do período experimental, os jundiás foram selecionados individualmente, em
seguida marcados e separados por sexo em dois tanques, dotados de aeração e renovação
constante de água. Foi realizada aplicação intramuscular (na região dorsal do corpo), a
dose de 2,5 mg EHC.kg de reprodutor-1 para machos. A coleta dos gametas masculinos
foi realizada após um período de 240 horas-grau ou unidades térmicas acumuladas (UTA),
sendo os reprodutores contidos e secos com papel toalha, em seguida foi realizada
individualmente massagem na região ventral no sentido encéfalo-caudal. O sêmen foi
coletado a partir de um tubo Falcon, com graduação de 0,1 mL. A normalidade dos
espermatozoides foi avaliada pela fixação em formol salino tamponado (1:1000
sêmen:fixador) de 500μL de sêmen, posteriormente corados com rosa de bengala e nas
lâminas de extensão foram contados 300 espermatozoides de cada peixe, classificados em
normais e anormais, sendo as análises realizadas em microscópio de luz em objetiva de
40x. Os dados obtidos foram submetidos ANOVA e em seguida ao teste de Duncan à 5%.
O volume seminal dos jundiás foi superior nos machos alimentados com dietas contendo
0,060% de aditivo probiótico quando relacionado aos demais níveis de aditivo probiótico,
contudo, não diferiu dos machos que receberam a dieta controle (sem aditivo) (P>0,05).
A normalidade espermática não apresentou diferença estatística entre os animais
alimentados com níveis de aditivo probiótico nas dietas. Portanto, o uso de aditivo
probiótico (Bacillus cereus e Bacillus subtilis 4x1011 UFC) em dietas para jundiá
Rhamdia quelen não influência no volume de sêmen, contudo, mantém a concentração de
espermatozoides normais produzidos pelos peixes.
Palavras-chave: Bactérias não-patogênicas, Espécie nativa, Viabilidade reprodutiva.
Apoio: Ao CNPq; CAPES e Fundação Araucária pelos apoios financeiros, como: bolsa
de estudos e/ou financiamento da pesquisa.
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RESUMO: Esse estudo teve por objetivo avaliar o desempenho produtivo, características
morfológicas, centesimais, histologia do intestino, músculo e fígado, hematologia,
bioquímica e atividade enzimática de tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus)
alimentadas com dietas suplementadas com L-carnitina. Para isso, foram utilizadas 144
tilápias com peso médio de 27,76 ± 1,31g, distribuídas ao acaso em três tratamentos,
constituídos por três níveis de L-carnitina (500, 1000 e 2000 mg Kg-1 de ração) e um
grupo controle. Os peixes foram distribuídos em 12 tanques de 0,45m3, adaptados à um
sistema de recirculação, com temperatura controlada e aeração constante. As dietas
experimentais foram formuladas para serem isoenergéticas (3200 kcal kg-1 ED) e
isoprotéicas (28% PD). Durante o período experimental de 105 dias os peixes foram
alimentados quatro vezes ao dia e, ao final do experimento foram avaliados, quanto a suas
variáveis de desempenho: ganho em peso (GP), ganho em peso diário (GPD), conversão
alimentar aparente (CAA), taxa de crescimento específico (TCE), taxa de eficiência
proteica (TEP), taxa de retenção proteica (TRP), taxa de retenção energética (TRE),
rendimento de filé (RF) e sobrevivência (SO); Morfológicas: índices hepatossomático
(IHS) e índice de gordura-víscero-somática (IGVS); Centesimais: umidade, proteína,
lipídios e cinzas; Histológicas: intestino, músculo e fígado, e; Hematológicas:
bioquímicas e enzimáticas. Aplicou-se ANOVA para se avaliar o melhor nível de inclusão
dos micronutrientes e quando significativas, as médias foram comparados pelo teste de
Tukey (P<0,05). Peixes suplementados com 500 mg Kg-1 de L-carnitina apresentaram
aumento do GP, GPD, TCE, RF e menor custo da ração por quilo de peixe produzido,
além disso, também apresentou aumento do IHS, IGHS, lipídios do filé, triglicerídeos,
número de hepatócitos e maior atividade da enzima catalase (CAT). Todos os níveis de
suplementação L-carnitina na dieta influenciaram nos parâmetros histomorfométricos das
microvilosidades intestinais dos peixes. A suplementação de L-carnitina na dieta não
afetou o crescimento de fibras musculares. Assim, conclui-se que a suplementação de Lcarnitina 500 mg Kg-1 de ração L-carnitina melhora o desempenho e as funções
metabólicas de tilápias.
Palavras-chave: histologia; Oreochomis niloticus; catalase; rendimento de filé.
Apoio: Ao CNPq; CAPES e Fundação Araucária pelos apoios financeiros, como: bolsa
de estudos e/ou financiamento da pesquisa.
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EUGENOL COMO ANESTÉSICO PARA O PEIXE ORNAMENTAL AMAZÔNICO
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RESUMO: Com o presente trabalho objetivou-se avaliar a eficiência do eugenol como anestésico
para duas classes de tamanho do acará severo, Heros severus, e verificar qual a dose mais eficiente
no tempo de indução e recuperação à anestesia. Foram utilizados 120 indivíduos de H. severus,
alevinos (n=60) com 0,07 ± 0,01 g e 1,3 ± 0,29 cm e adultos (n=60) com 25,2 ± 0,86 g e 8,2 ± 0,12
cm. Os alevinos foram transferidos aleatoriamente para seis aquários de 60L em densidade de
estocagem de 10 exemplares por aquário. Da mesma forma, os adultos, para seis aquários de 200L,
em densidade de estocagem de 10 exemplares por aquário. Realizou-se os experimentos em
delineamento inteiramente casualizado com seis tratamentos (50; 75; 100; 125; 150 e 175 mg L-1 de
eugenol) e 10 repetições, sendo cada peixe a unidade experimental. Todas as concentrações de
eugenol testadas foram eficientes em induzir alevinos e adultos ao estágio de anestesia profunda. Para
realização de manejos de curta e de longa duração com alevinos, é recomendado a concentração de
50 mg L-1 de eugenol. Para os adultos, recomenda-se a concentração de 50 mg L-1 para procedimentos
de curta duração e 75 mg L-1 para procedimentos de longa duração.
Palavras-chave: Ciclídeo amazônico; Anestesia leve; Anestesia profunda; Óleo de cravo.

ABSTRAT: The aimed of this study was to evaluate the eugenol efficiency as anesthetic for two size
classes of ornamental fish severum, Heros severus and find what the most effective dose in the
induction time and anesthesia recovery. Were used 120 individuals of H. severus, fingerlings (n=60)
with 0.07 ± 0.01g and 1.3 ± 0.29 cm and adults (n=60) with 25.2 ± 0.86 g and 8.2 ± 0.12 cm. The
fingerlings were transferred randomly to six aquariums 60L at a stocking density of 10 fish per
aquarium. Similarly, the adults, were transferred to six 200L aquaria, at the same stocking density.
The experiments were conducted in a completely randomized design with six treatments (50; 75; 100;
125; 150 and 175 mg L-1 of eugenol) and 10 repetitions, being each fish the experimental unit. All
eugenol concentrations tested were effective in inducing fingerlings and adults to profound anesthesia
stage. For short and long management with fingerlings, is recommended the concentrations of 50 mg
L-1 of eugenol. For adults, the concentration of 50 mg L-1 is recommended to short duration
management and 75 mg L-1 to long duration management.
Key words: Cichlid amazon; Light anesthesia; Deep anesthesia, Clove oil; Pisciculture.
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1- INTRODUÇÃO
No ramo da aquariofilia, o Brasil possui importância como grande exportador de peixes
ornamentais, devido aos milhões de peixes que são coletados na Bacia Amazônica, em especial na
região de Barcelos-AM, onde uma fatia representativa da economia do município é atribuída à pesca
de peixes ornamentais (CHAO et al., 2001). Com relação à produção em cativeiro, atualmente, o
maior polo produtor brasileiro de peixe ornamental localiza-se no estado de Minas Gerais, na região
da Zona da Mata Mineira, sendo Patrocínio de Muriaé um dos municípios mais relevantes nesta
atividade (CARDOSO, 2012). Estudo realizado pela Associação de Aquicultores de Patrocínio de
Muriaé (AAQUIPAM) em 2006 estimou a existência de mais de 350 produtores na região,
prevalecendo pequenos criatórios, com média de 2 a 3 hectares cada (CARDOSO e IGARASHI,
2009). A ausência de produção técnica e científica sobre o assunto reflete em deficiências, como a
falta de protocolos de manejo, reprodução, nutrição e bem estar desses indivíduos, demostrando
subutilização do potencial de uma gama de espécies para aquariofilia.
Dentre as espécies amazônicas com potencial para piscicultura ornamental, destaca-se o acará
severo. Segundo a descrição da espécie feita por Heckel em 1840, a espécie pertence ao reino
Animália, filo Chordata, classe Actinipterygii, ordem Perciformes, família Cichlidae, gênero Heros e
espécie Heros severus. A espécie é encontrada em toda a Amazônia, na Guiana, na Bacia do Orinoco
na Venezuela, e na bacia do Tocantins no leste do Brasil (KULLANDER, 1986). Os indivíduos dessa
espécie são comprimidos lateralmente, com um corpo estreito e peito achatado, quando vistos de
frente. Os olhos são relativamente grandes na lateral da cabeça. Os juvenis apresentam oito bandas
negras verticais claramente definidas ao longo do corpo. Quando adultos, após atingirem a maturidade
sexual, ocorre uma variação na intensidade da cor. Os machos são mais coloridos, com nadadeiras
em tons de vermelho e laranja, e presença de coloração vermelho em mosaico pelo corpo. A fêmea,
por sua vez, é geralmente menor e menos colorida, com tom de verde oliva claro predominante. No
período reprodutivo as fêmeas apresentam alteração na coloração, com escurecimento da região
dorsal e lateral, ficando esta região com coloração verde oliva escura, assim como a região ventral,
que por sua vez apresenta intensificação na coloração amarela.
Em pisciculturas e centros de pesquisas, inúmeros procedimentos de manejo são realizados com
os peixes: biometrias, transporte, repicagem e coletas de sangue (MYLONAS et al., 2005). Devido a
isso, a utilização de anestésicos tem se tornado uma ferramenta cada vez mais comum na piscicultura
ornamental, por possibilitar com mais tranquilidade a realização dessas operações. Atualmente,
muitos produtos químicos são utilizados como anestésicos para peixes. Entre eles, os mais comuns
são a tricaína metanosulfato (MS-222), a quinaldina e o eugenol (VELISEK et al., 2006). O eugenol
(metoxifenol 4-alil-2), principal princípio ativo encontrado no óleo de cravo, destaca-se dentre os
demais por ser um produto natural, derivado do caule, folhas e flores da árvore Eugenia
caryophyllata, podendo compreender de 70 a 90% em peso do óleo de cravo. Entre as várias
vantagens do uso do eugenol, destaca-se o fato do composto ser facilmente adquirido no mercado,
apresentar baixo custo, além de ser seguro para o meio ambiente e o manipulador (ROUBACH et al.,
2005). Assim, devido a comprovada eficiência e vantagens operacionais, diversos estudos vêm sendo
realizados utilizando o eugenol como anestésico para peixes de corte. No entanto, ainda são escassos
na literatura estudos deste anestésico para espécies ornamentais.
Desta forma, com o presente trabalho, buscou-se analisar a eficiência do eugenol como
anestésico para o peixe ornamental amazônico acará severo H. severus, em duas classes de tamanho,
e verificar qual a dose mais eficiente no tempo de indução e recuperação à anestesia desta espécie.
2- MATERIAL E MÉTODOS
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Um total de 120 indivíduos de H. severus foram divididos em duas categorias: alevinos (n = 60;
0,07 ± 0,01 g; 1,3 ± 0,29 cm) e adultos (n = 60; 25,2 ± 0,86 g; 8,2 ± 0,12 cm). Alevinos e adultos
foram selecionados em tamanhos homogêneos e divididos aleatoriamente em seis aquários de 60 L
para alevinos (10 espécimes por aquário) e seis aquários de 200 L para adultos (10 espécimes por
aquário). Após 15 dias de aclimatação, os experimentos foram conduzidos em delineamento
inteiramente casualizado, com seis concentrações de eugenol: 50, 75, 100, 125, 150 e 175 mg L-1 e
10 repetições. Cada peixe correspondeu a uma unidade experimental.
Para a preparação da solução estoque, o eugenol (Escamaforte®) foi diluído em etanol (99,5 °
GL) na proporção de 1:10 (eugenol: etanol). O experimento foi conduzido às cegas, sem
conhecimento de quais concentrações eram testadas em cada momento, afim de não tornar as analises
tendenciosas. Em ambas as classes de tamanho (alevinos e adultos), dois aquários com aeração
constante foram usados para anestesia e recuperação. O aquário de indução de alevinos continha 1 L
de água, a qual foi adicionada a solução anestésica em diferentes concentrações de acordo com os
tratamentos, enquanto o aquário de recuperação continha 2 L de água livre de anestésico. Da mesma
forma, o aquário de indução do adulto continha 5 L de água adicionada para a inclusão da solução
anestésica nas diferentes concentrações de acordo com os tratamentos, o aquário de recuperação
continha 10 L de água livre de anestésico.
Os sinais de indução à anestesia profunda e recuperação dos animais foram observados de
acordo com Mitjana et al. (2014). Os tempos (latências) para os estágios de anestesia leve e profunda
e recuperação foram monitorados com cronômetro digital. Após os testes, os peixes foram observados
por até 96 horas para verificação da taxa de mortalidade.
A normalidade e homogeneidade dos dados foram determinadas pelos testes de Shapiro-Wilk e
Levene, respectivamente. Os dados foram submetidos a analise de variância, ANOVA two-way,
sendo concentração de eugenol e classes dos peixes consideradas como fatores. Para os dados que
demonstraram significância (P <0,05), foi realizado teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Independente da concentração testada, foi observado 100% de sobrevivência dos alevinos e
adultos de H. severus após 96 horas da indução anestésica (Figura 1). O ideal é que o anestésico seja
eficaz sem representar riscos para a sobrevivência dos peixes pós-anestesia. Nossos resultados
corroboram com outros estudos, que avaliaram a utilização do eugenol como anestésico para acará
bandeira Pterophyllum scalare (MITJANA et al., 2014) e oscar Astronotus ocellatus (SILVASOUZA et al., 2015), sendo que também não foi relatada mortalidade durante nem após a realização
do experimento.
As concentrações de eugenol influenciaram (P <0,05) o tempo de indução de alevinos e adultos
de H. severus a anestesia leve. Alevinos expostos a 50 mg L-1 de eugenol apresentaram maior tempo
de indução (50,60 ± 11,7 s) durante anestesia leve (Figura 1). Para adultos, o tempo de indução à
anestesia leve nos peixes expostos a 50 mg L-1 de eugenol foi maior (77,00 ± 11,5 s) que no peixes
expostos a maiores concentrações do anestésico (Figura 1). No presente estudo, e independentemente
do tamanho do peixe, concentrações crescentes de eugenol reduziram o tempo para anestesia leve. A
concentração de 50 mg L-1 de eugenol foi eficiente para induzir anestesia leve em período de tempo
adequado, tanto em alevinos quanto em adultos de H. severus, o que está de acordo com relatos
anteriores para outras espécies de clima tropical, como o tambaqui Colossoma macropomum (INOUE
et al., 2011) e o pacu Piaractus mesopotamicus (ROTILI et al., 2012).
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Figura 1. Valores médios (± DP) do (s) tempo (s) de indução para anestesia leve e profunda e
recuperação de alevinos e adultos de H. severus expostos a banhos de eugenol em diferentes
concentrações. Para cada concentração e estágio da anestesia é apresentado um n = 20 (10 alevinos e
10 adultos); para cada classe de tamanho e estágio da anestesia é apresentado um n = 60 (10 para cada
concentração). Letras maiúsculas denotam diferenças significativas entre as classes de tamanho
dentro da mesma concentração, enquanto letras minúsculas indicam diferenças significativas entre as
concentrações dentro da mesma classe de tamanho (ANOVA two-way, teste de Scott-Knott a 5% de
probabilidade).
Houve efeito significativo (P <0,05) da concentração de eugenol no início da anestesia
profunda, tanto para os alevinos de H. severus quanto para os adultos. Para os alevinos expostos a 50
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(143,50 ± 16,3 s) e 75 mg L-1 (359,50 ± 90,4 s), os tempos de indução para anestesia profunda foram
maiores que os de outras concentrações testadas. Os adultos expostos a 150 (109,30 ± 26,5 s) e 175
mg L-1 (82,10 ± 16,1 s) apresentaram o menor tempo até a anestesia profunda (Figura 1). Os alevinos
atingiram a anestesia profunda mais rapidamente em comparação aos adultos em todas as
concentrações testadas. Segundo Zahl et al., (2009), os tempos de indução e recuperação da anestesia
podem variar em função da massa corporal. Além disso, tem sido relatado que outros fatores como
comprimento, forma, idade, sexo, estágio de maturação sexual e superfície das brânquias podem
interferir nos resultados dos testes com anestésicos em peixes (ROOS e ROOS, 2008). Os anestésicos
são absorvidos principalmente pelas brânquias (SUMMERFELT e SMITH, 1990) e espécimes
menores têm maior área de superfície branquial em relação ao corpo (JAVAHERY et al., 2012).
Assim, o influxo ou a absorção do anestésico provavelmente será mais eficiente e rápido em pequenos
espécimes ou durante estágios iniciais de desenvolvimento, como observado neste estudo.
Keene et al. (1998) sugerem que um anestésico deve ser eficaz em baixas concentrações,
apresentar toxicidade somente em doses muito mais altas do que a dose efetiva e deve anestesiar o
peixe rapidamente (aproximadamente 180 s), permitindo também rápida recuperação
(aproximadamente 300 s). Segundo Sladky et al., (2001) a indução rápida garantirá uma recuperação
mais segura e sem incidentes nos peixes, mesmo à custa de doses mais altas. Com exceção da
concentração de 50 mg L-1, usada na indução dos adultos, todas as concentrações testadas foram
suficientes para induzir anestesia profunda em menos de 180 segundos. A concentração de 75 mg L 1
de eugenol foi suficiente para indução rápida à anestesia em adultos de H. severus, seguindo a
recomendação proposta por Marking e Meyer (1985).
As concentrações de eugenol influenciaram (P <0,05) os tempos de recuperação da anestesia
profunda dos peixes em ambos as fases. A concentração de 50 mg L-1 permitiu o menor tempo de
recuperação nos alevinos (277,00 ± 47,7 s). Quanto aos adultos expostos às concentrações de 50 e
175 mg L-1, os tempos de recuperação foram significativamente maiores (385,20 ± 74,7 s e 342,50 ±
74,3 s, repectivamente) em comparação aos tempos de recuperação dos peixes em outras
concentrações (Figura 1). Em geral, observou-se relação positiva entre as concentrações dos
anestésicos e a recuperação da anestesia profunda. Isto é semelhante ao que foi relatado em
experimentos com alevinos de lambari A. altiparanae (PEREIRA DA SILVA et al., 2009), pacamã
L. alexandri (RIBEIRO et al., 2013), tilápia O. niloticus (RIBEIRO et al., 2015) e acará-diadema G.
brasiliensis (ROCHA et al., 2015), sendo que os peixes expostos a maiores concentrações de eugenol
retomaram o equilíbrio normal e se recuperaram mais lentamente que aqueles expostos às menores
concentrações. Assim, 50 mg L-1 de eugenol deve ser considerado para uso, uma vez que foi a única
concentração em que os alevinos de severo recuperam dentro de 300 s, limite de tempo considerado
seguro (KEENE et al., 1998).
Por outro lado, o padrão de comportamento descrito acima não foi observado na recuperação
de adultos de H. severus, o tempo de recuperação após a exposição à menor concentração (50 mg L1
) foi estatisticamente semelhante à maior concentração (175 mg L-1). É bem conhecido que o eugenol
tem efeito cumulativo devido à sua natureza lipofílica, acumulando-se nos tecidos adiposo
(MITJANA et al., 2014). Por isso são metabolizados mais lentamente, o que é refle em processo de
recuperação mais lento.
4- CONCLUSÃO
Todas as concentrações de eugenol utilizadas foram capazes de induzir anestesia em alevinos e
adultos de H. severus. Com base nos resultados observados, recomenda-se utilizar a concentração de
50 mg L-1 de eugenol para realização de manejos em alevinos e a concentração de 75 mg L-1 para
realizar manejos em adultos de acará severo.
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RESUMO: O estado do Pará apresenta elevado potencial aquícola pela abundância de
recursos hídricos e pela quantidade de espécies nativas de interesse econômico para piscicultura.
Entretanto, apesar desse potencial não desponta na produção aquícola em relação aos outros
estados. O objetivo deste trabalho foi dar continuação ao processo de capacitação de discentes e
piscicultores sobre a reprodução de peixes visando a transferência de tecnologia para escala
produtiva local, aprimorando o material didático e promovendo a interação do discente com os
piscicultores, através da troca de informações e uso de técnicas em reprodução. Durante o primeiro
período de desenvolvimento deste plano, foi feito estudo teórico sobre reprodução de peixes,
através de levantamento bibliográfico pertinente ao assunto, para embasar o desenvolvimento das
atividades práticas de reprodução, que foram realizadas em parceria com o LAMPOA-UFOPA e
UAGRO- Santa Rosa -SEDAP. No decorrer da capacitação prática do discente, foi realizado a
coleta de matrizes, observando-se o manejo correto de seleção dos reprodutores, o processo técnico
de indução hormonal até a extrusão. Com os conhecimentos práticos obtidos durante a capacitação
pelo bolsista, foi realizada uma roda de conversa, um minicurso, como também foi confeccionado
um folder com informações sobre reprodução de peixes, onde foi repassado para os piscicultores no
III Encontro para Produtores sobre Técnicas Alternativas em Aquicultura (EPAQUI), realizado na
Cidade de Monte Alegre nos dias 16 e 17 de agosto de 2019. Este evento é idealizado pelo grupo de
pesquisa Aquicultura no Baixo Amazonas e pelo Projeto de Extensão Multiplicadores em
Aquicultura na Região Oeste do Pará, que ocorre anualmente visando a integração da academia
junto a sociedade, de forma a contribuir com o desenvolvimento da piscicultura na região. A
transferência de técnicas de reprodução para os piscicultores pode vir a ser um dos elos mais
rentáveis na piscicultura além da integração necessária da academia e o setor produtivo, pois
quando capacitado tecnicamente o piscicultor poderá reconhecer os caminhos para gerar a demanda
por alevinos com boa qualidade, garantindo assim maior crescimento e produção no setor aquícola
da região Oeste do Pará.
Palavras-chave: Técnicas de reprodução; Hormônios; Espermiação; Abaulamento abdominal;
Projeto de extensão.
Apoio: PIBEX/PROCCE-UFOPA; LAMPOA.
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RESUMO:
A pesca artesanal é uma atividade de suma importância no nordeste paraense, os
principais meios utilizados para a prática dessas pescarias são em sua maioria pequenas
embarcações de madeira. Considerando a importância da pesca artesanal na região, o
objetivo deste trabalho foi caracterizar as embarcações utilizadas na atividade, no
município de Cametá, nordeste paraense. A abordagem foi feita através de entrevistas
semiestruturadas aplicadas em estaleiros dentro do município, onde pode-se observar
que os principais clientes são os ribeirinhos pescadores da região. O conhecimento dos
carpinteiros para construção das embarcações geralmente é obtido de forma empírica, as
principais embarcações confeccionadas são as canoas motorizadas (CAM) que
comportam cerca de 5 pessoas e barcos de médio porte (BMP) utilizadas principalmente
para o transporte de passageiros, sendo o tempo de confecção da CAM em torno de 15
dias e um BMP 1 ano e meio. As embarcações de pequeno porte medem em média 3
metros de comprimento e 1 metro de largura. Dependendo do tipo de pescaria, são
necessários 5 litros de óleo por pescaria. O investimento para a obtenção de uma CAM,
incluindo o motor de poupa, é entorno de R$2.800,00. O tempo de vida útil de uma
embarcação é de 3 a 4 anos e são necessárias manutenções mensais para troca de óleo.
As madeiras predominantemente utilizadas são o Piquiá (Caryocar villosum), Itaúba
(Mezilaurus itauba), Angelim (Dinizia excelsea) e Cupiúba (Tapirira guianensis).
Observou-se que as embarcações predominantemente construídas nos estaleiros de
Cametá são canoas motorizada (CAM) por serem as mais utilizadas em diversas
pescarias de peixes comercialmente importantes na região.
Palavras-chave: Pesca artesanal, embarcações, Baixo Tocantins
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EFEITO DO OLEO ESSENCIAL DE Cymbopogon citratus (POACEAE) STAF DC EM
ARGULIDEOS (CRUSTACEA , BRANCHIURA) ADULTOS
Elcimara Cardoso Pereira 1; Elzamara de Castro Oliveira 2*; Jonas Silva Costa³ ; Lincoln
Lima Corrêa 4; Rosa Helena Mourão 5; Lenise Vargas Flores da Silva 6.
¹elcimaracardoso94@gmail.com.
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo estudar os efeitos do óleo essencial de Cymbopogon
citratus no controle de ectoparasitas de peixes pertencentes a família Argulidae (Dolops discoidalis
e Argulus sp) adultos. Os argulideos foram obtidos de peixes infectados em ambiente natural e
mantidos em caixas experimentais para o cultivo e posteriormente os testes in vitro, para o teste de
toxicidade aguda CL50-24h foi realizado em cinco animais por repetição (três replica). As
concentrações testadas foram 20 µg/L, 40 µg/L; 60 µg/L, 80 µg/L, 100 µg/L, 120 µg/L, 140 µg/L e
160 µg/L do óleo essencial de C. citratus diluído em água e dois tratamentos controles (água e
álcool). Após os experimentos foi realizado o Processamento histológico padrão em parafina, em
cortes de 5um e coloração em Hematoxilina e Eosina. O óleo essencial de C. Citratus foi extraído
das partes aéreas da planta pelo método de hidrodestilação em aparelho tipo Cleverger com tempo
de fixação de 120 minutos. A Concentração Letal (CL50-24h) foi estimada por Probit através do
programa SSPP6. O óleo essencial extraído do Cymbopogon citratus apresentou rendimento
superior a 1%, e Monoterpenos Oxigenados como componentes majoritários, seguido dos
Monoterpenos hidrocarbonetos. Os constituintes químicos majoritários é o Geranial (47,5%)
seguido do Neral (35,6%) e Mirceno (6,7%). A mortalidade durante os testes toxicológicos agudos
dos Argulus sp adultos expostos ao óleo essencial ocorreu a partir da concentração de 40 µg/L e
acentuada no tratamento de 100 µg/L. A CL50-24h foi estimada em 67,97 µg/L. A mortalidade de
Argulus sp e a concentração do óleo essencial usado obedece a equação Y = 101,468 / (1 + exp. ((x-68,4407))/10,0694). O efeito da mortalidade dos Argulus sp adultos foi dependente da
concentração (p < 0,01, R2= 0,9792). A mortalidade nos Dolops discoidalis adultos expostos ao
óleo essencial, ocorreu a partir da concentração de 40 µg/L, acentuada no tratamento de 80 µg/L. A
CL50-24h foi estimada em 59,55 µg/L. A mortalidade do Dolops discoidalis e a concentração do óleo
essencial usado obedece a equação Y = 100,1209 / (1 + exp. (- (x-45,1158)) / 9,2855). O efeito da
mortalidade dos Dolops discoidalis adultos foi dependente da concentração (p <0,01, R2= 0,9933).
Observa-se que os representantes da família Argulidae reagem diferente em relação a CL50-24h com
óleo essencial de Cymbopogon citratus. Em relação ao tempo de ação do óleo sobre os argulideos,
todas as mortalidades registradas ocorreram nos primeiros minutos de teste (<30 minutos). A
estrutura que apresentou alteração morfológica foram os olhos compostos dos argulídeos, foi
observado que os omatídeos tiveram alteração no formato, conforme a presença e o aumento da
concentração do óleo essencial de Cympogon citratus na água. Estes resultados apontam que o óleo
essencial de C. citratus é promissor no controle destes parasitos.
Palavras-chave: Sanidade; Parasitos; Fitoterápicos.
Apoio: CAPES.
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DESEMPENHO PRODUTIVO DE JUVENIS DE TILÁPIA DO NILO EM SISTEMA
AQUAPÔNICO COM ALFACE AMERICANA
Iracilda Ferreira da Silva Lima¹*; Lucas Cipriano Rodrigues²; Antonia Rute Bezerra da
Costa³; Oscar Pacheco Passos Neto4.
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iracilda.l@gmail.com. Mestranda em Recursos Pesqueiros e Meio Ambiente/ UFC. 2ciprianotuf@hotmail.com. Mestre
em Recursos Pesqueiros e Meio Ambiente/ UFC. 3rutearbc@gmail.com. Mestranda em Ciências Marinhas Tropicais/
LABOMAR. 4 passosneto.op@ufc.br. Professor Assistente do Departamento de Engenharia de Pesca/UFC.

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo analisar o desempenho produtivo de juvenis de
tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) com alface americana (Lactuca sativa L.) em sistema
aquapônico, instalados na Estação de Aquicultura Prof. Dr. Raimundo Saraiva da Costa. Durante 56
dias, conduziu-se o cultivo integrado em três tanques pertencentes a um sistema aquapônico. Cada
tanque recebeu 220 alevinos masculinizados, com peso médio inicial de 0,7 ± 0,01 g totalizando
uma biomassa de 0,46 kg. Diariamente, no período da manhã e da tarde foram aferidos em todos os
tanques a temperatura e o oxigênio dissolvido. Uma vez ao dia, após a inclusão das plantas, foram
mensurados os valores de condutividade elétrica e pH. As concentrações de amônia, nitrito, nitrato
e dureza foram identificadas diariamente nos primeiros 20 dias de experimento, sendo
posteriormente acompanhadas a cada 3 dias. A sobrevivência dos peixes foi de 92,88%. O peso
final dos peixes foi de 32,65 ± 8,93g. Após 22 dias de cultivo a alface americana (Lactuca sativa L.)
atingiu 24,25 ± 1,75 cm de altura; 43,4 ± 2,76 cm de diâmetro; 296,69 ± 76,94 g de peso úmido;
27,6 ± 3,95 folhas por planta; produtividade de 3,55 kg m-2; peso seco de folha de 14,17 ± 3,41 g e
peso seco da raiz de 1,64 ± 0,50 g. Os valores de oxigênio dissolvido foram adequados para os
organismos cultivados. A maioria dos parâmetros de qualidade de água, sobrevivência, desempenho
zootécnico e produtivo dos alevinos cultivados no sistema aquapônico mostraram-se semelhantes
aos encontrados em outros cultivos de alevinos de tilápia do Nilo comprovando a eficiência e
viabilidade do sistema aquapônico.

Palavras-chave: Oreochromis niloticus; Lactuca sativa L; Cultivo integrado.
Apoio: UFC; PET; DNOCS; Estação de Aquicultura Prof. Dr. Raimundo Saraiva da Costa; Integral
Mix.
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INFLUÊNCIA DO SISTEMA DE CULTIVO SOBRE O RENDIMENTO CORPORAL DO
PINTADO EM DIFERENTES CLASSES DE PESO
Victor Corgozinhio Ribeiro¹*; Aderbal Inácio Cabral Junior1; Wellington Dias de Souza1;
Sâmela de Souza Ramos1;Odair Diemer1.
1. victorcribeiro@hotmail.comCurso
Curso de Engenharia de Pesca do Instituto Federal de Educação do Mato Grosso do Sul
(IFMS) campus Coxim.

RESUMO: Na piscicultura é extremamente importante desvendar o potencial das espécies nativas
para um país como o Brasil, que almeja desenvolver esse setor com consciência ambiental e com o
claro objetivo de gerar oportunidade de trabalho e renda.
renda.O
O estudo teve como objetivo verificar a
influência do sistema de cultivo (viveiros escavados e tanques de geomembrana com recirculação
de água) sobre o rendimento corporal do pintado em diferentes classes de peso.
peso Os peixes obtidos
em viveiros escavados foram adquiridos com um piscicultor, ssendo
endo utilizados 35 exemplares,
distribuídos em um delineamento casualizado, composto por cinco tratamentos (diferentes classes
de peso: 1) 700 a 899g, 2) 900 a 1099g, 3) 1100 a 1299g, 4)1300 a 1499g e 5)1500
5)
a 1699g.) e sete
repetições. Os peixes do sistem
sistemaa de recirculação de água foram criados em um tanque de
geomembrana de 30 m3 com 100 animais e, após um período de 195 dias, 35 peixes foram
classificados nas mesmas classes de peso já mencionadas.Os peixes foramtransportados para o
laboratório de processamento
mento de carnes e pescados, insensibilizados por hipotermia, lavados em
água clorada, pesados inteiros, retirados e pesados separadamente o filé com pele, a cabeça, as
vísceras e a carcaça por meio de uma balança semianalítica.
semianalítica.Os
Os resultados do rendimento dos peixes
criados em viveiro não apresentaram diferenças significativas (p>0,05) e as médias foram: Filé =
37,51; 38,79; 39,51; 41,71 e 40,34%, Cabeça = 13,04; 11,44; 11,82; 12,87 e 13,65%; Carcaça =
22,87; 22,22; 21,89; 16,76 e 16,75% e Vísceras = 13,73; 14,79; 15,42; 13,72 e 11,70% para os
tratamentos 700-899, 900-1099,
1099, 1100
1100-1299, 1300-1499, 1500-1699
1699g, respectivamente.
Comportamento similar foi observado no sistema de recirculação, exceto, para a carcaça que
apresentou diferença significativa (p<0,05) co
com
m os maiores valores na classe 700 a 899g e 1100 a
1499g e os menores na classe 900 a 1099g e 1500 a 1699g com rendimento médio de 22,08; 22,31;
18,29; 16,89 e 15,79%,, respectivamente.
respectivamente.Comparando
Comparando as relações nos dois sistemas, pode ser
verificado que o sistema de criação influenciou o rendimento do filé, da cabeça e das vísceras
(p<0,05). Provavelmente,a diferença na densidade deestocagem, ass distintas oscilações na
temperatura da água, o efeito da ração consumida, a variação na produtividade primária, a
discrepância na vazão da água, entre outros fatores podem ter contribuído para essa diferença. Em
conclusão, o presente estudo demonstrou que o rendimento corporal pode seralterado
ser
em função do
sistema de cultivo e, de modo geral
geral, as classes de peso variando de 700 a 1699g não interferem no
rendimento do filé, da cabeça e das vísceras.
Palavras-chave: Pantanal, Peixe nativo, Sustentabilidade.
Apoio: PROPI/IFMS e PROEX/IFMS.
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LEVANTAMENTOS DE ÁREAS DESTINADAS A CONSTRUÇÕES AQUÍCOLAS COM
DIFERENTES EQUIPAMENTOS
Victor Corgozinhio Ribeiro¹;
victorcribeiro@hotmail.com Graduando em Engenharia de Pesca/IFMS.
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.

RESUMO: O melhor aproveitamento de terrenos para serem usadas em construções aquícolas
(viveiros, barracões, laboratórios, depósitos de rações e outros) requer o uso da planimetria, que
consiste basicamente em técnicas e métodos para o levantamento e representação de áreas. O
presente estudo teve como objetivo avaliar três tipos de equipamentos para o levantamento de áreas
destinadas a construções aquícolas. Para a realização do estudo foi selecionado um terreno na
cidade de Coxim-MS com características propicias para a implantação de tanques de piscicultura e
o levantamento planimétrico conduzido com três repetições usando três diferentes equipamentos e
seus respectivos acessórioss, sendo: 1) nível topográfico; 2) GPS tipo Garmim® Etrex e 3) software
google Earth e os resultados obtidos foram submetidos a análise de variância (ANOVA). O nível
topográfico é uma ferramenta muito usada em levantamentos topográficos, este equipamento é de
fácil uso pois auxilia a medir a distancia entre pontos, eles podem ser manual ou automáticos.para o
seu correto uso ele precisa de uma régua para auxilio na obtenção de dados .O uso do GPS tem
benefícios em comparação a outros meios mais simples de posicionamento. Os benefícios são: alta
precisão, fácil operação, agilidade na obtenção dos dados e custo reduzido. Porem para um correto
uso do equipamento, devem ser adotados métodos relacionados à obtenção e ao processamento de
dados, podendo ser o tempo de uso, receptores, comprimento e número de bases. Já a ferramenta
Google Earth facilita a coleta de dados, pois com este não há necessidade ir a campo. Ele é de fácil
uso possibilita levantar a dimensão do espaço a ser feito o levantamento, a declividade do terreno e
rios, também com o software já e possível ter uma dimensão do espaço a ser destinado a
construções aquícolas. As áreas levantadas pelo nível topográfico, GPS e google Earth
apresentaram médias de 25.163; 25.310 e 25.389 m2, respectivamente, não sendo observadas
diferenças estatísticas entre as médias (p>0,05). No entanto, comparando as médias das áreas
percebesse uma diferença máxima de 226 m2 que geralmente pode ocorrer em razão de erros
sistemáticos, instrumentais ou grosseiros, todavia, não afetando significativamente os resultados. De
maneira geral, os três equipamentos avaliados podem ser utilizados em medições de área para fins
aquícolas levando em consideração para tais medições não é necessária uma elevada precisão.

Palavras-chave: topografia, aqüicultura e
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SALINIDADE DA ÁGUA COMO ESTRATÉGIA PARA AUMENTAR A DENSIDADE DE
ESTOCAGEM NA LARVICULTURA DO PEIXE ORNAMENTAL AMAZÔNICO ACARÁ
SEVERO (Heros severus, HEKEL 1840)
Leonnan Carlos Carvalho de Oliveira1*; Arlindo dos Santos Pinheiro Junior2; Luís Cláudio
Castro3; Elviro dos Anjos Silva Neto4; Bruno José Corecha Fernandes Eiras5; Carlos Alberto
Martins Cordeiro6; Lorena Batista de Moura7; Daniel Abreu Vasconcelos Campelo8
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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes salinidades na água
(0; 3 e 6 g L-1) e densidades de estocagem (10; 15 e 20 pós-larvas L-1) no desempenho produtivo de
pós-larvas de acará severo (Heros severus). O experimento foi realizado em delineamento
inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3x3, com três repetições. Foram utilizadas 405 póslarvas de acará severo distribuídas em 27 aquários (1L) de acordo com os tratamentos. Ao final do
período experimental as pós-larvas foram medidas, pesadas e contabilizadas. A salinização da água
com 3 g L-1 permitiu melhores resultados para comprimento final, ganho de comprimento e taxa de
crescimento específico, independente da densidade de estocagem utilizada. Provavelmente, o maior
tempo de sobrevivência dos náuplios de artêmia e a redução do estresse osmótico nos peixes em
água salinizada, podem ter influenciado na melhora dos parâmetros analisados. Por outro lado, a
água de salinidade com 6 g L-1 foi prejudicial à uniformidade do peso e a taxa de sobrevivência das
pós-larvas, o peso final e ganho de peso seguiram a mesma tendência do comprimento, sendo
maiores nos peixes submetidos a 3 g L-1 de salinidade. Os peixes estocados nas densidades de 15 ou
20 pós-larvas L-1 apresentaram os melhores resultados de peso final e ganho de peso. Desta forma,
recomenda-se a densidade de estocagem de 20 pós-larvas L-1 e 3 g L-1 de salinidade na água de
criação de pós-larvas de acará severo.
Palavras-chave: Ciclídeo ornamental; Desempenho produtivo; Larvicultura; Peixe de água doce.
ABSTRAT: The present study aimed to evaluate the effect of different water salinity (0, 3 and 6 g
L-1) at stocking densities (10, 15 and 20 post-larvae L-1) on growth performance of severum (Heros
severus) post-larvae. The experiment was carried out in a completely randomized design, in a 3x3
factorial design, with three replicates. A total of 405 severum post-larvae were distributed in 27
aquariums (1L) according to the treatments. At the end of the experimental period the post-larvae
were measured, weighed and counted. Salinity water of 3 g L-1 allowed better results for final
length, length gain and specific growth rate, independent of the stocking density used. Probably, the
longer survival time of artemia nauplii and the reduction of osmotic stress of fish in salinized water
may have influenced the improvement of the parameters analyzed. On the other hand, salinity water
of 6 g L-1 was detrimental to weight uniformity and survival rate of post-larvae, the final weight and
weight gain followed the same trend of the length, being higher in fish submitted to 3 g L-1 of
salinity. The fish stocked at the densities of 15 or 20 post-larvae L-1 presented the best results of
final weight and weight gain. Thus, is recommended the stocking density of 20 post-larvae L-1 and 3
g L-1 of salinity water for farming of severum post-larvae.
Key words: Ornamental cichlid; Growth performance; Larviculture; Freshwater fish.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

2

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

1- INTRODUÇÃO
Os peixes pertencentes à família dos ciclídeos possuem grande potencial para a piscicultura
ornamental, dentro desta família se destaca o acará severo (Heros severus), peixe endêmico da bacia
do rio Amazonas (MORA et al., 2007) que é bastante apreciado na aquariofília devido a sua
coloração exuberante, que varia de tons amarelo-esverdeado no corpo a vermelho intenso nas
nadadeiras (FAVERO et al., 2010). Os adultos desta espécie podem chegar até 20 cm e ser
comercializados por valores de até €50,00 no mercado internacional (ABE et al., 2016;
HOBBYZOO-NEUDORF, 2018). Contudo, apesar das caraterísticas atrativas desta espécie, ainda
são necessários estudos voltados à otimização de manejos básicos na criação, principalmente nas
fases iniciais de vida, a fim de definir novas estratégias de produção (CAMPELO et al., 2019).
A criação das pós-larvas é uma das etapas mais importante e crítica na cadeia de produção da
aquicultura (HERATH e ATAPATHTHU, 2013), uma vez que é a fase de maior fragilidade do
animal. As pós-larvas são sensíveis a diversos fatores estressantes como variações nos parâmetros
de qualidade de água e manejos nutricionais, que podem gerar altas taxas de mortalidades e reduzir
a produtividade (ZUANON et al., 2011). Nesse cenário, a salinidade da água e a densidade de
estocagem são fatores que podem afetar diretamente a produção de peixes, influenciando as taxas
de crescimento, sobrevivência e uniformidade do lote.
De modo geral, reduzir as densidades de estocagem acarreta em melhoras nos parâmetros de
desempenho produtivo e maiores taxas de sobrevivência dos peixes, porém, com subutilização do
espaço, o que pode reduzir a eficiência de produção (RIBEIRO et al., 2010; GONÇALVES
JUNIOR et al., 2014; DIAS et al., 2016). O uso de densidades de estocagem inapropriada pode
levar ao aumento da competição por espaço, alimentos e oxigênio dissolvido (FARIA et al., 2011)
e, consequentemente, redução da qualidade da água e do crescimento dos peixes (SAHOO et al.,
2010; GONÇALVES JUNIOR et al., 2013; ABE et al., 2016). Dessa forma, determinar a densidade
de estocagem ideal, para cada espécie em cada fase de vida, é fundamental para otimizar a
produtividade sem comprometer o bem-estar e o desempenho dos animais.
O uso de cloreto de sódio (NaCl) na água durante as fases iniciais de cultivo de peixes vem
sendo considerado uma boa alternativa para reduzir o estresse (JOMORI et al., 2012). Uma vez que
o aumento da concentração de sais no meio pode possibilitar a redução no gasto energético dos
peixes com os processos osmorregulatórios (SAMPAIO e BIANCHINI, 2002; SALARO et al.,
2012), pois ajuda a driblar as perdas de íons e a excessiva absorção de água, consequência das
diferenças osmóticas entre o plasma dos peixes e a água de produção (VARSAMOS et al., 2005;
FABREGAT et al., 2015), diminuindo dessa forma os efeitos colaterais da resposta ao estresse.
Além disso, o sal também ajuda na produção de muco no corpo e nas brânquias, podendo ser
utilizado para controlar diversas doenças e parasitas (GARCIA et al., 2007; SALARO et al., 2012).
A salinização da água de criação também beneficia os náuplios de artêmia, comumente
utilizados como alimento vivo para pós-larvas de peixes, possibilitando que o microcrustáceo
permaneça vivo por mais tempo e, dessa forma, disponível para a alimentação das pós-larvas (LUZ
e SANTOS, 2008). Experimentos com larvicultura de peixes neotropicais alimentados com náuplios
de artêmia constaram que a adição de sal na concentração de 2 a 4 g L-1 beneficiou o
desenvolvimento e taxa de sobrevivência das pós-larvas das espécies avaliadas, devido à melhora
no consumo do alimento vivo (LUZ e SANTOS, 2008; JOMORI et al., 2013). No entanto, o uso de
água salinizada pode ter implicações positivas ou negativas, dependendo da concentração de sal
utilizada (SALARO et al., 2012).
Nesse contexto, é fundamental o desenvolvimento de pesquisas voltadas para o
aperfeiçoamento dos processos produtivos, tornando a criação do acará severo mais competitiva e
atraente economicamente. Dessa forma, objetivou-se com o presente trabalho avaliar o desempenho
produtivo de pós-larvas de acará severo submetidas a diferentes salinidades na água e densidades de
estocagem, com intuito de otimizar o sistema de produção desta espécie.
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2- MATERIAL E MÉTODOS
2.1 PEIXES E CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS
O experimento foi realizado no Laboratório de Piscicultura (LAPIS) da Faculdade de
Engenharia de Pesca, do Instituto de Estudos Costeiros (IECOS) da Universidade Federal do Pará
(UFPA) - campus Bragança e aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Universidade
Federal do Pará, CEUA/UFPA (Processo nº 7656100517).
As pós-larvas de acará severo (Heros severus) foram obtidas através da reprodução de casais
no laboratório de peixes ornamentais sob condições ambientais controladas. Foram utilizadas 405
pós-larvas, com sete dias após eclosão e apresentando peso e comprimento inicial de 5,26±1,65 mg
e 5,57±0,68 mm (média ± Desvio Padrão), respectivamente. Os peixes foram distribuídos
aletoriamente em 27 aquários (1L), e mantido sob fotoperíodo natural de aproximadamente 12/12 h
claro / escuro, conforme recomendado por Veras et al. (2016).
O experimento foi realizado em esquema fatorial 3x3, com três densidades de estocagem (10;
15 e 20 pós-larvas L-1) e três concentrações de sal na água (0, 3 e 6 g L-1). Cada tratamento consistiu
em três repetições. As pós-larvas de acará severo foram alimentadas com náuplios de artêmias na
proporção de 250 náuplios pós-larvas-1 dia-1, com frequência de alimentação de quatro vezes ao dia,
em intervalos de três horas entre as refeições, às 8:00, 11:00, 14:00 e 17:00 h, conforme
recomendado por Abe et al. (2016), por um período de 15 dias.
2.2 ECLOSÃO E FORNECIMENTO DAS ARTÊMIAS
Os náuplios de artêmia foram obtidos após incubação dos cistos em água salinizada (35 g L-1)
por 24 horas com aeração constante e iluminação artificial. Após a eclosão, os náuplios de artêmia
foram retirados por sifonagem, lavados em água corrente para remover a água salinizada, e
transferidos para um Becker de 200 ml. Em seguida foi efetuada a estimativa da densidade de
náuplios, coletando-se um volume de 0,5ml do Becker e determinando-se o valor médio de
náuplios. A contagem dos náuplios foi realizada em triplicata com auxílio de placa de petri sob
estereomicroscópio (QUIMIS Q714Z-2), com aumento de 40x. Após estimar a densidade de
náuplios, foi calculado o volume de Becker a ser fornecido em cada tratamento.
2.3 PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA
Durante todo o período experimental os parâmetros de qualidade de água, temperatura (ºC),
pH, oxigênio dissolvido (mg L-1) e condutividade elétrica (μS cm-1), foram aferidos diariamente,
através de aparelho multiparâmetro (Horiba U-50). Além disso, os níveis de amônia total (mg L-1)
foram mensurados a cada 3 dias, por meio de Kit Labcon Test (Indústria e Comércio de alimentos
desidratados Alcon Ltda.). Passados uma hora da última alimentação, eram realizadas trocas
parciais de 30% do volume de água através de sifonamento do fundo dos aquários, para retirada das
fezes e possíveis resíduos alimentares. Durante o manejo de limpeza os peixes eram contados para a
adequação das taxas de alimentação, em caso de mortalidade.
2.4 DESEMPENHO PRODUTIVO, UNIFORMIDADE DO LOTE E SOBREVIVÊNCIA
Ao final do período experimental, todas as pós-larvas sobreviventes foram medidas e pesadas
com auxílio de paquímetro digital (VONDER 150 mm - 6 ") e balança analítica com precisão de
0,0001 g (GEHAKA AG200), respectivamente. Foram determinados os parâmetros de desempenho
produtivo: Comprimento final (CF), ganho de comprimento (GC) GC = comprimento final comprimento inicial, peso final (PF), ganho de peso (GP) GP = peso final - peso inicial, taxa de
crescimento específico (TCE) TCE = ((peso final - peso inicial) / número de dias de experimento) *
100 (LUGERT et al., 2014), uniformidade do lote para peso (UP) e comprimento (UC) sendo UP =
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(número de peixes com peso variando ± 20% da média de cada unidade experimental / número total
de peixes por unidade experimental) * 100 e UC = (número de peixes com comprimento variando ±
20% da média de cada unidade experimental / número total de peixes por unidade experimental) *
100 (FURUYA et al., 1998), e taxa de sobrevivência (TS) TS = (número final de pós-larvas /
número inicial de pós-larvas) * 100.
2.5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS
As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o software SAEG (Sistema para
Análises Estatísticas e Genéticas, Versão 9.1: Fundação Arthur Bernardes - UFV - Viçosa, 2007).
Foi avaliada a normalidade e a homocedasticidade dos dados pelos testes de Lilliefors e Bartlett,
respectivamente. Em seguida, foi realizada análise de variância (ANOVA) e, quando apresentado
diferença significativa (P<0,05), foi empregado teste de Tukey a 5% de significância.

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante as fases iniciais de cultivo de peixes ornamentais, manter a qualidade da água é
fundamental para o desenvolvimento adequado das pós-larvas (DIAS et al., 2016). No presente
estudo, não foram observadas diferenças significativas entre as variáveis de qualidade de água: pH
(6,95±0,17), temperatura (26,06±0,41ºC), oxigênio dissolvido (6,39±0,05 mg L-1) e amônia total
(0,87±0,14 mg L-1). No entanto, a condutividade elétrica da água nos tratamentos sem adição de sal
foi de 0,08±0,04 μS cm-1, já nos que tiveram a água salinizada os valores foram de 4,98±0,28 μS
cm-1 e 9,81±0,17 μS cm-1, para 3 e 6 g L-1 de sal, respectivamente. A qualidade da água nas
unidades experimentais foi adequada ao cultivo de peixes amazônicos (SILVEIRA et al., 2009), e a
condutividade elétrica da água apresentou comportamento esperado, uma vez que quanto maior a
concentração de sal na água maior será o valor deste parâmetro.
As pós-larvas de acará severo submetidas à salinidade de 3 g L-1 apresentaram melhores
resultados para peso final e ganho de peso (Tabela 1). A alimentação das pós-larvas com náuplios
de artêmia pode explicar tais resultados. As artêmias são microcrustáceos marinhos e não
sobrevivem por muito tempo em água doce (BEUX e ZANIBONI FILHO, 2006), o que pode levar
a redução na taxa de alimentação das pós-larvas, prejudicando o desenvolvimento das mesmas
(KERDCHUEN e LEGENDRE, 1994; BEUX e ZANIBONI FILHO, 2006). Neste contexto, a
salinização da água de criação pode ter ajudado a aumentar a sobrevivência dos náuplios de artêmia,
tornando o alimento vivo disponível e atrativo por mais tempo (LUZ e SANTOS, 2008; JOMORI et
al., 2012). Resultados semelhantes foram encontrados em experimentos com pós-larvas de pacu
Piaractus mesopotamicus (JOMORI et al., 2012), tambaqui Colossoma macropomum, matrinxã
Brycon amazonicus, apaiari Astronotus ocellatus, piau Leporinus macrocephalus (JOMORI et al.,
2013) e betta Betta splendens (DIAS et al., 2016), também alimentados com náuplios de artêmia,
sendo que a utilização de água salinizada entre 2 a 4 g L-1 proporcionaram melhores resultados de
ganho de peso para todas as espécies citadas.
No presente estudo, foi observada redução da uniformidade do peso e da taxa de
sobrevivência das pós-larvas quando a salinidade aumentou de 3 para 6 g L-1 (Tabela 1). Resultados
semelhantes foram encontrados em experimentos com pós-larvas de pyrrhulina Pyrrhulina brevis
(ABE et al., 2015) e beta (DIAS et al., 2016), sendo relatados efeitos negativos na taxa de
sobrevivência dos animas com o aumento da salinidade de 2 para 4 g L-1. Redução na taxa de
sobrevivência com aumento da salinidade da água é uma resposta característica em peixes de água
doce (LUZ et al., 2013), uma vez que elevadas concentrações de sal na água comprometem o bemestar animal e geram alterações fisiológicas e comportamentais (LUZ et al., 2007; LUZ e SANTOS
2008; DIAS et al., 2016). Esses resultados também podem estar relacionados ao desequilíbrio
osmorregulatório, ocasionado quando a concentração de sais na água ultrapassa os limites da

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

5

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

homeostase. Situação que pode comprometer a resposta fisiológica e prejudicar a sobrevivência dos
peixes (WEDEMEYER et al., 1990; BARTON e IWAMA, 1991; BARTON, 2002).
Com relação às densidades de estocagem utilizadas, as pós-larvas de acará severo não
apresentaram diferenças significativas na uniformidade do peso e na taxa de sobrevivência (Tabela
1). Porém, o peso final e o ganho de peso foram maiores quando as pós-larvas foram submetidas às
maiores densidades, 15 e 20 pós-larvas L-1 (Tabela 1). Na larvicultura de peixes a utilização de
densidades de estocagem inadequadas pode acarretar em efeitos negativos no crescimento e
sobrevivência dos animais, principalmente devido à competição das pós-larvas dentro do lote
(RIBEIRO et al., 2010; ZUANON et al., 2011). Além disso, densidades de estocagem reduzidas
podem subestimar a utilização do espaço (GONÇALVES JUNIOR et al., 2014). Dessa forma, a
maior densidade de estocagem, 20 pós-larvas L-1, pode ser considerada a melhor opção para a
criação de pós-larvas de acará severo. Resultados semelhantes foram encontrados em pós-larvas de
trairão Hoplias lacerdae e surubim Pseudoplatystoma corruscans, quando o aumento da densidade
de estocagem de 10 para 90 pós-larvas L-1 e 35 para 95 pós-larvas L-1, respectivamente,
possibilitaram alta produtividade, sem diminuir significativamente os índices de desempenho
produtivo (LUZ e PORTELLA, 2005; CAMPAGNOLO e NUÑER, 2006).
As pós-larvas de acará severo não apresentaram diferença significativa para uniformidade de
comprimento, independente das salinidades ou densidades de estocagem utilizadas (Tabela 1).
Resultados distintos foram encontrados com pós-larvas de kinguio Carassius auratus, quando o
aumento da densidade de estocagem de 5 para 25 pós-larvas L-1 prejudicou a uniformidade de
comprimento das pós-larvas (GONÇALVES JUNIOR et al., 2014). Alguns ciclídeos, como o acará
severo, possuem hábito social e vivem em cardumes durante as fases iniciais de desenvolvimento
(RIBEIRO et al., 2010; PEREIRA et al., 2016), portanto, as interações negativas e o territorialismo
podem não ter sido intensos o suficiente para prejudicar a uniformidade de comprimento dos peixes.
Além disso, a redução do estresse causado pela salinidade da água pode ter contribuído para a
ausência de disputas entre os indivíduos, mesmo nos estocados em alta densidade.
Tabela 1. Desempenho produtivo (média ± DP) de pós-larvas de acará severo (Heros severus)
submetidas a diferentes concentrações de sal na água e densidades de estocagem

CF: Comprimento final; GC: Ganho de comprimento; PF: Peso final; GP: Ganho de peso; TCE: Taxa de crescimento
específico; UP: Uniformidade do peso; UC: Uniformidade do comprimento; TS: Taxa de sobrevivência.
Valores médios na mesma coluna, com letras diferentes, são significativamente diferentes pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade. ANOVA: NS: não significativo (P>0,05); *P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001.
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Foi identificada interação estatística entre a salinidade da água e a densidade de estocagem
das pós-larvas, para os parâmetros de comprimento final, ganho de comprimento e taxa de
crescimento especifico (Tabela 2). Esses resultados mostram a relação direta entre o uso adequado
de sal na água e a densidade de estocagem das pós-larvas de acará severo. Os peixes estocados na
densidade de 20 pós-larvas L-1 e submetidos a 3 g L-1 de água salinizada, apresentaram os melhores
valores de crescimento se comparados aos peixes estocados na mesma densidade e em água
salinizada de 0 ou 6 g L-1 (Tabela 2). O melhor crescimento observado nos peixes submetidos a 3 g
L-1 de salinidade pode estar relacionado à redução do gradiente osmótico, entre água de produção e
o plasma dos peixes, o que leva a redução no gasto energético dos peixes com os processos
osmorregulatórios (SAMPAIO e BIANCHINI, 2002; SALARO et al., 2012) e possibilita a
utilização da maior densidade de estocagem sem prejuízos ao desenvolvimento das pós-larvas.
Tabela 2. Médias (± desvio padrão) das interações entre a salinidade da água e a densidades de
estocagem
-1

Salinidade (g L )
0
3
6
Salinidade (g L-1)
0
3
6
Salinidade (g L-1)
0
3
6

Comprimento final (mm)
Densidades de estocagem (pós-larvas L-1)
10
15
20
12,64 ± 0,10 aB
12,75 ± 0,10 aB
12,71 ± 0,08 aB
13,13 ± 0,12 aA
13,40 ± 0,15 aA
13,28 ± 0,08 aA
11,74 ± 0,26 bC
12,49 ± 0,09 aB
12,56 ± 0,23 aB
Ganho de Comprimento (mm)
Densidades de estocagem (pós-larvas L-1)
10
15
20
7,07 ± 0,10 aB
7,18 ± 0,10 aB
7,14 ± 0,08 aB
7,56 ± 0,12 aA
7,83 ± 0,15 aA
7,71 ± 0,08 aA
6,17 ± 0,26 bC
6,92 ± 0,09 aB
6,99 ± 0,23 aB
Taxa de Crescimento Especifico (%.dia-1)
Densidades de estocagem (pós-larvas L-1)
10
15
20
11,46 ± 0,13 aB
11,53 ± 0,20 aB
11,72 ± 0,20 aB
12,21 ± 0,08 aA
12,52 ± 0,21 aA
12,34 ± 0,23 aA
10,17 ± 0,35 bC
11,11 ± 0,35 aB
11,46 ± 0,39 aB

Letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença (P<0,05) pelo teste de Tukey (n=4).
Letras maiúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença (P<0,05) pelo teste de Tukey (n=4).

Segundo Selye (1950), quando um organismo é exposto a um agente estressor, ele passa por
alterações fisiológicas na tentativa de restabelecer sua homeostase, sendo este processo definido
como "Síndrome Geral de Adaptação". De acordo com Rotlland e Tort (1997), a "Síndrome Geral
de Adaptação" pode ser dividida em três estágios, a fase de alarme, a fase de resistência e a fase de
exaustão. Em geral, em peixes de água doce, durante a fase de resistência, ocorre um desequilíbrio
osmorregulatório devido à entrada excessiva de água e perda de íons através do epitélio branquial,
resultando na fase de exaustão, que pode levar a surtos de doenças e até morte (BONGA, 1997). O
estresse fisiológico, possivelmente causado pela maior densidade de estocagem das pós-larvas, pode
ter sido reduzido pela água salinizada, possibilitando aumentar a densidade de estocagem sem
prejudicar o desenvolvimento das pós-larvas.
O uso de água salinizada durante os estágios iniciais do desenvolvimento dos peixes, além de
ajudar a controlar a homeostase (SAMPAIO e BIANCHINI, 2002), também pode estimular a
produção de muco no corpo e nas brânquias (GARCIA et al., 2007; SALARO et al., 2012) e
aumentar a gravidade específica da água, permitindo que o peixe gaste menos energia para
locomoção e permaneça na coluna d'água (HOLLIDAY, 1969), maximizando assim, a energia
disponível para o crescimento (HOLLIDAY, 1969; WIESER, 1995; SAMPAIO e BIANCHINI,
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2002). Resultados semelhantes foram encontrados em experimentos com pós-larvas de pacamã
Lophiosilurus alexandri (LUZ e SANTOS, 2008) e tilápia do Nilo Oreochromis niloticus (LUZ et
al., 2012), sendo que a concentração de 2 g L-1 de sal na água possibilitou o aumento da densidade
de estocagem de 20 para 60 pós-larvas L-1 e de 1 para 30 pós-larvas L-1, respectivamente.
A uniformidade de comprimento, comprimento final, ganho de comprimento e taxa de
crescimento específico, têm grande relevância na produção de espécies de peixes com potencial
ornamental, uma vez que o lote de peixes uniforme facilita o manejo. Além disso, a comercialização
de indivíduos é realizada ao preço unitário e o comprimento é um dos principais requisitos para o
valor de venda (VERAS et al., 2016; DIAS et al., 2016). De acordo com o presente estudo, a água
salinizada com 3 g L-1 e a densidade de 15 ou 20 pós-larvas L-1 proporcionaram melhor
desempenho produtivo para pós-larvas de acará severo, provavelmente por contribuir para o maior
tempo de sobrevivência dos náuplios de artêmia e reduzir o estresse osmótico dos peixes,
otimizando a energia disponível para o crescimento.

4- CONCLUSÃO
A utilização de diferentes densidades de estocagem e salinidades na água possui influência
significativa no desempenho produtivo de pós-larvas de acará severo (Heros severus). A densidade
de estocagem de 20 pós-larvas L-1 é recomendada quando a larvicultura ocorrer em água salinizada
com 3 g L-1 de sal. O sal na água de criação proporcionou melhor crescimento das pós-larvas de
acará severo, aumentando a produtividade na larvicultura dessa espécie em cativeiro.

5- REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
ABE, H.A.; DIAS, J.A.R.; CORDEIRO, C.A.M.; RAMOS, F.M.; FUJIMOTO, R.Y. Pyrrhulina
brevis (Steindachner, 1876) como uma nova opção para a piscicultura ornamental nacional:
larvicultura. Boletim do Instituto da Pesca, v.41, p.113-122, 2015.
ABE, H.A.; DIAS, J.A.R.; REIS, R.G.A.; SOUSA, N.C.; RAMOS, F.M.; FUJIMOTO, R.Y.
Manejo alimentar e densidade de estocagem na larvicultura do peixe ornamental amazônico Heros
severus. Boletim do Instituto de Pesca, v.42, p.514-522, 2016.
BARTON, B.A. Stress in Fishes: A Diversity of Responses with Particular Reference to Changes in
Circulating Corticosteroids. Integrative and Comparative Biology, v.42, p.517-525, 2002.
BARTON, B.A.; IWAMA, G.K. Physiological changes in fish from stress in aquaculture with
emphasis on the response and effects of corticosteroids. Annual Review of Fish Diseases, v.1, p.326, 1991.
BEUX, L.F.; ZANIBONI FILHO, E. Influência da baixa salinidade na sobrevivência de náuplios de
Artemia sp. Boletim do Instituto de Pesca, v.32, p.73-77, 2006.
BONGA, S.E.W. The stress response in fish. Physiological Reviews, v.77, p.591-625, 1997.
CAMPAGNOLO, R.; NUÑER, A.P.O. Sobrevivência e crescimento de larvas de surubim,
Pseudoplatystoma corruscans (Pisces, Pimelodidae), em diferentes densidades de estocagem. Acta
Scientiarum Animal Sciences, v.28, p.231-237, 2006.
CAMPELO, D.A.V.; MARQUES, M.H.C.; MARIM, O.P.; DE MOURA, L.B.; EIRAS, B.J.C.F.;
BRABO, M.F.; VERAS, G.C. Effects of feeding rates and feeding frequencies on growth
performance, uniformity of the batch and survival rate of Amazon ornamental fish larvae.
International Journal of Fisheries and Aquaculture, v.11, p.23-28, 2019.
DIAS, J.A.R.; ABE, H.A.; SOUSA, N.C.; RAMOS, F.M.; CORDEIRO, C.A.M.; FUJIMOTO, R.Y.
Uso do sal comum (NaCl) e densidade de estocagem durante a larvicultura de Betta splendens.
Boletim do Instituto de Pesca, v.42, p.719-726, 2016.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

8

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

FABREGAT, T.E.H.P.; DAMIAN, J.; FIALHO, N.S.; COSTA, D.; BROGGI, J.A.; PEREIRA,
R.G.; TAKATA, R. Toxicidade aguda ao sal comum e larvicultura intensiva do jundiá Rhamdia
quelen em água salobra. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v.67, p.547554, 2015.
FARIA, P.M.C.; LUZ, R.K.; PRADO, S.A.; TURRA, E.M.; LANA, A.M.Q.; TEIXEIRA, E.A.
Produção do híbrido "cachadia" em diferentes densidades de estocagem em sistema de recirculação
de água. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v.63, p.1208-1214, 2011.
FAVERO, J.M.; POMPEU, P.S.; PRADO-VALLADARES, A.C. Biologia reprodutiva de Heros
efasciatus Heckel, 1840 (Pisces, Cichlidae) na Reserva de Desenvolvimento Sustentável AmanãAM, visando seu manejo sustentável. Acta Amazônica, v.40, p.373-380, 2010.
FURUYA, W.M.; SOUZA, S.R.; FURUYA, V.R.B.; HAYASHI, C.; RIBEIRO, R.P. Dietas
peletizada e extrusada para machos revertidos de tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus) na fase de
terminação. Ciência Rural, v.28, p.483-487, 1998.
GARCIA, L.O.; BECKER, A.G.; COPATTI, C.E.; BALDISSEROTTO, B.; NETO, J.R. Salt in the
food and water as a supportive therapy for Ichthyophthirius multifiliis infestation on Silver catfish,
Rhamdia quelen, fingerlings. Journal of the World Aquaculture Society, v.38, p.1-11, 2007.
GONÇALVES JÚNIOR, L.P.; PEREIRA, S.L.; MATIELO, M.D.; MENDONÇA, P.P. Efeito da
densidade de estocagem no desenvolvimento inicial do acará-bandeira (Pterophyllum scalare).
Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v.65, p.1176-1182, 2013.
GONÇALVES JÚNIOR, L.P.; MENDONÇA, P.P.; LOUZADA, S. Densidade de estocagem
durante a larvicultura do kinguio. Boletim do Instituto de Pesca, v.40, p.597-604, 2014.
HERATH, S.S.; KERTHI, S.S.A. Sudden weaning of angel fish Pterophyllum scalare
(Lichtenstein) (Pisces; Cichlidae) larvae from brine shrimp (Artemia sp) nauplii to formulated larval
feed. Springerplus, v.2, p.1-7, 2013.
HOBBYZOO-NEUDORF. Stocklist. 2018, p.13. Disponível em: http://www.hobbyzoo-neudorf.de/
Acesso em 21 de março de 2019.
HOLLIDAY, F.G.T. The Effects of Salinity on the Eggs and Larvae of Teleosts. In. HOAR, W.S.;
RANDALL, D.J. (Eds.). Fish Physiology: Excretion, Ionic Regulation, and Metabolism. New York:
Academic Press Inc., v.1, p.293-311, 1969.
JOMORI, R.K.; LUZ, R.K.; PORTELLA, M.C. Effect of salinity on larval rearing of pacu,
Piaractus mesopotamicus, a freshwater species. Journal of the World Aquaculture Society, v.43,
p.423‑432, 2012.
JOMORI, R.K.; LUZ, R.K.; TAKATA, R.; FABREGAT, T.E.H.P.; PORTELLA, M.C. Água
levemente salinizada aumenta a eficiência da larvicultura de peixes neotropicais. Pesquisa
Agropecuária Brasileira, v.48, p.809-815, 2013.
KERDCHUEN, N.; LEGENDRE, M. Larval rearing of an African catfish, Heterobranchus
longifilis, (Teleostei, Clariidae): a comparison between natural and artificial diet. Aquatic Living
Resources, v.7, p.247-253, 1994.
LUGERT, V.; THALLER, G.; TETENS, J.; SCHULZ, C.; KRIETER, J. A review on fish growth
calculation: Multiple functions in fish production and their specific application. Reviews in
Aquaculture, v.8, p.30-42, 2014.
LUZ, R.K.; PORTELLA, M.C. Diferentes densidades de estocagem na larvicultura do trairão
Hoplias lacerdae. Acta Scientiarum. Animal Sciences, v.27, p.95-101, 2005.
LUZ, R.K. Resistência ao estresse e crescimento de larvas de peixes neotropicais alimentadas com
diferentes dietas. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v.42, p.65-72, 2007.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

9

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

LUZ, R.K.; SANTOS, J.C.E. Densidade de estocagem e salinidade da água na larvicultura do
pacamã. Pesquisa agropecuária brasileira, v.43, p.903-909, 2008.
LUZ, R.K.; SILVA, W.S.; MELILLO FILHO, R.; SANTOS, A.E.H.; RODRIGUES, L.A.;
TAKATA, R.; ALVARENGA, É.R.; TURRA, E.M. Stocking density in the larviculture of Nile
tilapia in saline water. Revista Brasileira de Zootecnia, v.41, p.2385-2389, 2012.
LUZ, R.K.; SANTOS, A.E.H.; MELILLO FILHO, R.; TURRA, E.M.; TEIXEIRA, E.A.
Larvicultura de tilápia em água doce e água salinizada. Pesquisa agropecuária brasileira, v.48,
p.1150-1153, 2013.
MORA, J.C.; URUEÑA, F.R.; LANDINES, M.A.; SANABRIA, A.I. Cíclidos. In: PARRA,
M.A.L.; OCHOA, A.I.S.; DAZA, P.V. (Eds.). Producción de peces ornamentales en Colombia.
Bogotá: Produmedios, 2007, p. 63-88.
PEREIRA, S.L.; GONÇALVES JUNIOR, L.P.; AZEVEDO, R.V.; MATIELO, M.D.; SELVATICI,
P.D.C.; AMORIM, I.R.; MENDONÇA, P.P. Diferentes estratégias alimentares na larvicultura do
acará-bandeira (Peterolophyllum scalare, Cichlidae). Acta Amazonica, v.46, p.91-98, 2016.
RIBEIRO, F.A.S.; JORGE, P.H.; FERNANDES, J.B.K.; SAKOMURA, N.K. Densidade de
estocagem para produção de acará-bandeira em viveiros escavados em policultivo com camarão-daamazônia. Revista Caatinga, v.23, p.129-134, 2010.
ROTLLAND, J.; TORT, L. Cortisol and glucose response after acute stress by net handling in the
sparid red porgy previously to subject crowding stress. Journal Fish Biology, v.51, p.21-28, 1997.
SAHOO, S.K.; GIRI, S.S.; CHANDRA, S.; SAHU, A.K. Stocking density-dependent growth and
survival of Asian sun catfish, Horabagrus brachysoma (Gunther 1861) larvae. Journal of Applied
Ichthyology, v.26, p.609-611, 2010.
SALARO, A.L.; CAMPELO, D.A.V.; PONTES, M.D.; TAVARES, M.M.; ZUANON, J.A.S.;
LUZ, R.K. Saline water for juvenile giant trahira during feed training. Revista Brasileira de
Zootecnia, v.41, p.1342-1345, 2012.
SAMPAIO, L.A.; BIANCHINI, A. Salinity effects on osmoregulation and growth of the euryhaline
flounder Paralichthys orbignyanus. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology,
v.269, p.187-196, 2002.
SELYE, H. Stress and the general adaptation syndrome. Britshi Medical Journal, v.1, p.13831392, 1950.
SILVEIRA, U.S.; LOGATO, P.V.R.; PONTES, E.C. Fatores estressantes em peixes. Revista
Eletrônica Nutrime, v.6, p.1001-1017, 2009.
VARSAMOS, S.; NEBEL, C.; CHAMANTIER, G. Ontogeny of osmoregulation in postembryonic
fish: A review. Comparative Biochemistry and Physiology, v.141, p.401-429, 2005.
VERAS, G.C.; PAIXÃO, D.J.D.M.R.; BRABO, M.F.; SOARES, L.M.O.; SALES, A.D. Inﬂuence
of photoperiod on growth, uniformity, and survival of larvae of the Amazonian ornamental Heros
severus (Heckel, 1840). Revista Brasileira de Zootecnia, v.45, p.422-426, 2016.
WEDEMEYER, G.A.; BARTON, B.A.; McLEAY, D.J. Stress and acclimation. In: SCHRECK,
C.B.; MOYLE, P.B. (Eds.). Methods for fish biology. American Fisheries Society, Bethesda,
Maryland, 1990, p. 451-489.
WIESER, W. Energetics of fish larvae, the smallest vertebrates. Acta Physiologica Scandinavica,
v.154, p.279–290, 1995.
ZUANON, J.A.S.; SALARO, A.L.; FURUYA, W.M. Produção e nutrição de peixes ornamentais.
Revista Brasileira de Zootecnia, v.40, p.165-174, 2011.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

1

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

FREQUÊNCIA DE MICRONÚCLEO E ANORMALIDADES NUCLEARES EM
ERITRÓCITOS DE TAMBAQUIS (Colossoma macropomum - CUVIER 1818) EXPOSTOS A
HEXAZINONA
Emilly Valentim de Souza1; Vivian Costa Vasconcelos1; Elâne Pereira dos Santos1; Jerusa
Maria de Oliveira2; Emerson Carlos Soares1; Themis de Jesus da Silva1*
1

Laboratório de Aquicultura (LAQUA), Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal de Alagoas (UFAL) - Rio
Largo-AL.
2
Laboratório de Biologia do desenvolvimento de Drosophila, Instituto de Ciências Biológicas e a Saúde, Universidade
Federal de Alagoas (UFAL) - Maceió-AL.
* themisjdasilva@gmail.com

RESUMO: O tambaqui, é uma das espécies nativas mais cultivadas no Brasil, ocupando lugar de
destaque na economia de muitas regiões, entre elas o Nordeste onde foi introduzido na década de 60
pelo DNOCS. O cultivo desta espécie é favorecido por algumas características, como: adaptação ao
cativeiro, carne saborosa e consistente e boa produtividade. No estado de Alagoas o cultivo da canade-açúcar é a principal fonte de renda e utiliza diferentes compostos, que são carreados para os corpos
límnicos responsáveis pelo abastecimento de tanques escavados para os cultivos de tambaqui. Uma
das substâncias usadas em canaviais é a hexazinona, herbicida seletivo pertencente ao grupo das
triazinonas, usada para controlar ervas daninhas. É solúvel em água e não se liga fortemente ao solo,
podendo através do escoamento superficial atingir os ecossistemas aquáticos. Pouco se conhece sobre
sua possível ação tóxica nos organismos. Já é conhecido que alguns herbicidas, podem causar danos
ao material genético de diferentes espécies, sendo chamados de genotóxicos. O teste do micronúcleo
é um método utilizado para verificar tais danos, o micronúcleo é um fragmento cromossômico ou um
cromossomo inteiro que não foi incluído no núcleo principal durante a divisão celular. Assim, o
objetivo do trabalho foi avaliar a frequência de micronúcleos (MNuc.) e anormalidades nucleares nos
eritrócitos de tambaquis expostos a diferentes concentrações de hexazinona. Os peixes foram
distribuídos em 6 tratamentos (T1 (0,0 mg/L), T2 (100 mg/L), T3 (150 mg/L), T4 (200 mg/L), T5
(250 mg/L) e T6 (300 mg/L)) com três repetições, cada aquário continha 15 animais com peso médio
de 4,41±0,17g, o tempo de exposição foi de 96 horas. A análise estatística foi realizada usando o
programa Mystat v.10 e os dados foram expressos em média±desvio padrão da média. Em 24 horas,
os T5 e T6 apresentaram alta mortalidade. Os indivíduos do T6 apresentaram brânquias e olhos
esbranquiçados e região ventral bem abaulada. Nos tratamentos com concentrações superiores a
150,0mg/L foi observado uma grande vermelhidão ao redor da boca e natação errática. A maior
frequência de MNuc. foi encontrada no T6 (média de 40,5±1,5) seguido do T5 (35,5±3,3). Quanto as
outras anormalidades nucleares foram detectadas: células binucleadas e alterações do tipo lobed e
notched. Células com alterações do tipo notched foram observadas em todos os tratamentos, sendo
mais frequentes no T6 (média de 30,0±4,3), seguido do T4 (16,0±3,0). As células binucleadas também
foram observadas em todos os tratamentos, com a maior quantidade encontrada no T6 (média de
19,0±3,0), enquanto no T4, observou-se maior quantidade de células lobuladas (5,5±1,2), que não
foram encontradas no T6. Os resultados demonstram que tambaquis expostos a 250 e 300mg/L
apresentaram aumento significativo na frequência de MNuc em comparação as demais concentrações.
Os valores encontrados mostram que a hexazinona causou danos e alterações no material genético do
tambaqui, que podem comprometer a divisão celular e o funcionamento da célula afetada.
Palavras-chave: Célula binucleada, DNA, Genotoxicidade, Herbicida.
Apoio: FAPEAL (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas)
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1ª Expedição Científica do Baixo São Francisco: Uma visão multidisciplinar sobre os impactos
no ecossistema aquático
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RESUMO: O São Francisco é o terceiro maior rio brasileiro e representa 2/3 da disponibilidade de
água doce da região Nordeste. Sua bacia é dividida em quatro segmentos: Alto São Francisco, Médio
São Francisco, Submédio São Francisco e o Baixo São Francisco que vai da cidade de Paulo Afonso
- BA até sua foz. O Baixo São Francisco (5,1% de toda a bacia); é uma das regiões mais impactadas
do Nordeste, quando tratamos dos fatores ligados a pesca, geração de energia elétrica, poluição
oriunda dos esgotos das cidades, assoreamento, uso de agrotóxicos e desmatamento da vegetação
ribeirinha. A 1º Expedição Científica do Baixo São Francisco, teve por objetivo avaliar estes impactos
visando criar um programa de biomonitoramento deste corpo hídrico. Foi realizado incialmente uma
bioprospecção dos seguintes aspectos: qualidade físico-química de água, poluição aquática,
assoreamento, desmatamento da mata ciliar, levantamento socio-econômico, educação ambiental,
composição da ictiofauna, análise de metais pesados na água e nos peixes, pesca e captura, intrusão
salina e análise de principais contaminantes. Durante oito dias, foram coletadas amostras em sete
municípios ribeirinhos dos Estados de Alagoas e Sergipe. Os resultados indicam que todos os
municípios estudados, possuem problemas de poluição aquática decorrentes de esgotos domésticos e
difusos, agrotóxicos e matéria orgânica depositada no sedimento. Boa parte das culturas é dependente
da utilização de adubos solúveis e agroquímicos, em cultivos nas margens do rio, prevalecendo o
cenário de degradação ambiental. Constatou-se diminuição do número de espécies nativas de peixes
da bacia e predominância de espécies exóticas e marinhas invasoras, ademais foi possível detectar a
ocorrência de métodos de capturas com grande impacto sobre a ictiofauna, como uso de malhadeiras
com tamanho menores que o permitido, uso de bombas e bolinhos de arroz embebidos em formol,
como isca. A cunha salina já se encontra a 16 km da foz do São Francisco, fazendo com que atividades
agrícolas sejam substituídas por outros tipos de culturas como a carcinicultura. O pescado apresenta
teores de metais pesados, entretanto, boa parte estão dentro dos limites aceitáveis. Um banco de dados
georeferenciados com resultados da expedição foi disponibilizado para consulta em prol de ações
voltadas a revitalização do Baixo São Francisco.
Palavras-chave: Agrotóxico, Espécies nativas, Ictiofauna, Poluição.
Apoio: Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) e FAPEAL (Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas).
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APLICATIVO MÓVEL PARA BASE DE IDÉIAS DE PESQUISA NA ÁREA DA
OSTREICULTURA NO ESTADO DO PARÁ
Aleksandro da Silva Oliveira 1; Jorge Wallison Lima Góes2*; Carlos Alberto Martins
Cordeiro3; Dioniso de Souza Sampaio4
2*

Universidade Federal do Pará - Faculdade de Engenharia de Pesca (jorginhoengenharia19@hotmail.com) e bolsista
Pibic/UFPA; 1Discente da Faculdade de Matemática e bolsista de Extensão Navega Saberes. 3,4 Professores do Instituto
de Estudos Costeiros (IECOS) da Universidade Federal (Campus de Bragança), sampaiods@ufpa.br4.

O presente trabalho aborda a problemática de comunicação entre ostreicultores, comerciantes,
consumidores e pesquisadores na área da malacocultura no Estado do Pará e tem como objetivo
criar um aplicativo que promova um melhor diálogo entre esses diversos setores fazendo com que
esse processo colaborativo se torne mais eficiente. Além de trazer várias outras informações que
auxiliam tanto o produtor quanto consumidor no cuidado que ambos devem ter ao lidar com as
ostras. E também servirá como um banco de idéias para futuras pesquisas na área, onde o usuário,
através de um pequeno formulário poderá enviar sua ideia de pesquisa que ficara disponível para
pesquisadores da área. O Estado do Pará segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) saiu de 8,2 toneladas de produção de ostras em 2013 para 55,7 toneladas em 2018. O
projeto é uma parceria do Laboratório Interdisciplinar de Empreendedorismo e Sustentabilidade
(LIES) do Instituto de Estudos Costeiros (IECOS) da Universidade Federal do Pará (UFPA) no
Campus de Bragança e a Associação dos Agricultores e Aquicultores de Nova Olinda
(AGROMAR), além de outras associações que colaboraram com informações para o
desenvolvimento do projeto através de entrevistas e questionários com os produtores na qual
podemos avaliar quais as principais funcionalidades que o aplicativo deveria ter e como o mesmo
deveria ser desenvolvido iniciando assim a fase de levantamento dos requisitos de sistema. Com as
informações obtidas formulamos diagramas de classe e de caso de uso para ter uma visão mais
profunda na hora de estruturar o código fonte. Como código fonte utilizamos a linguagem de
programação Java e a IDE Android Studio e suas APIs que facilitam o processo de desenvolver
algumas aplicações reutilizando códigos já formulados. Como resultado de um primeiro ano de
projeto obtivemos um software que está sendo utilizado em alguns momentos pela Associação de
Nova Olinda e para o final deste, obteremos um aplicativo totalmente funcional e intuitivo que
obedece às especificações levantadas na fase de análise de requisitos e ficará disponível em uma
store de aplicativos móveis onde qualquer pessoa possa baixar e ter acesso a sua base de dados de
uma forma totalmente gratuita. O aplicativo é uma ferramenta importante que irá colaborar com a
inovação na cadeia produtiva de ostras no Estado do Pará.
Palavras-chave: Ostras; Comunicação; Inovação.
Apoio: Projeto de Extensão Navega Saberes (UFPA) e Associação AGROMAR.
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TEMPO DE EXTRAÇÃO DE LIPÍDEOS PARA ESPÉCIES DE MOLUSCOS BIVALVES
(Prisodon corrugatus E Prisodon obliquus).
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1*

Jaquelinemoura02.jm@gmail.com. 1 Graduando do Bacharelado em Engenharia de Pesca/UFOPA
Doutora em Zootecnia/Professora/UFOPA.
3
Graduando do Bacharelado em Engenharia de Pesca/UFOPA.
2

RESUMO: A escolha do melhor método de análise é um passo muito importante para aquilo
que se deseja analisar. Devido à complexidade da constituição de um alimento, alguns componentes
são difíceis de serem manipulados, pois podem interferir na resposta dos resultados, induzindo a
erros. Os lipídios são compostos que podem estar complexados a outras frações do alimento, como
carboidratos e proteínas, requerendo muitas vezes tempo ou protocolos de extração demorados. Para
os moluscos bivalves é utilizado comumente, o tempo de 4 horas de extração de lipídios e este pode
não ser suficiente para determinar com exatidão seus teores. Diante disto, o trabalho tem como
objetivo definir o melhor tempo de extração de lipídios totais para espécies de moluscos bivalves da
região do baixo amazonas. Para isso, amostras foram coletadas de forma manual na comunidade de
São Francisco do Carapanari-Santarém/Pará nos meses de novembro e dezembro de 2018, no
período de seca amazônica. Utilizou-se o método descrito por Prates (2007) para analisar os
lipídeos totais em diferentes tempos de extração, 4; 6 e 8 h. Nos resultados obtidos, percebeu-se que
os teores de lipídeos totais diferiram (P<0,05) nos três tempos de extração (4h, 6h, 8h), para a
espécie P. corrugatus, ao contrário da espécie P. obliquus. Para P. corrugatus o tempo de 8 horas
foi capaz de extrair 1,48 % de lipídios totais, sendo significativamente maior do que o percentual
extraído nos tempos 4 e 6 horas. No entanto, ao se comparar os diferentes tempos de extração para a
espécie P. obliquus, observa-se que o melhor tempo de extração foi o de 4 horas com 1,25 %, uma
vez que este não se diferiu (P>0,05) dos demais e por ser um tempo menor de extração utiliza
menos energia elétrica, reagentes, poupa o uso de equipamento e economiza tempo. Os resultados
encontrados neste trabalho sugerem que o melhor tempo de extração de lipídios totais à espécie P.
corrugatus é de 8 horas e à espécie P. obliquus é de 4 horas.
Palavras-chave: Soxhlet; Eficiência; Custo; Amazônia.

ABSTRACT: Choosing the best analysis method is a very important step for what you want to
analyze. Due to the complexity of the constitution of a food, some components are difficult to
manipulate, as they can interfere in the response of the results, leading to errors. Lipids are
compounds that may be complexed to other food fractions, such as carbohydrates and proteins,
often requiring time or longer extraction protocols. For bivalve molluscs it is commonly used the
time of 4 hours of lipid extraction and this may not be sufficient to accurately determine their
contents. Therefore, the objective of this work is to define the best total lipid extraction time for
bivalve mollusc species from the lower Amazon region. For this, samples were collected manually
in the community of São Francisco do Carapanari-Santarém/Pará in November and December 2018,
during the Amazon drought. The method described by Prates (2007) was used to analyze total lipids
at different extraction times, 4; 6 and 8 h. In the obtained results, it was noticed that the total lipid
contents differed (P<0.05) in the three extraction times (4h, 6h, 8h), for P. corrugatus species, as
opposed to P. obliquus species. For P. corrugatus, the time of 8 hours was able to extract 1.48% of
total lipids, being significantly longer than the percentage extracted at 4 and 6 hours. However,
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when comparing the different extraction times for P. obliquus species, it was observed that the best
extraction time was 4 hours with 1.25%, since this did not differ (P>0,05) of the others and being a
shorter extraction time uses less electricity, reagents, saves the use of equipment and saves time.
The results found in this work suggest that the best total lipid extraction time for P. corrugatus is 8
hours and for P. obliquus is 4 hours.
Keywords: Soxhlet; Efficiency; Cost; Amazon.

1- INTRODUÇÃO
A escolha do melhor método de análise é um passo muito importante, pois devido à
complexidade da constituição de um alimento, o seu teor lipídico pode ser difícil de ser extraído e
consequentemente determinado através dos diferentes métodos (INSTITUTO ADOLFO LUTZ,
2008).
Dentre as metodologias de extração a quente, destaca-se a metodologia tipo soxhlet. Ela é
uma técnica antiga e muito difundida para extração de lipídeos, sendo uma das principais
metodologias adotadas como referência de eficiência de extração. A extração consiste no tratamento
sucessivo e intermitente da amostra imersa em um solvente puro (éter de petróleo, éter dietílico ou
n-hexano), devido à sifonagem e subsequente condensação do solvente aquecido dentro de um
balão que está na base do aparelho (BRUM, 2004). Os principais inconvenientes que o método de
Soxhlet apresenta são o longo tempo requerido à extração e o grande volume de solvente utilizado,
o qual não é somente de alto custo, mas também pode ser nocivo à saúde e ao ambiente (GARCÍAAYUSO et al., 1998).
Os moluscos bivalves são excelentes fontes de proteínas e minerais e possuem baixos teores
de lipídeos, sendo recomendados para pessoas que sofrem de diabetes e hipertensão, e para pessoas
que desejam manter uma boa saúde (Fauconneau, 2002; FAO, 2018).
Devido ao seu baixo teor lipídico e a complexidade de sua constituição, um tempo de
extração de quatro horas, pode não ser suficiente para extrair todo o conteúdo lipídico das amostras.
Diante disto, o trabalho tem como objetivo testar três tempos de extração de lipídeos totais e
determinar qual deles é o mais indicado às espécies de moluscos bivalves Prisodon corrugatus e
Prisodon obliquus.

2- MATERIAL E MÉTODOS
Na comunidade de São Francisco do Carapanari-Santarém/Pará, a amostra foi coletada de
forma manual em duas extrações, no mês de novembro e dezembro de 2018, no período de seca
amazônica. Obteve-se as amostras de moluscos bivalves Prisodon corrugatus e Prisodon obliquus,
com crescimento adequado e fez-se uma pré-limpeza externa no momento da coleta. Após, foram
acondicionados em caixa térmica com água do rio, para manter os moluscos vivos e transportados
para o Laboratório de Recursos Aquáticos da Universidade Federal do Oeste do Pará.
No
laboratório de Recursos Aquáticos, procedeu-se a separação por espécie e por tamanho e em
seguida realizou-se a limpeza externa e interna à retirada de organismos e detritos orgânicos. Após
isto, foi possível fazer a remoção da parte edível (todos os tecidos moles) com auxílio de faca inox.
A partir de então, procedeu-se com base no método descrito por Prates (2007), em que a carne
dos moluscos que foram parcialmente secas, em estufa de circulação forçada de ar a 60 ± 5 ̊C, e
posteriormente submetidas a secagem definitiva a 105 ̊C por 12 horas.
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Determinou-se os lipídeos totais nos tempos de extração 4, 6 e 8 horas, utilizando-se o
aparelho de Soxhlet (marca Lucadema, modelo DQO) e o solvente éter de petróleo. As amostras
foram colocadas dentro do aparelho, imersas em 250 mL de éter, à temperatura de 65 ± 5°C. Após a
extração dos lipídeos nos diferentes tempos (4, 6 e 8 h) pesou-se as amostras em balança analítica e
obteve-se os respectivos percentuais, usando-se a seguinte fórmula: % LT = ((P2 *100)/P1 (P1=
peso inicial da amostra; P2 = peso final da amostra).
Os dados foram submetidos à análise de variância utilizando-se o programa estatístico SPSS
(2018) e em presença de significância as médias foram comparadas pelo teste de Tukey (P<0,05).

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Analisando-se os dados obtidos, percebeu-se que os teores de lipídeos totais diferiram
(P<0,05) nos três tempos de extração (4h, 6h, 8h), para a espécie P. corrugatus, ao contrário da
espécie P. obliquus (Tab. 1).
Para P. corrugatus o tempo de 8 horas foi capaz de extrair 1,48 % de lipídios totais, sendo
significativamente maior do que o percentual extraído nos tempos 4 e 6 horas.
No entanto, ao se comparar os diferentes tempos de extração para a espécie P. obliquus,
observa-se que o melhor tempo de extração é o de 4 horas com 1,25 %, uma vez que este não se
diferiu (P>0,05) dos demais e por ser um tempo menor de extração utiliza menos energia elétrica,
reagentes, poupa o uso de equipamento e economiza tempo.
Os teores de lipídios totais extraídos no tempo de 4 horas apresentam uma semelhança com os
resultados obtidos por Pedrosa e Cozzolino (2001) no mesmo tempo e método. Esses autores
encontraram concentrações de lipídeos em torno de 1,10 % para o mexilhão Anomalocardia
brasiliana.
Tabela 1- Tempo de extração de lipídeos totais às espécies P. corrugatus e P. obliquus.
Prisodon corrugatus
Tempo de extração
4 horas
6 horas
8 horas
c
b
Média
1,07
1,25
1,48 a
CV (%)
16,43
8,67
8,17
Prisodon obliquus
Tempo de extração
4 horas
6 horas
8 horas
Média
1,25
1,30
1,31
CV (%)
10,57
9,22
12,25
CV= Coeficiente de variação. Médias na linha seguidas por letras distintas diferem (P<0,05) pelo
teste de Tukey.

4- CONCLUSÃO
Nas condições desenvolvidas neste trabalho, conclui-se que o melhor tempo de extração de
lipídios totais à espécie P. corrugatus é de 8 horas e à espécie P. obliquus é de 4 horas.
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RESUMO
O mapará (Hypophthalmus marginatus) é uma espécie comercialmente importante na região do
baixo Tocantins, mais especificamente na cidade de Limoeiro do Ajurú, onde a abertura da pesca é
reconhecida como patrimônio cultural e imaterial do Pará de acordo com o projeto de Lei n°
26/2017. Este evento acontece no final do período de defeso da espécie, que vai de novembro ao
final de fevereiro. Junto com a espécie alvo capturada, vem uma quantidade considerável de fauna
acompanhante que merece destaque. Este trabalho objetivou a caracterização da fauna
acompanhante na pescaria do mapará (Hypophthalmus marginatus), no município de Limoeiro do
Ajurú. A coleta de dados foi feita por meio de entrevistas em órgãos municipais e acompanhamento
da abertura da pesca para observação A captura é feita em forma de cerco chamado popularmente
de ‘borqueio’, com técnica de mergulho, sendo as embarcações utilizadas denominadas de rabetas.
O comprimento padrão da rede é de 200 metros, diâmetro da malha de 20 mm e abertura de malha
de 5 cm, obtendo uma produção total de 84.051 kg. Cerca de 87,81% (73.805 kg) foram de captura
do mapará (Hypophthalmus marginatus) e 12,19% (10.246 kg) das espécies capturadas foram fauna
acompanhante, onde as que tiveram destaque na pescaria foram: tainha (Mugil brasiliensis)
(30,44%)(3.119 kg), Pescada Branca (Plagioscion squamosissimus) (4,67%)(478 kg), Sarda (Pellona
castelnaeana) (51,67%)(5.294 kg), Dourada (Brachyplatystoma flavicans)(9,71%) (995 kg) e Filhote
(Brachyplathystoma filamentosum) (3,51%) (360 kg), capturadas em sete áreas de manejo que são
comunidades com acordo de pesca cujos nomes são: Ilha Araraim, Amorosa, Ilha Saracá, Ilha
Prainha, Rio Piquiatuba, Rio Tucumanduba e Acordo Meio. Estas espécies tem importância
comercial na região, por isso são comercializadas. Juntamente com a espécie alvo capturada, outras
espécies também de relevante valor comercial para a região são retiradas, como a sarda (Pellona
castelnaeana) e a pescada branca (Plagioscion squamosissimus) que são igualmente aceitas e
comercializadas nas feiras livres da região.

Palavras-chave: Pesca, caracterização, baixo Tocantins.
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EFEITO DO EXTRATO PIROLENHOSO DE Cinnamomum zeylanicum E Mimosa
caesalpiniifolia SOBRE O PARASITA Neoechinorhynchus buttnerae
Nivia Pires Lopes1 ; Arthenise Gabriely da Conceição Gomes2 *; Rafaela Carvalho Farias2;
Matheus Alípio Costa Caldas2
1

nivia.lopes@ufrr.br Docente do Curso de Zootecnia/ UFRR. 2arthenisegabrielya@gmail.com. Discente de Zootecnia/
UFRR

RESUMO:
O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito nematicida de extrato pirolenhoso Cinnamomum
zeylanicum (canela) e Mimosa caesalpiniifolia (sansão do campo) sobre o acanthocephala
Neoechinorhynchus buttnerae endoparasita do tambaqui. A metodologia utilizada neste trabalho
consistiu inicialmente na obtenção do extrato peirolenhoso utilizando-se galhos e folhas das plantas,
estas foram trituradas, em seguida a produção do extrato, que foi realizada por meio do processo de
carbonização ou pirolise. Os testes in vitro foram feitos com diferentes concentrações dos extratos.
Os acanthocephalos foram colocados em placas de Petri com meio de cultura RPMI, sendo testadas
as seguintes concentrações de 360; 540; 720; 1440 mg para o extrato de C. zeylanicum L-¹ e 360;
270;180; 90 mg L-¹ para o extrato de M. caesalpiniifolia. Foram feitas três repetições para cada
concentração e comparados com o grupo controle, contendo apenas o meio de cultura. Para cada
concentração foi registrado o número de parasitos vivos e mortos a cada 15 minutos, e então
determinadas a concentração e o menor tempo de exposição que causa morte de 100% dos
acantocéfalos submetidos aos extratos. Para isso, os parasitas são avaliados em seu movimento após
o estímulo suave com uma agulha, sendo considerado morto quando não for verificado nenhum
movimento após o estímulo. Para o extrato de C. zeylanicum a concentração de 1440 ml L-¹ foi a
que verificamos 100% de mortalidade em 120 minutos de exposição. Já para M. caesalpiniifolia a
concentração mais eficazes foi de 90 ml L-¹ em 120 minutos. Os resultados indicam que os dois
extratos têm ação nematicida, sendo que a M. caesalpiniifolia possui maior eficácia em
concentrações menores. Resultados promissores utilizando extratos vegetais têm sido obtidos no
controle de doenças parasitárias em peixes, principalmente contra protozoários, crustáceos e
helmintos. No controle de doenças de peixes, tanto para ecto quanto para endoparasitas os
quimioterápicos vem sendo largamente utilizados e, o uso de extrato pirolenhoso pode ser um
método que auxilia na redução dos danos ao meio ambiente por se tratar de um produto natural. No
entanto, se faz necessário que uma nova etapa seguinte desta pesquisa seja realizada, que será o
teste in vivo, adicionando os extratos das duas plantas à ração para verificar a sua ação diretamente
no peixe.
Palavras-chave: Acanthocephala; Tambaqui; Nematicida.
Apoio: CNPq UFRR
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CULTIVO DE Macrobrachium amazonicum NO ESTADO DE RONDÔNIA
Sara Ugulino Cardoso1*; Fábio Pinheiro Junior²; Yuri Vinícius de Andrade Lopes
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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho zootécnico do
Macrobrachium amazonicum, produzido em sistema multiespacial, sem renovação de água. O
experimento foi realizado no Laboratório de Aquicultura (LAQUA), da Universidade Federal de
Rondônia (UNIR), campus de Presidente Médici- RO. Foram analisados 180 indivíduos de M.
amazonicum, adquiridos em uma larvicultura comercial, com peso médio de 0,2g onde foram
acondicionados em 12 caixas d’água de 0,5m³, com aeração constante. O delineamento utilizado foi
o inteiramente casualizado, contendo 3 tratamentos com diferentes densidades de estocagem (5, 15
e 25 camarões/0,72m²), cada tratamento continha quatro repetições. Os camarões foram arraçoados
duas vezes ao dia, na proporção aproximada de 0,2% do peso vivo/dia. No início do experimento,
foi realizada a biometria de tempo zero para definição do peso e comprimento inicial dos camarões.
O experimento teve duração de 30 dias com biometrias realizadas aos 15 e 30 dias de avaliação. Os
resultados mostraram que entre os tratamentos, não houve diferença estatística (P>0,05)
significativa. Portanto, sugere-se a realização de novas pesquisas testando diferentes densidades de
estocagem do camarão-da-Amazônia com período experimental maior.
Palavras–chave: Camarão; Desempenho zootécnico; Densidade de estocagem.

ABSTRAT: The present work aimed to evaluate the zootechnical performance of Macrobrachium
amazonicum, produced in multispace system without water renewal. The experiment was carried
out at the Aquaculture Laboratory (LAQUA) of the Federal University of Rondônia (UNIR),
Presidente Médici campus. We analyzed 180 individuals of M. amazonicum, acquired in a
commercial larviculture, with an average weight of 0.2g, where they were placed in 12 0.5m³ water
tanks, with constant aeration. A completely randomized design was used, 3 treatments with
different stocking densities (5, 15 and 25 shrimps/0.72m²), each treatment contained four
replications. Shrimps were pulled twice a day, approximately 0.2% of live weight/day. At the
beginning of the experiment, zero time biometrics was performed to define the weight and initial
length of the shrimp. The experiment lasted 30 days with biometrics performed at 15 and 30 days of
experiment. The results showed that the treatments did not obtain statistical difference (P> 0.05) at
the end of the experiment. It is advisable that further research be carried out testing different
stocking densities of Amazon shrimp with longer experimental period.
Key words: Shrimp; Zootechnical performance; Stocking Density.
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1- INTRODUÇÃO
Dentre as atividades de aquicultura, a carcinicultura, ou criação de camarões, ocupa lugar de
destaque, pois estes animais são considerados a principal commodity entre os produtos de origem
aquática (ARAÚJO e OKINO, 2009). A cultura de camarões de água doce tem sido reconhecida
como uma forma de produzir crustáceos com baixo impacto ambiental (NEW et al., 2000,
MORAES-RIODADES e VALENTI, 2001).
De acordo com a FAO (2013) aproximadamente 50% dos camarões consumidos no mundo
vem de criação em cativeiro, o que corresponde a aproximadamente 3,8 milhões de toneladas de
camarões por ano.
O camarão de água doce Macrobrachium amazonicum é amplamente distribuído na América
do Sul, da Venezuela à Argentina. Atualmente, esta espécie tem potencial importante para a
aquicultura. Entre as espécies que ocorrem no Brasil, M. amazonicum é a mais indicada para o
cultivo em regiões interioranas, é conhecida como camarão regional no Estado do Pará, camarão
canela e camarão sossego em outras regiões do Brasil. A carcinicultura de água doce é considerada
sustentável, pois é lucrativa, apresenta baixo impacto ambiental, gera empregos e auto-empregos
(MORAES-RIODADES e VALENTI, 2001), e se adapta bem em empresas que usam mão-de-obra
familiar (VALENTI, 1998; NEW, 2000).
Na década de 2000, tem crescido no Brasil o interesse na criação em cativeiro de M.
amazonicum para suprir um mercado consumidor crescente, que depende da exploração dos
estoques naturais (MORAES-RIODADES e VALENTI, 2004). No Pará, a Secretaria de Agricultura
(SAGRI) iniciou experimentalmente, a partir de 1996, a produção de pós-larvas de M. amazonicum.
Entretanto, M. rosenbergii ainda é a espécie mais cultivada, pois faltam estudos para viabilizar a
produção comercial do camarão-da-amazônia (MORAES-RIODADES e VALENTI, 2001). Desse
modo, estão sendo intensificados os esforços para produção de um pacote tecnológico destinado ao
cultivo comercial dessa espécie (MORAES-RIODADES e VALENTI, 2004). Luz, temperatura e
cor dos tanques são fatores que podem ter impacto sobre a ingestão do alimento em larvas de
crustáceos, condicionando a sobrevivência e ganho de peso (ANGER, 2001). Entre eles, a cor dos
tanques de cultivo merece destaque, pois é um fator que influencia o comportamento e alimentação
de larvas de muitas espécies de peixes e crustáceos (LIN & OMORI, 1993)
“No estado de Rondônia, ainda não se tem o cultivo de M. amazonicum, contudo sabe-se
que já houve a pratica da carcinucultura no ano de 2013, localizado na cidade de Ouro Preto do
Oeste o qual utilizou a espécie M. rosenbergii. Tal espécie foi escolhida por possuir uma grande
aceitação no mercado, mesmo sendo de natureza exótica na região norte. Por ser uma região com
solo de boa qualidade e clima favorável, sem muita variação climática, isso possibilitou a sua
criação. Com apoio do Fecomércio e OCB/SESCOOP-RO, foram ministrados cursos básicos sobre
o cultivo intensivo de camarão na Amazônia. Um dos fatores motivadores da criação do camarão é
a abundância de água, o baixo custo de investimento e o rápido processo que envolve em média até
140 dias para obter o camarão de maior porte conhecido por Litopenaeus vannamei ou camarão
marinho (NEWSRONDÔNIA, 2016)”.
O M. amazonicum por ser uma espécie nativa, apresenta muitas vantagens. Para a
aquicultura, a cultura de uma espécie nativa é uma alternativa que evita problemas ambientais como
fugas e o estabelecimento de espécies exóticas no ambiente, mudanças no habitat local e a
disseminação de patógenos (MORAES‐VALENTI e VALENTI 2010). M. amazonicum apresenta
grande potencial para a aquicultura. Embora seja um camarão pequeno, que pode alcançar até 16
cm e 30 g, sua carne apresenta textura mais firme e sabor mais acentuado em relação à carne de M.
rosenbergii e, por isso, é melhor aceita nos mercados consumidores (VALENTI, 2003). Eles são
bem conhecidos como alimentos com alto teor de proteína e baixo teor de gordura, contendo 16–
19% de proteína, 1,0–2,2% de lipídios totais e 85–90 kcal de energia bruta (GOPALAN et al.,
2000).
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Muitos estudos sobre a cultura desta espécie foram realizados durante a última década
(MACIEL e VALENTI, 2009; MORAES-VALENTI e VALENTI, 2010). Sabe-se que sua
densidade de estocagem e produtividade podem ser maiores ao aumentar a área de contato com o
uso de substratos (telas, galhos, redes) e aeração, proporcionando uma produção mais sustentável
com uma área menor e economia no uso da água. O uso de substratos permite maior densidade de
estocagem de camarão, reduz o crescimento heterogêneo e o comportamento agonístico, além de
melhorar o bem-estar animal (KARPLUS e SAGI, 2010). Os substratos podem ser associados ao
uso de aeradores, o que também permite aumentar a densidade de estocagem devido ao aumento de
oxigênio na água do tanque e reduz a geração de efluentes (NEW, 2000). A variação dos tamanhos
que ocorre em populações cultivadas do M. amazonicum e particularmente nos machos é o principal
obstáculo para a otimização do cultivo, já que os preços dos camarões são dependentes do tamanho
dos mesmos e da uniformidade do produto. O aumento do lucro na exploração comercial pode
depender de informações sobre o comportamento animal (HUNTINGFORD, 1991). É de
fundamental importância para o sucesso da produção o conhecimento das características biológicas
e comportamentais das espécies em estudo (PEZZATO, 1997).
Portando, o objetivo dessa pesquisa foi desenvolver de forma sustentável a criação do camarãoda-amazônia (Macrobrachium amazonicum) no estado de Rondônia, avaliando o desempenho
zootécnico dos camarões de água doce cultivados em três densidades diferentes.
2- MATERIAL E MÉTODOS
Local e Condições experimentais
Cultivo experimental do M. amazonicum, submetidos a diferentes áreas uteis realizou-se no
Laboratório de Aquicultura (LAQUA) do Departamento de Pesca da Universidade Federal de
Rondônia (UNIR) no bairro de Lino Alves Teixeira, Presidente Médici -RO. Foram utilizados 12
tanques circulares de fibra de vidro (figura1) com capacidade para 500 L, aproximadamente 0,40 m
de coluna d’água, providos de sistema de aeração individual, substrato artificial a fim de propiciar
áreas adicionais para fixação da biota (plâncton e bactérias) e refúgio para os camarões durante o
processo de ecdise objetivando reduzir perdas de exemplares por canibalismo. Os tanques foram
cobertos com telas (5,0 mm) a qual permitia a passagem da luz em mais de 70% e evitava a fuga
dos camarões e possíveis ataques de predadores.

Figura 1. Sistema experimental utilizado para o cultivo do camarão Macrobrachium amazonicum, no
laboratório de aquicultura (LAQUA). (Fonte: Dados da pesquisa, 2019).
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Delineamento Amostral
Foram testados três tratamentos, contendo quatro repetições com delineamento experimental
inteiramente casualizado, totalizando 12 unidades experimentais, as quais estavam dispostas em
duas fileiras com 6 caixas. As unidades foram lavadas e cheias com água com as mesmas condições
do tanque de cultivo. As caixas continham aeração constante, utilizando um compressor radial ¾
CV. Cada unidade contou com duas pedras difusoras, por onde o ar era difundido e incorporado à
água. Em condições normais de cultivo, não foram efetuadas trocas de água, fazendo-se somente a
reposição das perdas por evaporação para manutenção do nível.
A água utilizada para realizar a reposição das unidades experimentais (U.E) é a mesma água
advinda do tanque de cultivo da larvicultura comercial, o qual foi estocado em uma caixa de 1000L.
Diariamente, pela manhã, realizou-se analise dos parâmetros físico-químico, onde foram
observados com o auxílio de uma sonda paramétrica a temperatura, oxigênio dissolvido, pH,
condutividade.
Obtenção dos camarões
Os camarões utilizados foram adquiridos em larvicultura comercial (figura 2) com 10 dias
após a última metamorfose (PL10). Estes camarões foram transportados até o LAQUA em uma
caixa de polietileno de 1000L e aclimatados ao sistema e ao regime de alimentação.

Figura 2. Captura do M. amazonicum na larvicultura comercial. (Fonte: Dados da pesquisa, 2019).

O manejo diário consistiu na alimentação de duas vezes ao dia, na proporção de 0,2% do
peso vivo/dia, a qual era fornecida em comedouros (figura 3), com uma dieta seca comercial para
camarões marinhos contendo 32% de proteína bruta, 12% de lipídeos e 350 mg/kg de vitamina C.
Semanalmente as caixas foram sifonadas para retirada de resíduos acumulados no fundo e 50% da
água reposta com água na mesma concentração de alcalinidade e dureza referente ao tratamento.
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Figura 3. Alimentação dos camarões realizadas através de bandejas de alimentação. (Fonte: Dados da
pesquisa, 2019).

Realizou-se uma biometria inicial, com uma amostragem de 5% de todos os camarões, onde
foram pesados (g). Em seguida, foram distribuídos aleatoriamente nos três tratamentos, na
densidade de 5cam/0,72 m², 15cam/0,72 m² e 25cam/0,72 m². O cultivo teve duração de 30 dias.
Ao longo do experimento foram realizadas mais duas biometrias, com intervalo de 15 dias,
sendo elas: B-I e B-II. A cada biometria utilizou-se uma quantidade de 5 camarões por unidade
experimental, em que foram pesados em balança digital e medidos (cm) com o auxílio de um papel
milimetrado (figura 4).

Figura 4. Identificação biométrica dos camarões. (Fonte: Dados da pesquisa, 2019).

Análise dos dados
Os dados zootécnicos obtidos foram submetidos a análise de variância e as médias
comparadas pelo teste de Tukey, através do programa estatístico SAS (2001), considerando o nível
de confiança de 95%.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o estudo, os parâmetros limnológicos apresentaram pequenas flutuações, onde no
tratamento 1 a temperatura apresentou 28°C ± 1,9, o oxigênio dissolvido 6,4 ± 1,5, condutividade
103,1 µS ± 22,3, no tratamento 2 a temperatura em 28,6°C ± 2,1, o oxigênio dissolvido 6,2 ± 1,5,
condutividade 97,6µS ± 23,9 e no tratamento 3, a temperatura 28,2°C ± 2, oxigênio dissolvido 6,3 ±
1,6 e condutividade 86,1 µS ± 29,6. Segundo Maciel e Valenti (2009), M. amazonicum tolera uma
ampla faixa de fatores abióticos.
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Tabela 1. Variáveis físicas e químicas da água em sistemas fechados, sob diferentes densidades de estocagem
do M. amazonicum durante 30 dias experimentais.

Temp (°C)
pH
OD (mg/L)
Cond (µS)

Tratamento 1
28 ± 1,9
8±1
6,4 ± 1,5
103,1 ± 22,3

Tratamento 2
28,6 ± 2,1
7,8 ± 1,1
6,2 ± 1,5
97,6 ± 23,9

Tratamento 3
28,2 ± 2
7,9 ± 1
6,3 ± 1,6
86,1 ± 29,6

Literatura
27,5 - 31
7,4 - 8,4
4,6 - 6,1
40 - 70

*Valores médios ± desvio padrão. **Literatura: Sampaio; Silva; Santos & Sales (2017). Bachion e Sipaúba
Tavares (1992).

Dentre todos os paramentos apenas a condutividade apresentou níveis mais altos do que os
encontrados na literatura, este indica o total de íons em solução na água. Estando relacionado a
quantidade de sobra de ração ao sistema de cultivo e consequentemente muito mais material
orgânico. Assim, havendo um aumento na quantidade de íons na coluna d’água.
Durante o período experimental não foi observado diferença (P > 0,05) para o peso final e
comprimento total entre os tratamentos (tabela 2). Os tratamentos com 5, 15 e 25 camarões/m² o
ganho de peso médio diário (GMD) com 15 dias ficou com 0,01 g.dia-1 e com 30 dias obteve um
GMD de 0,01; 0,01 e 0,02 g.dia-1, o qual numericamente é possível observar um maior
desempenho no tratamento de maior densidade de estocagem (25 camarões), quando comparado
aos outros tratamentos.
Tabela 2. Peso médio após 15 e 30 dias de produção em sistema fechado, sob diferentes densidades de
estocagem de M. amazonicum.

Dias

15

30

Tratamentos

Variáveis

Referências
(Inicial)

1

2

3

CT, cm

-

6,66

6,49

Peso, g

0,2

0,31

GMD, g

-

CT, cm

CV, %

P

6,69

5,07

0,7202

0,38

0,37

19

0,4517

0,01

0,01

0,01

46,3

0,5061

-

7,57

7,34

8,49

7,11

0,1232

Peso, g

0,2

0,47

0,50

0,65

16

0,4517

GMD, g

-

0,01

0,01

0,02

71,2

0,4301

CT = comprimento total; GMD = ganho de peso médio diário; CV = coeficiente de variação; e P =
probabilidade.

Assim, pode-se inferir que o tratamento com 25 camarões/m² apresenta maior viabilidade
produtiva ao produtor, já que apresentou maior ganho de peso, com uma densidade de estocagem
maior, demonstrando maior homogeneidade dos animais produzidos. Com a produção de camarões
nesta densidade pode-se evitar gastos com o uso de técnicas para a homogeneização dos lotes, como
a estocagem de juvenis gradeados e a despesca seletiva.
Rodrigues (2011) em estudo com M. amazonicum em densidade de 10 e 20 camarões/m² e
alimentação alóctone, encontrou peso médio de 2,76±0,33 g e de 2,66±0,26 g após 60 dias
experimentais. Segundo Maciel & Valenti (2009), a produção em alta densidade (40 e 80/m²)
interfere diretamente no desenvolvimento dos animais, apresentando camarões menores do que o
esperado e com diminuição do número de animais com capacidade reprodutiva.
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A mortalidade de M. amazonicum foi maior no tratamento com 25 camarões/m², com médias
de 9,75 e 8,75 de mortalidade, respectivamente. Resultando uma significância (P > 0,05) quando
comparados aos demais tratamentos (Tabela 3). Tal ocorrido pode estar ligado diretamente aos altos
valores encontrados para a condutividade da água como as variações na temperatura da água,
decorrente das mudanças climáticas bruscas.
Contudo em trabalhos já realizados com o M. amazonicum em viveiros escavados, com
duração de 5,5 meses, observou sobrevivência na produção de M. Amazonicum de 72,2±2,4%,
72,8±5,1%, 65,6±2,7% e 71,4±12,3% nas densidades de 10, 20, 40 e 80 camarões/m²,
respectivamente (MORAES-RIODADES, 2001). Rodrigues (2011) demonstrou sobrevivência de
56 e 46% para M. amazonicum em densidade de 10 e 20 camarões/m². Moraes-Riodades e Valenti
(2010), em estudo M. amazonicum em viveiros, obtiveram sobrevivência de aproximadamente 70%.
Tabela 3. Mortalidade após 15 e 30 dias de produção em sistema fechado sob diferentes densidades de
estocagem de M. amazonicum.
Tratamentos
Variável
CV,%
P
1
2
3
MO 1
2,25
3,75
9,75
74,6
0,0542
MO 2
1,00b
1,25b
8,75a
92,5
0,0162
b
b
a
MOT
3,25
5,00
18,5
63,8
0,0082

MO = Mortalidade; MOT = Mortalidade total; CV% = Coeficiente de variação; P =
Probabilidade; Letras diferentes na mesma linha, indicam diferença significativa pelo teste de
tukey<0,05.

4- CONCLUSÃO
Através dos resultados observados neste trabalho, podemos concluir que a produção de M.
amazonicum em sistema fechado durante 30 dias e sob estas condições experimentais não
apresentaram influência da densidade no desempenho zootécnico. Assim, recomenda-se a utilização
de densidades maiores com um maior tempo experimental, proporcionando desempenho produtivo
satisfatório.
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OCORRÊNCIA E ASPECTOS REPRODUTIVOS DO CARANGUEJO Goyazana castelnaui
(H. MILNE-EDWARDS, 1853) (DECAPODA: TRICHODACTYLIDAE) EM UM BREJO
DE ALTITUDE NO SEMIÁRIDO PERNAMBUCANO, BRASIL
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O Goyazana castelanui é um caranguejo dulcícola, encontrado em rios de planícies e drenagem
atlântica. Trata-se de uma espécie pouco conhecida, principalmente no que concernem os aspectos
biológicos. A maioria dos trabalhos existentes na literatura descrevem a distribuição e ocorrência.
Para o Brasil a espécie foi registrada nos estados do Pará, Maranhão, Tocantins, Sergipe, Bahia,
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Pernambuco em baixas altitudes. O presente
trabalho registra a primeira ocorrência do G. castelanui para um brejo de altitude e descreve alguns
parâmetros reprodutivos. Coletas noturnas foram efetuadas entre setembro e outubro de 2015 no
distrito de Canaã, município de Triunfo/PE, nas coordenadas 07°54,347’ S e 038°05,764’ W, 496 m
de altitude. De cada indivíduo foi determinado o sexo, a largura cefalotorácica (LC) e o peso úmido
(P). Análises macro e microscópica foram realizadas para determinar os estágios de maturação e
descrever o trato reprodutor de ambos os sexos. Foram coletados 07 indivíduos (6 fêmeas e 1
macho). A LC variou de 30,60 a 40,21 mm (35,51 ± 4,6 mm) para fêmeas e 40,33 mm para o
macho. Quanto aos estágios maturacionais, os indivíduos foram classificados como em maturação
(57,14%) e maduros (42,85%), não sendo observados indivíduos imaturos e desovados/esvaziados.
O trato reprodutor feminino se apresentou constituído por um par de gonóporo, vagina, oviduto,
receptáculo seminal e ovário. As gônadas eram constituídas por células germinativas em diferentes
estágios maturativos e células foliculares. No macho, o trato reprodutor era constituído por um par
de gonopódio, pênis, ducto ejaculatório, vaso deferente (anterior, médio e posterior) e testículo. Nos
testículos, os ácinos estavam preenchidos por células germinativas e havia atividade
espermatogênica e células de sertoli. Com esse trabalho se amplia a área de distribuição do G.
castelnaui para o Brasil e se elucidam alguns aspectos reprodutivos da espécie.
Agradecimentos: Ao CNPQ - projeto universal 471219/2013-4 e a CAPES pelas bolsa de Pós
Graduação disponibilizadas para o desenvolvimento da pesquisa.
Palavras-chave: Decapoda dulcícola, Brachyura, Morfologia.
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CARACTERIZAÇÃO OVARIANA DO CARANGUEJO Goyazana castelnaui H. MILNEEDWARDS, 1853 (BRACHYURA: TRICHODACTYLIDAE) NO SEMIÁRIDO
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O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de identificar as características de maturidade de
fêmeas do caranguejo dulcícola Goyazana castelnaui (H. Milne-Edwards, 1853). Os indivíduos
foram coletados mensalmente entre set/14 e ago/15, em um trecho do rio Pajeú, no município de
Floresta/PE. 57 fêmeas foram capturadas, cujo aparelho reprodutor foi submetido à análises macro e
microscópicas. Foram identificados seis fases de desenvolvimento das células reprodutivas:
oogônias (OO - diâmetro de 32,9 ± 9,8 µm), oócitos pré-vitelogênicos (OPV - 96,8 ± 23,1 µm),
oócitos em vitelogenese inicial (OVI - 272,1 ± 12,7 µm), oócitos vitelogênicos (OV - 400,1 ± 12,1
µm), oócitos maturos (OM - 884,4 ± 14,0 µm) e oócitos atrésicos (OA). O aparelho reprodutor
feminino se apresentou constituído por tecido conjuntivo, células germinativas e células foliculares.
A análise macro e microscópica permitiu classificar as gônadas em cinco estágios de
desenvolvimento: Rudimentar/Imaturo (branco opaco: RGB 156-139-103): gônada delgada e
filamentosa, predomínio de OO e células foliculares na zona germinativa; Pouco desenvolvido/Em
maturação inicial (bege claro: 170-158-142): presença de OO e OPV; Em Desenvolvimento/Em
maturação final (bege escuro: 165-103-15 e laranja: 221-212-177): lobos aumentados, com oócitos
visíveis e abundantes. A zona germinativa é composta por OPV e OV; Desenvolvido/Maturo
(laranja escuro: 215-176-131): oócitos visíveis, predominância de OM com celulares foliculares
aplanadas; Esgotado/Desovado (translúcido: 222-168-78): o ovário apresenta aspecto filamentoso e
flácido, membrana espessa com células foliculares dispersas e presença de OA. Fêmeas do G.
castelnaui foram encontradas nos diversos estágios maturativos, indicando a atividade reprodutiva
no local, e com base no desenvolvimento das células germinativas, foi considerada a hipótese de
monofilia dos Brachyura.
Agradecimentos: Ao CNPQ - projeto universal 471219/2013-4 e à CAPES pelas bolsas de Pós
Graduação disponibilizadas para o desenvolvimento da pesquisa.
Palavras-chave: Brachyura, ambientes dulcícolas, reprodução, histologia.
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CONTAMINAÇÃO FÚNGICA DO PIRACUÍ COMERCIALIZADO NO MUNICÍPIO DE
SANTARÉM – PARÁ, EM DIFERENTES MEIOS DE CULTURA
Yana Karine da Silva Coêlho¹*; Edivaldo dos Santos Corrêa Miranda Neto¹; Djanira
Rodrigues Leão Peleja²; Hérlon Mota Atayde³
¹yanacoelho10@gmail.com/sousanetto55@gmail.com. Graduandos do Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas
(UFOPA); ²drlpeleja@gmail.com. Engenheira de Pesca/UFOPA; ³herlon.atayde@ufopa.edu.br. Coordenador da
pesquisa, Doutor em Ciências Pesqueiras nos Trópicos, Professor do curso de Engenharia de Pesca (UFOPA), autor
para correspondência.

RESUMO: O piracuí é um produto artesanal, com baixa atividade de água e bastante
comercializado em feiras e mercados de Santarém, sendo muitas vezes armazenados em lugares
inadequados, propício à contaminação. Nessa pesquisa foi determinada a contaminação por fungos
em amostras do piracuí comercializado nos mercados de Santarém. Adicionalmente, procurou
apontar o meio de cultura mais eficiente na quantificação dessa contaminação. As amostras foram
obtidas em três feiras de Santarém e o cultivo foi realizado em quatro meios de cultura: RBCA,
SABC, BDA e DG18. Os resultados apontaram que o piracuí comercializado na cidade de Santarém
está com o nível de contaminação de fungos acima do recomendado, sendo a Feira A a que
apresentou o menor índice de contaminação e a Feira B, o maior. Em relação ao crescimento de
colônias em diferentes meios de cultura, a análise de variância mostrou que não houve diferença
significativa entre os meios. Porém, recomenda-se o uso do meio RBCA para quantificação da
micobiota do piracuí, pois o mesmo apresentou o maior índice de contaminação entre os meios de
cultura utilizados, além de permitir uma melhor visualização das colônias.
Palavras-chave: Fungos; Farinha; Micobiota; Feiras.
ABSTRAT: Piracuí is a handcraft product, with low water activity and widely comercialized in
fairs and markets of Santarém, often being stored in inappropriate places, adequate to
contamination. This research determined the contamination by fungi in samples of piracuí
comercialized in the fairs of Santarém. Additionally, it sought to point out the most efficient culture
medium for quantification of this fungi contamination. Samples were obtained from three fairs in
Santarém and cultivated in four culture media: RBCA, SABC, BDA and DG18. The results showed
that the piracuí marketed in the city of Santarém has the level of fungal contamination above the
recommended, being Fair A the one with the lowest contamination index and Fair B, the highest.
Regarding colony growth in different culture media, analysis of variance showed no significant
difference between the media. However, it is recommended to use the RBCA medium to quantify
the piracuí mycobiota, since it presented the highest contamination index among the culture media
used, besides allowing a better visualization of the colonies.
Key words: Fungi; Meal; Mycobiota; Fairs.
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1- INTRODUÇÃO
Diferente de outras localidades do país, a região Norte se destaca pela preferência no consumo
de pescado em sua alimentação, quando comparado à outras fontes de proteínas animal (LOPES et
al., 2016). Os produtos derivados do pescado possuem alto valor nutritivo, sendo excelentes fontes
de proteínas, sais minerais, ácidos graxos da série ômega 3 e vitaminas do complexo B. A elevada
disponibilidade do produto na região, faz com que o produto seja amplamente comercializado em
feiras livres e supermercados seja ele fresco, salgado ou seco, representando assim um elevado
valor econômico e cultural (NUNES et al., 2013). Apesar da sua importância econômica, ainda há
poucas fábricas e entrepostos especializados no beneficiamento do produto no Brasil (AMARAL et
al., 2017), principalmente de espécies nativas.
Originário da cultura indígena, como estratégia de conversação do peixe na época de escassez,
o piracuí (pira=peixe, cuí=farinha) é um derivado do pescado e possui grande destaque na culinária
local (SÁ-FILHO, 1998; MILLER e NAIR, 2006). É preparado de forma artesanal por ribeirinhos e
pescadores da região amazônica a partir da utilização do peixe fresco, muitas vezes estes de baixo
valor comercial. Como procedimento padrão o peixe é assado, mas pode também ser cozido, esse
procedimento facilita a retirada da massa muscular dos ossos, sendo em seguida desidratado em
tachos de barro ou fornos abertos e adicionado sal (LOURENÇO et al., 2011) mantendo assim, as
características nutricionais, essenciais à alimentação humana por um longo período de tempo
(RIBEIRO, 1997).
A fabricação de forma artesanal pode gerar impactos relevantes nos aspectos higiênicosanitários do produto, podendo levar a contaminação física e biológica em pontos críticos
resultando no comprometimento da qualidade do produto final (JUNIOR et al., 2017). Aliado a isso,
o armazenamento inadequado nas feiras e mercados, em condições desfavoráveis de umidade e
ventilação propiciam a multiplicação de microrganismos como os fungos que podem ser
responsáveis pela deterioração dos alimentos e ainda produzirem micotoxinas, que são metabólitos
secundários que podem apresentar atividade mutagênica, carcinogênica e teratogênica, acarretando
riscos para a saúde humana (FARIAS et al., 2000; SILVA et al., 2012). Muitas vezes o produto
final obtido, não atinge padrões de sanidade compatíveis com as exigências presentes na legislação
brasileira (MENEZES et al, 1999).
Considerando ainda a permanente problemática quanto a produção de forma artesanal, ao
armazenamento praticado pelos manipuladores desse produto e os possíveis danos à saúde do
consumidor devido o consumo de alimentos contaminados por fungos, essa pesquisa busca
determinar a contaminação por fungos em amostras do piracuí comercializado nos mercados de
Santarém. Adicionalmente, procura apontar o meio de cultura mais eficiente na quantificação dessa
contaminação.
2- MATERIAL E MÉTODOS
O município de Santarém está situado à margem direita do Rio Tapajós, no Oeste do estado
do Pará, nas coordenadas latitude 02°26’22”S e longitude 54°41’55”W. Segundo dados do IBGE, a
população estimada em 2016 é de 294.447 habitantes cuja extensão total de sua área é de
17.898.389km².
O experimento foi do tipo inteiramente casualizado, realizado em duplicata, em esquema
fatorial 3 x 3, que consistiu em três locais de amostragem distintos: Feira do Pescado, Mercado
Modelo e Mercadão 2000 – os principais pontos de comercialização do produto na cidade.
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A quantificação dos fungos contaminantes no piracuí foi realizada por meio do
plaqueamento em superfície, utilizando-se a diluição de 25g desse produto em 225mL de água
peptonada 0,1% (1:10). A seguir, foram feitas diluições 1:100 e 1:1000, realizando-se 2 repetições.
De cada diluição foram retiradas alíquotas de 0,1mL e transferidas para placas de Petri com
o meio de cultura Ágar Dicloran Rosa de Bengala Cloranfenicol (DRBC), Ágar Sabouraud
Dextrose Cloranfenicol (SABC), Ágar Batata Dextrose Cloranfenicol (BDAC) e Ágar Dicloran
Glicerol 18% (DG18). As placas foram mantidas em temperatura ambiente, durante sete dias, sendo
diariamente enumeradas as colônias existentes.
O resultado dessa quantificação foi expresso em Unidades Formadoras de Colônias por
grama do produto (UFC/g).
Os diferentes morfotipos das colônias foram submetidos à cultura monospórica e
posteriormente isolados em tubos de ensaio com meio de cultura Ágar Sabouraud (SAB), sendo os
isolados conservados para posterior teste de toxicidade.
Os resultados foram submetidos a análise de variância (ANOVA), sendo as médias
comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, por meio do software estatístico Bioestat
5.0.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados das análises (Tabela 1) apontaram que todas as amostras estavam
contaminadas, sendo que aquelas coletadas na Feira A e na Feira C apresentaram diferença
estatisticamente significativa em relação ao número de colônias (F = 3,6805; p = 0,0294). Quanto a
quantificação da contaminação nos diferentes meios de cultura, o teste estatístico demostrou que
não houve diferença entre os mesmos (F = 1,6950; p = 0,1749), ou seja, qualquer um dos quatro
meios sólidos testados nessa pesquisa pode ser utilizado para a enumeração da contaminação por
fungos.
Tabela 1: Contaminação média por fungos (em UFC/g, unidade formadora de colônias por grama de produto) presentes
no piracuí comercializado em três feiras de Santarém, Pará.

Contaminação fúngica
(em UFC/g, mínimo - máximo)
Feiras

Feira A

Por meio de cultura
RBCA*

SABC**

BDAC***

DG18****

3,6 x 102

7,6 x 104

1,5 x 105

1,5 x 105

(2,7x102

Feira B

1,0 x 106
(1,0x106

Feira C

–

1,0x106)

1,0 x 106
(1,0x106

Média por meios
de cultura

–

4,4x102)

–

1,0x106)

6,7 x 105 A

(1,8x103

–

1,5x105)

6,3 x 105
(1,5x105

–

1,1x106)

3,7x103
(4,3x103

–

3,0x103)

2,4 x 105 A

(1,5x105

–

1,5x105)

4,9x103
(6,6x103

–

3,3x103)

1,1 x 103
(1,3x102

–

2,1x103)

5,2 x 104 A

(1,5x105 –

1,5x105)

1,1 x 106
(1,1x106 –

1,1x106)

1,2 x 105
(1,5x105 –

1,0x105)

4,6 x 105 A

Média por
feiras
9,4 x 104 a
(2,7x102 – 1,5x105)

2,8 x 105 ab
(6,6x103 – 1,1x106)

6,9 x 105 b
(1,3x102 – 1,0x106)

-

(2,7x102 – 1,0x106) (1,8x103 – 1,1x106) (1,3x102 – 1,5x105) (1,5x105 – 1,1x106)

LEGENDA: * Ágar Rosa Bengala Cloranfenicol, ** Ágar Sabouraud Dextrose Cloranfenicol, *** Ágar Batata
Dextrose Cloranfenicol, **** Dicloran Glicerol 18.
Letras diferentes (maiúsculas na mesma linha e minúsculas na mesma coluna) indicam diferenças estatisticamente
significativas.
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As amostras da Feira C apresentaram o maior média de contaminação dentre as feiras.
Relatos voluntários indicam que essa feira tem menor movimentação de clientes entre as demais,
fato que provavelmente acarreta um maior tempo de armazenamento e exposição do piracuí à venda
nesse local, e consequentemente a sua maior contaminação por fungos.
Segundo Rodrigues et al. (2017), a proliferação desses microrganismos é comum, visto que
a Região Norte possui temperatura e umidade elevadas e estas influenciam diretamente no
crescimento dos mesmos, principalmente quando os alimentos são armazenados de forma
inadequada.
Esses fatores ambientais, em associação aos demais – provável secagem ineficiente,
manipulação inadequada, condições insatisfatórias de higiene dos equipamentos, utensílios e
instalações – podem ter contribuído para a alta contaminação apresentada pelas amostras. Pontes
(2012) reforça que é impossível evitar a presença de fungos, pois esses microrganismos estão
disseminados no ambiente.
Embora o piracuí comercializado da Feira A apresentar o menor índice de contaminação,
todas as amostras apresentaram contaminação média superior àquela recomendada legislação
brasileira para alimentos de pescado, sendo o padrão aceito para fungos é de 10 4 UFC/g (JUNIOR
et al., 2017). Estes resultados foram similares aos estudos realizado por Santos e Freitas (2004) e
Nunes (2011), ambos da região Norte, respectivamente com o piracuí e o pirarucu salgado seco,
onde o índice de contaminação ultrapassou o limite recomendado por Junior et al., (2017).
Outro alimento seco, a farinha de mandioca no município de Coari (AM), apresentou índice
de contaminação que não ultrapassaram o limite recomendado. Porém, vale ressaltar que a presença
de fungos é preocupante uma vez que podem ser potencialmente produtores de micotoxinas (PITT
E HOCKING, 2009).
Considerando que nas operações analíticas microbiológicas o melhor método de
quantificação é aquele que recupera um maior número de Unidades Formadoras de Colônias (UFC),
recomenda-se que seja utilizado o meio RBCA, visto que o mesmo apresentou o maior índice de
contaminação entre os meios de cultura utilizados, além de permitir uma melhor visualização das
colônias devido presença de alguns componentes do meio como: corante Rosa de Bengala, que
restringe o crescimento excessivo das colônias de fungos com desenvolvimento rápido, permitindo
assim que colônias de fungos com desenvolvimento lento também se desenvolvam; o pH reduzido
inibe a dispersão dos fungos e a presença do antibiótico Cloranfenicol inibe o crescimento de outras
bactérias presentes no produto (SILVA, 2010).
Outro alimento seco (erva mate) analisado por Saatkamp (1998) apontou que o meio RBCA
apresentou maior quantificação de contaminação, em contrapartida a menor foi detectada no meio
BDAC. Mesmo se tratando de um produto de origem vegetal, os resultados assemelham-se,
portanto, ao resultado encontrado no presente trabalho em relação aos mesmos meios.
5- CONCLUSÃO
Todas as amostras apresentaram alto índice de contaminação, sugerindo que o produto
apresenta condições insatisfatórias para consumo pelo homem. A Feira C foi a mais contaminada e
necessita de intervenções quanto à armazenamento e manipulação do piracuí. Não houve diferença
estatisticamente entre os meios de cultura, mas o RBCA foi o meio que apresentou melhor
eficiência, sendo o recomendado para análise da contaminação por fungos em piracuí.
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RESUMO: No Brasil, o quadro contemporâneo mostra-se extremamente favorável à piscicultura,
sobretudo de espécies nativas, na qual correspondem ao setor de produção que mais cresce no
mundo e que pode ser utilizada como recurso de desenvolvimento social e econômico, além de
possibilitar o uso dos recursos hídricos locais. Neste contexto, o trabalho apresenta a caracterização
e análise da piscicultura realizada na zona rural do município de Alenquer, Pará. Durante os anos de
2017 a 2019, foram realizadas investigações a 71 agentes produtivos por meio da aplicação de
formulários semiestruturados que abordavam aspectos sociais do piscicultor e técnicos sobre as
criações de peixes. Os produtores são em sua maioria do sexo masculino (76,06%), com idade
média de 44,02 anos (±14,76) e baixo grau de escolaridade. A piscicultura na região é direcionada
para o tambaqui e o híbrido tambatinga, sendo realizada de forma extensiva e rudimentar,
majoritariamente em caráter familiar e pouca organização comercial, praticada geralmente em
açudes, sem qualificação ou suporte técnico visando atender a subsistência e/ou como complemento
da renda. Os produtores não realizam o monitoramento da qualidade da água e muitas propriedades
apresentam falhas na gestão e manejo empregado, além de enfrentarem inúmeros entraves para a
realização da atividade, como o alto custo dos insumos (ração), o roubo do pescado e a ausência de
assistência técnica, indicando a falta de organização e incentivo por parte de políticas públicas na
atividade, fatores que acabam por comprometer o desenvolvimento e a permanência de produtores
no setor.
Palavras-chave: produção de peixes, piscicultura familiar, extensiva, região Norte
ABSTRACT: The contemporary picture is extremely favorable to the fish farming, especially of
native species, which corresponds to the sector of production that grows the most in the world and
that can be used as a resource of social and economic development, and enable the use of local
water resources. Facing this picture, the work presents the characterization and analysis of the fish
farming sector carried out in the municipality of Alenquer, Pará. During the years 2017 a 2019,
investigations were carried out to 71 productive agents through the application of semi-structured
forms that addressed social aspects of the fish farmer and technicians on fish farms. The producers
are mostly male (76.06%), with a mean age of 44.02 (±14.76) and a low level of education. The
breeding of fish in the region is directed to tambaqui and tambatinga hybrid, being carried out in an
extensive and rudimentary way, mostly family and little commercial organization, usually practiced
in sugars, without qualification or technical support to meet subsistence and/or as a supplement to
income. The producers do not carry out water quality monitoring and many properties have
management and management failures, besides facing numerous obstacles to the accomplishment of
the activity, as the high cost of inputs (ration), the theft of fish and the lack of technical assistance,
indicating the lack of organization and incentive by public policies in the activity, factors that end
up compromising the development and permanence of producers in the sector.
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1- INTRODUÇÃO
A produção mundial aquícola chegou a 110,2 milhões de toneladas em 2016, dando destaque
a piscicultura com 54,1 milhões de toneladas (FAO, 2018). A piscicultura é um dos segmentos da
aquicultura destinado à criação de peixes e no Brasil é representada por 83% pela produção de
tilápias (Oreochromis niloticus) e outros peixes redondos como o tambaqui (Colossoma
macropomum), e o híbrido tambatinga (♀Colossoma macropomum X ♂Piaractus brachypomus Pirapitinga) (SEBRAE, 2015).
O Brasil é um país com grande potencial para a criação de peixes, pois o clima tropical é
predominante em grande parte dos estados, conta com a abundância de recursos hídricos, a
produção de grãos para formulação de dietas balanceadas, além de possuir espécies com grande
potencial zootécnico e mercadológico (MPA, 2013). A produção piscícola possui números
expressivos, com a contribuição de 485,2 mil toneladas, com aumento da produção nas regiões
Nordeste, Sul e Centro-Oeste do país (IBGE, 2017).
A região norte brasileira, apresenta o maior consumo per capita de pescado, porém o produto
oriundo da pesca extrativista não está sendo o suficiente para atender a demanda do mercado
consumidor, além de não possuir oferta regular em função de condições ambientais e medidas de
ordenamento dos estoques pesqueiros, sendo assim, a piscicultura continental surge como
alternativa de produção de alimento e renda para a população local (BRABO et al., 2017). Neste
cenário, a mesorregião do Baixo Amazonas tem destaque no território paraense por ser uma área de
maior diversidade e produção de espécies nativas (BRABO, 2014; BRABO et al., 2015), no entanto
poucos trabalhos tem sido realizados na região.
Dessa maneira, o objetivo do estudo foi caracterizar a piscicultura realizada na zona rural do
município de Alenquer, no Baixo Amazonas, Pará, afim de contribuir ao conhecimento sobre o
perfil dos criadores de peixes na região e gerar informações para o estabelecimento de estratégias
que contribuam para a estruturação, aprimoramento, desenvolvimento e manutenção do setor,
pautados na organização da atividade.
2- MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
O estudo foi realizado na área rural do município de Alenquer (S 02°07’25.1” e W
054°58’56.7”) à margem esquerda do rio Amazonas no estado do Pará, sendo limitado pelos
municípios de Óbidos, Curuá, Monte-Alegre, Santarém e Almerim (Figura 1), integrando a
mesorregião do Baixo Amazonas e a microrregião de Santarém. O município ocupa uma área
territorial de 23.645,452 km² e fica a 701 km em linha reta de Belém (capital do estado), com
população, conforme estimativas do IBGE de 2018, de 56.480 habitantes, destes, cerca de 47%
vivem na área rural (SIIS, 2014).
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Figura 1. Localização da área de estudo, município de Alenquer, Baixo Amazonas, Pará
Coleta de dados
Para a escolha dos piscicultores, o trabalho contou com o apoio da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente (SEMMA) e a Secretária Municipal de Agricultura e Abastecimento (SEMAB) do
próprio município, sendo selecionados para a amostra somente aqueles que desempenham a
piscicultura ativamente e que representam a realidade do sistema de criação local.
Os dados foram obtidos através de aplicações de formulários semiestruturados nos anos de
2017 a 2019, em 12 comunidades (Palhal, Massaranduba, Maimá, Macupixi, Igarapé Grande, Farol,
Curva do bom vento, Cujubim, Camburão Caititu e Aperta unha), distribuídas tanto em áreas de
várzea quanto de terra firme. O formulário era composto por perguntas abertas e fechadas que
abordavam aspectos relacionados ao perfil socioeconômico do produtor, ao sistema produtivo, as
práticas de manejo adotadas, aos aspectos de comercialização, além de outras questões relevantes à
atividade na região.
As entrevistas foram realizadas com piscicultores em suas propriedades, junto aos formulários
os entrevistadores assinaram um termo de Consentimento Livre-Esclarecido para a autorização da
pesquisa, além da permissão de registros de imagens e gravações de áudios, com o objetivo de
ilustrar as informações obtidas.
Na abordagem foi utilizado o método não probabilístico de amostragem por cadeias de
referência (amostragem por redes), ou seja, utilizando-se, para o recrutamento dos sujeitos da
pesquisa, a técnica metodológica ‘snowball’ também conhecida como bola de neve (PENROD,
2003). Essa técnica é utilizada em pesquisas sociais onde os participantes seguintes são recrutados a
partir da rede de conhecidos dos elementos já presentes da amostra até que se alcance o objetivo
proposto.
O perfil dos piscicultores foi agrupado conforme o porte dos empreendimentos, no qual foram
estabelecidas duas categorias de agrupamento (I – pequeno, e II – médio/grande), determinadas
pelas características de tamanhos de área/volume útil utilizados na atividade (Tabela 01).
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Tabela 01. Critério de classificação por modalidade de infraestrutura e porte dos empreendimentos
de piscicultura, no município de Alenquer, Pará.
Modalidade
Porte*
Pequeno
Médio/Grande

Barragem/escavado
(hectare)
<5
≥5

Tanque-rede (m3)

Fluxo contínuo (m3)

< 1.000
≥ 1.000

< 500
≥ 500

*Resolução CONAMA n° 413, de 26 de junho de 2009

Análise de dados
Os dados coletados nos empreendimentos visitados foram registrados em planilhas eletrônicas
do Microsoft Excel 2016®, submetidos a análise gráfica e estatística descritiva (média e desvio
padrão) (TRIOLLA, 2005)
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dentre os produtores entrevistados no município de Alenquer, a maioria foi do sexo masculino
(76,06%), com idade variando de 20 e 78 anos e média de 44,02 anos (±14,76), casados e possuindo
apenas o ensino fundamental incompleto.
A escolaridade está abaixo do registrado em outras regiões, como no estudo realizado por Lima
(2018) no estado do Amazonas, em que a maioria apresentava o ensino médio completo e de
Zacardi et al. (2017) na área urbana de Santarém (PA), em que a maioria dos produtores de peixes
possuía o ensino fundamental completo.
Diversos autores como Miyajima (2008), Debus (2016) e Brabo et al. (2017) relatam o quanto o
baixo nível de instrução, por parte dos produtores, dificulta a obtenção de crédito em empresas de
fomento agrícola, prejudica a transferência e capacitação de mudanças relacionadas às tecnologias,
além de comprometer o monitoramento adequado de seus custos de produção.
Em relação às propriedades, todos os produtores relataram utilizar recurso próprio para
implementar as instalações de criação e manejo. As pisciculturas possuem acesso de estradas e
vicinais durante o ano todo, situação favorável e que não acarreta em problemas de
escoamento da produção. No entanto, a criação de peixes é majoritariamente de caráter familiar, de
pequena escala e voltada para a subsistência, auxiliando no desenvolvimento e segurança alimentar.
Para a maioria, dos produtores a piscicultura não é a única e nem a principal fonte de renda, as
quais se concentram na agricultura e pecuária (Figura 2). Dessa forma, a criação de peixes em
cativeiro é apenas uma diversificação das produções, o que caracteriza a atividade como
complementar e secundária, sendo responsável pelo fraco desenvolvimento do setor.

Figura 2. Atividades produtivas realizadas pelos piscicultores no município de Alenquer, Pará.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

6

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

Essa realidade não difere de outras regiões do país, visto que em decorrência da menor escala de
produção, a capacidade produtiva e lucrativa é baixa, forçando o produtor a diversificar com outras
culturas para diluir os custos e aumentar a renda (OSTRENSKY & BOEGER, 2008). O ganho
econômico gerado pelo empreendimento acaba sendo inferior àqueles gerados com as demais
atividades produtivas, não correspondendo com parte significativa na renda total da propriedade
(SCHIRMER & CARDOSO, 2011), culminando no abandono da atividade por causa das baixas
produtividades, restrições financeiras, do descrédito e do desconhecimento de mercado (ZACARDI
et al., 2017).
Ressalta-se que dos entrevistados, 61,97% não possuem o Cadastro Ambiental Rural (CAR),
mas sabem da importância do registro e do quanto é essencial para a obtenção do licenciamento
ambiental. Por utilizar recursos naturais e ser considerada potencialmente poluidora, a atividade de
piscicultura está sujeita a obrigatoriedade do licenciamento ambiental, com normas e critérios
estabelecidos pela Resolução n° 413, de 26 de junho de 2009 do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA). Portanto, o piscicultor deve requerer o licenciamento ambiental junto ao
órgão competente, desde as etapas iniciais de seu planejamento e instalação até a sua efetiva
operação.
Em qualquer parte do país, a instalação, funcionamento ou ampliação da atividade, sem licença
ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou contrariando as normas legais e
regulamentares pertinentes, estão sujeitas às sanções como: advertências, multas, paralisação
temporária ou definitiva da atividade, incluindo as penalidades previstas na Lei de Crimes
Ambientais (LEI 9.605/98) com pena de detenção, de um a seis meses, ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente. Além de ser obrigatório o licenciamento ambiental é requisito para a obtenção de
financiamento e certificações de produtos para a venda no mercado interno e para o exterior.
O principal sistema de criação realizado no município de Alenquer apresenta um conjunto de
características intermediárias entre os sistemas extensivo e semi-intensivo (Figura 3), assim como
observado por Nakauth et al. (2015) no município de Tabatinga (AM) e por Zacardi et al. (2017) na
zona urbana de Santarém (PA). A maioria dos piscicultores possuem apenas um açude na
propriedade, com lâmina d’água média de 0,12 hectares e não controlam a produção, sendo
considerados piscicultores de pequeno porte, conforme o estabelecido na Resolução CONAMA n°
413, de 26 de junho de 2009.

Figura 3. Imagens dos açudes utilizados para a criação de peixes no município de Alenquer, Pará.
Em relação a qualidade da água de criação, grande parcela dos produtores (95,8%) afirmaram
não realizar o monitoramento dos parâmetros limnológicos como pH, nível de amônia, temperatura,
níveis de oxigênio entre outros indicadores, e justificaram a carência de avaliação e
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acompanhamento da qualidade, devido à escassez de suporte técnico e a ausência de equipamentos
e/ou kit do produtor.
O principal tipo de criação encontrado nas propriedades visitadas foi o monocultivo, com a
finalidade de recria e engorda, e produção direcionada sob o tambaqui e o híbrido tambatinga. Os
produtores que afirmaram fornecer ração balanceada a criação, informaram: a) comprar o produto
de lojas agropecuárias do próprio município; b) utilizar em média, meia a uma saca por mês,
dependendo da quantidade de estocagem, e c) realizar o arraçoamento, por lance manual, durante
duas vezes ao dia em cada unidade produtiva. De acordo com a maioria dos piscicultores (94,37%),
a aquisição de alevinos é adquirida de outras propriedades.
As principais dificuldades e limitações relatadas, e que influenciam de forma negativa no
desenvolvimento da atividade, foram (em ordem decrescente de importância): o preço dos insumos,
mais especificamente o custo com ração; o roubo dos peixes; ausência de assistência técnica e
informações sobre manejo dos peixes; dificuldades de licenciamento; a qualidade da água e as
limitações de financiamento.
O alto custo da ração somado com a carência do conhecimento técnico dos piscicultores, geram
problemas relacionados a organização da produção e as Boas Práticas do Manejo (BPM’s), como
por exemplo o uso de alimentos alternativos como: milho e macaxeira na dieta alimentar dos peixes,
essa realidade promove baixa qualidade no produto e acarreta em perdas de produtividade o que
pode acabar causando a estagnação e até mesmo a desistência da atividade. Outro ponto importante,
é a falta de assistência técnica, sendo um dos principais fatores que corrobora para o
enfraquecimento da produção aquícola no estado (BRABO, 2014).
Essa realidade acontece em todo o Brasil, sendo predominantemente informal e caracterizada
pelo uso de métodos de criação artesanais (SIDÔNIO et al., 2012), e combinado a isso, a falta de
priorização de políticas públicas para promoção da produção aquícola, que ocasiona entraves e
impede o desenvolvimento e crescimento do setor (ROCHA & ROCHA, 2010).
Todos esses impasses ocorrem sobretudo, pela falta de legalização, assistencialismo e pelos
produtores não investirem em tecnologia. Pois, não existe de fato no estado um ambiente
institucional e organizacional favorável à produção de pescado, com políticas de incentivo à
produção e a suprir os gargalos da cadeia produtiva, situações que provocam, a curto e médio prazo,
grande desestímulo e motivo de abandono da atividade (ZACARDI et al., 2017).
4- CONCLUSÃO
A piscicultura praticada no município de Alenquer é caracterizada como familiar, de pequena
escala e voltada para a subsistência, visto que os produtores realizam a criação de peixes redondos
como o tambaqui e a tambatinga de forma simples (em açudes), sem qualificação técnica e em
empreendimentos de pequeno porte.
Deste modo, tão importante quanto o acompanhamento técnico de um profissional responsável
pela manutenção do processo produtivo, é a capacitação para os próprios piscicultores, já que estes
podem adquirir novos conhecimentos e aprimorar técnicas de controle sobre informações
produtivas, práticas de manejo, além da gestão econômica e financeira, que são instrumentos
fundamentais para se alcançar o sucesso no empreendimento.
No entanto, a piscicultura exerce uma função importante para uma parcela da população que
usufrui dos recursos naturais, gerando ocupação e proporcionando melhor qualidade de vida, uma
vez que a criação auxilia no desenvolvimento e segurança alimentar desses produtores locais.

5- AGRADECIMENTOS
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RESUMO: Define-se como pescado todos os organismos aquáticos, animal ou vegetal, de origem
fluvial, marinha ou estuarina, destinados à alimentação humana, esse é um termo genérico,
envolvendo peixes, crustáceos, moluscos, algas e outros organismos aquáticos. Sob o ponto de vista
nutricional, o pescado possui características específicas que o fazem um alimento benéfico. O
pescado é uma das principais fontes de proteína na alimentação humana, caracterizado por elevada
digestibilidade e alto valor biológico, além de um elevado teor de ácidos graxos poli-insaturados,
sendo um alimento mais saudável do ponto de vista nutritivo. Assim, este trabalho teve como
objetivo realizar a caracterização da composição centesimal de três espécies de peixes da Bacia do
Rio Flechal, localizada no município de Pracuúba no estado do Amapá. Nos mês de Março e Maio
de 2019, foram coletados 13 Traíras (Hoplias malabaricus), 15 Tamoatás (Hoplosternum littorale)
e 29 Cachorros de Padre (Trachycorystes galeatus). Os peixes foram filetados, tiveram a pele
retirada e foram mantidos congelados até o momento da análise. Para realização da determinação da
composição centesimal todos os filés retirados de cada espécie foram triturados e tiveram 100g de
amostras coletadas para determinação dos teores de umidade, resíduos minerais, lipídios, proteínas,
carboidratos e cálculo do valor calórico. As análises foram realizadas em triplicata e os
procedimentos realizados de acordo com os métodos propostos pelo Instituto Adolf Lutz. Os peixes
analisados apresentaram a seguinte composição centesimal (%) (média ± desvio padrão): Traíra,
umidade (80,03±0,78), resíduos minerais (1,10±0,03), lipídeos (0,26±0,08) proteínas (15,05±1,28),
carboidratos (3,76±1,39) e valor calórico (76,95±4,53); Tamoatá, umidade (77,86±0,26), resíduos
minerais (1,11±0,03), lipídios (1,06±0,22), proteínas (20,61±1,34), carboidratos (0,16±1,39) e valor
calórico (91,75±2,51); Cachorros de padre, umidade (79,90±0,45), resíduos minerais (0,69±0,24),
lipídios (4,42±0,53), proteínas (17,42±1,23), carboidratos (-2,72±1,10) e valor calórico
(102,49±5,24). Os valores da composição centesimal de H. malabaricus, H. littorale e T. galeatus
da Bacia do Rio Flechal, estiveram dentro da média esperada para peixes e apresentaram baixo
valor calórico, quando comparadas a outros alimentos. As espécies podem ser classificadas como
magras por apresentarem teor de lipídeos inferior a 5%. Os resultados obtidos neste trabalho podem
servir de subsídio em dietas nutricionais para seres humanos, permitindo assim, uma adequada
utilização dietética destes peixes. Porém, outros estudos devem ser conduzidos com a finalidade de
avaliar uma possível variação da composição centesimal destas espécies em função da sazonalidade
e área de captura.
Palavras-chave: Pescado, Proteína, Composição nutricional.
Apoio: Universidade do Estado do Amapá/UEAP.
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Resumo: As áreas de várzea são locais de grande diversidade biológica e a ictiofauna
dessa região possui ampla riqueza. Ambientes dessa natureza servem como berçário
para variadas espécies, pois proporcionam grande variedade de alimentos, desde
sementes de árvores até o fluxo normal da cadeia alimentar. A importância do estudo da
alimentação natural de peixes abrange a compreensão da ecologia das espécies, suas
relações tróficas e suas dinâmicas alimentares com relação ao ambiente em que estão
inseridas, além disso, podem vir a auxiliar como referências para possíveis ações de
manejo agindo diretamente na ictiofauna. O presente trabalho teve como objetivo
mostrar a importância sobre a dieta alimentar e a composição da ictiofauna em uma
região de várzea do Rio Amazonas. As coletas foram realizadas em cinco diferentes
pontos (P1, P2, P3, P4, P5) em um total de cinco coletas. Os petrechos de pesca
utilizados foram duas redes de espera com malha de 0,25; 0,30 e 0,35mm, disposta
durante o período de 2 horas em cada ponto. Após a captura os espécimes foram
acondicionados e levados ao Laboratório de Biologia e Beneficiamento do Pescado da
Universidade do Estado do Amapá. Os peixes foram submetidos aos processos de
identificação taxonômica, biometria e seus estômagos foram submetidos à análise do
conteúdo estomacal. No total foram capturados 213 espécimes distribuídos em 25
táxons, pertencentes 7 ordens e 14 famílias. Das 25 espécies encontradas, 3 espécies
obtiveram maior destaque por sua maior captura nos pontos de coleta, foram elas:
Curimata inornata, Lycengraulis batesii e Plagioscion squamosissimus. Após as
análises da ecologia alimentar das espécies encontradas, pode-se observar que este
possui características de berçário e provavelmente refúgio contra predadores,
relacionado a grande porcentagem (59%) de estômagos que possuíam alimento
concordando com a soma dos os índices de repleção 2, 3 e 4 variando em todos os
pontos de coleta. O alto índice de estômagos vazios pode estar ligado à metodologia de
captura, podendo haver regurgitação em um momento de fuga. Sazonalmente os picos
alimentares se restringiram aos meses mais secos do ano (agosto e outubro). Os pontos
onde ocorreram os maiores picos de alimentação foram: P1, P2, P3, representados pelo
índice de repleção 2. A espécie Curimata inornata foi caracterizada como detritívora,
consumindo em sua maioria detritos e matéria vegetal. As espécies Lycengraulis batesii
e Plagioscion squamosissimus foram caracterizadas como carnívoras, consumindo em
sua maioria o item crustáceos.
Palavras-Chave: Várzea. Ictiofauna. Alimentação. Berçário.
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Ryuller Gama Abreu Reis1; Leonnan Carlos Carvalho de Oliveira2; Pablo Costa Jastes
Alves3*; Higo Andrade Abe4; Nuno Felipe Alves Correia de Melo5; Rodrigo Yudi Fujimoto6;
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1

Ryullerpesca@hotmail.com. Engenheiro de Pesca/Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Aquicultura e
Recursos Aquáticos Tropicais (UFRA); 2leonnanoliveira96@gmail.com. Acadêmico do curso de Engenharia de Pesca
da UFPA; 3pablocjalves@gmail. Acadêmico do curso de Engenharia de Pesca da UFRA; 4Higabe@gmail.com.
Engenheiro de Pesca/Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Ciência Anaml (UFPA); 5nunomelo.oul.com.br.
Professor Associado III na Universidade Federal da Amazônia (UFRA); 6ryfujim@hotmail.com. Pesquisador A da
Empresa brasileira de pesquisa agropecuaria (EMBRAPA); 7rmrocha.ufpa@icloud.com. Professora Titular da
Universidade Federal do Pará (UFPA); 8takatarodrigo@gmail.com. Pesquisador da Fundação Instituto de Pesca do
Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ).

RESUMO: O cultivo de peixes ornamentais apresenta características positivas quando
comparada com a coleta extrativista, como adaptação dos peixes as condições de
cativeiro, alimentação, comportamento, controle da produção e estabilidade de preços,
minimizando o impacto a espécies ameaçadas de sobrepesca. Nesse cenário o
“Loricaridae, pleco, cascudo, acari” L076 (Peckoltia sp.) é um peixe nativo da bacia
amazônica, possui um valor significativo diante do mercado de peixes ornamental
internacional, alcançando até 50 dólares por unidade, entretanto não possuem dados
científicos a respeito sua reprodução e criação em cativeiro. Deste modo, o trabalho tem
como escopo central avaliar a possibilidade da reprodução em cativeiro do Acari
amazônico (Peckoltia sp.). A reprodução da espécie ocorreu em tanques de 128 litros (80
cm largura x 40 largura x 40 altura) ligado a um sistema de recirculação, os parâmetros de
água registrados foram de pH 7,0 – 7,5, condutividade de 200 – 250 µsm/cm e
temperatura de 28 – 30 ºC. Ocorreu separação de machos e fêmeas por meio de
observação dos odontódeos ao longo do corpo e pelo formato do ventre, os machos
possuiam grande quantidade de odontódeos ao longo do corpo quando comparados as
fêmeas, essas possuem ventres mais abaulados. Após a classificação, os peixes foram
separados e colocados nos tanques na proporção sexual de um macho para duas
fêmeas, em cada tanque foram colocadas duas cavernas de cerâmica para o macho
escolher a que mais lhe agradava para a desova. Essas cavernas foram feitas com base
no tamanho das nadadeiras peitorais e dorsais, e precisam ser mais próximas possíveis
do tamanho dos machos, pois durante a reprodução os peixes ficam justos na caverna
para que o macho consiga espremer a sua parceira. As fêmeas desovaram a cada 20 –
30 dias, com média de 100 ovos/desova, variando de acordo com seu tamanho. Concluise que a espécie pode ser criada em cativeiro, sendo uma alternativa para minimizar a
pressão sobre estoques naturais e incentivar a reprodução de novas espécies.

Palavras-chave: Acari; Peixes ornamentais; Loricaridae; Reprodução.
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CAPTURA DA ARRAIA BICUDA Dasyatis guttata (CHONDRICHTHYES:
DASYATIDAE) COM REDE DE ARRASTO DE FUNDO PARA PEIXES DIVERSOS NA
PLATAFORMA CONTINENTAL AMAZÔNICA.
Patrik Barros de Souza1*; Izaiane da Silva e Silva2; Israel Hidenburgo Aniceto
Cintra3, Lins Erik Oliveira da Silva4
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RESUMO: A pesca industrial para peixes diversos na Amazônia é produto do modelo de gestão
dos recursos pesqueiros adotados a época no âmbito do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) e
Ministério do Meio Ambiente (MMA), conhecer melhor este tipo de pesca e a biodiversidade
capturada é fundamental para administrar de maneira responsável e ecologicamente sustentável a
exploração dos recursos em consonância com o Código de Conduta para a Pesca Sustentável
proposto pela FAO - Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. O estudo
tem como base, dados coletados nos anos de 2013 e 2014, totalizando 434,9 horas de arrasto em
227 lances de pesca, os dados foram coletados por observadores de bordo em embarcações
licenciadas para a captura de peixes diversos na plataforma continental amazônica, no período de
janeiro, abril e julho de 2013 e de abril, maio, agosto e setembro de 2014. Durante os embarques, os
dados das operações de pesca e os resultados da composição das capturas eram registrados em
formulários específicos que consta arrasto, data, profundidade, pesqueiro, rumo, duração do arrasto,
latitude inicial e final de cada arrasto, longitude inicial e final de cada arrasto, nome do barco, hora
inicial e final de cada arrasto, nome comum das espécies, aproveitado e rejeitado, sistema de pesca
e captura total estimada da biodiversidade. A arraia bicuda Dasyatis guttata é uma das espécies
capturadas ao longo de toda costa norte do Brasil, com relativa importância comercial regional,
sendo a base alimentar de diversas famílias. Espécie de áreas costeiras, desde a zona de poças de
maré até profundidade de 30 metros. Apresenta hábitos puramente bentônicos, vivendo em fundos
arenosos e lamosos. Possuem o comprimento igual ou superior à largura do disco, além disso,
apresenta uma cauda onde está acoplado o esporão, usado como mecanismo de defesa. Entre as 23
espécies de peixes registrados durante as capturas, a participação relativa em peso da arraia bicuda
foi de 14,5%, sendo registrada uma biomassa total para a espécie de 20.394 kg. Quando analisado a
participação relativa por categoria de faixas de profundidade (CP1: 20-25 m; CP2: 25-30 m; CP3:
30-35 m e CP4: 35-40 m), verifica-se uma participação relativa de 41,6 % na categoria CP4. As
análises que avaliaram a frequência de ocorrência (Fr) das espécies que compõem a biodiversidade
capturada, registrou uma participação de 70,9%, para a arraia bicuda, sendo categorizada como
muito frequente, confirmando estudos realizados por Silva (2001) para o litoral cearense.
Palavras-chaves: Costa Norte, Pesca na Amazônia, Biodiversidade capturada.
Apoio: Centro de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade do Norte (CEPNOR/ICMBIO).
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QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE FILÉS DE PIRAPITINGA (Piaractus brachypomus)
IN NATURA E DEFUMADOS ORIUNDOS DA AQUICULTURA
Lígia dos Santos Mourão1*; Adriana Pontes Viana2; Carlos Freire Calafate Ferreira3, Antônio
José Inhamuns da Silva4; Gelcirene de Albuquerque Costa5.
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RESUMO: O objetivo desse estudo foi avaliar a qualidade microbiológica de filés de pirapitinga
(Piaractus brachypomus) in natura e defumados oriundos da aquicultura. O experimento foi
conduzido no Setor de Aquicultura do Instituto Federal de Roraima Campus Amajari (IFRR-CAM)
em parceria com o Laboratório de Tecnologia do Pescado da Universidade Federal do Amazonas
(LABTEC/UFAM). Em um viveiro experimental foram coletados 15 exemplares de pirapitinga de
massa média de 2,73 ± 0,31 kg e comprimento médio de 49,70 ± 2,76 cm. Após o beneficiamento do
pescado, as amostras de filés foram submetidas a dois tipos de defumação: método tradicional
(quente) e método líquido. Em seguida, as amostras foram embaladas, refrigeradas e transportadas ao
LABTEC/UFAM para a avaliação da qualidade microbiológica. Para isso, os filés in natura (n= 5) e
defumados (n = 5, para cada método) foram então submetidos a análise de atividade de água (A W) e
apenas para os produtos defumados foram realizadas as análises microbiológicas para
microrganismos limitantes, exigidas pela legislação vigente (RDC n° 12/2001). Os resultados
reportaram que a AW dos filés defumados foi menor em comparação ao filé in natura (ANOVA oneway, p < 0,05). As médias variaram de 1,01 ± 0,01, 0,98 ± 0,01 e 0,99 ± 0,01 para os filés in natura,
defumado tradicional e defumado líquido respectivamente. Ao observar as análises microbiológicas,
os valores foram ausentes para Salmonella sp. (UFC.g-1), Escherichia coli (UFC.g-1) e < 10 (UFC.g1
) para Staphylococcus sp. (UFC.g-1) em ambos os métodos de defumação. Para bactérias mesófilas
reportam-se valores de 3,70 x 10³ (UFC.g-1) para o defumado quente e 1,13 x 10³ (UFC.g-1) para o
defumado líquido. A redução da AW nos filés defumados é decorrente das etapas de cura e
aquecimento, ocorridas no processo de defumação. Apesar dessa perda, os resultados encontrados
foram superiores em relação ao grau de tolerância para o crescimento da maioria dos microrganismos
(AW= 0,90). Entretanto, todos os valores encontrados nas análises microbiológicas estiveram de
acordo com a legislação vigente. Portanto, o presente estudo sugere que a defumação da pirapitinga
em diferentes métodos pode ser uma alternativa para melhoria da qualidade, bem como a agregação
do valor comercial e sensorial da carne. Além disso, os resultados podem auxiliar no desenvolvimento
do cultivo comercial dessa espécie que apresenta boa aceitação e potencial, mas, com importância
comercial menos relevante quando comparado a outros peixes redondos como o tambaqui
(Colossoma macropomum) e pacu (Piaractus mesopotamicus).

Palavras-chave: Peixe redondo; Pescado processado; Qualidade do pescado.
Apoio: IFRR/CAM; LABTEC/UFAM
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AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO CICLO DE VIDA DO PARASITO
PERULERNAEA GAMITANAE EM CONDIÇÕES DE CULTIVO IN VITRO E IN VIVO
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RESUMO: O tambaqui é a espécie nativa mais cultivada na Amazônia Brasileira e a mais frequente
em pisciculturas, estando presente em 24 dos 27 estados do Brasil (SANTOS et al., 2013). Entretanto,
todo e qualquer empreendimento de produção animal está susceptível, independente das condições
de cultivo, à ocorrência de doenças. Esse trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento do
parasito, em cultivo fora do hospedeiro (in vitro) e em cultivo no hospedeiro (in vivo) em um aquário.
O experimento foi realizado na Universidade Federal de Rondônia, no Laboratório de Aquicultura
(LAQUA) do campus Presidente Médici. Foram utilizados peixes da espécie C. macropomum,
acondicionados em aquários, em sistema de aeração constante, com renovação de água diária, onde
os animais receberam como alimento ração comercial, duas vezes ao dia. O processo experimental
consistiu em, comparar o desenvolvimento do parasito em cultivo fora do hospedeiro (in vitro) e em
cultivo no hospedeiro (in vivo) em um aquário. Com relação ao desenvolvimento do ciclo de vida do
parasito em condições in vitro, observou-se que a eclosão dos náuplios de P. gamitanae ocorreu após
o rompimento do saco ovígero, em um período de 23 horas após o início de sua incubação. Sendo
possível observar seu desenvolvimento até a fase de náuplios VI, durante seis dias em que se manteve
vivo. Onde, um dos fatores que podem ter ocasionado a sua mortalidade foi a variação de temperatura
do ambiente, a qual variou entre 26°C e 29°C. Quanto ao processo in vivo, foi possível observar
apenas uma fase de náuplio, sendo a fase de náuplio VI, cinco dias após o início do experimento.
Sendo que, até o final do período experimental todas as P.Gamitanae continuaram fixadas na
cavidade oral de seu hospedeiro. Após sete dias de desenvolvimento do experimento foi registrada a
presença de um grande número de vermes Aelossoma sp. e rotíferos.
Palavras chave: Sanidade; Tambaqui; Amazônia Brasileira.
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ANÁLISE DO BALANÇO IÔNICO NO CULTIVO DO CAMARÃO MARINHO
Litopenaeus vannamei UTILIZANDO ÁGUAS MÃES DE SALINAS
Ambrósio Paula Bessa Júnior ¹*; Vanderlan de Souza Conceição2; Mylla Modesto Costa3
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RESUMO: O presente trabalho teve o objetivo analisar o melhor balanço iônico para o
desempenho zootécnico do camarão Litopenaeus vannamei, com a utilização de diferentes
concentrações salinas utilizando águas mães. O experimento foi realizado no setor de Aquicultura
da Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA, no município de Mossoró-RN. O
delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e quatro repetições,
totalizando vinte unidades experimentais. Os tratamentos foram: controle (C), onde foi cultivado
camarão utilizando água de poço com salinidade 0.5; T1, tratamento utilizando agua de poço
adicionada agua mãe de Salinas para elevar salinidade a 1,0; T2, água do poço adicionada agua
mãe para elevar a salinidade a 2,0; T3 utilizando agua do poço adicionada agua mãe para elevar a
salinidade a 4,0 e T4, utilizando agua do poço adicionada com água mãe para elevar a salinidade a
6,0. As unidades experimentais foram caixas de polipropileno com dimensões de 55 x 47 x 30 cm
de profundidade, sendo as caixas preenchidas com 30 litros de água. Nas unidades experimentais,
os camarões foram alimentados três vezes ao dia com ração peletizada contendo 35% de proteína
bruta, sendo ofertada em bandejas tipo comedouros até o saciamento. A biomassa média individual
inicial das pls foi 0,025 g, sendo o tempo de cultivo de 45 dias. As relações da Ca; Mg e K para os
tratamentos, C, T1, T2, T3 e T4 foram de 1; 0,3;24 para C; 1; 8 e 0,86 para T1; 1; 16 e 1,4 para T2;
1; 29 e 2,3 para T3 e 1; 40 e 3,50 para T4. A água mãe utilizada da salina apresentou salinidade de
460 e uma relação Ca; Mg e K de 1; 88 e 22, respectivamente. Em relação aos parâmetros físicoquímicos da água, estes foram verificados semanalmente, sendo avaliados temperatura, oxigênio
dissolvido e pH, onde apresentaram valores médios de 24,82oC, 6,67 mg.L-1 e 8,50, respectivamente
e não apresentaram diferenças significativas. Os dados referentes a biomassa média final, foi zero
em T4 em função da mortalidade de 100% dos animais, provavelmente em função do desequilíbrio
iônico. Em T3 foi observado uma diferença significativa inferior para os demais tratamentos,
provavelmente causada pelo pico de magnésio, distanciando a relação Ca, Mg e K, sendo a
biomassa média final em C, T1, T2 e T3 de 3.407; 4.235; 5.338 e 73 kg.ha-1, respectivamente. O
mesmo aconteceu com a biomassa média individual final (0,86; 1,03; 1,08 e 0,11 g) e sobrevivência
(65; 67,5; 87,5 e 5%) onde T3 foi significativamente inferior. Para o FCAA, se verificou uma
diferença significativamente superior em T3, provavelmente devido ao desequilíbrio iônico,
causando redução da biomassa média final produzida. Os valores médios finais foram de 1,47; 0,89;
0,59 e 10,22, para os tratamentos de C, T1, T2 e T3 respectivamente. Diante disso, pode-se concluir
que não é possível cultivar o L. vannamei elevando a salinidade da água de cultivo para 4 e 6 partes,
adicionando água mãe com as características citadas, pois o desequilíbrio iônico pode levar à
mortandade dos animais.
Palavras-chave: Água de poço; Desenvolvimento zootécnico; Íons; Salinidade.
Apoio: Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA e Larvicultura ICAMARÕN.
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PRIMEIRA MATURAÇÃO DA SARDINHA-VERDADEIRA NASCIDA EM
LABORATÓRIO
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RESUMO: A sardinha-verdadeira (Sardinella brasiliensis) está entre os peixes marinhos mais
capturados no Brasil, estimulando a pesca de juvenis para atuneiros e adultos para indústria
alimentícia. Diante dos frequentes colapsos do estoque pesqueiro, a aquicultura apresenta-se como
uma excelente alternativa para atender esta demanda. Nesse contexto, o conhecimento sobre a
reprodução em cativeiro é essencial e, portanto, o presente trabalho descreveu o processo de
primeira maturação sexual da sardinha-verdadeira em laboratório. Após a desova espontânea de
reprodutores de primeira geração (F1), as larvas foram criadas em sistema semi-intensivo. Com o
fim do desmame, cerca de 30 dias após a eclosão, um lote de 2.000 juvenis foram mantidos em um
tanque circular de 8.000 L abastecido com fluxo contínuo de água marinha. Durante os três
primeiros meses do período experimental, os peixes foram alimentados com dieta comercial a uma
taxa de 5% da biomassa por dia, posteriormente a esse período foi dada ração até a saciedade
aparente. Parâmetros físico-químicos da água (oxigênio, temperatura, pH) foram mensurados
periodicamente. Amostragens mensais são feitas para parâmetros biométricos e coleta de gônadas,
fígado e sangue para determinação do crescimento e de parâmetros reprodutivos. Como já esperado
as temperaturas mais quentes foram observadas nos meses de janeiro com média de 27,9 °C e as
mais frias no período do inverno, em julho onde se obteve a média mais baixa 18,7 °C, nesse
período de inverno o crescimento estabilizou. O oxigênio se manteve próximo da saturação durante
todo o período, salinidade e Ph se manteve próximo das médias dos oceanos. Ocorreu um
crescimento linear no comprimento até o mês de maio, a partir desse mês se manteve um
crescimento estabilizado, isso ocorreu porque a produção de energia está sendo utilizada para
produção de gônadas, em relação ao peso houve um crescimento gradativo durante todo esse
período. Em relação aos pesos de gônadas, fígado e gordura, a maior porcentagem de crescimento
ocorreu na porção de gordura, em relação ao crescimento de fígado, pode se dizer que ocorreu um
crescimento gradual durante os primeiros 7 meses de vida, o crescimento em peso das gônadas
durante esse período ocorreu de forma crescente, onde a partir do quarto mês, depois do nascimento
já pode-se observar o aparecimento de formação de gônadas. Contudo, verificasse que nas
condições fornecidas em laboratório no estado de Santa Catarina é possível observar o início do
desenvolvimento gonadal a partir do quarto mês de vida, estando em estádio maduro no sétimo mês,
o que por sua vez indica a proximidade de desova.
Palavras-chave: Sardinella brasiliensis. Desenvolvimento gonadal. Reprodução em cativeiro.
Apoio: CAPES; CNPq; UFSC; PPGAQI; LAPMAR.
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INFLUÊNCIA DA DEPLEÇÃO DA FONTE DE NITROGÊNIO NO MEIO DE CULTURA
SOBRE O RENDIMENTO DE BIOMASSA DA Nannochloropsis oculata
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento e rendimento de biomassa da
microalga marinha Nannochloropsis oculata com variação da fonte de nitrogênio na preparação de
seu meio de cultura. A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Tecnologias Aquícolas (LTA),
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) – Campus Aracati. O
experimento foi realizado entre os dias 11 de junho e 26 de agosto de 2019, e considerou três
tratamentos, nos quais foi avaliada a influência do nitrato presente no meio de cultivo (variações de
25 mg.L-1, 50 mg.L-1 e 75 mg.L-1) sobre o crescimento da microalga e o rendimento de sua biomassa.
A microalga N. oculata, oriunda de cepário do próprio laboratório, foi cultivada em meio Guillard
F/2 em salinidade 20 ppt, numa proporção de 500 mL de inóculo acrescidos de 4.500 mL de meio de
cultivo (totalizando 5 L de volume, cada repetição). Cada tratamento conteve cinco repetições,
dispostas em condições similares de aeração e iluminação constante de 7.000 lux e temperatura a 24°
C. O cultivo foi estacionário e para avaliar o crescimento foram realizadas absorbâncias utilizando
um espectrofotômetro a 680 nm. Ao entrar na fase estacionária de crescimento, as microalgas foram
floculadas com hidróxido de sódio (NaOH) 2N, sendo posteriormente levadas à estufa a 60° C com
circulação forçada de ar durante 24 horas. A biomassa seca foi determinada com o auxílio de balança
analítica. O parâmetro de avaliação de rendimento de biomassa foi estabelecido através da relação
g/L-1. Os resultados mostraram que a microalga Nannochloropsis oculata cresceu melhor quando
cultivada com meio de cultivo Guillard F/2 composto por 75 mg.L -1 de nitrato (T1). Além disso,
apresentou melhor rendimento de biomassa, resultando em uma média de 2,65 g.L -1. Enquanto a
biomassa obtida no tratamento utilizando meio de cultivo com 50 mg.L -1 de nitrato (T2) apresentou
um peso médio de 2,47 g.L-1, e a biomassa obtida no tratamento utilizando meio de cultivo com 25
mg.L-1 de nitrato (T3) apresentou um peso médio de 2,38 g.L-1.
Palavras-chave: Microalga marinha; Crescimento; Biotecnologia.

ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the growth and biomass yield of marine
microalgae Nannochloropsis oculata with nitrogen source variation in the preparation of their culture
medium. The research was developed at the Laboratory of Aquaculture Technologies (LTA) of the
Federal Institute of Education, Science and Technology of Ceará (IFCE) - Aracati Campus. The
experiment was carried out between June 11 and August 26, 2019, and considered three treatments,
in which the influence of nitrate present in the culture medium (variations of 25 mg.L-1, 50 mg.L-1
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and 75 mg.L-1) on microalgae growth and biomass yield. The microalgae N. oculata, derived from
the laboratory's own strain, was grown in Guillard F/2 medium in 20 ppt salinity, in a proportion of
500 mL of inoculum plus 4.500 mL of culture medium (totaling 5 L of volume, each repetition). Each
treatment contained five replicates, arranged under similar conditions of aeration and constant
illumination of 7.000 lux and temperature at 24° C. Cultivation was stationary and to evaluate growth,
absorbances were performed using a spectrophotometer at 680 nm. Upon entering the stationary
phase of growth, the microalgae were flocculated with 2N sodium hydroxide (NaOH) and then
brought to the oven at 60° C with forced air circulation for 24 hours. Dry biomass was determined
using an analytical balance. The biomass yield evaluation parameter was established through the g/L1
ratio. The results showed that Nannochloropsis oculata microalgae grew better when cultivated with
Guillard F/2 culture medium composed of 75 mg.L-1 nitrate (T1). In addition, it presented better
biomass yield, resulting in an average of 2.65 g.L-1. While the biomass obtained in the treatment using
culture medium with 50 mg.L-1 nitrate (T2) presented an average weight of 2.47 g.L-1, and the biomass
obtained in the treatment using culture medium with 25 mg.L-1 of nitrate (T3) had an average weight
of 2.38 g.L-1.
Key words: Marine microalgae; Growth; Biotechnology.
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1- INTRODUÇÃO
Microalga é um termo sem valor taxonômico, que serve como denominação de um grupo muito
heterogêneo de organismos unicelulares e microscópicos, eucariontes e procariontes que possuem
clorofila e realizam a fotossíntese, processo pelo qual fixam o carbono atmosférico, produzem a maior
parte do oxigênio da atmosfera e convertem a luz solar natural em energia química armazenada em
várias formas químicas (polissacarídeos, proteínas, lipídios e hidrocarbonetos). Além disso, as
microalgas têm sido amplamente utilizadas na aquicultura como alternativa alimentar para artêmias,
moluscos, zooplâncton e larvas de crustáceos e de peixes.
A espécie Nannochloropsis oculata, por exemplo, é uma das mais adotadas na indústria
aquícola devido sua facilidade de cultivo, tamanho pequeno (com diâmetros menores que 5 µm),
velocidade de crescimento acentuado e alto teor de proteínas e ácidos graxos poli-insaturados
(SCAGLIONI et al., 2014). Graças às grandes concentrações de PUFA (ácidos graxos poliinsaturados) produzidos por essa microalga, ela tem sido utilizada na aquicultura como alimento para
rotíferos (LOURENÇO, 2006), na alimentação direta de larvas de camarão (BELETTINI et al., 2011)
e na criação de fármacos para a prevenção e tratamento de uma ampla gama de doenças e distúrbios
humanos, além de serem reconhecidos como compostos alimentares importantes (ZITELLI et al.,
1999).
Porém, mesmo com tantos benefícios, a viabilidade do cultivo de microalgas em larga escala
passa pela solução de problemas tecnológicos e a diminuição dos custos de produção (NORSKER et
al., 2011). Para que isso ocorra, estudos são realizados constantemente com o intuito de definir os
melhores métodos de cultivo e geração de metábolitos, a colheita da microalga e também as buscas
por meios de cultivos mais baratos (SALES e ABREU, 2014).
Neste trabalho foram avaliados crescimento e rendimento de biomassa da microalga marinha
Nannochloropsis oculata com variação da fonte de nitrogênio presente no meio de cultura Guillard
F/2. E, ao final do experimento, os dados foram comparados para saber qual tratamento apresentou
melhores resultados e viabilidade econômica.

2- MATERIAL E MÉTODOS
2.1- Microalga e meio de cultivo
A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Tecnologias Aquícolas (LTA), do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) – Campus Aracati. O experimento foi
realizado entre os dias 11 de junho e 26 de agosto de 2019, e considerou três tratamentos (T1, T2 e
T3), nos quais foi avaliada a influência do nitrato presente no meio de cultivo (variações de 25 mg.L 1
, 50 mg.L-1 e 75 mg.L-1) sobre o crescimento da microalga e o rendimento de sua biomassa. Cada
tratamento conteve cinco repetições, dispostas em condições similares de aeração e iluminação
constante de 7.000 lux e temperatura a 24° C.
A microalga N. oculata, oriunda de cepário do próprio laboratório, foi cultivada inicialmente
em tubos de ensaio, sob iluminação artificial e submetida a fotoperíodo de 16 h de claro e 8 h de
escuro. Após passar por repicagem, a cepa foi mantida com meio Guillard F/2 (LOURENÇO, 2006)
em salinidade 20 ppt, até alcançar um volume de trabalho de 2.500 mL de inóculo (para cada
tratamento) necessário para dar início ao experimento. Trabalhou-se com uma proporção de 500 mL
de inóculo acrescidos de 4.500 mL de meio de cultivo (totalizando 5 L de volume, cada repetição).
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Os erlenmeyers utilizados no experimento foram devidamente esterilizados, sendo autoclavados
a 121° C. Posteriormente, o meio de cultura foi preparado com as seguintes soluções-estoque: nitrato
de sódio (1 mL/L-1 de cultivo), fosfato monobásico de sódio (1 mL/L-1 de cultivo), silicato de sódio
(1 mL/L-1 de cultivo), metais traços (1 mL/L -1 de cultivo) e vitaminas (0,5 mL/L-1 de cultivo).
2.2- Acompanhamento do crescimento das microalgas
O cultivo foi estacionário e o crescimento das algas foi monitorado através de medida de
densidade ótica (DO) da cultura a 680 nm com espectrofotômetro e relacionada com biomassa por
medida de peso-seco. Alíquotas de aproximadamente 5 mL eram coletadas uma vez ao dia para
acompanhar a multiplicação celular nos cultivos.
Após o final do experimento, os resultados obtidos nas absorbâncias foram usados para montar
a curva de crescimento de cada tratamento.
2.3- Rendimento de biomassa
Ao entrar na fase estacionária de crescimento, as microalgas foram floculadas com hidróxido
de sódio (NaOH) 2N, sendo posteriormente levadas à estufa a 60° C com circulação forçada de ar
durante 24 horas.
A biomassa seca foi determinada com o auxílio de balança analítica. O parâmetro de avaliação
de rendimento de biomassa foi estabelecido através da relação g.L-1.

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Figura 1 estão representados graficamente os resultados de crescimento obtidos ao final dos
três tratamentos. Através das quais é possível observar que a microalga N. oculata cresceu melhor no
primeiro tratamento (T1).

Figura 1: Absorbância média obtida ao longo dos 7 dias de cultivo. Onde T1: meio de cultivo com 75 mg.L-1 de
nitrato, T2: meio de cultivo com 50 mg.L-1 de nitrato e T3: meio de cultivo com 25 mg.L-1 de nitrato.

Foi observado também que o tratamento utilizando meio de cultivo com 75 mg.L -1 de nitrato
(T1) apresentou melhor rendimento de biomassa, resultando em uma média de 2,65 g.L -1. Enquanto
a biomassa obtida no tratamento utilizando meio de cultivo com 50 mg.L -1 de nitrato (T2) apresentou
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um peso médio de 2,47 g.L-1, e a biomassa obtida no tratamento utilizando meio de cultivo com 25
mg.L-1 de nitrato (T3) apresentou um peso médio de 2,38 g.L-1.

4- CONCLUSÃO
Ao final do experimento, os resultados mostraram que a microalga marinha Nannochloropsis
oculata cresceu melhor e apresentou uma taxa de rendimento de biomassa satisfatório quando
cultivada com meio de cultivo Guillard F/2 composto por 75 mg.L -1 de nitrato (T1).
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AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ZOOTÉCNICO DE JUVENIS DO CAMARÃO
MARINHO Litopenaeus vannamei COM SUPLEMENTAÇÃO A BASE DE Spirulina sp.
Ambrósio Paula Bessa Júnior 1*; Manuel Messias Sinésio da Silva 2; Maria da Conceição
Miranda Ferreira 3; Mylla Modesto Costa4
¹Bessa@ufersa.edu.br
Doutor pelo Programa de Pós-Graduação
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Graduanda em Engenharia de Pesca/ UFERSA. 4Mylla.modesto10@hotmail.com Bacharel em Engenharia de Pesca/
UFERSA.

RESUMO: A presente pesquisa objetivou avaliar o desenvolvimento zootécnico de juvenis do
camarão marinho da espécie Litopenaeus vannamei, alimentados com ração suplementada a base de
farinha de Spirulina sp. em diferentes níveis de adição da microalga. O trabalho foi desenvolvido no
Setor de Aquicultura da Universidade Federal Rural do Semi-Árido - UFERSA, localizada no
município de Mossoró/RN, no período de 12 de setembro a 08 de dezembro do ano de 2018,
perfazendo um total de 93 dias e cultivo. O delineamento foi inteiramente casualizado, contando
com 4 tratamentos e 3 repetições cada. As estruturas utilizadas para o cultivo foram caixas de
polipropileno com capacidade de 1.000 litros cada. Todas as estruturas de cultivo foram dotadas de
abastecimento com água de poço com salinidade de 3 a 4 PSU, drenagem individual e um sistema
de aeração constante através de mangueiras microperfuradas. Os tratamentos foram divididos em
controle (T1), utilizando apenas ração comercial com 30% de proteína buta e mais três tratamentos,
sendo eles: T2 onde a suplementação na ração ofertada diariamente, com farinha de Spirulina sp.,
foi de 2%; T3 onde a suplementação na ração ofertada diariamente, com farinha de Spirulina sp.,
foi de 4% e T4 onde a suplementação na ração ofertada diariamente, com farinha de Spirulina sp.,
foi de 8%. A ração ofertada era calculada em função da biomassa dos camarões estocados, sendo a
densidade de estocagem de 110 camarões.m-3 com peso médio inicial de 0,6 g. Os camarões foram
alimentados duas vezes ao dia, a ração era ofertada em comedouros tipo bandejas. Todos os
tratamentos foram utilizados uma mistura com óleo vegetal na ração para incorporar a farinha de
Spirulina sp nos pellets. Os parâmetros físico-químicos como: temperatura, salinidade, pH e
oxigênio dissolvido, eram aferidos duas vezes por semana em horários equidistantes, e se
mantiveram dentro da faixa ideal para o cultivo do Litopenaeus vannamei. Os dados obtidos
passaram por uma análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey com 5% de significância. Os
resultados de desempenho zootécnicos como sobrevivência média foram de 49,4; 55,4; 38,5 e
80,4% para T1, T2, T3 e T4 respectivamente, sendo o T4 significativamente superior aos demais
tratamentos, assim como a biomassa média total, onde T4 também foi significativamente superior
aos demais tratamentos e apresentaram valores de: 4.001; 4.434; 3.395 e 4.414 kg.ha -1,
provavelmente em função da maior adição de farinha de Spirulina sp. na ração. Os valores de peso
médio final para a T1, T2, T3 e T4 foram de 7,74; 7,31; 8,20 e 7,31 o T3 e não apresentaram
diferenças significativas. O fator de conversão alimentar aparente para T1, T2, T2 e T4 foram de
0,77; 0,69; 0,90 e 0,76, respectivamente, sendo T2 significativamente inferior aos demais
tratamentos, provavelmente em função da biomassa total produzida em T2. Dessa forma conclui-se
que o aumento da adição da farinha de Spirulina sp. na ração comercial para camarões, podem
contribuir para um melhor desenvolvimento zootécnico dos animais.
Palavras-chave: Alimentação de camarões; Água de poço; Desempenho zootécnico; Ração.
Apoio: Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA; Larvicultura ICAMARÕN e Agro
Aquicultura Pentecoste LTDA ME.
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ADIÇÃO DA MICROALGA Spirulina sp. NA ALIMENTAÇÃO DE PÓS-LARVAS DO
CAMARÃO MARINHO Litopenaeus vannamei
Ambrósio Paula Bessa Júnior ¹*; Mylla Modesto Costa ²; Manuel Messias Sinésio da Silva ³;
Maria da Conceição Miranda Ferreira4
¹Bessa@ufersa.edu.br
Doutor pelo Programa de Pós-Graduação
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Graduando em Engenharia de pesca/ UFERSA. 4 Ninaeng.pesca@gmail.com Graduanda em Engenharia de Pesca/
UFERSA.

RESUMO: O presente estudo teve como objetivo avaliar o desempenho zootécnico do camarão
marinho Litopenaeus vannamei alimentado com a microalga Spirulina sp. com diferentes níveis de
inclusão adicionada à ração, como também acompanhar os parâmetros físico-químicos da água ao
longo do cultivo. O experimento foi conduzido no Setor de Aquicultura da Universidade Federal
Rural do Semi-Árido – UFERSA, localizada no município de Mossoró/RN, durante o período de 01
a 28 de fevereiro de 2019 perfazendo um total de 28 dias de cultivo e contou com um delineamento
inteiramente casualizado (DIC) composto por 4 tratamentos com 3 repetições cada. Em todos os
tratamentos, as dietas foram ofertadas 3 vezes ao dia, totalizando em 15g diário. No tratamento
controle (T0), os camarões receberam apenas ração contendo 40% de proteína bruta; no tratamento
T1, T2, T3 foi adicionado 2%, 4% e 8% de farinha de Spirulina sp. sobre o peso da ração fornecida,
respectivamente. Os camarões da espécie Litopenaeus vannamei apresentavam inicialmente peso
inicial de 200 pls.g-1, com estágio de pós-larva 12 (pl 12), sendo cultivados em caixas de
polipropileno com volume de 1.000 litros cada. A densidade inicial de estocagem das pls foram de
250 pl’s.m-3. Para as variáveis zootécnicas e físico-químicas, os dados foram submetidos a uma
análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey, ambos com 5% de significância. Foram
observados os parâmetros físico-químicos de maior importância no cultivo, como a salinidade
apresentando os valores médios para os tratamentos T0, T1, T2 e T3 de 3,10; 3,05; 3,08 e 3,0; pH
6,72; 6,68; 6,73 e 6,88, oxigênio dissolvido 6,72; 6,68; 6,73; e 6,68 e temperatura com 29,61; 29,64;
29,70; 29,4, respectivamente. Esses valores não apresentaram diferenças significativas e se
mantiveram dentro da faixa recomendada para o cultivo do Litopenaeus vannamei. Em relação aos
resultados de desempenho zootécnico, para os tratamentos T0, T1, T2 e T3, as médias de
sobrevivência foram de 96,2; 98,6; 96,9 e 95,7% onde se mantiveram elevadas e não apresentaram
diferenças significativas entre os tratamentos, assim como as médias de peso médio final de 1,15;
1,09; 1,08 e 1,04 g, a biomassa total, extrapolada para kg.ha-1, de 2.760; 2.690; 2.630 e 2.490, o
fator de conversão alimentar aparente foi de 1,42; 1,45; 1,49 e 1,57, respectivamente, para esses
valores também não foram verificadas diferenças significativas entre os tratamentos. Concluiu-se
dessa forma, que os percentuais de adição de Spirulina sp. em rações comerciais para pós larva de
camarão marinho, com 40 % de proteína bruta, não afetaram significativamente o desenvolvimento
zootécnico dos animais. Sendo assim se faz necessário novas pesquisas, elevando a adição de
Spirulina sp. nas rações, a fim de avaliar o desempenho dos animais em estudo.
Palavras-chave: Complemento alimentar; Desempenho zootécnico; Farinha de Spirulina sp.; Ração.
Apoio: Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA; Larvicultura ICAMARÕN e Agro
Aquicultura Pentecoste LTDA ME.
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RENDIMENTO DA PARTE COMESTÍVEL DE CURIMATÃ (Prochilodus nigricans) E
SURUBIM (Pseudoplatystoma fasciatum) IN NATURA E SUBMETIDOS A SALGA E
SECAGEM NA REGIÃO DE AMAJARI, RORAIMA.
Wilmar Alves de Farias1*; Clétina Inês de Brito Rodrigues2; Boaz Ramos Raposo 3; Gelcirene
de Albuquerque Costa4.
1

wilmarwyll@gmail.com,
Graduando
de
Tecnologia
em
Aquicultura/IFRR
Campus
Amajari;
cletinaines@hotmail.com,
Graduanda
de
Tecnologia
em
Aquicultura/IFRR
Campus
Amajari;
3
boazraposo2427@gmail.com,
Graduando
de
Tecnologia
em
Aquicultura/IFRR
Campus
Amajari;
4
gelcirene.costa@ifrr.edu.br, Professora Doutora de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico/IFRR Campus Amajari.
2

RESUMO: O objetivo desse estudo foi determinar o rendimento da parte comestível de curimatã
(Prochilodus nigricans) e surubim (Pseudoplatystoma fasciatum) in natura e submetidos a salga e
secagem. Os exemplares de curimatã (n= 4) e surubim (n= 4) com massa média de 0,44 ± 0,03 kg e
0,60 ± 0,10 kg respectivamente foram adquiridos de feira comercial e captura. Em seguida, foram
transportados ao Instituto Federal de Roraima, Campus Amajari para o processamento da carne. Os
peixes foram lavados com água clorada (5 ppm), eviscerados, descabeçados e filetados. Para o
processo de salga, utilizou-se o filé sem pele como matéria-prima. Como ambas as espécies são
consideradas magras a semi-gordas, aplicou-se o método de salga em salmoura. O método consistiu
na imersão dos filés em salmoura saturada (360 g de NaCl/L), na proporção de 1:1 (salmoura:peixe)
durante 15 dias, sob refrigeração. Após esse procedimento, os filés foram submetidos a secagem
natural, onde permaneceram por mais 15 dias até alcançarem massa constante. Durante o
experimento, foram aferidas as massas (kg) do pescado inteiro, corpo limpo, cabeça, resíduos, filé
com pele e filé sem pele do pescado in natura e salgado. A partir disso, os valores foram aplicados
em cálculo de volume percentual (%) para determinação do rendimento da parte comestível. Os
valores percentuais foram transformados (log) e aplicados em estatística não paramétrica (MannWhitney, Statistica versão 10). Os resultados mostraram maior rendimento de corpo limpo para o
surubim (p < 0,05), com média de 88,51 ± 0,30 %, em relação ao curimatã (80,95 ± 2,80 %).
Entretanto, para o filé com pele, o curimatã apresentou melhor rendimento (p < 0,05), com média
de 40,24 ± 1,40 % comparado ao surubim (33,33 ± 1,38 %). Quanto aos filés sem pele, ambas as
espécies apresentaram rendimento similar (p > 0,05), com 31,00 ± 3,10 % para o curimatã e 28,92 ±
1,57 % para o surubim. Os resíduos contabilizaram cerca de 27,58 ± 4,92 % para o curimatã e 11,49
± 0,30 % para surubim (p < 0,05), enquanto a cabeça apresentou rendimento de 11,18 ± 3,14 % e
17,47 ± 0,94 % (p < 0,05) para o curimatã e surubim respectivamente. Em relação ao rendimento
dos filés submetidos a salga e secagem, os valores médios corresponderam a 36,02 % e 34,13 %
para o curimatã e surubim em relação a matéria-prima. Desse modo, estimou-se que salga e
secagem proporcionaram uma perda água de 63,80% a 65,82 %. A forma anatômica do corpo e a
destreza manual do operador contribuíram para o rendimento da parte comestível. O rendimento
final do pescado salgado-seco em relação a matéria-prima era esperado, pois corroboraram com a
literatura. De um modo geral, a filetagem, salga e secagem podem promover a agregação de valor
comercial e sensorial tanto para o surubim como curimatã. Este último tem grande ocorrência em
pisciculturas da região de Amajari, Roraima. Essas tecnologias tradicionais podem promover o
maior consumo dessa espécie, já que esta possui pouca aceitabilidade na região.
Palavras-chave: Pescado; Beneficiamento; Piscicultura; Espécies Nativas.
Apoio: IFRR/CAM.
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RESUMO: A qualidade de água é considerada um dos elementos mais importantes na produção de
organismos aquáticos. Portanto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade da água
durante a recria de tambaqui (Colossoma macropomum) em sistema de bioflocos. O experimento
foi realizado no Laboratório Múltiplo para a Produção de Organismos Aquáticos, durante 30 dias
com os seguintes tratamentos: água clara (controle, sem bioflocos) -TAC; bioflocos iniciado sem
reuso de água de BFT - TBFT0; bioflocos iniciado com 25 % de reuso da água de um sistema BFT
maturo - TBFT25 e bioflocos iniciado com 50 % de reuso da água de um sistema BFT maturo TBFT50, com três repetições cada. As aferições dos parâmetros físicos e químicos da água (pH,
temperatura, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, amônia total, nitrito e volume de
bioflocos) foram feitas periodicamente durante o estudo. Diferenças estatísticas significativas foram
encontradas somente para a condutividade elétrica, nitrito e volume de bioflocos entre as águas dos
tratamentos (p<0,05). Conclui-se que a recria de tambaqui em BFT pode ser uma alternativa
sustentável de produção, sendo recomendado o manejo adotado de reuso da água neste sistema de
produção.
Palavras-chave: BFT; piscicultura; sustentabilidade.
ABSTRAT: The objective of this study was to evaluate the quality of water during the rearing of
tambaqui (Colossoma macropomum) in a bioflocs system. The experiment was carried out in the
Multiple Laboratory for the Production of Aquatic Organisms for 30 days with the following
treatments: clear water (control, without bioflocs) -TAC; bioflocs initiated without reuse of water
BFT-TBFT0; bioflocs started with 25% water reuse of a mature-TBFT25 BFT and bioflocs
initiated with 50% water reuse of a mature -TBFT50, with three replications each. The
measurements of the physical and chemical parameters of the water (pH, temperature, dissolved
oxygen, electrical conductivity, total ammonia and nitrite) and volume of bioflocs were made
periodically during the study. Significant statistical differences were found only for the electrical
conductivity, nitrite and bioflocs volume between the water of the treatments (p<0.05). It is
concluded that the rearing of tambaqui in BFT can be a sustainable alternative of production, and
the adopted management of water reuse in this production system is recommended.
Key words: BFT; fish farming; sustainability.
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1- INTRODUÇÃO
A necessidade de aumento na produção de alimentos para garantir a segurança alimentar da
população mundial tem sido bastante divulgada pela Organização das Nações Unidas para
alimentação e agricultura - FAO, apontando em seus relatórios que em 2050 a população será de 9,8
bilhões de habitantes e precisará de um aumento de 70% na produção de alimentos. Somam-se a
isso as exigências de uma população por uma alimentação mais saudável e produzida por fontes
ambientalmente sustentáveis (FAO, 2017).
Na aquicultura um dos maiores desafios é a criação de organismos vivos, considerando o
grande uso de água e a necessidade de uma melhor eficiência da utilização deste recurso natural. A
eficiência é possível pela redução na demanda do uso da água e o controle ou reuso dos efluentes
gerados (OLIVEIRA et al. 2015). Desta forma, o uso de água se tornou um dos maiores obstáculos
e com potencial de gerar impactos ambientais, principalmente para regiões com escassez. Diversas
soluções foram desenvolvidas para diminuir esses impactos gerados, como a tecnologia de
bioflocos – BFT (Biofloc Tecnology), um sistema fechado de produção que surgiu para reduzir os
impactos os efluentes, com a técnica de reuso da água por diversos ciclos de produções
(ZIMMERMANN, 2017).
Neste contexto, o sistema de bioflocos baseia-se no crescimento de microrganismos que irão
desempenhar a manutenção da qualidade da água, competição com patógenos, além de servir como
suplemento alimentar de alto valor proteico (AZIM e LITTLE, 2008; EMERENCIANO et al,
2013), possibilitando então a redução das taxas de arraçoamento assim como dos níveis de proteína
bruta nas rações, e consequentemente, a diminuição dos custos de produção aquícola
(AVNIMELECH, 1999).
Diversos estudos demonstram resultados positivos quanto à produção de peixes em sistema
bioflocos quando comparados aos sistemas convencionais (KUBITZA, 2011; AVNIMELECH,
2007; AZIM e LITTLE, 2008), porém quando se trata de espécies nativas poucos ainda são os
estudos voltados diretamente com a adoção desta tecnologia. Entre as espécies nativas de peixes, o
tambaqui (Colossoma macropomum) apresenta um conjunto de características que o tornam
interessante para criação com este tipo de sistema, principalmente pela sua capacidade de filtrar a
água para se alimentar o que possibilita o aproveitamento dos bioflocos e a economia na oferta de
rações, além de sua rusticidade em relação a variações de parâmetros físicos e químicos da água,
como o oxigênio dissolvido na água (SANTOS 2018).
O tambaqui desponta como um dos mais importantes entre as espécies nativas na
piscicultura brasileira (IBGE, 2015), por apresentar características como: rusticidade, fácil obtenção
de juvenis, excelente qualidade de carne, fácil manejo em cativeiro, plasticidade alimentar, poder
ser cultivado o ano todo, rápido crescimento e apresentar boa conversão alimentar (ARAÚJOLIMA, 2006; IZEL et. al., 2004., GOMES et al., 2006). Além disso, existe a possibilidade de
aumentar a produção dessa espécie usando a tecnologia de bioflocos (PEREIRA JUNIOR, 2013;
SANTOS 2018).
O controle da quantidade e da qualidade do alimento, bem como a manutenção da qualidade
adequada de água, são de fundamental importância para um sistema de produção aquícola
(PEREIRA, 2005). O controle das características físicas, químicas e biológicas da água na
aquicultura contribui para a manutenção de níveis adequados de qualidade da água, melhorando
então o desenvolvimento desta atividade, assim como o desempenho das espécies criadas
(MERCANTE et al., 2012).
Portanto, pensando no potencial da criação de tambaqui com a tecnologia de bioflocos e na
importância da manutenção da qualidade da água na piscicultura para o sucesso econômico da
atividade, o presente trabalho buscou avaliar a qualidade de água na recria do tambaqui com a
adoção de diferentes níveis de reuso da água e tecnologia de bioflocos (BFT).
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2- MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado no Laboratório Múltiplo para Produção de Organismos
Aquáticos (LAMPOA) da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), Santarém, PA, durante
um período de 30 dias.
Os parâmetros de qualidade da água foram avaliados em doze unidades experimentais de
volume útil de 20 L, sendo os quatro tratamentos correspondentes a recria de juvenis de tambaqui
(11,95±1,91 g) em: água clara (controle, sem bioflocos) -TAC; bioflocos iniciado sem reuso de
água de BFT - TBFT0; bioflocos iniciado com 25 % de reuso da água de um sistema BFT maturo TBFT25 e bioflocos iniciado com 50 % de reuso da água de um sistema BFT maturo - TBFT50,
com três repetições cada.
As unidades experimentais foram estocadas com uma densidade de 250 peixes/m³, sendo os
juvenis de tambaqui alimentados duas vezes ao dia (manhã e tarde) com ração comercial contendo
36% de PB e com uma taxa de arraçoamento correspondente a 2,5% da biomassa total de cada
unidade experimental.
Os parâmetros físicos e químicos de qualidade da água analisados foram pH, oxigênio
dissolvido (mg/L), temperatura da água (°C), condutividade elétrica (μSm/cm), com uma sonda
multiparâmetro, e amônia (mg/L) e nitrito (mg/L), com auxílio de um kit colorimétrico. O registro
dos dados de qualidade da água foi realizado diariamente, com exceção da amônia analisada em
dias alternados, enquanto o nitrito foi verificado a cada 10 dias durante o estudo. O volume dos
bioflocos nos tratamentos BFT foi aferido uma vez por semana, através do cone Imhoff.
Nas unidades experimentais dos tratamentos BFT não foram feitas renovações de água
durante todo o período experimental. Quando se observou valores ≥ 1 mg/L de amônia total, foram
realizadas renovações de cerca de 50% do volume de água nas unidades do TAC, enquanto no BFT,
realizou-se a fertilização orgânica na proporção de 6 g de C: 1 g de nitrogênio amoniacal total com o
melaço de cana-de-açúcar, como fonte de carbono (AVNIMELECH, 1999).
Para a realização da análise estatística, a normalidade dos resíduos e a homogeneidade das
variâncias, premissas da Análise de Variância, foram analisadas pelos testes Shapiro-Wilk e
Cochran, respectivamente. Posteriormente, os dados dos parâmetros físicos e químicos da água
foram analisados pela ANOVA – one way. As diferenças entre as médias dos tratamentos foram
identificadas através do teste de Tukey, e consideradas significativas em nível de 5 % de
probabilidade.

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
O controle dos parâmetros físicos e químicos da água apropriados para a criação de uma
determinada espécie proporcionam condições favoráveis para um bom desenvolvimento zootécnico
dos animais confinados, e quando conectados às boas práticas de manejo são fundamentais para o
sucesso da atividade piscícola (Sant´Ana de Faria et al. 2013).
Entre os parâmetros de qualidade da água da criação de tambaqui em sistema BFT, somente
a condutividade elétrica, o nitrito e o volume de bioflocos apresentaram diferenças estatísticas
significativas entre os diferentes sistemas de produção de juvenis de tambaqui avaliados no presente
estudo (p<0,05) (Tabela 1).
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Tabela 1. Valores (média ± desvio padrão) dos parâmetros físicos e químicos de qualidade de água
na recria de tambaqui (Colossoma macropomum) em diferentes sistemas de produção durante 30
dias.
TRATAMENTOS
PARÂMETROS
TAC
TBFT0
TBFT25
TBFT50
pH
6,81 ± 0,01
6,75 ± 0,02
6,44 ± 0,32
6,40 ± 0,14
Oxigênio dissolvido (mg/L)
6,38 ± 0,09
6,05 ± 0,13
6,24 ± 0,12
6,32 ± 0,33
Temperatura (°C)
26,08 ± 0,45
26,03 ± 0,49
26,06 ± 0,49
26,34 ± 0,07
Condutividade
b
a
a
115,14 ± 0,52 122,09 ± 3,03 123,39 ± 4,16 126,26 ± 0,79a
elétrica(µS/cm)
Amônia (mg/L)
0,92 ± 0,15
1,56 ± 0,68
1,19 ± 0,10
1,07 ± 0,08
a
ab
bc
Nitrito (mg/L)
1,83 ± 0,19
1,56 ± 0,49
0,63 ± 0,32
0,53 ± 0,33c
Volume dos bioflocos (mL/L)
0±0c
7,68±2,22b
11,28±0,25a
10,06±1,18ab
TAC recria de tambaqui em água clara (controle, sem bioflocos); TBFT0, em bioflocos sem reuso de BFT; TBFT25, em
bioflocos iniciado com 25 % de reuso da água de um sistema BFT maturo; TBFT50, em bioflocos iniciado com 50 %
de reuso da água de um sistema BFT maturo. Médias seguidas por letras subscritas distintas entre as colunas diferem
entre si estatisticamente (p <0,05).

Segundo Rebouças et al. (2014), o pH desejável para o melhor desempenho de peixes
tropicais varia entre 6,5 e 8,5. Desta forma, os valores de pH neste experimento alcançaram valores
médios, dentro da faixa recomendável. Os tratamentos TBFT25 (6,44± 0,32) e TBFT50 (6,40 ±
0,14) apresentaram valores menores de pH em relação a água dos TAC e TBFT, sendo necessária a
correção com bicarbonato de sódio (NaHCO3) na água destes tratamentos durante o estudo. Este
fato corrobora com Suita (2009), que afirmou que nos sistemas BFT é normal ao longo do
experimento ocorrerem reduções no pH da água, sendo necessário o monitoramento e correções
para ajustar e manter o pH em nível ideal.
Os valores de oxigênio dissolvido, não apresentaram diferença significativa na água dos
tratamentos ao longo do estudo, estando dentro dos valores recomendados entre 4 e 8 mg/L para a
criação de juvenis de tambaqui (IZIEL e MELO, 2004). Os valores de temperatura da água
variaram com mínima de 25,54° C (TAC) e máxima de 26,41° C (TBFT50) entre os diversos
tratamentos, mantendo-se uma temperatura média de 26,12° C. Portanto, as temperaturas
registradas não tiveram amplitudes de variação significativas, sendo propícias para a criação de
peixes tropical e considerada como temperaturas ótimas para crescimentos de juvenis de tambaqui
(REBOUÇAS et al., 2014).
A condutividade elétrica também foi um dos parâmetros que apresentou diferenças, sendo
superiores nestes (BFT0, BFT25 e BFT50) em relação ao sistema de água clara (p<0,05). Os
valores de condutividade elétrica no presente trabalho foram menores que os encontrados por Silva
(2018) para tambaqui, com valores mínimos de 128,2 µS/cm e máximos de 163,46 µS/cm, os quais
não interferiram no desempenho zootécnico da espécie, que segundo Rodrigues (2013), define
condutividade elétrica como a responsável por conduzir corrente elétrica e fornecer informações
sobre o metabolismo do tanque, o qual ajuda a identificar fontes poluidoras no sistema e avaliar a
disponibilidade de nutrientes nos ecossistemas aquáticos.
As concentrações de amônia no tratamento TAC (0,92±0,15 mg/L) apresentaram os menores
valores em virtude da troca regular de água. Já os tratamentos com bioflocos, o tratamento
TBFT0% apresentou o maior valor de amônia (1,56±0,68 mg/L), como já era esperado para o
sistema que não reutilizou água de uma produção anterior em BFT se comparado aos tratamentos
TBFT25 (1,19±0,10 mg/L) e TBFT50 (1,07±0,08 mg/L) os quais já tinham uma grande quantidade
de bactérias. Segundo Suita, (2009) para estudos de concentração de amônia em sistema BFT é
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normal ocorrer picos nos primeiros dias e a estabilização no decorrer da produção, visto que este
tipo de sistema é fundamentado na reciclagem de nutrientes, o qual estimula o crescimento das
bactérias heterotróficas que convertem amônia em biomassa microbiana (KUBTZA, 2011).
O nitrito é um produto intermediário da transformação da amônia em nitrato, e pode ser
tóxico para peixes (FRANCES et al., 1998). Neste trabalho, as concentrações de nitrito foram
superiores nas águas do tratamento água claras (TAC) e inferiores no sistema de bioflocos iniciado com
um reuso de água igual a 50 % de um sistema de bioflocos anterior (TBFT50) (p<0,05). Portanto, os
resultados obtidos refletem uma das características da produção com a tecnologia BFT, a reciclagem de
nutrientes, a qual é promovida pelas bactérias heterotróficas e nitrificantes presentes na composição
dos bioflocos, convertendo a amônia excretada pelos peixes em biomassa microbiana e diminuindo
assim as concentrações destes nitrogenados tóxicos na água de criação (NOOTONG e
PAVASANT, 2011).
As concentrações ideais de sólidos totais sedimentáveis (STS) ainda precisam ser estudadas
para a produção de tambaqui. A concentração de STS é uma das variáveis utilizadas para
quantificar o volume de bioflocos na produção com BFT. Os STS apresentaram variação estatística
significativa entre os tratamentos neste estudo, sendo a média inferior para o iniciado sem reuso de
água (TBFT0 = 7,68±2,2 mL/L) e superior para o BFT iniciado com reuso igual a 25% de um
sistema anterior de bioflocos (TBFT25 = 11,28±0,25 mL/L) (p<0,05).
Acredita-se que no presente estudo, os parâmetros de qualidade de água em sistema BFT
permaneceram dentro do adequado para a criação de juvenis de C. macropomum
(BALDISSEROTTO e GOMES, 2010; REBOUÇAS et al. 2014).

4- CONCLUSÃO
A produção de tambaqui com a tecnologia de bioflocos pode ser uma alternativa mais sustentável
para a recria da espécie. Além disso, o manejo de utilização de reuso da água de uma produção
anterior com BFT para produção de C. macropomum com a tecnologia de bioflocos recomendado,
com o intuito de garantir a manutenção de baixas concentrações de nitrogenados mais precocemente
durante a produção com a tecnologia de bioflocos.
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RENDIMENTO DOS CORTES COMERCIAIS DO TAMBAQUI Colossoma macropomum
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RESUMO: A produção mundial de pescado alcançou cerca de 171 milhões de toneladas em 2016,
sendo que a aquicultura vem representando 47% do total e, dentro desse montante 53% é destinado a
usos não alimentares. O tambaqui (Colossoma macropomum) é uma das principais e mais
comercializadas espécies nativas brasileiras devido as suas características sensoriais (odor, sabor,
textura), que conquistou o mercado consumidor. O objetivo desse estudo foi avaliar o rendimento do
corte em bandas e das aparas do filé, onde estão localizadas as espinhas intramusculares em Y. O
estudo foi realizado numa peixaria local na cidade de Pinheiro - MA. Utilizou-se 30 peixes com peso
médio de 2,015 kg, comprimento total médio de 46,44 cm. Foram mensurados os pesos dos cortes
em banda, as vísceras e as aparas. A análise estatística foi descritiva com cálculo de média e desvio
padrão dos parâmetros analisados e as suas relações. O peso das vísceras foi de 38,4±2,07g, peso
médio das duas bandas 1,726,40±325,04g, peso das aparas dorsais e aparas abdominais
167,25±40,25g. Foi encontrado que o peso das vísceras representou 6,65±1,06% do peso total do
peixe, e o peso das duas bandas representou 85,46±4,20% do peso total do peixe, entretanto, a relação
do peso das quatro aparas/peso das duas bandas foi de 9,7±1,56%. A retirada dessas aparas nas bandas
é uma forma do vendedor agregar valor ao corte, pois com a retirada dessas aparas o músculo fica
ausente de espinhos em forma de Y. Esse resíduo representa um subproduto de excelente qualidade
nutricional, sendo aproveitado como a carne moída de pescado, após passar pelo processo de moagem
em moedor de carne. Esse estudo demonstrou rendimentos satisfatórios em relação as porcentagens
das bandas e das aparas em relação ao peso do peixe, portanto, esses resíduos devem ser considerados
e aproveitados pelas unidades de beneficiamento de pescado, como formas de aproveitamento
integral dos resíduos gerados no processamento.
Palavras-chave: Rendimento, Aparas, Comercialização do pescado.
Apoio: Peixaria do Alexandre.
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ESTRUTURA POPULACIONAL E BIOMETRIA DO CAMARÃO-DA-AMAZÔNIA
(Macrobrachium amazonicum) NO RIO TOCANTINS, ABAETETUBA-PARÁ.
Luan Costa Dias¹*; Bianca Fukuda²; Julliany Lemos Freire³
1

Discente de Licenciatura em Ciências Biológicas Instituto Federal do Pará (IFPA), Campus Abaetetuba, e-mail:
luand0013@gmail.com.br. ²Mestre em Aquicultura e pesca – Instituto de Pesca de São Paulo, e-mail:
fukudabianca@gmail.com ³Docente do Instituto Federal do Pará (IFPA), Campus Abaetetuba e-mail:
freire_jl@yahoo.com.br.

RESUMO: O camarão da Amazônia – Macrobrachium amazonicum (Heller 1862) é uma espécie
abundante em toda região amazônica, o que torna esse crustáceo um importante recurso pesqueiro
para inúmeras famílias ribeirinhas, que realizam a captura para a subsistência e/ou comercialização.
Todavia, apesar da importância econômica e social deste recurso no município de Abaetetuba,
particularmente nas ilhas, não há estudos sobre a biologia e ecologia desta espécie na região. Desta
forma, o presente trabalho objetivou analisar a estrutura populacional e os aspectos biométricos M.
amazonicum na ilha Tabatinga (Abaetetuba/Pará). As capturas foram realizadas mensalmente
durante a lua nova, no período de junho de 2017 a maio de 2018, por meio do apetrecho de pesca o
“matapi”, que foram iscados com farelo de babaçu (Orbignya speciosa). Os indivíduos coletados
foram identificados, sexados e aferidas as seguintes dimensões morfológicas: comprimento de
carapaça (CC–mm), comprimento do cefalotórax (CCF–mm), comprimento do abdome (CA–mm) e
peso total (PT–mm). Para avaliar a abundância (número de indivíduos) e a biomassa, os parâmetros
biométricos entre os meses e os sexos, utilizou-se ANOVA one-way, α=5%. Para proporção sexual
mensal e anual, aplicou-se o teste de qui-quadrado (α=5%). Para as relações morfométricas
utilizou-se o modelo de correlação linear (Y=a+bx) e para biométricas, o modelo potencial
(Y=aXb). Durante o período de estudo foram analisados 5.324 exemplares, sendo 2.499 fêmeas e
2.818 machos, sendo a razão sexual significativamente maior para o sexo masculino (1:1,13;
X²=9,6). Os meses que apresentaram maior frequência numérica foram junho de 2017 (569) e
novembro de 2017 (738). A partir da análise dos sexos agrupados entre os meses de estudo,
observou-se que o comprimento da carapaça (F:11,51; p<0,05) e o peso (F:11,51; p<0,05) dos
indivíduos variaram significativamente entre meses, sendo que de março a maio os indivíduos
capturados foram maiores e mais pesados em comparação aos meses de outubro a dezembro. As
relações entre o comprimento da carapaça e o peso para fêmeas, machos e sexos agrupados
apresentaram alometria negativa. Para todas as equações peso-comprimento, a análise do
coeficiente “b” não apresentou diferença estatística (p>0,05) entre os sexos. Nas análises
morfométricas, as relações com CCF foram alométricas negativas, enquanto a maioria das relações
com CC foram alométricas positivas. No presente estudo verificou-se que a estrutura populacional
de M. amazonicum nesta área apresenta uma abundância favorável de machos, contudo, as fêmeas
são em média maiores a mais pesadas. As relações morfométricas demostraram que o comprimento
da carapaça cresce mais lentamente que os outros segmentos corporais analisados. Espera-se que os
resultados obtidos neste estudo contribuam com o desenvolvimento de medidas de manejo
pesqueiro para a espécie na região das ilhas de Abaetetuba (PA).
Palavras-chave: Recurso pesqueiro; Abundância; Proporção sexual; Manejo pesqueiro.
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EFEITO DE DIFERENTES DENSIDADES DE TILÁPIA-DO-NILO (Oreochromis niloticus)
CRIADAS EM SISTEMA AQUAPONICO NO SEU DESENVOLVIMENTO E NO TEOR
DE NUTRIENTES ABSORVIDOS PELA ALFACE (Lactuca sativa)
Janaína Sayuri Imafuku Valandro1*; Matheus Marcondes Maino¹; Felipe Shiniti Miyazaki
Júnior¹; Danilo Eduardo Rozane; Eduardo Antônio Sanches2.
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RESUMO: Objetivou-se avaliar o desenvolvimento da Tilápia-do-Nilo criada em diferentes
densidades em sistema aquaponico, bem como o teor de macronutriente e micronutrientes
absorvidos pela alface. O experimento foi conduzido durante o período de 20 de março a 19 de abril
de 2018 na Unidade Agrochá da UNESP, Câmpus Experimental Registro. Foram utilizados 294
peixes distribuídos em doze sistemas de recirculação isolados contendo filtro mecânico, biológico e
aquaponico (20 mudas de alface por sistema). Utilizou-se um delineamento experimental
inteiramente casualizado composto por quatro tratamentos (25, 50, 100 e 150 juvenís.m-3) e três
repetições. Considerou-se como uma unidade experimental uma caixa d’água plástica de 300L de
volume útil contendo 8, 15, 30 e 45 peixes (peso médio inicial 42,8±0,8g, comprimento inicial
médio 13,5±1,12cm). Os parâmetros de sobrevivência e comprimento padrão médio não
apresentaram efeito (P>0,05) da densidade e apresentaram médias de 99,8±0,6% e 13,6±0,7cm,
respectivamente. Os demais parâmetros de peso final médio (PFM), comprimento total final médio
(CTFM), ganho de peso médio (GPM), conversão alimentar aparente (CAA), taxa de crescimento
específico (TCE), eficiência alimentar (EA) e fator de condição (FC) apresentaram efeito
significativo (P<0,05) entre as diferentes densidades. Em relação aos parâmetros PFM, GPM, CAA,
TCE, EA e FC, não foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos 25, 50 e 100
peixes.m-3 com médias de 82,89±6,52g, 40,23±5,85g, 1,45±0,16, 2,20±0,22% dia-1, 70,03±7,41% e
0,95±0,07 g cm-3, respectivamente. Para a densidade de 150 peixes.m-3 verificou-se os menores
valores (P<0,05) sendo, 66,22±5,72g, 19,1±6,4g, 2,9±0,8, 1,2±0,4% dia-1, 37,2±12,3% e 0,6±0,1g
cm-3, respectivamente para PFM, GPM, CAA, TCE, EA e FC. Em relação às alfaces o teor de
nitrogênio obteve uma média de 42,31±4,52. O Fósforo (P), Potássio (K), Enxofre (S), Boro (B) e
Cobre (Cu), obtiveram médias de 4,11±0,62, 23,13±3,27, 0,73±0,17, 31,48±7,81 e 2,08±0,99,
respectivamente e não obtiveram efeito significativo. Os macronutrientes que apresentaram efeito
significativo foram o Cálcio (Ca) e Magnésio (Mg), os tratamentos que obtiveram os maiores
valores para ambos foram o 25 e 50 peixes.m-3. Os micronutrientes significativos foram Ferro (Fe),
Manganês (Mn) e Zinco (Zn). Para Ferro foi observado melhor desempenho em 50, 100 e 150
peixes.m-3. Manganês se mostrou com maior valor no tratamento de 100 peixes-3. Para zinco, os
tratamentos que apresentaram melhor desempenho foram o de 25 e 50 peixes.m-3. Dessa forma,
pensando em um desenvolvimento satisfatório de ambos é recomendado o uso de no máximo 100
juvenís.m-3, onde ocorrerá melhor desenvolvimento dos peixes e maior disponibilidade de
nutrientes para o desenvolvimento das plantas.
Palavras-chave: Sustentabilidade, Aquicultura, Sistema de recirculação, Piscicultura, Aquaponia.
Apoio: PROPe
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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DE DIFERENTES ATIVADORES NOS PARÂMETROS
ESPERMÁTICOS DO SÉMEN DE PACU (Piaractus mesopotamicus) 10S PÓS ATIVAÇÃO
Janaína Sayuri Imafuku Valandro1*; Guilherme Henrique Domingues Cotrin1; Yuugo
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RESUMO: Avaliar a influência de diferentes ativadores nos parâmetros espermáticos do sêmen
de pacu (Piaractus mesopotamicus) 10s pós ativação utilizando método computadorizado CASA
por meio de software livre ImageJ. Utilizamos nove reprodutores que foram induzidos com o
hormônio extrate bruto de hipófise de carpa (EBHC) em dose única de 2,5 mg de EBHC.kg-1.
Foram formados três pools de sêmen proveniente de três reprodutores cada. Cada pool foi
submetido à ativação espermática (1:400 – sêmen:ativador) pelas seguintes soluções: água
destilada, frutose 2,5%, sacarose 2,5%, glicose 2,5%, NaCl 0,3%, NaHCO3 1,0%, NaH2PO4 1,0%,
KNO3 1,0% e NaNO3 1,0%. As análises serão realizadas em triplicata (3x9x3 – n=81). Os
parâmetros computadorizados foram avaliados à 10s pós ativação durante 1s de vídeo a 100fps
através da aplicação do software livre ImageJ/plugin CASA (Computer Assisted Sperm Analysis).
Formam avaliados percentual de motilidade espermática (MOT), velocidade curvilinear (VCL),
velocidade média de deslocamento (VAP), velocidade em linha reta (VSL), retilinearidade (STR),
oscilação (WOB), progressão (PROG) e frequência do batimento transversal (BCF). Os valores
dos parâmetros VSL, WOB, PROG e BCF não tiveram efeito significativo 10s pós ativação
(P>0,05), obtendo as seguintes médias 42,02±17,9 µm.s-1; 63,43±12,73%; 1991,7±910,76 µm e
38,11±8,18 Hz, respectivamente. Observamos que para MOT e VCL, as soluções ativadoras que
obtiveram melhor desempenho foram água destilada com 72,87±12,46 % e 108,7±16,5 µm.s-1, e
os açúcares, frutose 2,5% com 89,43±3,56 % e 152,38±18,19 µm.s-1, glicose 2,5 % com
86,94±5,91 % e 146,64±27,91 µm.s-1 e sacarose 2,5 % com 78±16,02 % e 119,36±29,26 µm.s-1.
Para VAP não observamos diferenças estatísticas entre a frutose, água destilada, glicose, sacarose,
NaHCO3, NaCl e KNO3, onde os valores obtidos foram 111,97±22,53 µm.s-1, 67,37±5,37 µm.s-1,
108,08±32,34 µm.s-1, 71,53±36,02 µm.s-1, 54,28±25,76 µm.s-1, 55,02±10,2 µm.s-1 e 45,86±33,3
µm.s-1. A MOT é um dos parâmetros mais utilizados para verificar a qualidade dos
espermatozoides. VAP e VCL com maiores valores, aumentam a capacidade de fertilização dos
ovócitos. Com os resultados obtidos, concluímos que o uso de ativadores espermático a base de
frutose, sacarose e glicose proporcionam melhor desempenho dos espermatozoides aos 10s pósativação.
Palavras-chave: Análise computadorizada, fertilização e otimização.
Apoio: PROPe
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A PESCA COM VIVEIRO DE PEIXE NA PRAIA DO MUCURIPE, FORTALEZA- CEARÁ
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RESUMO:
O viveiro de peixe é uma arte de pesca do tipo armadilha de fundo, normalmente construída em
madeira e arame, podendo ter formatos quadrados, retangulares e circulares. Os pescadores lançam
os viveiros, marcam sua localização e dias depois voltam para despescar os peixes. Esse trabalho foi
realizado com o objetivo de se conhecer as principais espécies de peixes capturados, bem como a
captura por unidade de esforço (CPUE) da pesca de viveiro de peixe praticada em uma praia urbana
de Fortaleza. Os dados foram coletados durante os desembarques na praia do Mucuripe, Fortaleza,
Ceará, com periodicidade bimensal entre o período de maio de 2017 a abril de 2018. Os espécimes
foram pesados, medidos e contabilizados e, os pescadores foram indagados sobre a pescaria recém
realizada. Foram amostradas 13 pescarias com viveiros de peixe com formatos quadrados e
circulares. A biomassa total foi de aproximadamente 4,58 toneladas de pescado desembarcada. A
CPUE foi 0,03718068 kg/viveiro/dia, um valor baixo, provavelmente ligado ao tempo do lance que
em alguns casos passava de uma semana. Foram identificadas 33 espécies, 23 gêneros e 19 famílias,
uma alta diversidade. Muitas dessas espécies, normalmente, vivem associadas a fundos rochosos e
ambientes recifais, como as diferentes espécies de paru (Chaetodipterus faber;
Holacanthus ciliares; Pomacanthus arcuatus e Pomacanthus paru), cangulo (Aluterus monoceros;
Aluterus scriptus e Balistes capriscus) e o budião batata (Sparisoma frondosum). A pesca de viveiro
de peixe capturou uma alta diversidade de espécies, tornando esta pesca interessante para a
variabilidade alimentar dos consumidores de pescado.

Palavras-chave: Armadilha; CPUE; Diversidade.
Apoio: FUNCAP
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PESCA ARTESANAL REALIZADA COM TRÊS TIPOS DE REDE CAÇOEIRA NA
PRAIA DO MUCURIPE FORTALEZA- CEARÁ
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RESUMO:
A rede caçoeira é um tipo de rede de espera versátil que pode ser utilizada na superfície (boieira),
em meia água ou no fundo (afundada) e sua seletividade vai depender do tamanho da malha. Os
pescadores escolhem a profundidade que querem pescar e vão regulando a altura por meio de pesos
(chumbadas) e boias. É um apetrecho comumente utilizado nas pescarias do Ceará. O objetivo deste
trabalho foi caracterizar a pesca que utiliza diferentes tipos de rede caçoeira, identificar as espécies
que ocorrem nesta pescaria, bem como calcular sua captura por unidade de esforço (CPUE). Os
dados foram coletados durante os desembarques na praia do Mucuripe, Fortaleza, Ceará, com
periodicidade bimensal entre o período de maio de 2017 a abril de 2018. Os espécimes foram
pesados, medidos e contabilizados e, os pescadores foram indagados sobre a pescaria recém
realizada. Ao todo foram amostradas 29 pescarias com rede caçoeira, sendo 11 do tipo afundada,
duas do tipo meia água e 16 do tipo boieira. As pescarias com rede caçoeira afundada ocorreram no
primeiro semestre do ano, enquanto que a maioria das pescarias com rede boieira foram registradas
no segundo semestre. A pescaria com rede de meia água ocorreu apenas no mês de junho. No
período amostrado foram desembarcadas, aproximadamente, 8,36 toneladas de pescado. Foram
identificadas 41 espécies de peixes, revelando uma alta diversidade de espécies nessa pescaria. As
espécies mais amostradas foram o serra (Scomberomorus brasiliensis) e o bonito (Euthynnus
alletteratus). A CPUE da caçoeira afundada (0,012773173 kg/m²/hora) foi maior que a CPUE da
caçoeira boieira (0,008717815 kg/m²/hora. Ainda assim, os índices de CPUE são baixos para ambos
os tipos de pescaria, provavelmente porque usam redes muito longas. Este estudo evidenciou que a
pesca com rede caçoeira é comum na praia do Mucuripe, tendo ocorrido em quase todos os meses
amostrados e em todas as profundidades.

Palavras-chave: CPUE; Rede de espera; Afundada.
Apoio: FUNCAP.
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DINÂMICA DA PESCA ARTESANAL COM LINHA E ANZOL NA PRAIA DO
MUCURIPE, FORTALEZA- CEARÁ
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RESUMO:
A pesca de linha e anzol é uma atividade tradicional, não precisa de equipamentos modernos, nem
de muita mão-de-obra para ser realizada. Esta pescaria pode ser utilizada com fins de lazer,
esportivos e comerciais. No litoral do Ceará é uma prática comumente utilizada pelos pescadores
artesanais como sua principal fonte de renda. Este trabalho foi realizado com o objetivo de conhecer
a dinâmica da pesca artesanal que utiliza linha e anzol em uma praia urbana de Fortaleza. Os dados
foram coletados durante os desembarques na praia do Mucuripe, Fortaleza, Ceará, com
periodicidade bimensal entre o período de maio de 2017 a abril de 2018. Os espécimes foram
pesados, medidos e contabilizados e, os pescadores foram indagados sobre a pescaria recém
realizada. Foram amostradas 47 pescarias de linha e anzol. A biomassa total desembarcada foi de
aproximadamente 10,2 toneladas. A captura por unidade de esforço (CPUE) foi de 0,002217543 kg/
anzol/ hora. O índice da CPUE mostra que é preciso um esforço pesqueiro elevado para se pescar
pelo menos 1 kg de peixe, provavelmente devido às características artesanais da pesca. Ao todo,
foram identificadas 48 espécies, sendo as mais valorizadas comercialmente o sirigado
(Mycteroperca bonaci), a cavala (Scomberomorus cavala), a cioba (Lutjanus analis) e a serra
(Scomberomorus brasiliensis), custando em média R$20,00/kg, R$18,00/kg, R$15,00/kg e
R$14,00/kg, respectivamente. É normal que pescarias artesanais de regiões tropicais apresentem
uma alta diversidade de espécies como revelado nos dados dessa pesquisa. A pescaria de linha e
anzol na costa do Ceará, normalmente, não é direcionada a uma única espécie. Logicamente
existem peixes que são mais procurados pelos consumidores e por isso tem o seu valor mais caro,
porém todas as espécies que foram identificadas foram postas à venda em algum momento. Esse
trabalho mostrou que a pescaria de linha e anzol na praia do Mucuripe revelou-se dinâmica e
diversa, apesar do esforço ter sido alto para isso.

Palavras-chave: Mycteroperca bonaci; CPUE; Diversidade.
Apoio: FUNCAP
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MAPEAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DA OSTRA EXÓTICA Saccostrea NOS
MANGUEZAIS DO LAGAMAR PAULISTA
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RESUMO:
O objetivo do presente estudo foi realizar o mapeamento da distribuição da população da ostra
exótica Saccostrea nos manguezais do Lagamar paulista, litoral sul de São Paulo. Nos meses de
julho e agosto de 2019, foram realizadas saídas a campo para os manguezais do Lagamar paulista, a
fim de se verificar a ocorrência da espécie. Quando identificada, as coordenadas geográficas foram
obtidas e realizados registros fotográficos. Paralelamente aos trabalhos de campo, foram realizadas
entrevistas com questões semi-estruturadas com atores sociais da região para se obter maiores
informações sobre a ostra exótica. A partir das visitas a campo e das entrevistas, pode-se afirmar
que a distribuição da ostra está concentrada no trecho sul do Lagamar paulista, região de Cananéia.
A contribuição de informações dos entrevistados foi extremamente importante para incrementar o
mapeamento dessa espécie no Lagamar paulista. Ela se encontra fixada em rizóforos do mangue
vermelho Rhizophora mangle e no sedimento areno-lodoso, em áreas além dos manguezais, tais
como em estruturas de engorda da ostra do mangue nativa Crassostrea, costões rochosos e em
estruturas náuticas, coabitando com a ostra nativa. A espécie exótica se adapta bem a diferentes
substratos, mas deve ser sensível à baixa salinidade. Membros de comunidades locais tradicionais
afirmam que essa ostra é menos palatável e sua carne é amarelada, dando aspecto de estar estragada.
Dessa forma, não se acredita que a ostra exótica Saccostrea terá uso comercial importante tal como
é realizado com a ostra nativa na região. Ainda não se conhece os impactos que ela poderá causar
na região. Estudos mais detalhados, tais como biometria da espécie, são necessários, de modo a
auxiliar no conhecimento da biologia e subsidiar estratégias de manejo dessa espécie exótica.
Sugere-se que estratégias de controle e redução devem ser considerados.
Palavras-chave: Litoral sul de São Paulo, Etnoconhecimento, Crassostrea, Bioinvasão, Bivalve

ABSTRAT:
The objective of the current study was to map the distribution of the exotic oyster Saccostrea in the
mangroves of Lagamar paulista, south coast of São Paulo state. In July and August 2019,
fieldworks were made to the mangroves of the Lagamar paulista, in order to verify the occurrence
of the species. When identified, geographic coordinates and photographic records were obtained. In
parallel to the fieldwork, interviews were conducted with semi-structured questions with social
actors in the region to obtain more information about the exotic oyster. From the field visits and
interviews, it can be said that the oyster distribution is concentrated in the southern sector of
Lagamar paulista, Cananéia region. The contribution of information from the interviewees was
extremely important to improve the mapping of this species in Lagamar paulista. The exotic oyster
is attached to Rhizophora mangle red mangrove rhizophores and sandy mud sediment, areas beyond
mangroves such as Crassostrea native mangrove fattening structures, rocky shores and nautical
structures cohabiting with the native oyster. The exotic species adapts well to different substrates,
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but should be sensitive to low salinity. Members of traditional local communities say this oyster is
less palatable and its flesh is yellowish, making it look spoiled. Thus, it is not believed that the
exotic oyster Saccostrea will have important commercial use as it is done with the native oyster in
the region. The impacts that it may have on the region are not yet known. More detailed studies,
such as species biometrics, are needed to assist in biology knowledge and support management
strategies for this exotic species. Control and reduction strategies should be considered.
Key words: South coast of São Paulo, Ethno-knowledge, Crassostrea, Bioinvasion, Bivalve.
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1- INTRODUÇÃO
Os manguezais são um dos ecossistemas costeiros mais importantes das regiões tropicais e
sub-tropicais, pois fornecem uma série de benefícios para as comunidades humanas. Podemos citar
diversas funções, como áreas de alimentação e de berçário, proteção contra erosão, estabilização do
clima, beleza cênica entre outras que são prestadas gratuitamente pelos manguezais (UNEP, 2014).
O litoral sul do Estado de São Paulo possui grande diversidade paisagística, formada por
praias, manguezais, restingas, floresta atlântica, estuário, rios e alagados. Esse contexto proporciona
alta diversidade biológica, constituindo a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e o Sítio do
Patrimônio Mundial Natural, ambos reconhecidos pela UNESCO, na década de 1990. Além disso, a
região faz parte do Mosaico de Áreas Protegidas do Lagamar, criado em 2006, que abrange o litoral
sul de São Paulo e litoral do Paraná. O trecho de São Paulo (Lagamar paulista) abriga as áreas mais
extensas e conservadas de manguezal do estado com cerca de 15.193 ha (CUNHA-LIGNON et al.,
2009), as quais propiciam abrigo e alimentação para inúmeras espécies de peixes marinhos e
dulcícolas, crustáceos e moluscos, tornando a região extremamente importante para a pesca
industrial e artesanal local (MENDONÇA, 2010).
A ostra de mangue, Crassostrea spp., é explorada comercialmente no estuário de Cananéia
desde a década de 1940, inicialmente para a subsistência, e comercialmente após a década de 1950.
Porém, segundo Santos et al. (2009), foi a partir da década de 1970 que essa atividade passou a ter
importância econômica como alternativa para os pescadores artesanais da região. De 1997 a 2007, a
ostra foi o principal produto comercializado pela pesca artesanal de Cananéia (MENDONÇA,
2007). Embora sua contribuição seja pequena quando comparada ao total de pescado desembarcado,
consiste em um dos principais produtos da área estuarina do município, beneficiando diretamente
cerca de uma centena de famílias (MACHADO, 2009; MACHADO et al., 2010).
Espécies exóticas são aquelas que estão fora de sua área de distribuição natural e que possuem
potencial de distribuição nessa nova área (onde não poderiam se encontrar sem a introdução
antrópica direta ou indireta). Essas espécies podem se tornar invasoras ou não no novo ambiente,
isso porque espécies exóticas invasoras são aquelas que ameaçam a diversidade biológica nativa
(IUCN, 2000). Porém, Teixeira et al. (2010) concluíram que a competição entre espécies nativas e
exóticas pertencentes ao mesmo nível trófico, diferentemente do impacto causado pela perda de
habitat, raramente resulta em processos de extinção das espécies residentes estabelecidas nas
comunidades receptoras. Apesar disso, é difícil de afirmar as consequências das introduções de
espécies exóticas no que concernem as relações entre os bivalves nativos e exóticos (TEIXERA et
al., 2010).
A ostra Saccostrea, proveniente do Indo-Pacífico, foi registrada pela primeira vez em 2014, na
costa brasileira, na região de Bertioga (SP). A ostra exótica foi encontrada coabitando com as
espécies de ostras nativas em diferentes substratos. Sua identificação foi possível por meio de um
intenso mapeamento genético, porém não se sabe ao certo a espécie a que pertence. Esse grupo de
pelo menos sete espécies distintas ocupa uma ampla gama de habitats (costões rochosos a
manguezais), tolera diferentes graus de salinidade e possui distribuições geográficas sobrepostas.
Como foi observada perto do porto de Santos (SP), o maior porto comercial da América Latina,
sugere-se que sua presença no país seja devido às atividades dos navios: água de lastro e
incrustações dos cascos são os principais vetores ligados a esta forma de introdução (GALVÃO et
al., 2017).
O objetivo do presente trabalho foi realizar o mapeamento da distribuição da população da
ostra exótica Saccostrea nos manguezais do Lagamar paulista, litoral sul de São Paulo.
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2- MATERIAL E MÉTODOS
Nos meses de julho e agosto de 2019, foram realizadas saídas a campo para os manguezais da
região de Cananéia, estado de São Paulo, Brasil (Figura 1), a fim de se registrar a ocorrência da
espécie de ostra exótica Saccostrea. Foram visitadas diversas áreas do Lagamar paulista, mas
principalmente os manguezais com diferentes frequências de inundação pelas marés (Figura 1).
Quando identificada a ocorrência da espécie de ostra exótica, as coordenadas geográficas foram
obtidas com auxílio do GPS Garmin 76S e realizados registros fotográficos.

Figura 1. Localização do litoral sul de São Paulo e das 15 áreas visitadas na região do
Lagamar paulista.

Paralelamente aos trabalhos de campo, foram realizadas entrevistas com questões semiestruturadas com atores sociais da região para se obter maiores informações sobre a ostra exótica
(Tabela 1). Foi utilizado um diário de campo para registro. Os entrevistados foram selecionados por
terem envolvimento com a ostra nativa Crassostrea como atividade pesqueira, e/ou por atuarem na
gestão de Unidade de Conservação do Lagamar paulista. Questão sobre o vínculo com instituição
e/ou associação, sua relação com a ostra nativa, tempo que tem visto a ostra exótica no Lagamar
paulista, tamanho máximo observado entre outras questões foram apresentadas para direcionar as
entrevistas.
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Tabela 1. Listagem dos entrevistados com função e instituição onde atuam.
#
1

2
3

4
5
6

7
8

Função
Gestora da Reserva Extrativista (Resex) do Taquari,
Resex da Ilha do Tumba e da Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Itapinhapima
Gestor substituto em exercício da Área de Proteção
Ambiental Cananéia-Iguape-Peruíbe (APACIP)
Funcionário da APACIP e membro da comunidade
tradicional quilombola em Cananéia

Instituição
Fundação Florestal (SP)

Instituto Chico Mendes de Conservação
da Biodiversidade (ICMBio)
ICMBio e Associação da Comunidade
Remanescente de Quilombo da Reserva
Extrativista do Mandira (REMA)
Funcionário do Instituto de Pesca e membro da Instituto de Pesca (SP) e REMA
comunidade tradicional quilombola em Cananéia
Membro da associação de comunidade tradicional Associação
do
Remanescente
do
quilombola
Quilombo do Rio das Minas
Funcionário do Parque Estadual da Ilha do Cardoso e Fundação Florestal (SP) e Associação dos
monitor ambiental
Monitores Ambientais de Cananéia
(AMOAMCA)
Guarda-parque e membro da associação da comunidade Fundação Florestal (SP) e Associação de
tradicional caiçara (Parque Estadual da Ilha do Cardoso)
Moradores da Enseada da Baleia (AMEB)
Guarda-parque do Parque Estadual da Ilha do Cardoso
Fundação Florestal (SP)

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir das visitas a campo e das entrevistas, pode-se afirmar que a distribuição da ostra
exótica Saccostrea está concentrada no trecho sul do Lagamar Paulista, região de Cananéia (Figuras
2 e 3). Saccostrea não foi registrada no trecho norte do Lagamar paulista, provavelmente em função
da baixa salinidade e da maior concentração de sedimento em suspensão nesse trecho do estuário,
pelo aporte do canal artificial Valo Grande. Porém será necessário verificar se há ocorrência na
região de Subaúma, no município de Iguape. A região recebe menos influência da baixa salinidade,
mas ainda não foi verificada sob esse aspecto. Por outro lado, no trecho sul do Lagamar paulista, a
nova Barra da Enseada da Baleia abriu conexão com o oceano (Figura 3), aumentando o aporte de
água salgada no estuário, o que pode estar facilitando a distribuição da ostra exótica nessa região.
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Figura 2. Distribuição da ostra exótica Saccostrea concentrada no trecho sul do Lagamar
paulista, a partir de visitas de campo e entrevistas com atores sociais.

Figura 3. Distribuição da ostra exótica Saccostrea concentrada na região de Cananéia. Seta
branca indica abertura da nova Barra da Enseada da Baleia.
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Foi observado, e confirmado com os entrevistados, que as ostras exóticas se encontram
fixadas em rizóforos de mangue vermelho Rhizophora mangle e no sedimento areno-lodoso, em
ambos os casos coabitando com a ostra nativa Crassostrea (Figura 4). Verificou-se, em campo
como por entrevistas, que seu tamanho é menor que o da nativa (Figura 4), sendo necessários
estudos mais detalhados da biometria da espécie para se conhecer melhor sua biologia.
Essa ostra também já está sendo encontrada em estruturas de engorda da ostra do mangue
nativa Crassostrea, segundo membros da comunidade local entrevistados. A sua propagação foi tão
ampla que também foram encontradas em áreas além dos manguezais. Saccostrea foi registrada em
costões rochosos próximos ao Rio Perequê (Parque Estadual da Ilha do Cardoso) e em rochas no
Mar de Cubatão, além de estruturas de concreto do píer da balsa, no Mar de Cubatão (Figura 5).
Trata-se de espécie que se adapta bem a diferentes substratos, tal como observado por Galvão et al.
(2017).

Figura 4. Ostras nativa e exótica observadas coabitando nos manguezais da região de
Cananéia, sendo a Saccostrea, com borda da concha serrilhada, indicada por setas.
Segundo os entrevistados, as primeiras ocorrências da Saccostrea na região de Cananéia
datam do final do ano de 2017. Ainda não se sabe ao certo como esse bivalve exótico chegou na
região. Alguns acreditam que por água de lastro, já que Cananéia se encontra próximo ao Porto de
Paranaguá. Outros afirmam que pode ter vindo junto com ostras nativas do Paraná. Galvão et al.
(2017) sugere que a espécie foi introduzida na região de Bertioga por resultado das atividades de
remessa do Porto de Santos.
Seu aparecimento no litoral sul de São Paulo foi notado por um período de seca, quando a
água do estuário ficou mais salina e assim ela se disseminou pela região, sobretudo na região da
Reserva Extrativista do Mandira (Cananéia). Um dos entrevistados afirmou que, no final de 2017, a
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cada 10 ostras observadas, 3 eram exóticas, encontradas tanto nas raízes do mangue quanto nos
viveiros de ostras nativas. Atualmente, em função do ano apresentar maior pluviosidade, a cada 10
ostras, apenas 1 é exótica, de acordo com o entrevistado do REMA (Tabela 1).

Figura 5. Ostras exóticas em diferentes tipos de locais: A. Rizóforo de mangue vermelho
Rhizophora mangle; B. Sedimento areno-lodoso; C. Costão rochoso; D. Píer de concreto de balsa.
Membros de comunidades locais tradicionais (caiçaras e quilombolas) afirmam que essa ostra
exótica é menos palatável, sua carne é amarelada, dando aspecto de estar estragada. Por apresentar
aspecto e textura diferentes da ostra nativa, sua venda in natura não tem ocorrido, apenas após o
cozimento. Apesar de Komeroski (2016) concluir que o sabor é o fator sensorial que mais se
destaca nas escolhas alimentares, a aparência não fica pode ser desconsiderada, pois é um atributo
sensorial fundamental. Dessa forma, não se acredita que a ostra exótica Saccostrea terá uso
comercial importante tal como é realizado com a ostra nativa (Crassostrea), mas estudos mais
detalhadas são recomendados

4- CONCLUSÃO
A ostra exótica está ocorrendo nos manguezais do trecho sul do Lagamar paulista (região de
Cananéia). Saccostrea não foi registrada no trecho norte dessa região, provavelmente em função da
baixa salinidade e da maior concentração de sedimento em suspensão nesse trecho do estuário. O
limite norte de sua ocorrência deve ser confirmado.
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A contribuição de informações dos entrevistados (atores sociais locais) foi extremamente
importante para incrementar o mapeamento dessa espécie no Lagamar paulista.
A ostra exótica foi registrada fixada aos rizóforos do mangue vermelho Rhizophora mangle
como sobre o sedimento areno-lodoso próximo às raízes. Além disso, foi observada em estruturas
de engorda de ostra nativa, costões rochosos e estruturas náuticas.
Ainda não se conhece os impactos ambientais, sociais e econômicos que Saccostrea poderá
causar na região. Estudos mais detalhados são necessários, de modo a auxiliar no conhecimento da
biologia e subsidiar estratégias de manejo dessa espécie exótica.
Em função do aumento da população de Saccostrea ao longo do curto espaço temporal (2017
– 2019), dessa espécie exótica estar utilizando mesmo substrato de fixação que a ostra nativa
Crassostrea, e de ter não apresentar interesse econômico a priori, estratégias de controle e redução
da espécie exótica devem ser considerados.
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DETERMINAÇÃO DO ÍNDICE DE RIGOR MORTIS DO JUVENIL DE
BEIJUPIRÁ (Rachycentron canadum) UTILIZANDO EUGENOL
Leandro da Silva Presenza¹*; Amanda Soares dos Santos¹; Ana Cláudia França Silva¹;
Caroline Vettorazzi Bernabé¹; João Vitor Fonseca Ferreira¹; Laura Caixeta Dayrell1; Roberta
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RESUMO: No setor pesqueiro a busca pela qualidade do pescado está cada vez mais exigente. Os
consumidores avaliam rigorosamente a qualidade dos produtos adquiridos, procuram peixes com
um maior grau de frescor e melhor aparência possível. O método de abate é um importante fator
atuante no frescor do pescado, portanto neste estudo foi realizado a determinação do índice de rigor
mortis de juvenil de Beijupirá utilizando o método de abate por insensibilização com Eugenol (1,5
mL/litro) durante 10 minutos e posteriormente sacrifício por meio de uma secção transversal da
medula espinhal imediatamente após a região occipital. Após o abate, iniciou-se o acompanhamento
do rigor mortis dos juvenis de no intervalo de 20 minutos, durante 15 horas. A distância média que
separou a base da nadadeira caudal ao ponto de referência foi de 4,77 cm, o processo de pleno rigor
ocorreu somente 9 horas após o abate.
Palavras-chave: Organoléptica; frescor do pescado; abate.
ABSTRACT: In the fishing sector the search for the quality of fish is increasingly demanding.
Consumers rigorously evaluate the quality of the products purchased, look for fish with the greatest
freshness and appearance possible. The slaughter method is an important factor in the freshness of
the fish, so in this study the rigor mortis index of juvenile Beijupirá was determined using the
Eugenol insensitization slaughter method (1.5 mL/liter) for 10 minutes. and subsequently sacrifice
by means of a cross section of the spinal cord immediately after the occipital region. After
slaughter, the rigor mortis of the juveniles began to be monitored every 20 minutes for 15 hours.
The average distance that separated the base of the caudal fin to the reference point was 4.77 cm,
the process of full rigor occurred only 9 hours after slaughter.
Key words: Organoleptic; fresh fish; slaughter.
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1- INTRODUÇÃO
A avaliação do frescor de um pescado pode ser feita através de métodos sensoriais, físicoquímicos e microbiológicos, porém devido a subjetividade dos métodos sensoriais e dos custos
elevados e demora nos testes microbiológicos, em grande parte das vezes a avaliação do frescor do
pescado é feita por métodos químicos que contam os produtos que as atividades enzimáticas e
bacteriana produzem (OETTERER et al., 2014). Alguns fatores como: grau de esgotamento
energético pós-morte (rigor mortis); danos físicos, limpeza e higiene influenciam no frescor do
pescado (TAVARES e GONÇALVES, 2011).
O processo de rigor mortis é marcado pela contração muscular de um animal após a sua
morte, sendo assim, o músculo do animal perde a elasticidade (OETTERER et al., 2014). É correto
afirmar que o rigor mortis é consequência direta do ATP (adenosina trifosfato) presente no
organismo. Quando as concentrações de ATP são baixas, isto é, quando houver um grande gasto de
energia pré ou ainda durante o abate, a rigidez das fibras musculares aparece mais rápido como
consequência desse gasto de ATP (RABELO, 1988). Esse gasto de ATP está ligado à anaerobiose
do metabolismo devido à falta de disponibilidade de oxigênio do músculo, passando então para a
degradação do glicogênio muscular a ser a principal fonte de energia do metabolismo. Sendo assim,
o músculo passa a produzir ácido lático, que é oriundo da glicólise (quebra do glicogênio) e
hidrólise da ATP, acarretando uma diminuição do pH do músculo e um enrijecimento do mesmo
(ORDÓÑEZ et al, 2005).
O período de rigor mortis vai variar de acordo com cada tipo de espécie, fatores fisiológicos,
grau de exaustão do pescado, tamanho, temperatura da água e cultivo (GONÇALVES, 2011). Além
disso, o estresse associado ao manejo no momento do abate irá influenciar diretamente na redução
do tempo de rigor mortis, consequentemente, no tempo de prateleira (ROBB; KESTIN e LINES,
2000).
Ao longo do tempo, a escolha dos métodos de abate se baseiam quase que exclusivamente na
facilidade de aplicação e naquelas que apresentam o menor custo (VIEGAS et al., 2011), e não nas
que provocam menos sofrimento. Diversos estudos comportamentais, anatômicos e fisiológicos
comprovaram que, semelhantemente a aves e mamíferos, os peixes têm a capacidade de sentir dor e
medo (TERLOUW et al., 2008).
O processo de abate dos peixes pode ser definido em dois estágios, o primeiro é o estágio de
atordoamento, onde os organismos são insensibilizado; o segundo estágio é o do sacrifício. Esses
dois estágios podem ocorrer de modo simultâneo ou em ações separadas (VIEGAS et al., 2011).
O abate de qualidade, considerado o ideal, deve ser de fácil e rápida realização, higiênico,
além de causar o menor prejuízo possível à integridade da carne (CAGGIANO, 2002). Dentre os
mais utilizados, destaca-se as técnicas de abate humanitário as quais utilizam métodos de
insensibilização como termonarcose, secção da medula, sangria das brânquias, imobilização por
impulsos elétricos, e asfixia em CO2 (SCHROPFER, 2016).
O uso do eugenol está entre os métodos de insensibilização mais empregados no abate de
peixes. Além do baixo custo de aquisição (RENAULT et al., 2011), a utilização do eugenol não
causa nenhum efeito prejudicial aos tecidos dos peixes, mantendo assim a qualidade do produto
(GUÉNETTE et al., 2007) e provoca uma rápida anestesia profunda nos peixes (HAJEK et al.,
2006).
O abate por choque térmico, através da emersão do peixe em água gelada, é bastante utilizado
para o abate de peixes. Quando é adicionado o CO2 na água até a saturação o abate se torna mais
humanitário, pois o CO2 tem efeito anestésico ocasionando menor estresse no peixe. (ASHLEY,
2007). Esse método tem sido muito utilizado para estudos de bem-estar animal e de qualidade da
carne do pescado (LAMBOOIJ et al., 2002).
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O Beijupirá, Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766) é um peixe teleósteo que em ambiente
natural pode atingir até 60 kg e medir 2 metros de comprimento. Sendo uma espécie nativa
brasileira, que atualmente possui grande potencial na aquicultura, essa potencialidade se dá pela
fácil obtenção de desovas em cativeiro, a alta fecundidade, rusticidade da espécie além da alta taxa
de adaptação a sistemas artificiais, e possui grande capacidade comercial no Brasil (NUNES,
2014).
O presente trabalho teve como objetivo determinar o Índice de rigor mortis do Beijupirá,
utilizando o método de abate por insensibilização com Eugenol e posteriormente a realização do
sacrifício por meio de uma secção transversal da medula espinhal imediatamente após a região
occipital.
2- MATERIAL E MÉTODOS
Os Beijupirás (Rachycentron canadum) utilizados no experimento foram adquiridos do
Laboratório de Nutrição e Propagação de Organismos Aquáticos (LANPOA) do Instituto Federal do
Espírito Santo Campus Piúma.
Uma amostra aleatória de 3 exemplares foi retirada do cultivo de recirculação do LANPOA, e
logo após abatidos. No intuito de verificar a influência da forma de abate no IRM (Índice de rigor
mortis), foi testada a metodologia de abate com Eugenol e secção da medula, onde os peixes foram
imergidos por 10 minutos em uma solução de Eugenol na proporção de 1,5ml/L e posteriormente
sacrifício por meio de uma secção transversal da medula espinhal imediatamente após a região
occipital.
Segundo a metodologia proposta por BITO et al. (1983), o Índice de rigor mortis foi medido e
calculado de acordo com a (Equação 1), onde D0 é o valor da distância que separa a base da
nadadeira caudal ao ponto de referência, imediatamente após a morte e Dt é o valor da distância que
separa a base da nadadeira caudal ao ponto de referência nos intervalos de tempos selecionados
como ilustrado na Figura 1.
Equação 1:
Índice de Rigor (%)
[(D0 – Dt) / D0] x 100

Figura 1: Ilustração adaptada da metodologia proposta por BITO et al. (1983) para o cálculo
Índice de rigor mortis (IRM)
O processo de determinação do estágio de rigor mortis iniciou-se logo após o abate, sendo
aferido a cada 20 minutos. O experimento estendeu-se por 15 horas. Foi medida, a temperatura
inicial e a variação de temperatura ao longo do dia com o auxílio de um termômetro digital portátil
com sonda tipo espeto ION© com faixa de temperatura de -50ºC a 200ºC.
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Os valores de IRM foram submetidos à análise estatística, utilizando a Análise de Variância ANOVA para significância de 5,0% (p < 0,05).
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Comprimento total médio dos exemplares foi de 23,2 cm e o Peso médio 61,74 g. A
distância média que separa a base da nadadeira caudal ao ponto de referência foi de 4,77 cm,
estágio de pré-rigor. O processo de rigor mortis ocorreu de forma crescente, porém de forma mais
demorada chegando ao pleno rigor após 6h00min permanecendo por 2h40min em pleno rigor e
posteriormente iniciando-se o estágio de pós-rigor.
A temperatura ambiente inicial no local das medições foi de 24,7 Cº e variou de 23,8º a 27,2º
ao longo do dia.
No Gráfico 1 pode ser observado o desenvolvimento do Índice de rigor mortis nos juvenis de
Beijupirá.

Gráfico 1: Curva de desenvolvimento do Índice de rigor mortis em juvenis de Beijupirá
abatidos pelo método de insensibilização com Eugenol e posteriormente abatidos por meio de uma
secção transversal da medula espinhal após a região occipital.
Tabela 1. Comparativo do índice de rigor entre os exemplares de Beijupirá (Rachycentron
canadum) utilizados (n= 46 medições).
Método

Índice de Rigor Mortis
P1 + Dp

Eugenol

59,95 ± 29,90A

P2 + Dp
57,97 ± 32,46A

P3 + Dp
63,01 ± 30,27A

CV (%)
51,23

Letras distintas indicam diferenças significativas (P<0,05) pelo teste de Tukey.

Segundo a análise de Variância ANOVA, foi observado que o valor de p > 0,05, ou seja, não
houve diferença significativa entre os exemplares.
Existem vários métodos de sacrifício de peixes, como: asfixia (em ar ou gelo), evisceração,
choque térmico (hipotermia), choque elétrico, imersão em água saturada com CO2, anestésicos
(eugenol), secção da medula, entre outros. Sendo que a técnica empregada no momento do abate
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pode retardar ou até mesmo intensificar o início do rigor mortis (ALMEIDA et al., 2005; VIEGAS
et al., 2012). Além disso, o abate é uma das etapas mais estressantes na produção animal, seus
efeitos podem gerar aspectos sensoriais indesejáveis e acelerar os processos de deterioração do
pescado, diminuindo a vida de prateleira do produto (FONTENELE et al.,2013; VIEGAS et al.,
2012; MINOZZO, 2011).
FONTENELE et al. (2013) analisaram a diferença do Índice de rigor mortis com Tilápias do
Nilo abatidas por imersão em solução com eugenol e por hipotermia. Os peixes sacrificados com
eugenol alcançaram maior valor de Índice de rigor mortis no rigor pleno quando comparados aos
que são sacrificados por hipotermia. O que demonstra que o abate de solução com eugenol pode ter
grandes vantagens em relação ao abate por Hipotermia.
Segundo o estudo DA SILVA (2013) utilizando abate por sacrifício (asfixia em gelo) com
Beijupirá (Rachycentron canadum) cultivados em diferentes tratamentos o índice de pleno rigor
ocorreu entre 1 a 5 horas. No estudo de ALMEIDA et al (2005) também utilizando o sacrifício
(asfixia em gelo) com tambaqui (Colossoma macropomum) o tempo de pleno rigor ocorreu após 30
minutos.
O período inicial do rigor mortis, a duração e o tempo de finalização podem ser influenciados
por vários fatores, como grau de gordura do peixe, a espécie, dados morfométricos e também pelos
procedimentos usados para sacrificá-los (OLIVO, 2004 apud FONTENELE et al., 2013). Conhecer
o tempo que o beijupirá criado em cativeiro entra no estágio de rigor mortis é fundamental para que
se crie um protocolo específico de manejo, visando um melhor aproveitamento na etapa do
processamento do pescado, em especial na produção de filés, pois é essencial que durante essa etapa
o pescado ainda esteja no estágio de pré-rigor, resultando significativamente nas qualidades
sensoriais, como textura e cor dos filés frescos (SKJERVOLD et al., 2001, RORA et al., 2004).
O tempo inicial do estágio do rigor mortis pode ser retardado com o resfriamento do pescado
logo após seu abate, aumentando a vida útil e mantendo a qualidade do produto. Além disso, a
conservação é importante pois ela atua diretamente na diminuição das ações microbianas após o
processo de rigor (MINOZZO, 2011).
4- CONCLUSÃO
O método de abate por Insensibilização com Eugenol e secção de medula apresentou o início
do processo de rigor mortis por mais tempo em comparação ao outro método de abate, portanto
apresentando influência positiva no tempo de duração dos estágios do rigor mortis.
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AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS LIMNOLÓGICOS DOS SISTEMAS DE AQUAPONIA
E TANQUE SEMI-ESCAVADO NO IFRR CAMPUS AMAJARI.
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RESUMO: Aquicultura é o segmento da produção animal que mais cresce no Brasil, superando nos
últimos anos as taxas de crescimento da bovinocultura, suinocultura e avicultura. O objetivo deste
trabalho foi avaliar a qualidade da água em sistema de aquaponia e tanques semi-escavados na área
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima Campus Amajari (IFRR-CAM).
O trabalho experimental foi realizado no laboratório de estudo em aquicultura do IFRR-CAM. O
sistema de aquaponia foi montado em casa de vegetação, do tipo “Arco”, coberta com filme de
polietileno transparente. Possuindo 15m de comprimento por 5,5m de largura, com pé direito de 4
metros. Suas laterais, até a altura do pé direito, foram protegidas com sombrite que proporciona
50% de luminosidade. O sistema de aquaponia foi montado com duas caixas d’água Brasilite uma
de 2000L e uma de 1000L, dois tambores de 200L e um tambor de 80L para guardar a bomba: onde
tínhamos uma densidade ocupacional de 40 tambaquis (Colossoma macropomum), juvenis com
peso médio de 250g. A metodologia utilizada neste trabalho consistiu em coletar amostras de água
no período da manhã (das 08: 00 às 09:00h) e no período da tarde (das 15:00 às 16:00h) no sistema
de aquaponia é no tanque semi-escavado durante 15 dias, foi avaliada a composição da água, com
auxílio de três equipamentos eletrônicos (pHmetro, oximetro e condutivimetro) é uma maleta
contendo produtos de análise manual de (dureza, nitrato, nitrito e turbidez), um disco de seque
(transparência). As variáveis de qualidade d’água monitorada durante os 15 dias apresentaram-se
dentro das faixas consideradas adequadas para criação de tambaqui. O oxigênio dissolvido (OD)
apresentou valores baixos pela manhã, porém os valores voltaram a faixa normal no período da
tarde, na avaliação entre os sistemas as concentrações de OD foram mais elevadas no tanque semiescavado, fato que pode ser comprovado pela mais elevada temperatura da água no sistema semiescado. O pH é um dos pontos mais críticos e que requer muita atenção dentro de um sistema de
criação de peixes, na comparação entre os períodos houve diferença significativa com o período da
tarde sendo superior ao da manhã e na comparação entre os sistemas o tanque semi-escavado foi
significarivamente superior, podendo inferir-se que que tal fato tenha ocorrido devido a maior
extração de cátions no sistema que aquaponia pelas plantas e liberação de H+. Outro fator avaliado
foi à condutividade elétrica que fornece informações sobre a concentração de sais e esteve mais
elevado no tanque semi-escado corroborando com os de pH, amônia total, nitrito, dureza e nitrato.
O cultivo de plantas integradas ao cultivo de peixes tem potencial para purificar a água do sistema,
entretanto o estudo foi realizado por curto período de 15 dias e os peixes não atingiram o tamanho
de mercado, sendo necessárias mais pesquisas durante um ciclo completo de cultivo para uma
melhor consolidação dos resultados.

Palavras-chave: Nutrientes; Hortaliças; Tambaqui; Piscicultura.

Apoio: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima - Amajari (IFRR-CAM).
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ABSTRACT: The use of plant-rich in phytochemicals (e.g. phenolic and flavonoids) can improve
the general physiological conditions, as well as zootechnical performance. The Amazonian açai palm
(Euterpe oleracea) contains redox active molecules with important health benefits in different animal
models. It was evaluated the potential effect of the dietary intake of lyophilized E. oleracea (LEO)
on growth performance and redox status of tambaqui juveniles (Colossoma macropomum), and also
the economic efficiency of diets. The experiment was approved by the Ethics Committee of Animal
of the Instituto Federal do Pará – IFPA (CEUA nº 3095220419). Fish (0.92 ± 0.01 g) were randomly
distributed in 18 tanks (200 L; 50 fish/tank) and fed six diets with graded levels of inclusion of LEO
at 0.00, 0.63, 1.25, 2.50, 5.00, and 10.0% (w/w). Fish were hand-fed four times a day at 10% of body
weight for 30 days. Dietary inclusion levels of açai as well as the control diet treatment were
performed in triplicate. The water quality was monitored and maintained in conditions recommended
for C. macropomum. At the end of the feeding period, growth performance was calculated and fish
were sampled (n = 15/treatment) for the determination of total antioxidant capacity (ACAP) and level
of lipid peroxidation (TBARS) in the intestine, liver and muscle. Centesimal composition, antioxidant
capacity (AC%) against DPPH, total flavonoid (TF) and total polyphenols (TP) were determined in
the diets and muscle. A linear mixed effects model was applied to analyze the effects on the
zootechnical performance and biochemistry parameters. Other data were analyzed by one-way
ANOVA followed by Newman-Keuls post-hoc test (5%). The growth performance and feed
utilization by fish were improved, particularly in groups fed diets with 5.00% and 10.0% LEO. The
centesimal composition of the fish carcass was not was altered. No significant changes in the TFC,
TPC and the AC% against DPPH in the muscle. The inclusion from 0.63% LEO (6.3 g of açai kg−1)
in the diet increases by 39.57% the ACAP in the intestine in relation to control. In the liver and muscle
the ACAP was not altered. In respect to control, there were no change in the level of lipid peroxidation
in the liver and muscle by the consumption of LEO. However, a polynomial 2nd order regression show
reduction of TBARS in the intestine with açai-added feed reaching a minimum at 5.47 % inclusion
of LEO (54.7 g of açai kg−1) in the diet. The evaluation of the economic benefit revealed that the feed
costs to gain a kilogram of live weight are practicable up to 1.25% LEO inclusion and up to 2.50%
LEO in the diet to produce a kilogram of protein. Dietary LEO at an inclusion up to 1.25% (12.5 g of
açai kg−1) is recommended to improve growth performance, feed utilization and total antioxidant
capacity intestinal with economic efficiency.
Key words: Amazonian fruit; Feed additive; Oxidative stress; Economic efficiency; Teleosts.
Support: FURG; CAPES; PPGAqui-FURG; ICB-FURG; LAET-IFPA; LANOA-FURG; BiFOAFURG.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP 1
21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

PRODUÇÃO INTENSIVA DE TAMBAQUI (Colossoma macropomum, Cuvier, 1818)
EM TANQUES-REDE NO BAIXO RIO CANDEIAS, RONDÔNIA
Antônio de Almeida Sobrinho1*; Osmar Siena2; Ricardo Gomes de Araújo Pereira3;
Luisa Cabral Santos4,
1
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RESUMO: Com o objetivo de mitigar os impactos ambientais em virtude da construção
da barragem de Samuel, viabilizou-se a implantação do projeto para criação de peixes em
tanques-rede, na sub-bacia hidrográfica do baixo rio Candeias, em Rondônia. Foram
realizadas análises de concentração de metal pesado no Laboratório de Biogeoquímica da
Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR, em exemplares da espécie tambaqui
(Colossoma macropomum, Cuvier, 1818) cultivados no experimento. Selecionou-se a área
para coleta e análise da água para a realização de análises físico-química e bacteriológica.
Foram medidas as temperaturas da água e do ar; determinou-se a profundidade da água; a
visibilidade da água, através do disco de Sechii; o oxigênio dissolvido (O2D) da água; a
concentração de hidrogênio iônico (pH); calculou-se a condutividade elétrica da água; a
alcalinidade total (A.T.); e a dureza total (D.T.). O comprimento médio foi de 41,50 cm e
um peso médio de 2,25 kg, com uma conversão alimentar de 1,7 kg de ração para produzir
1,0 kg de pescado e uma produtividade de 135,5 kg pescado/metro cúbico de água. A
produtividade foi de 135,5 kg por m3 de agua, e o peso médio de 2,25 kg por peixe com
uma conversão alimentar de 1,7 kg de ração e a densidade de estocagem de até 150
exemplares de peixes/m³, na fase de alevino, durante 120 dias, e até 70 alevinos/m³ na fase
de recria e engorda para 13 meses de cultivo.
Palavras-Chaves: Piscicultura; Sistema Intensivo; Amazônia
ABSTRAT: With the objective of mitigating the environmental impacts due to the
construction of the Samuel dam, the implementation of the Project for the creation of fish
in cages in the lower Candeias river basin in Rondônia was made possible. Heavy metal
concentration analyzes were performed at the Laboratory of Biogeochemistry of the
Federal University of Rondonia Fundation – UNIR, in tambaqui species (Colossoma
macropomum, Cuvier, 1818) cultivated in the experimente.The area for water collection
and analysis was selected for physical-chemical and bacteriological analysis. Water and air
temperatures were measured; water depth was determined; water visibility through the
Sechii disk; dissolved oxygen (O2D) from water; the concentration of ionic hydrogen (pH);
the electrical conductivity of the water was calculated; total alkalinity (A.T.); and total
hardness (D.T.). The average length was 41.50 cm and an average weight of 2.25 kg, with
a feed conversion of 1.7 kg of feed to produce 1.0 kg of fish and a productivity of 135.5 kg
/ cubic meter of water. Yield was 135.5 kg per m3 of water, average weight of 2.25 kg per
fish with a feed conversion of 1.7 kg of feed and stocking density should be up to 150 fish /
m³, in the fingerling phase, for 120 days, and up to 70 fingerlings / m³ in the rearing and
fattening phase for 13 months of cultivation.
Keyword: Pisciculture; Intensive system; Amazon
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1-INTRODUÇÃO
O estado de Rondônia é considerado o maior produtor do Brasil da espécie
tambaqui (Colossoma macropomum, Cuvier, 1818), de acordo com o (Anuário Peixe BR
da Piscicultura 2019). A bacia hidrográfica do estado de Rondônia tem uma significativa
contribuição no contexto da Bacia Amazônica e está inserida numa área fluvial com
extensão de 1.500 km, com destaque para os rios Madeira, Mamoré, Guaporé e seus
principais afluentes, constituindo-se, assim, em uma região possuidora de um excelente
manancial hídrico, com grande potencial de recursos naturais aptos para serem explorados
racionalmente
O rio Madeira é o maior afluente da margem direita do rio Amazonas. Entretanto é
pobre em criadouros naturais, porém, com uma grande variedade de espécies ictiícas e um
baixo potencial em volume de pescado. Sendo afluente do rio Madeira, o rio Candeias
convive com um grande número de agentes potencialmente impactantes ao meio ambiente
e a sua biodiversidade, sendo os mais preocupantes: a agroindústria de curtumes de pele
animal; laticínios, com duas unidades; atividade garimpeira de extração de areia, com mais
uma dezena de dragas de extração para a construção civil; piscicultura em terra firme e em
tanques-rede e despejos de seus efluentes.
A poluição química dos corpos d’água, além de comprometer a qualidade da água,
parece ter um papel primordial na redução dos recursos pesqueiros. O desenvolvimento de
estratégias efetivas e de baixo custo para a avaliação da qualidade ambiental deve ser
entendido como um passo essencial para a conservação do meio ambiente e na recuperação
de áreas degradadas (BASTOS et al., 2006).
Com o objetivo de avaliar impactos em virtude da construção da barragem de
Samuel, na bacia do rio Jamari, viabilizou-se a implantação do projeto para criação de
peixes em tanques-rede, na sub-bacia hidrográfica do baixo rio Candeias, tributário do rio
Jamari, sendo este afluente do rio Madeira.
2-MATERIAL E MÉTODOS
O projeto unidades produtivas comunitárias para criação de tambaqui em tanquesrede foi implantado na cidade de Candeias do Jamari-RO, em parceria com a Centrais
Elétricas do Norte do Brasil S.A e Governo do Estado de Rondônia, através da Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM), em apoio aos pescadores artesanais
do município.
Segundo a classificação de Koppen, o estado de Rondônia apresenta clima tropical
chuvoso, do tipo Am, que se caracteriza por total pluviométrico anual e moderado período
de estiagem. O município de Candeias do Jamari com uma extensão de 6.843,9 km2 e
contava com 19.779 habitantes no último senso. A densidade é de 2,9 habitantes por km2.
situa-se à 22 km ao sul-leste de Porto Velho. Situada a 179 metros de altitude de Candeias
do Jamari tem as seguintes coordenadas geográficas: latitude 8° 46’ 55’’Sul longitude 63º
42’9’’ Oeste. O clima da região é equatorial quente e úmido, com estiagem no período de
junho a setembro e, de outubro a maio, a precipitação pode chegar a 2000 mm/ano. De
acordo com dados meteorológicos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2016),
as temperaturas médias oscilam entre 24 e 26ºC, as médias anuais de umidade relativa do
ar oscilam entre 80 e 90%, a insolação é de aproximadamente 1770 h e a evaporação está
acima de 750mm.
Selecionou-se a área para coleta e análise da água para a realização de análise
físico-química e bacteriológica da sub-bacia hidrográfica do baixo rio Candeias, afluente
do rio Jamari. Foram medidas as temperaturas da água e do ar, a profundidade da água, a
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visibilidade da água, através do disco de Sechii; o oxigênio dissolvido (O2D) da água, a
concentração de hidrogênio iônico (pH), a condutividade elétrica da água, a alcalinidade
total (A.T.) e a dureza total (D.T.).
Baseado em um experimento de densidade realizado anteriormente, utilizou-se 70
exemplares de tambaqui por metro cúbico de água e uma alimentação à base de ração
extrusada, com 32% de proteína bruta nos três primeiros meses e reduzindo este teor
proteico para 28% na fase de crescimento, no período de treze meses de cultivo.
3-RESULTADOS E DISCUSSÃO
A variável alimentação foi o que mais onerou no custo de produção, contribuindo
com 34%, sendo considerado adequado para as condições regionais, levando-se em
consideração que o estado de Rondônia tem uma produção de pescado alta, tendo-se como
referência a baixa produção de pescado oriunda da piscicultura dos demais estados da
Região Norte.
O comprimento médio foi de 41,50 cm e um peso médio de 2.250 g, com uma
conversão alimentar de 1,7 kg de ração para produzir 1,0 kg de pescado e uma
produtividade de 135,5 kg pescado/m3 de água no período de treze meses de cultivo.
Chagas et al, (2007) recomenda uma densidade de tambaqui de 15 unidades por m³
em 120 dias em tanques-rede, entretanto Gomes et al, (2006) trabalhando com a mesma
espécie recomenda 50 tambaqui em até 240 dias por m³.
4-CONCLUSÕES
Em função da produtividade em kg por m3 de água, o peso médio e a conversão
alimentar são indicativos para o cultivo do tambaqui em tanques-rede na sub-bacia
hidrográfica do baixo rio Candeias.
Para criação de tambaqui em tanques-rede a densidade de estocagem recomenda-se
até 150 exemplares de peixes/m³, na fase de alevino, durante 120 dias, e até 70 exemplares
de peixes/m³, na fase de juvenil, para recria e engorda, no período de 13 meses de cultivo.
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CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA NA PRODUÇÃO INTENSIVA DE TAMBAQUI
(Colossoma macropomum, Cuvier, 1818) EM TANQUES-REDE NO BAIXO RIO
CANDEIAS, RONDÔNIA
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RESUMO: Com o objetivo de avaliar as características da água viabilizou-se a
implantação do projeto para criação de tambaqui em tanques-rede, na sub-bacia
hidrográfica do baixo rio Candeias. Foram medidas as temperaturas da água e do ar; a
profundidade da água; a visibilidade da água, através do disco de Sechii; o oxigênio
dissolvido (O2D) da água; a concentração de hidrogênio iônico (pH); a condutividade
elétrica da água; a alcalinidade total (A.T.); e a dureza total (D.T.). As análises físicoquímicas e bacteriológicas da água em estudo apresentaram os seguintes resultados: a
temperatura da água teve uma oscilação entre 23º C a 30ºC; o oxigênio dissolvido (O 2D)
com variação de 2,4 mg/l a 7,7 mg/l; a condutividade elétrica com variação de 4,6 μs/cm e
19,9 μs/cm; o pH com variação de 3,9 a 5,7; a alcalinidade total (A.T) de 4,0 mg/l de
CaCO3/litro a 12 mg/l de CaCO3/l (expresso em carbonato de cálcio); a dureza total (D.T)
com variação de 2,0 mg/l de CaCO3/l a 30,0 mg/l de CaCO3/l (expresso em carbonato de
cálcio); os Cloretos (Cl) com variação de 3,9 ppm/Cl a 35,5 ppm/Cl; a amônia (NH 3) com
variação de 0,036 mg/l a 5,4 mg/l; e a profundidade com variação de 2,5 m a 15,0 m. De
acordo com as condições física, química, bacteriológica e planialtimétrica encontradas nas
unidades produtivas comunitárias para criação de tambaqui (Colossoma macropomum,
Cuvier, 1818) na sub bacia hidrográfica do baixo rio Candeias são favoráveis à produção
de tambaqui em tanques-rede.
Palavras-Chaves: Piscicultura; Sistema Intensivo; Amazônia
ABSTRAT: In order to evaluate water characteristics, the implementation of the project
for the creation of tambaqui in cages in the lower Candeias river basin was made possible.
Water and air temperatures were measured; the depth of the water; water visibility through
the Sechii disk; dissolved oxygen (O2D) from water; the concentration of ionic hydrogen
(pH); the electrical conductivity of water; total alkalinity (A.T.); and total hardness (D.T.).
The physicochemical and bacteriological analyzes of the water under study presented the
following results: the water temperature had an oscillation between 23ºC and 30ºC;
dissolved oxygen (O2D) ranging from 2.4 mg / l to 7.7 mg / l; electrical conductivity
ranging from 4.6 μs / cm and 19.9 μs / cm; pH ranging from 3.9 to 5.7; total alkalinity
(A.T) of 4.0 mg / l CaCO3 / liter to 12 mg / l CaCO3 / l (expressed as calcium carbonate);
total hardness (D.T) ranging from 2.0 mg / l CaCO3 / l to 30.0 mg / l CaCO3 / l (expressed
as calcium carbonate); Chlorides (Cl) ranging from 3.9 ppm / Cl to 35.5 ppm / Cl;
ammonia (NH3) ranging from 0.036 mg / l to 5.4 mg / l; and depth ranging from 2.5 m to
15.0 m. According to the physical, chemical, bacteriological and planialtimetric conditions
found in the community production units for the creation of tambaqui (Colossoma
macropomum, Cuvier, 1818) in the lower Candeias river basin are favorable for the
production of tambaqui in net tanks.
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1-INTRODUÇÃO
A preservação da qualidade da água doce do Brasil vem se tornando uma das
prioridades de organismos governamentais e não governamentais, principalmente devido a
sua importância no contexto nacional e mundial.
A bacia hidrográfica do estado de Rondônia tem uma significativa contribuição no
contexto da Bacia Amazônica e está inserida numa área fluvial com extensão de 1.500 km,
com destaque para os rios Madeira, Mamoré, Guaporé e seus principais afluentes,
constituindo-se, assim, em uma região possuidora de um excelente manancial hídrico, com
grande potencial de recursos naturais aptos para serem explorados racionalmente. O rio
Candeias, afluente do rio Jamari, participa no abastecimento de água para consumo de
parte da população ribeirinha e de hidrovia para o transporte da produção extrativa e de
passageiros; produção de pescado para atender as necessidades alimentares de um
significativo contingente de pescadores. A poluição química dos corpos d’água, além de
comprometer a qualidade da água, parece ter um papel primordial na redução dos recursos
pesqueiros. O desenvolvimento de estratégias efetivas e de baixo custo para a avaliação da
qualidade ambiental deve ser entendido como um passo essencial para a conservação do
meio ambiente e na recuperação de áreas degradadas (BASTOS et al., 2006).
O aproveitamento racional dos recursos hídricos de domínio público da União para
uso da aquicultura no Brasil foi possível após a aprovação e regulamentação do decreto nº
4.895 de 25/11/2003, que autoriza a exploração da aquicultura em águas de domínio da
União, inclusive açudes e reservatórios formados por hidrelétricas, torna-se factível uma
política de desenvolvimento da aquicultura, principalmente àquela que se utiliza de
tanques-rede e, assim, aproveitar racionalmente o potencial hídrico da região.
A malha hidrográfica do estado de Rondônia é cortada de lagos e igarapés perenes
que abastecem os principais tributários e rios principais e corta propriedades rurais, em sua
grande maioria perfeitamente ajustáveis à pratica racional da aquicultura.
Os usuários da bacia hidrográfica do baixo rio Candeias convivem pacificamente
com um grande número de agentes potencialmente impactantes ao meio ambiente e a sua
biodiversidade, destacando-se a agroindústria de curtumes de pele animal; laticínios,
atividade garimpeira de extração de areia, piscicultura em terra firme e despejos de seus
efluentes; utilização de água para agricultura de subsistência, para hortaliça doméstica,
individual, comunitária e consumo doméstico e balneário público dentre outros.
Com o objetivo de avaliar as características da água viabilizou-se a implantação do
projeto para criação de tambaqui em tanques-rede, na sub-bacia hidrográfica do baixo rio
Candeias.
2-MATERIAL E METODOS
O projeto unidades produtivas comunitárias para criação de tambaqui em tanquesrede foi implantado no município de Candeias do Jamari-RO, na sub-bacia hidrográfica do
baixo rio Candeias em parceria entre a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A –
ELETRONORTE e Governo do Estado de Rondônia, através da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Ambiental – SEDAM.
Segundo a classificação de Koppen, o estado de Rondônia apresenta clima tropical
chuvoso, do tipo Am, que se caracteriza por total pluviométrico anual e moderado período
de estiagem. O município de Candeias do Jamari, com extensão de 6.843,9 km2 conta com
19.779 habitantes, segundo números do último senso. A densidade é de 2,9 habitantes por
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km2. situa-se à 22km a sul-leste de Porto Velho. Situada a 179 metros de altitude Candeias
do Jamari tem as seguintes coordenadas geográficas: latitude 8° 46’ 55’’Sul longitude 63º
42’9’’ Oeste. O clima da região é equatorial quente e úmido, com estiagem no período de
junho a setembro e, de outubro a maio, a precipitação pode chegar a 2000 mm/ano. De
acordo com dados meteorológicos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2006),
as temperaturas médias oscilam entre 24 e 26ºC, as médias anuais de umidade relativa do
ar oscilam entre 80 e 90%, a insolação é de aproximadamente 1770 h e a evaporação está
acima de 750 mm.
Foram medidas as temperaturas da água e do ar; a profundidade da água; a
visibilidade da água, através do disco de Sechii; o oxigênio dissolvido (O2D) da água; a
concentração de hidrogênio iônico (pH); a condutividade elétrica da água; a alcalinidade
total (A.T.); e a dureza total (D.T.).
3-RESULTADOS E DISCUSSÃO
As análises físico-químicas e bacteriológicas da água em estudo apresentaram os
resultados: a temperatura da água teve uma oscilação entre 23º C a 30ºC; o oxigênio
dissolvido (O2D) com variação de 2,4 mg/l a 7,7 mg/l; a condutividade elétrica com
variação de 4,6 μs/cm e 19,9 μs/cm; o pH com variação de 3,9 a 5,7; a alcalinidade total
(A.T) de 4,0 mg/l de CaCO3/litro a 12 mg/l de CaCO3/l (expresso em carbonato de cálcio);
a dureza total (D.T) com variação de 2,0 mg/l de CaCO3/l a 30,0 mg/l de CaCO3/l
(expresso em carbonato de cálcio); os Cloretos (Cl) com variação de 3,9 ppm/Cl a 35,5
ppm/Cl; a amônia (NH3) com variação de 0,036 mg/l a 5,4 mg/l; e a profundidade com
variação de 2,5 m a 15,0 m.
Os parâmetros físico-químicos e bacteriológicos encontram-se satisfatoriamente
dentro do limite permitido, com exceção da amônia, segundo resolução CONAMA, Nº.
357, Art. 15 – de 17/03/2005. As temperaturas registradas oscilaram na faixa de 23 a 30°C,
a temperatura está intimamente relacionada com o desenvolvimento dos organismos, as
reações químicas e bioquímicas que ocorrem na água e também a outros processos tais
como solubilidade dos gases nela dissolvidos (ELER, 2000).
A variação da concentração de oxigênio dissolvido, ficaram entre 2,4 a 7,7 mg/l de
O2D sendo considerada como muito boa podendo-se recomendar uma estocagem de até
150 exemplares de peixes/m³, da espécie tambaqui na fase de recria, e não superior a
quatro meses de cultivo, e até 80 peixes/m³ para a fase de engorda, até atingir o ponto
ótimo de mercado da região.
Observou-se uma pequena variação da faixa de pH de 3,9 e 5,7.
A alcalinidade total da água encontrada no estudo variou de 4,0 mg/l e 12,0 mg/l de
CaCO3. A alcalinidade representa a concentração de bases na água e tem a capacidade de
fazer resistência para que a água não mude o seu pH. Em determinadas coleções de água os
carbonatos e os bicarbonatos estão presentes e atuam como reguladores de pH. Como a
taxa de O2D encontrada foi alta, pode-se concluir que a concentração de hidrogênio iônico
(pH) encontrada é favorável à instalação de projetos de piscicultura em sistema intensivo
em tanques-rede.
O aumento da acidez de uma coleção de água é um indicador de lançamento de
efluentes industriais, com alterações no sabor da água e uma forte contribuição para
corrosão de material metálico utilizados na construção e confecção de infraestrutura física
e equipamentos instalados na área de estudo.
Quando o pH da água encontra-se abaixo de 6,4 predomina o H2CO3, pH variando
de 6,4 e 10,3 predomina o HCO3- e a partir de 10,3 o íon dominante é o CO3
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Os resultados encontrados de dureza total da água foram entre 2,0 a 30 mg/l de CaCO3
(expresso em carbonato de cálcio), conclui-se que apesar de alguns resultados estarem fora
da faixa ideal, preconizado para a piscicultura, entre 20 e 300 mg/l de CaCO3 (expresso em
carbonato de cálcio), pode-se afirmar que o ambiente em estudo é aceitável para o
desenvolvimento da piscicultura em tanques-rede.
A alcalinidade, a dureza, o pH e a amônia estiveram dentro da faixa ótima para
criação do tambaqui. Esta deve ser uma constante para criação em tanque-rede neste tipo
de ambiente na Amazônia (CHAGAS et al., 2007).
A concentração de amônia (NH3) encontrada nos estudos variou de 0,036 a 5,4 mg/l
sendo o extremo máximo (5,4 mg/l) letal para os peixes.
Com uma profundidade mínima garantida variando de 2,5 metros a 15 metros, com
uma média em torno de 7,0 metros, a área selecionada em estudo, oferece razoáveis
condições físico-químicas para se desenvolver atividades de piscicultura semi-intensiva e
intensiva em tanques-rede. A área eleita para se instalar um projeto de pequeno a médio
porte, deve ter uma profundidade diferenciada da média da coleção de água, porém, a
preferência quase sempre recai para um poção, recôncavo do rio com certa proteção natural
e como abrigo para as intempéries naturais, agravadas durante os períodos de enchentes,
enxurradas e ventos fortes.
CONCLUSÕES
De acordo com as condições físico-química, bacteriológica e planialtimétrica
encontradas no experimento são favoráveis à produção de tambaqui em tanques-rede.
REFERÊNCIA BIBLIOGRAFICA
BASTOS, W.R, et al. Diagnóstico biogeoquímico de metais pesados e compostos
orgânicos na Amazônia brasileira: trecho Urucu/Porto Velho. In: Piatam Oeste.
Implantação na Amazônia Ocidental. Anais do I Congresso Internacional Piatam Oeste.
Petrobras – Amazônia Ocidental. Porto Velho: Fundação Universidade Federal de
Rondônia / Centro de Pesquisas da Petrobras, 2006. 335 p.: il.
CHAGAS, E. C.; GOMES, L. de C.; MARTINS-JUNIOR, H.; ROUBACH, R.
Produtividade de tambaqui criado em tanque-rede com diferentes taxas de alimentação.
Ciência Rural, Santa Maria, v. 37, n. 4, p. 1109–1115, 2007.
ELER, Márcia Noélia, Efeito da densidade de estocagem de peixes e do fluxo de água na
qualidade da água e na sucessão do plâncton em viveiros de piscicultura. Tese (Doutorado
em Ciências da Engenharia Ambiental). Escola de Engenharia de São Carlos –
Universidade de São Paulo, São Carlos, 2000.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

1

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

DESEMPENHO FINANCEIRO DA PRODUÇÃO COMERCIAL DE Oreochromis
niloticus EM SISTEMA DE TANQUES-REDE NO RESERVATÓRIO
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RESUMO: O aumento da demanda por alimentos de alto valor biológico tem ocasionado um
crescimento na produção de pescado, principalmente oriundo de fazendas aquícolas em lagos e
reservatórios. No entanto, a aquicultura é uma atividade que apresenta altos custos de produção e
pequena margem de lucratividade, demandando planejamento e gerenciamento eficiente nas
operações aquícolas. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho financeiro de
uma fazenda de produção comercial de Oreochromis niloticus em sistema de tanques-redes no
reservatório de Chavantes, no estado de São Paulo. No período de 2014 a 2018, obtiveram-se dados
de nove lotes de produção (média do ciclo em 189 dias), cultivadas em tanques-rede de 48,5m³ com
densidade de estocagem média de 100 peixes por m3. Avaliou-se o peso inicial (Pi), peso final (Pf),
ciclo de produção (CP), biomassa anual (BA), produtividade anual (PA), conversão alimentar (CA),
consumo de ração (CR), preço dos insumos e desembolsos com mão de obra. Em seguida, foram
aplicados indicadores financeiros de custo operacional efetivo (COE), custo operacional total
(COT), receita bruta (RB), lucro bruto (LB), lucro líquido (LL), margem bruta (MB) e margem
líquida de lucro (ML). A produção de O. niloticus em sistemas de tanques-rede, apresentou
produtividade média de 70,05 ± 2,44 kg.m3.ciclo-¹, uma CA de 1,42 ± 0,06 kg.kg-1, um CR de
13.701,16 ± 114,48 kg.ciclo-¹. Os indicadores financeiros apresentam valores de R$ 61.655,70 ±
3.548,82 por ciclo para o COE e um COT de R$ 62.042,77 ± 3.55,12 por ciclo. A receita bruta foi
de R$ 93.294,76 ± 16.489,43 por ciclo, resultando no LL de R$ 21.251,35 ± 8.816,39 por ciclo,
após ser descontado o imposto de renda (32% sobre o LB). A produção de O. niloticus em tanquesrede no reservatório de Chavantes obteve desempenho financeiro positivo com uma margem líquida
média de 22,14 ± 5,53% por ciclo.
Palavras-chave: aquicultura, indicadores financeiros, gerenciamento de produção.
Apoio: FAPESP, CNPq; PROPE/UNESP.
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NÍVEIS DE METAIS PESADOS EM ÁREAS DE PRODUÇÃO DE TAMBAQUI
(Colossoma macropomum, Cuvier, 1818) EM TANQUES-REDE NO BAIXO RIO
CANDEIAS-RO
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RESUMO: Com o objetivo de avaliar os níveis de metais pesados na sub-bacia
hidrográfica do baixo rio Candeias-RO viabilizou-se a implantação do projeto para criação
de tambaqui (Colossoma macropomum, Cuvier, 1818) em tanques-rede. Os usuários da
bacia hidrográfica do baixo rio Candeias convivem pacificamente com um grande número
de agentes potencialmente impactantes ao meio ambiente e a sua biodiversidade, sendo os
mais preocupantes: a agroindústria de curtumes de pele animal; laticínios, com duas
unidades; atividade garimpeira de extração de areia, com mais uma dezena de dragas de
extração para a construção civil; piscicultura em terra firme e em tanques-rede e despejos
de seus efluentes; captação de água para hidrelétrica e devolução de efluentes aquecidos;
utilização de água para agricultura de subsistência, para hortaliça doméstica, individual,
comunitária e consumo doméstico; dessedentação de animais, balneário público, com duas
unidades, dentre outros. Foram realizadas análises de concentração de metal pesado no
Laboratório de Biogeoquímica da Fundação Universidade Federal de Rondônia – UNIR,
em exemplares da espécie tambaqui cultivados no experimento. Realizou-se as análises
biométricas e químicas das amostras. Iniciou-se pela retirada de alíquotas de 500 mg de
tecido muscular do pescado. A média da concentração de Mercúrio Total, apresentaram
teores de 0,018 e 0,004, respectivamente, exemplares de tambaqui que apresentam valores
variando de 64 g e 12 cm a 1.168 g e 35 cm e estando abaixo do permissível pela OMS que
é de 0,500 (g.g-¹). Os exemplares de tambaqui que apresentam peso variando na faixa de
64 g a 1.168 g e de tamanho variando de 12 cm a 35 cm: apresentaram níveis de Cádmo
(Cd); Cobre (Cu); Cobalto (Co); Ferro (Fe); Manganês (Mn) e Chumbo (Pb) abaixo do
permissível pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que são respectivamente; Cd
0,001; Cu 0,009; Co 0,05; Fe 0,3; Mn 0,1 e Pb 0,01. Entretanto os metais Cromo (Cr);
Zinco (Zn) apresentaram níveis acima do permissível pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) que são respectivamente Cr 0,05; Zn 0,18.
Palavras-Chaves: Piscicultura; Mercúrio Total; Amazônia
ABSTRAT: In order to evaluate the levels of heavy metals in the Candeias sub-river
basin, the project for the creation of tambaqui (Colossoma macropomum, Cuvier,1818) in
cages was made possible. The users of the lower Candeias river basin live peacefully with
a large number of agents potentially impacting the environment and its biodiversity, being
the most worrying: the animal skin tannery agribusiness; dairy with two units; gold mining
activity of sand extraction, with a dozen more extraction dredges for the construction
industry; fish farming on dry land and in net ponds and discharges of their effluents; water
capture for hydroelectric and return of heated effluents; use of water for subsistence
agriculture, domestic, individual, community and household consumption; desedentation
of animals, public bathhouse, with two units, among others. Heavy metal concentration
analyzes were performed at the Laboratory of Biogeochemistry of the Federal University
of Rondônia Foundation - UNIR, in specimens of tambaqui, cultivated in the experiment.
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Biometric and chemical analyzes of the samples were performed. It began by removing
500mg aliquots of muscle tissue from the fish. The average concentration of Total
Mercury, presented contents of 0.018 and 0.004, respectively, examples of tambaqui that
have values ranging from 64 g and 12 cm to 1,168 g and 35 cm and being below the
allowable by WHO that is of 0.500 (gg-¹). . The specimens of tambaqui with weight
ranging from 64 g to 1,168 g and size ranging from 12 cm to 35 cm: showed levels of
cadmium (Cd); Copper (Cu); Cobalt (Co); Iron (Fe); Manganese (Mn) and Lead (Pb)
below the allowable by the World Health Organization (WHO) which are respectively; Cd
0.001; Cu 0.009; Co 0.05; Fe 0.3; Mn 0.1 and Pb 0.01. However the metals Chromium
(Cr); Zinc (Zn) showed levels above the allowable by the World Health Organization
(WHO) which are respectively Cr 0.05; Zn 0.18.
Keywords: Pisciculture; Total Mercury; Amazon
1-INTRODUÇÃO
A bacia hidrográfica do estado de Rondônia tem uma significativa contribuição no
contexto da Bacia Amazônica e está inserida numa área fluvial com extensão de 1.500 km,
com destaque para os rios Madeira, Mamoré, Guaporé e seus principais afluentes,
constituindo-se, assim, em uma região possuidora de um excelente manancial hídrico, com
grande potencial de recursos naturais aptos para serem explorados racionalmente
A poluição química dos corpos d’água, além de comprometer a qualidade da água,
parece ter um papel primordial na redução dos recursos pesqueiros. O desenvolvimento de
estratégias efetivas e de baixo custo para a avaliação da qualidade ambiental deve ser
entendido como um passo essencial para a conservação do meio ambiente e na recuperação
de áreas degradadas (BASTOS et al., 2006).
Os usuários da bacia hidrográfica do baixo rio Candeias convivem pacificamente
com um grande número de agentes potencialmente impactantes ao meio ambiente e a sua
biodiversidade, sendo os mais preocupantes: a agroindústria de curtumes de pele animal;
laticínios, com duas unidades; atividade garimpeira de extração de areia, com mais uma
dezena de dragas de extração para a construção civil; piscicultura em terra firme e em
tanques-rede e despejos de seus efluentes; captação de água para hidrelétrica e devolução
de efluentes aquecidos; utilização de água para agricultura de subsistência, para hortaliça
doméstica, individual, comunitária e consumo doméstico; dessedentação de animais,
balneário público, com duas unidades, dentre outros.
A construção da barragem do rio Jamari, afluente do rio Madeira, e, consequente,
formação do reservatório, a montante, houve necessidade de utilização de medidas
mitigadoras. Como uma dessas medidas, a empresa geradora de energia viabilizou a
implantação do projeto para criação de peixes em tanques-rede, na sub-bacia hidrográfica
do baixo rio Candeias, em Candeias do Jamari (ALMEIDA SOBRINHO e SIENA, 2007).
Com o objetivo de avaliar os níveis de metais pesados na sub-bacia hidrográfica do
baixo rio Candeias viabilizou-se a implantação do projeto para criação de tambaqui em
tanques-rede.
2-MATERIAL E METODOS
O projeto unidades produtivas comunitárias para criação de tambaqui (Colossoma
macropomum, Cuvier, 1818) em tanques-rede foi implantado na cidade de Candeias do
Jamari-RO. Os sistemas de piscicultura semi-intensiva e intensiva foram implementados
em parceria entre a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A, e Governo do Estado de
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Rondônia, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, em
apoio aos pescadores artesanais de Candeias do Jamari-RO.
Segundo a classificação de Koppen, o estado de Rondônia apresenta clima tropical
chuvoso do tipo Am, que se caracteriza por total pluviométrico anual e moderado período
de estiagem. O município de Candeias do Jamari é uma cidade com extensão municipal de
6.843,9 km2 e contava com 19.779 habitantes no último senso. A densidade é de 2,9
habitantes por Km2. situa-se à 22 km a sul-leste de Porto Velho. Situada a 179 metros de
altitude Candeias do Jamari tem as seguintes coordenadas geográficas: latitude 8° 46’
55’’Sul longitude 63º 42’9’’ Oeste. O clima da região é equatorial quente e úmido, com
estiagem no período de junho a setembro e, de outubro a maio, a precipitação pode chegar
a 2000 mm/ano. De acordo com dados meteorológicos do Instituto Nacional de
Meteorologia (INMET, 2016), as temperaturas médias oscilam entre 24 e 26ºC, as médias
anuais de umidade relativa do ar oscilam entre 80 e 90%, a insolação é de
aproximadamente 1770 h e a evaporação está acima de 750 mm.
Foram realizadas análises químicas de concentração de metal pesado para: mercúrio
(Hg); cromo (Cr); cobre (Cu); manganês (Mn); ferro (Fe); zinco (Zn); chumbo (Cb);
cádmio (Cd) e cobalto (Co) no Laboratório de Biogeoquímica da Fundação Universidade
Federal de Rondônia – UNIR, em exemplares da espécie tambaqui. Realizaram-se as
análises biométricas e químicas das amostras. Iniciou-se pela retirada de alíquotas de
500mg de tecido muscular do pescado. A solubilização química das amostras foi realizada
utilizando metodologia proposta por Bastos et al; (1998).
3-RESULTADOS E DISCUSSÃO
A média da concentração de Mercúrio Total, apresentou teores de 0,018 e 0,004,
respectivamente, em exemplares de tambaqui apresentam valores variando de 64 g e 12 cm
a 1.168 g e 35 cm, estando abaixo do permissível pela Organização Mundial de Saúde
(OMS) que é de 0,500 (g.g-¹). O efeito da biomagnificação do mercúrio revelou
significância quando se pesquisou a linearidade dos níveis de mercúrio em relação ao peso
dos indivíduos. A correlação entre a concentração de mercúrio o peso e o comprimento das
amostras de pescado foram para Peso x [Hg] (r² = 0,6756) e para o Comprimento x [Hg] (r²
= 0,9692).
Os exemplares de tambaqui que apresentam peso variando na faixa de 64 g a 1.168
g e de tamanho variando de 12 cm a 35 cm: apresentaram níveis de Cádmio (Cd); Cobre
(Cu); Cobalto (Co); Ferro (Fe); Manganês (Mn) e Chumbo (Pb) abaixo do permissível pela
OMS que são respectivamente; Cd 0,001; Cu 0,009; Co 0,05; Fe 0,3; Mn 0,1 e Pb 0,01.
Entretanto os metais Cromo (Cr); Zinco (Zn) apresentaram níveis acima do permissível
pela OMS que são respectivamente Cr 0,05; Zn 0,18.
Existem alguns metais pesados considerados essenciais e outros não essenciais.
Quando o organismo humano se ressente do sódio, potássio, magnésio, cálcio, zinco,
níquel, estanho e vanádio, entre outros, seus sintomas clínicos se tornam visíveis. Os
metais pesquisados como o cobre [Cu], zinco [Zn], ferro [Fe] e cobalto [Co] fazem parte
ativamente nos processos de compostos enzimáticos, como doadores de elétrons ao
organismo. Os metais não essenciais ao organismo como o mercúrio, o cádmio, o chumbo
e arsênio podem ser incorporados muito fácil ao ecossistema e apresentam efeitos tóxicos e
danosos aos organismos.
4-CONCLUSÕES
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Os níveis de metais pesados encontrados para mercúrio total; Cádmio (Cd); Cobre
(Cu); Cobalto (Co); Ferro (Fe); Manganês (Mn) e Chumbo (Pb) foram abaixo do
permissível pela OMS, entretanto, os metais Cromo (Cr); Zinco (Zn) apresentaram níveis
acima do permissível pela OMS.
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RESUMO: A eutrofização artificial é um dos efeitos negativos que o contínuo lançamento de efluentes

pode provocar nos ecossistemas aquáticos gerando impactos prejudiciais à biodiversidade local, o
objetivo deste trabalho foi verificar a eficiência dos sistemas de tratamento de efluentes de piscicultura
através do uso de macrófitas aquáticas, onde utilizou-se a espécie Pistia stratiotes como “agente
purificador” do efluente gerado por um viveiro de piscicultura. O sistema de tratamento foi composto
por um tanque experimental de terra escavado com 120 m² onde foram alocados exemplares da
macrófita aquática coletados em ambiente lótico não poluído e distribuídas no tanque de maneira que
preenchessem aproximadamente 30% de sua superfície. Os resultados alcançados sugerem que o
tratamento com a Pistia stratiotes é eficiente na absorção dos nutrientes, podendo dessa forma ser
recomendado como medida mitigadora para evitar poluição e/ou eutrofização dos sistemas aquáticos.
Palavras-chave: Aquicultura, macrófita aquática, tratamento, ortofosfato.
Apoio: UFAM
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UFAM Campus Manaus.

RESUMO: A riqueza da ictiofauna da Bacia Amazônica ainda é desconhecida, sendo esta
responsável pelo grande número de espécies da região neotropical, que pode alcançar 8.000
espécies. Dentre os rios da Amazônia o rio Purus é um dos mais abundante, sendo o mesmo um dos
mais citados nos desembarques ocorridos na capital Manaus-AM. Atrelado a isso, trabalhos em
relação a este rio ainda são restritos e escassos, logo tornando necessário trabalhos que aprofundem
o conhecimento referente a diversidade e abundancia da ictiofauna comercial. Nesse sentido, o
presente trabalho tem o objetivo de identificar as espécies de peixes comercializadas nas principais
feiras de pescado do município de Lábrea-AM, médio Purus. Para realização do presente estudo
foram realizadas visitas mensais de setembro de 2018 a maio de 2019, nas principais feiras do
município de Lábrea. As visitas foram realizadas aos finais de semana, pela manhã, nas feiras do
centro e de bairros residenciais, por serem esses os dias e horários em que há maior quantidade de
peixes à venda, e pela manhã nas feiras livres, em diferentes dias da semana, sendo que um
indivíduo de cada espécie foram levados e identificadas em laboratório. Dentre as ordens
encontradas no presente trabalho estão as Characiformes (66,36%), Osteoglossiformes (0,93%),
Siluriformes (29,91%) e Perciformes (2,80%). Em relação as principais famílias estão as
Characidae (42,02%), Pimelodidae (25,23%), Prochilodontidae (14,02%), Anostomidae (7,48%),
Doradidae (3,74%), Cynodontidae (1,87 %), sendo encontradas também espécies referentes as
famílias Cichlidae, Sciaenidae, Curimatidae, Callichthyidae e Arapaimatidae, com um total de
5,61% na participação das espécies comercializadas. As espécies mais comercializadas foram a
matrinxã - Brycon amazonicus (19,6%), jaraqui - Semaprochilodus insignis (13,1%), pintado
Pseudoplatistoma fasciatum 11,2 (%), tambaqui - Colossoma macropomum (6,5%). Dentre as
referidas espécies, observou-se que a matrinxã e o jaraqui foram as que mais participaram na
comercialização, esse fato pode estar atrelado as características ecológicas das mesmas, uma vez
que que podem se tornar mais vulneráveis à pesca, em função da formação de cardumes em certas
épocas do ano, como por exemplo durante a reprodução. Sendo assim, apesar dos dados serem
preliminares, o intervalo de coleta inclui o período de reprodução das mesmas, logo sendo uma
possível explicação para maior disponibilidade dessas espécies no referido período. Atrelado a este
fato, notou-se nas coletas que parte das matrinxãs são oriundas de criatórios do estado de Rondônia,
aumentando assim sua contribuição nas feiras de comercialização do município, entretanto para
maior precisão desta informação dados devem ser coletados abrangendo um maior intervalo de
tempo. Diante do exposto, no período de estudo, a ordem Characiforme, família Characidae e a
espécie B. amazonicus foram as que mais participaram na comercialização das feiras de pescado do
município Lábrea-AM.
Palavras-chave: Ictiofauna comercial, Pesca, Aquicultura.
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EFEITO DO GÁS OZÔNIO NA QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DO TAMBAQUI
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo avaliar as características de qualidade microbiológica do

tambaqui acondicionado em câmara fria sob atmosfera modificada com gás ozônio, onde foi realizada
a contagem em placa das bactérias mesófilas, psicrotróficas, Salmonella sp, estafilococus coagulase
positiva, coliformes a 35ºC e a 45ºC, os tratamentos com atmosfera modificada com ozônio
apresentaram baixo crescimento durante os primeiros 14 dias, com redução da contagem de mesófilos
para o tratamento ozônio-água até 21 dias. Os tratamentos ar-ozônio e ar-água apresentaram
crescimento de mesófilos nos primeiros 14 dias e uma grande redução no 21° dia, durante 35 dias de
armazenamento, os tratamentos armazenados em ar atmosférico apresentaram maior crescimento de
mesófilos. A combinação de ozônio e gelo tratado afetou diretamente o crescimento microbiano de
microrganismos que podem crescer a baixas temperaturas, os parâmetros microbiológicos avaliados
foram satisfatórios, abaixo dos limites que possam trazer prejuízos a saúde do consumidor, ressaltando
a utilidade potencial do sistema combinado proposto para o armazenamento refrigerado de espécies
comerciais de peixes.
Palavras-chave: Colossoma macropomum, crescimento microbiano, sanitização, método de
conservação.
Apoio: CNPq; UFAM
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IMPORTÂNCIA DO CURSO DE ENGENHARIA DE PESCA PARA O ESTADO DE
RONDÔNIA, E A VISÃO DA POPULAÇÃO RONDONIENSE SOBRE O MESMO
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RESUMO: Com constante crescimento na produção de pescado, o fomento na demanda do mercado
e escoação para diferentes regiões, a assistência técnica torna-se extremamente necessária para obter
um produto final de qualidade. A região Norte do Brasil se destaca na produção de peixes nativos,
onde em 2016, teve total de 158.900t, sendo o Estado de Rondônia líder com 74,750t e responsável
por cerca de 4,81% do total da produção nacional (PEIXES-BR, 2016). Nesse contexto o papel do
Engenheiro de Pesca junto a esses cultivos é imprescindível, destacando ainda importância do mesmo
junto ao beneficiamento e controle dos recursos naturais. Logo, nota-se a relevância do curso de
Engenharia de Pesca para a região. Compreendendo a dinâmica da importância do profissional para
a região, o trabalho em pauta teve como objetivo avaliar o conhecimento da população sobre a
existência do curso de graduação em Engenharia de Pesca no estado de Rondônia, indagar a respeito
das funções do formado na área, e saber dos entrevistados se teriam interesse em fazer tal curso. Este
curso de graduação é ofertado pela Universidade Federal de Rondônia (UNIR), no
campus do município de Presidente Médici e oferece gratuitamente aos interessados na área 50 vagas
anualmente. Deste modo, a pesquisa foi realizada em 16 municípios do Estado, totalizando 31% deles,
por meio de questionários. Após a aplicação do questionário era realizada palestra apresentando o
curso e suas funções. Esta comunicação era realizada pelos professores e alunos da UNIR que
buscavam despertar interesse nos alunos das escolas estaduais de ensino médio e das Escolas Família
Agrícolas – EFAs, a se tornarem futuros acadêmicos do curso. A pesquisa foi efetuada durante a
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT 2018, semana esta que possibilitou aos
estudantes abrir o leque de alternativas para a graduação, escolhendo cursos que os possibilitam a
inserção no mercado de trabalho, pela demanda de seu próprio estado. Os resultados da pesquisa
são preocupantes, pois o Estado lidera a produção de pescado além de ser rico em recursos hídricos
e notou-se que a maioria da população, 90% dos entrevistados, desconhece a área de atuação e
profissão. Prova disso é que das 250 vagas disponíveis de todos os períodos, somente 51 estão ativas,
ou seja, 20%. Dos entrevistados 72% apontaram o desejo de se graduarem nos cursos da UNIR e
0% apontaram o curso de Engenharia de Pesca. Em 2019, o curso completa 10 anos, são 91
Engenheiros já formados, atuando dentro e fora do Estado, nas diversas funções da profissão. Neste
sentido, aponta-se a necessidade de se investir em marketing por parte da universidade, levando
informações sobre a importância do profissional para contribuição de preservação do meio ambiente
e inúmeras possibilidades de espaço no mercado de trabalho. Tal iniciativa é de grande importância
para continuação da formação de profissionais que possam garantir a qualidade do pescado para
abastecimento do mercado brasileiro e de exportação. É imprescindível a divulgação do
curso pelos acadêmicos/profissionais já formados na instituição transmitindo a vivencia dos mesmos
perante ao campus e ao mercado de trabalho.
Palavras-chave: Divulgação, UNIR, Engenheiro de Pesca, Funções.
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RESUMO: Neste estudo foram aplicadas as ferramentas geofísicas Radar de Penetração de Solo
(GPR) e Eletromagnético (EM-34) para caracterizar o subsolo de terrenos destinados à implantação
de viveiros escavados. Dois locais foram avaliados na zona de aquicultura Monte Alegre (Bragança)
no estado do Pará (Brasil): um viveiro já existente na propriedade particular, sítio Terra de Canaã e
outro viveiro em vias de implantação, também de propriedade particular, sítio Bené Leite, sendo os
dois empreendimentos próximos. Os resultados geofísicos mostraram que o subsolo do futuro
empreendimento aquícola do sítio Bené Leite apresenta a ocorrência de um corpo próximo da
superfície e um pacote de camadas mergulhantes abaixo do mesmo com um terreno com
características condutivas de um solo arenoso seco ou saturado e/ou solo argiloso saturado. Já no
caso do terreno do empreendimento aquícola correspondente ao sítio Terra do Canaã apresenta uma
depressão no subsolo com uma instrução de um corpo rochoso cujas características condutivas
correspondem a um solo arenoso seco e/ou saturado. Conclui-se que os resultados obtidos indicam
que as ferramentas eletromagnéticas GPR e EM-34 são apropriadas para a avaliação de subsolos
designados para empreendimentos aquícolas. Segundo este estudo preliminar o futuro
empreendimento aquícola do sítio Bené Leite não apresenta inicialmente características adequadas
para a construção de viveiros escavados destinados à aquicultura.
Palavras-chave: Radar de Penetração de Solo, Eletromagnético, viveiros escavados, condutividade
aparente.
ABSTRACT: In this study the geophysical tools Ground penetrating (GPR) and Electromagnetic
(EM-34) were applied to characterize the subsoil of terrains destined for the implantation of
excaved ponds. Two localities were assessed at Monte Alegre aquaculture zone (Bragança city,
Pará): one is a private aquaculture operation, Terra de Canaã site and a second installation, Bené
Leite site, under construction near the previous aquaculture venture. The geophysical results
showed that the terrain of the Bené Leite future aquiculture venture presents the ocorrence of a body
with a package of dipping layers with a terrain with conductive characteristics of a dry or saturated
sand soil and/or saturated clayey substrates. In the case of the Terra do Canaã site has a depression
in the subsoil with a intrusion of a rocky body and it has conductive characteristics of a dry and/or
saturated sandy soil. These results findings indicate the GPR and EM-34 geophysical tools are
adequate for the characterization of soils designated for aquaculture enterprises. According to this
preliminary study, the future aquaculture venture, Bené Leite site, does not initially have adequate
characteristics for the construction of excavated aquaculture ponds.
Key words: Ground Penetrating Radar, Electromagnetic, excaved ponds, apparent conductivity.
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1- INTRODUÇÃO
Dentre as “novas” atividades do meio rural, a piscicultura destaca-se como alternativa de
renda nas pequenas e médias propriedades rurais por proporcionar variadas opções de
comercialização, como a criação de alevinos, engorda de peixes ou lazer, como os pesque-pague e a
pesca esportiva (MARTINS et al., 2001).
Scorvo Filho et al., (1998) citam que as taxas de retorno e de lucratividade da piscicultura são
altas, comparativamente às de outras opções de investimento, enquanto a mudança do hábito
alimentar a favor do pescado tem estimulado a produção de peixes in natura e industrializados.
Nesse sentido, o aumento no consumo de pescado e o consequente crescimento da aquicultura
exigem cada vez mais informações que deem base à tomada de decisões no planejamento dos
cultivos. No Brasil, a aquicultura é o setor agropecuário que mais se desenvolve, e é considerado
hoje um dos ramos mais promissores da Engenharia de Pesca em termos de emprego, renda e
negócios (DAVID et al., 2014).
A aquicultura é a atividade que mais cresce no Brasil e entre as atividades desenvolvidas pela
mesma, destaca-se a produção de peixes (Piscicultura,) além da criação de moluscos
(Malacocultura), camarões (Carcinicultura), rãs (Ranicultura), etc. (TAVARES-DIAS & SANTOS
MARIANO, 2015).
Um dos principais pontos críticos na implantação de um empreendimento aquícola é a análise
da área que o abrigará, pois é necessário que as estruturas de produção se adequem a área, tornandoo um empreendimento que demanda seus próprios custos de implantação com mão de obra,
maquinário e insumos; sendo um fator relevante para a implantação (DAVID et al., 2014).
O desconhecimento por parte dos produtores rurais sob tecnologias que permitem conhecer as
características da subsuperfície dos terrenos para empreendimentos aquícolas no Pará, com destaque
para a região bragantina, tem levado ao insucesso desta atividade inclusive desde a decisão sob qual
sistema de produção aquícola aplicar até as construções inadequadas.
Além deste importante requisito, os custos no empreendimento de um projeto de piscicultura,
podem ser uma barreira aos pequenos e médios produtores, não só pelos valores envolvidos desde
as coletas de amostras e análises laboratoriais, mas também ao tempo empregado até os resultados
finais.
Um método de investigação que contribui nos estudos de implantação de instalações para
aquicultura é a Geofísica. Através desta ferramenta podemos obter informações da subsuperfície de
um terreno coma a litologia, estratigrafia, detecção de lençol freático, profundidade do
embasamento, presença de depressões, identificação falhas, fraturas e outros tipos de ficções
geológicas de interesse (MORAES et al., 2014; CETESB, 1999).
Recentemente Pena e Oliva (2019) apresentaram resultados satisfatórios sob a aplicação de
ferramentas geofísicas (Radar de Penetração de Solo (GPR) e o eletromagnético (EM-34) na
avaliação e comparação de dos locais destinados para empreendimentos aquícolas nos municípios
paraenses de Bragança e Tracuateua.
O município do Estado do Pará considerado para este estudo é a cidade de Bragança que
conta com 11 zonas de produção para aquicultura (Campos, Bacuriteua, Bom Jesus, Bragança,
Treme, Montenegro 1, Montenegro 2, Montenegro 3, Benjamin Constant, Monte Alegre e Cacoal
do Peritoró). O zoneamento foi realizado pela Secretaria Municipal de Economia e Pesca (SEMEP)
da Prefeitura Municipal de Bragança (SEMEP, 2018).
Neste estudo foram considerados dois locais particulares da zona de produção Monte Alegre
(Bragança, Pará), sendo que um deles já existe como um empreendimento aquícola e o outro está
em vias de implantação das instalações aquícolas. Os resultados destas análises demostraram que as
ferramentas GPR e Eletromagnético EM-34 podem ser utilizadas satisfatoriamente para avaliar
locais destinados para futuras instalações de aquicultura.
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2- MATERIAL E MÉTODOS
Para a realização deste estudo foram aplicados os métodos eletromagnéticos Ground
Penetrating Radar (GPR) e Eletromagnético (EM), respectivamente.
As áreas de estudo consideradas neste trabalho estão localizadas no município de Bragança,
situado no nordeste do estado do Pará, na microrregião bragantina. Foram considerados dois locais:
sítio Terra de Canaã, de propriedade do Sr. Manoel da Silva Bailosa (303509 S; 9876813 W) e o
sítio Bené Leite, de propriedade da Sra. Maria José Leite da Silva (304939 S; 9876208 W) (Figura
1).

Figura 1. Mapa de localização dos empreendimentos aquícolas estudados (Bragança, Pará).
Fonte: IBGE (2013) e Google Earth (2018).
O empreendimento aquícola do sítio Terra de Canaã, de propriedade do Sr. Manoel da Silva
Bailosa, está localizado na Comunidade de Arajivu, distrito do Tijoca, distante 18 km da sede do
município, com acesso de via terrestre pela Rodovia Estadual PA 108 (Estrada do Cacoal) e pelo de
acesso da Vila do Chaú ou e pela Transcaeté estando inclusa na Zona de Aquicultura do Monte
Alegre (Figura 1).
O empreendimento aquícola em vias de implantação no sítio Bené Leite, de propriedade da
Sra. Maria José Leite da Silva (304939 S; 9876208 W), está localizado na Comunidade de Arajivu,
distrito do Tijoca, distante 18 da sede do município (Figura 1), com acesso de via terrestre pela
Rodovia Estadual PA 108 (Estrada do Cacoal) e do ramal de acesso da Vila do Chaú ou e pela
Transcaeté estando inclusa na Zona de Aquicultura do Monte Alegre. O zoneamento foi realizado
pela Secretaria Municipal de Economia e Pesca (SEMEP) do município bragantino.
Para a aquisição dos dados GPR foi utilizado o equipamento GPR da marca GSSI SIR 3000,
com antenas de 200 MHz e 400 MHz e janelas de tempo compreendidas entre 50 e 450 ns,
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respectivamente. Todos os perfis foram georreferenciados com GPS Garmin 76, coordenadas UTM
WGS 84. Os dados foram coletados no período chuvoso (maio, junho) de 2019.
No caso do sítio Terra de Canaã (Família Sr. Manoel Bailosa), localizado a uma distância
(em linha reta) de 6,64 km da sede municipal de Bragança-Pará, os dados GPR foram coletados no
período chuvoso de 2019 (mês de maio). Foram levantados quatro (04) perfis com comprimentos
de: 28-40 m (perfil 1 com marcações de pulsos eletromagnéticos a cada 2 m), 52 m (perfil 2 com
marcações dos pulsos a cada 2 m) e 14-38 m (perfil 3 com marcações dos pulsos a cada 2 m),
respectivamente.
No sítio Bené Leite (Família Sra. Maria Leite da Silva), localizado a uma distância (em linha
reta) de 7,68 km da sede municipal de Bragança-Pará, os dados GPR foram coletados no período
chuvoso de 2019 (mês de maio). Foram levantados seis (06) perfis com comprimentos de: 18-20 m
(perfil 1 com marcações de pulsos eletromagnéticos a cada 2 m) e 20 m (perfis 2, 3, 4, 5 e 6 com
marcações dos pulsos a cada 2 m), respectivamente.
Para o caso do levantamento dos dados EM foi utilizado o equipamento EM-34-3 da marca
Geonic Limited. Os dados eletromagnéticos foram levantados no mês maio e junho de 2019. Foram
consideradas as mesmas linhas dos dados GPR, considerando as mesmas marcações dos pulsos
eletromagnéticos. Da mesma maneira consideradas as duas configurações dos dipolos: Dipolo
Horizontal (DH) e Dipolo Vertical (DV). Similarmente foram considerados dois espaçamentos entre
as bobinas: 10 e 20m para cada tipo de dipolo.

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
No empreendimento aquícola sítio Terra de Canaã (Figuras 2 a 4), podemos observar no perfil
1 (Figura 2) uma depressão suave até uma profundidade de 2,2 m aproximadamente. Entre as
marcas de comprimento 35 e 40 m foi identificada a presença de uma intrusão de um corpo que
atinge as camadas próximas a superfície ocasionando falhamentos nas mesmas. Também foi
detectada na parte superior do perfil um pacote de camadas compactadas entre 0 e 0,8m de
profundidade aproximadamente.

Figura 2. Perfil 1 com 40 metros de comprimento, marcações de 2 em 2 metros, janela de
tempo de 250ns e uma antena de 200 MHz de frequência.
No perfil 2 (Figura 3), perpendicular ao perfil 1 (Figura 2), se faz presente a depressão
identificada no perfil anterior mas de uma forma mais pronunciada e inclusive com a presença da
mesma intrusão entre as marcações de comprimento compreendidos entre 0 e 10 m. Foram
identificadas hipérboles de dispersão de energia que podem estar associadas com as
encanações/tubulações utilizadas nas instalações aquícolas. Como no caso anterior foi identificado
um pacote de camadas compactadas entre 0 e 0,8m de profundidade aproximadamente.
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Figura 3. Perfil 2 com 52 metros de comprimento, marcações de 2 em 2 metros, janela de
tempo de 150ns e uma antena de 400 MHz de frequência.
No perfil 3 (Figura 4) observa-se a presença de uma depressão com uma profundidade
máxima de 3,2 m. Na marca de comprimento de 30m foi identificado refletores em forma de
hipérboles de dispersão de energia que poderiam correspondem a alguma encanação existente no
local aonde foi levantado o perfil.

Figura 4. Perfil 3 com 38 metros de comprimento, marcações de 2 em 2 metros, janela de
tempo de 250ns e uma antena de 200MHz de frequência.
No futuro empreendimento aquícola sítio Bené Leite (Figuras 5 a 10), a geologia do local é
diferente do anterior sítio estudado. No perfil 1 (Figura 5) observa-se entre as marcas de
comprimento compreendidas entre 7,2 e 13,2 m a ocorrência de um corpo entre as profundidades
1,2 e 3,2 m aproximadamente e abaixo do mesmo são identificadas camadas com um mergulho de
aproximadamente 5º, como também a presença de algumas falhas normais.

Figura 5. Perfil 1 com 20 metros de comprimento, marcações de 2 em 2 metros, janela de
tempo de 200ns e uma antena de 200MHz de frequência.
Nos perfis 3 e 5 (Figuras 6 e 7) paralelos ao perfil 1 (Figura 5) confirmasse a presença das
camadas com um ângulo de mergulho de aproximadamente 5º com a ocorrência de falhas verticais e
entre as marcas de comprimento compreendidas entre 17,6 e 20m foram detectados eventos que
corresponderiam à tubulações enterradas ou raízes pivotantes características de árvores como as
mangueiras identificadas no local aonde foi levantado o perfil 5.
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Figura 6. Perfil 5 com 20 metros de comprimento, marcações de 2 em 2 metros, janela de
tempo de 150ns e uma antena de 400MHz de frequência.

Figura 7. Perfil 3 com 20 metros de comprimento, marcações de 2 em 2 metros, janela de
tempo de 200 ns e uma antena de 400 MHz de frequência.
No perfil 4 (Figura 8), perpendicular ao perfil 1 (Figura 5) confirmasse a ocorrência do corpo
e do pacote de camadas mergulhantes detectadas anteriormente com presença de falhas verticais.
Similar comportamento detectamos nos perfis 2 e 6 (Figuras 9 e 10).

Figura 8. Perfil 4 com 20 metros de comprimento, marcações de 2 em 2 metros, janela de
tempo de 250 ns e uma antena de 200 MHz de frequência.

Figura 9. Perfil 6 com 20 metros de comprimento, marcações de 2 em 2 metros, janela de
tempo de 150 ns e uma antena de 400 MHz de frequência.
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Figura 10. Perfil 2 com 20 metros de comprimento, marcações de 2 em 2 metros, janela de
tempo de 200 ns e uma antena de 200 MHz de frequência.
Nos sítios estudados os dados do instrumento Eletromagnético (EM-34) foram gerados com
os dois dipolos: horizontal (DH) e vertical (DV).
No empreendimento aquícola sítio Terra de Canaã os dados do Dipolo Horizontal (DH),
foram produzidos com as antenas de cabo de 10 e 20m de espaçamento entre as bobinas. No caso da
antena de cabo de 10m de espaçamento entre as bobinas, os valores de condutividade aparente
variavam bastante (-1350 a 150 mS/m). Similarmente no caso da antena de cabo de 20m de
espaçamento entre as bobinas, revelaram valores variáveis da condutividade aparente (-1260 a -840
mS/m). Estes valores de condutividade que estariam ocorrendo teoricamente a 7,5 e 15m de
profundidade, são valores que estariam nos indicando a possível presença de areia saturada ou de
um solo arenoso saturado como também de um solo de areia seca (Figuras 11).

Figura 11. Mapa de condutividade aparente no sítio Terra de Canaã segundo o Dipolo
Horizontal (DH), produzido com as antenas de cabo de (a) 10m e (b) 20 m de espaçamento entre as
bobinas.
No caso dos dados do Dipolo Vertical (DV), os mesmos também foram produzidos com as
antenas de cabo de 10 e 20m de espaçamento entre as bobinas. No caso da antena de cabo de 10m
de espaçamento entre as bobinas revelaram valores variáveis da condutividade aparente (-1350 a
150 mS/m). Similarmente aconteceu no caso da antena de cabo de 20m de espaçamento entre as
bobinas, revelaram baixos valores de condutividade aparente (-1260 a -840 mS/m). Estes valores de
condutividade que estariam ocorrendo teoricamente a 15 e 30m de profundidade, são valores que
estariam nos indicando a possível ocorrência de um solo arenoso saturado ou de um solo arenoso
seco (Figuras 12).
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Figura 12. Mapa de condutividade aparente no sítio Terra de Canaã segundo o Dipolo
Vertical (DV), produzido com as antenas de cabo de (a) 10m e (b) 20 m de espaçamento entre as
bobinas.
No futuro empreendimento aquícola Sítio Bené Leite os dados do Dipolo Horizontal (DH)
foram também porduzidos com as antenas de cabo de 10 e 20m de espaçamento entre as bobinas.
No caso da antena de cabo 10m de espaçamento entre as bobinas revelaram valores negativos de
condutividade aparente entre -990 e -820 mS/m. Já no caso da antena de cabo de 20m de
espaçamento entre as bobinas os valores de condutividade aparente variavam bastante (-1000 a
150mS/m). Para valores de condutividade aparente entre -990 e -820 mS/m que estariam ocorrendo
teoricamente a 7,5 m de profundidade indicariam possivelmente a presença de um solo de areia
seca. No caso de valores de condutividade aparente compreendidas entre -1000 a 150mS/m que
estariam ocorrendo teoricamente a 15 m de profundidade, poderiam estar nos indicando a presença
de um solo de areia saturada e/ou areia seca (Figuras 13).

Figura 13. Mapa de condutividade aparente no local particular sítio Bené Leite segundo o
Dipolo Horizontal (DH), produzido com antenas de cabo de (a) 10m e (b) 20 de espaçamento entre
as bobinas.
Os dados do dipolo vertical (DV), também foram produzidos com as antenas de cabo de 10 e
20m de espaçamento entre as bobinas. No caso da antena de cabo de 10m de espaçamento entre as
bobinas, apresentam valores de condutividade aparente negativos (-990 a -820mS/m). O subsolo até
uma profundidade de 15m de investigação poderia ser areia seca. Já no caso da antena de cabo de
20m de espaçamento entre as bobinas, apresentam valores variáveis da condutividade aparente (1150 a 250mS/m). O subsolo para a profundidade de investigação de 30m poderiam ser areia seca
ou areia saturada e/ou solo argiloso saturado (Figuras 14).
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Figura 14. Mapa de condutividade aparente no local particular sítio Bené Leite segundo o
Dipolo Vertical (DV), produzido com antenas de cabo de (a) 10m e (b) 20 de espaçamento entre as
bobinas.

4- CONCLUSÃO
No local do empreendimento aquícola Sítio Terra de Canaã foi identificado através do GPR
uma depressão com a presença de uma intrusão de um corpo rochoso que atinge as camadas
próximas a superfície ocasionando falhamentos nas mesmas. Próximo da superfície foi detectado
um pacote de camadas compactadas. Também foram identificadas hipérboles de dispersão de
energia que podem estar associadas com as encanações/tubulações utilizadas na instalação aquícola
neste local.
No segundo local estudado que será o futuro empreendimento aquícola (Sítio Bené Leite), foi
identificada a ocorrência de um corpo e abaixo do mesmo existem camadas com um mergulho de
aproximadamente 5º, como também a presença de algumas falhas normais e verticais. Também
foram detectados eventos que corresponderiam a existência de tubulações ou raízes pivotantes
provenientes das mangueiras existentes no local.
No sítio Terra de Canaã para o caso do dipolo horizontal os valores de condutividade aparente
obtidos foram negativos e positivos. Estes valores estariam ocorrendo teoricamente a 7,5 e 15m de
profundidade e os mesmos indicariam a possível presença de areia saturada ou de um solo arenoso
saturado, como também de um solo arenoso seco. No caso do dipolo vertical os valores de
condutividade aparente que estariam ocorrendo teoricamente a 15 e 30m de profundidade, sugere a
possível ocorrência de um solo arenoso saturado ou de um solo arenoso seco.
No local destinado para o futuro empreendimento aquícola, sítio Bené Leite, para o caso do
dipolo horizontal os valores de condutividade aparente foram todos negativos, já no caso da antena
com cabo de 20m os valores foram positivos e negativos. Para valores de condutividade negativos
que estariam ocorrendo teoricamente a 7,5 m de profundidade indicariam possivelmente a presença
de um solo arenoso seco. No caso de valores de condutividade compreendidas da antena com cabo
de 20 m que estariam ocorrendo teoricamente a 15 m de profundidade, sugerem a presença de um
solo arenoso saturado e/ou arenoso seco. No caso do dipolo vertical com antena de cabo de 10 m os
valores de condutividade aparente foram negativos e para o subsolo até uma profundidade de 15m
de investigação poderia ser um material de areia seca. Já no caso da antena de cabo de 20m, os
valores de condutividade aparente foram tanto positivos como negativos que corresponderiam a
uma profundidade de investigação do subsolo de 30m com caracterisiticas de um subsolo de areia
seca ou areia saturada e/ou solo argiloso saturado.
Os métodos eletromagnéticos utilizados neste estudo permitiram caracterizar a subsuperfície
dos sítios estudados na Zona de Aquicultura do Monte Alegre (Bragança, Pará). O sítio Bené Leite
apresenta um terreno, inicialmente, inapropriado para a implantação de um empreendimento
aquícola, pois o subsolo é possuidor de falhas, que não propiciam a manutenção do volume d’água
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adequado para viveiros escavados, como pode ser observado no insucesso de um outro viveiro
escavado no sítio.
.
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RESUMO: O Estado do Espírito Santo tem grande potencial pesqueiro, sendo a pesca de grande
relevância para a economia do estado. As empresas de pesca de modo geral, agregam valor ao
produto antes da comercialização, sob a forma de postas, filés ou simples evisceração. Algumas
empresas exportam pescados para o exterior, e o município de Itapemirim possui a maior taxa de
exportação de pescado fresco do Brasil. A rastreabilidade alimentar possui grande importância
conferindo segurança para quem compra ou comercializa. A cadeia produtiva do pescado,
entretanto é carente de rastreabilidade, e este trabalho teve como, o objetivo deste estudo foi
apresentar dados preliminares de rastreabilidade das espécies de maior ocorrência nos
desembarques da frota atuneira e sua distribuição no mercado. Foram identificadas sete famílias de
peixes pelágicos e cerca de dezesseis espécies definidas como principais nos desembarques, o
mercado para compra e venda do pescado na região é dinâmico, porém estruturado, com público
final estabelecido em outros estados e um mercado de exportação consolidado.
Palavras-chave: Pesca; Processamento do Pescado; Espinhel; Atuns.

ABSTRACT: The state of Espírito Santo has great fishing potential, and fishing is of great
relevance to the state economy. Fishing companies generally add value to the product before
marketing in the form of fish steaks, fillets or simple evisceration. Some companies export fish
abroad, and the municipality of Itapemirim has the highest rate of fresh fish exports in Brazil. Food
traceability is of great importance, providing security for those who buy or sell. The fish production
chain, however, is lacking in traceability, and this work had as objective, the objective of this study
was to present preliminary data of traceability of the most frequent species in the tuna fleet landings
and its distribution in the market. Seven pelagic fish families were identified and about sixteen
species defined as main landings, the market for buying and selling fish in the region is dynamic but
structured, with a final public established in other states and a consolidated export market.
Key words: Fishing; Fish processing; Longline; Tuna.
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1-

INTRODUÇÃO

A pesca é uma das atividades humanas mais antigas ainda existentes, essa prática é
desenvolvida por todo mundo, principalmente de forma artesanal, que utilizam meios próprios para
pescar ou mediante contrato de parceria em embarcações de pequeno e médio porte. Segundo o
relatório da FAO no ano de 2016 foram capturados 79,3 milhões de toneladas de pescado nos
oceanos, apesar desse valor sofrer uma pequena queda em relação ao ano anterior a pesca oceânica
nos últimos anos não tem demonstrado grandes variações, isso se dá por diversos fatores, mas
principalmente pelo aumento da utilização da aquicultura que é uma solução mais sustentável para
produção de pescado (FAO, 2018; BASILIO, 2016).
O pescado é um dos alimentos mais completos na composição nutricional, destacando-se pela
qualidade e quantidade de proteínas, aminoácidos essenciais, vitaminas e minerais, presente em sua
composição. A produção de pescado deve acompanhar o crescimento populacional, segundo a FAO
(2018) a produção total de pescado no Brasil deve crescer em 46,6% até 2030.
O Estado do Espírito Santo tem grande potencial pesqueiro, sendo a pesca de grande
relevância para a economia do estado, pois é responsável pela geração de, aproximadamente,
14.000 empregos diretos e 5.000 indiretos envolvendo a indústria pesqueira e o contingente dos
serviços de apoio. O litoral sul do Estado compreende cinco municípios costeiros: Presidente
Kennedy, Marataízes, Itapemirim, Piúma e Anchieta, sendo uma das principais atividades
socioeconômicas dos municípios a atividade de pesca marinha. O último censo realizado no Estado
mostra que a faixa de comprimento das embarcações varia desde canoas a remo de 2,5 metros até
embarcações com cabine, de 16,5 metros construídos com cascos de madeira (PROZEE, 2005).
Atualmente já se encontram embarcações de madeira no Estado com cerca de 18,5 metros de
comprimento (ANDRADE, 2018).
As empresas de pesca, de modo geral, agregam algum valor ao produto antes da
comercialização, sob a forma de postas, filés ou simples evisceração. Algumas empresas,
principalmente de Vitória, Guarapari, Anchieta e Itapemirim, exportam pescados para o exterior
(Estados Unidos e alguns países da Europa), sob a forma de filé ou inteiro eviscerado. A maior
parte da produção é adquirida de embarcações da frota pesqueira artesanal, pois poucas empresas
possuem frota própria (PROZEE, 2005).
O município de Itapemirim possui a maior taxa de exportação de pescado fresco do Brasil, o
produto sai conservado em gelo ou gel, segue para o aeroporto do Rio de Janeiro, e em menos de
dois dias europeus e americanos já possuem peixe fresco em suas mesas (FOLHA VITÓRIA,
2014). Um dos fatores de destaque é que o acesso às localidades pesqueiras do litoral sul é
facilitado pela proximidade de rodovia asfaltada (PROZEE, 2005).
O Terminal Pesqueiro de Itaipava localizado no município de Itapemirim/ES obteve uma
produção pesqueira do ano de 2013 a 2017 de aproximadamente 13.000 toneladas de pescado,
sendo deste total, aproximadamente 11.000 toneladas equivalente só a atuns e afins (VIEIRA,
2018).
A rastreabilidade alimentar possui grande importância conferindo segurança para quem
compra ou comercializa. A cadeia produtiva do pescado, entretanto é carente de rastreabilidade, a
aplicação dessa metodologia pode apresentar resultados sobre entraves/erros dentro da cadeia
produtiva, possibilitando correções, otimização e melhoria na gestão do setor. Para que a
rastreabilidade seja aplicada de forma correta é necessário acompanhar os registros, e histórico de
todo processo, desde o local de pesca até a chegada do produto na prateleira, deste modo
acompanhar o manejo, a logística, transporte e armazenamento do pescado (NARCISO et al., 2011).
O objetivo deste estudo foi apresentar dados preliminares de rastreabilidade das espécies de
maior ocorrência nos desembarques da frota atuneira. Os desembarques foram acompanhados
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diariamente durante seis meses consecutivos no período de Fevereiro de 2019 a Agosto de 2019 no
Terminal Pesqueiro de Itaipava. E buscou-se identificar os pontos de pesca, averiguar os valores de
compra e venda os processos de beneficiamento aplicados e a rota final do pescado.
2- METODOLOGIA
Para a localização dos pontos de pesca foi utilizado um mapa de reconhecimento voltado aos
mestres das embarcações que com auxílio do coletor indicou no mapa a área de pesca para cada
navegação (Figura 1). Na obtenção dos dados da pescaria foram aplicados durante seis meses
entrevista semi-estruturadas com pescadores, mestres, armadores e atravessadores para identificar a
dinâmica de compra e venda do pescado.
As averiguações dos processos de beneficiamento e de transformação do pescado foram
aferidas nas empresas de processamento de pescado da região, aplicando-se questionários abertos
com foco em cada espécie alvo do estudo, tornando os dados mais precisos.
Para aferição dos valores de prateleira foram feitas visitas in loco ao comércio local e a grupos
de distribuição alimentícia.

Figura 1: Localização dos pontos de pesca da frota atuneira de Itaipava-ES.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram alvos do estudo espécies com frequência nos desembarques do Terminal Pesqueiro
de Itaipava devido à pescaria voltada para os atuns e afins. Essa frota é composta de embarcações
que utilizam espinhel de superfície (long-line), pesca com vara (isca artificial), e linha caída (isca
viva). Após o levantamento das informações com os mestre das embarcações foi possível identificar
as áreas de pesca, que se estende desde a latitude 40º10´W a 35º0´W e longitude 21º10´S a 18º45´S,
sendo uma importante e fundamental ferramenta na rastreabilidade do pescado, podendo aferir a
qualidade da origem do pescado baseando nas regiões de pesca identificadas e como registro de
área de pesca.
As espécies foram identificadas durante as coletas e organizadas por família para melhor
visualização (Tabela 1).
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Tabela 1: Espécies identificadas de maior ocorrência na pesca da frota atuneira de
Itaipava/ES.

FAMÍLIA
Carangidae
Coryphaenidae
Istiophoridae
Scombridae

Xiphiidae
FAMÍLIA
Lamnidae
Carcharhinidae

Osteichthyes
ESPÉCIE
Caranx crysos
Coryphaena hippurus; equiselis
Makaira nigricans
Auxis sp.
Euthynnus alletteratus
Katsuwonus pelamis
Thunnus alalunga
Thunnus albacares
Thunnus atlanticus
Thunnus obesus
Scomberomorus cavalla
Acanthocybium solandri
Xiphias gladius
Chondrichthyes
GÊNERO
Isurus sp.
Carcharhinus sp.; Prionace sp.

NOME POPULAR
Chicharro
Dourado
Marlim-Negro
Bonito-cachorro
Bonito-pintado
Bonito-listrado
Atum-voador
Atum-galha-amarela
Vaquara; Pula-pula
Atum bate
Sarda
Cavala
Meca
NOME POPULAR
Anequim
Cação Azul

Foram identificadas sete famílias de peixes pelágicos e cerca de dezesseis espécies
principais nos desembarques acompanhados no período de seis meses.

Figura 2: Principais empresas de processamento de pescado de destino do pescado na região.
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Foram verificados os principais destinos para o pescado desembarcado nos terminais
pesqueiros de Itaipava, sendo que a maior parte da produção é direcionada para empresas de
processamento e grandes peixarias na própria região, que se estende do município de Itapemirim no
litoral sul do estado, até o município de Guarapari região metropolitana da grande Vitória (Figura
2), de acordo com Barroso et al. (2017) as empresas localizadas nos municípios de Itapemirim e
Piúma possuem maior produtividade, maior número de embarcações e comercialização do pescado.
Foi identificada também durante o período de amostragem uma flutuabilidade de cargas direcionada
a empresas na região dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, porém com pouca ocorrência.
Após esses levantamentos iniciais foram verificados nessas empresas a forma de
beneficiamento do pescado de origem do porto de Itaipava, sendo identificados nove métodos de
revenda/beneficiamento, sendo eles Cabeça; Eviscerado sem Cabeça; Filé; Inteiro;
Inteiro/Eviscerado com Cabeça; Lombo; Medalhão; Ova/Gônadas; Posta (Tabela 2).
Tabela 2: Métodos de beneficiamento utilizados pelas empresas e peixarias da região, e as
espécies submetidas a cada método.
Método de Beneficiamento
Espécie submetida ao Método
Aplicado
Cabeça
Dourado
Eviscerado sem Cabeça

Dourado; Atum-voador; Atum-galha-amarela;
Vaquara; Pula-pula; Anequim

Filé

Dourado; Atum-voador;
Vaquara; Cação; Anequim

Inteiro

Atum-voador; Atum-galha-amarela;
Pula-pula; Bonito-cachorro

Inteiro/Eviscerado com Cabeça

Chicarro; Bonito-listrado; Atum-galha-amarela;
Vaquara; Sarda; Meca; Cação; Bonito-cachorro

Lombo

Atum-voador; Atum-galha-amarela;
Meca; Cação; Anequim

Medalhão

Meca

Ova/Gônadas

Dourado

Posta

Dourado; Cação; Anequim

Atum-galha-amarela;
Vaquara;

Vaquara;

O pescado da região é bastante apreciado tanto no estado do Espírito Santo, como em outros
estados e países, foi realizado o levantamento do destino final, destino de “prateleira” das espécies
alvo do estudo de acordo com a Tabela 3, e realizado o levantamento do valor de comércio do
pescado, sendo o “Valor de Compra” definido pela relação (Barco X Empresa/Atravessador) e
“Valor de Venda” (Empresa X Atacado/Varejo).
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Tabela 3: Destino do pescado desembarcado no Terminal pesqueiro de
dos valores de compra e venda.
VALOR DE
ESPÉCIE
LOCAL DE DESTINO
COMPRA (KG)*
Chicharro
São Paulo; Belo Horizonte;
4,00
Grande Vitória
Dourado
Itapemirim; São Paulo; Belo
16,00
Horizonte; Grande Vitória;
EUA.
Marlim-Negro
Não informado
Não informado
Bonito-cachorro
Bonito-pintado
Bonito-listrado
Atum-voador
Atum-galha-amarela
Vaquara; Pula-pula
Atum bate
Sarda
Cavala
Meca
Anequim
Cação Azul

São Paulo; Belo Horizonte;
Grande Vitória
São Paulo; Belo Horizonte;
Grande Vitória
São Paulo; Belo Horizonte;
Grande Vitória
São Paulo; Belo Horizonte;
Grande Vitória
São Paulo; Belo Horizonte;
Grande Vitória
Itapemirim; São Paulo; Belo
Horizonte; Grande Vitória
São Paulo; Belo Horizonte;
Grande Vitória
São Paulo; Belo Horizonte;
Grande Vitória; EUA.
São Paulo; Belo Horizonte;
Grande Vitória; EUA.
São Paulo; Belo Horizonte;
Grande Vitória, EUA
São Paulo; Belo Horizonte;
Grande Vitória
São Paulo; Belo Horizonte;
Grande Vitória

Itaipava e variações
VALOR DE
VENDA (KG)**
10,00
25,70

Não informado

2,00

6,95

2,5

6,95

2,25

6,95

12,00

24,50

11,50

22,00

6,00

13,60

18,00

30,00

9,00

25,00

14,00

34,00

17,50

24,50

9,00

14,25

5,50

16,60

*Os valores representam a média amostral entre os dados informados pelos mestres das embarcações.
**Os valores estão em média amostral entre os métodos de beneficiamento aplicados, acompanhado a
variação do mercado durante o intervalo da pesquisa de 02/19 a 08/19.

De acordo com os dados obtidos nas entrevistas semi-estruturadas com os mestres de barco, os
valores de venda não sofreram grande diferença entre as embarcações, a flutuabilidade do “valor de
venda” se deu pela qualidade do pescado desembarcado sendo classificado em três categorias,
mercado interno, mercado externo e refugo. O preço de repasse ao consumidor final pode variar
cerca de 140% a 350%, variando entre as espécies, a mais no valor final do pescado.
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As espécies de maior valor (Tabela 3) são destinados ao mercado interno, grande Vitória ou
para São Paulo e Belo Horizonte, os espécimes de dourado, sarda, cavala e meca que apresentarem
critérios de qualidade aceitáveis pelo mercado externo são destinados para os Estados Unidos
enviados inteiros, eviscerados sem cabeça, eviscerados com cabeça e filé, apresentando “valor de
compra” entre 50 a 80% maior, possibilitando uma maior transferência de renda ao pescador. Essa
valorização está relacionada às condições do acondicionamento do pescado na embarcação. Foi
relatado por uma das empresas que a restrição da exportação do pescado para países da União
Europeia se deu principalmente pelas condições inadequadas de armazenamento do pescado nas
embarcações, essa precariedade na estruturação das embarcações da região infere diretamente na
qualidade do pescado o que já foi relatado no estudo de Barroso et al. (2017).
Foi observado também que as principais espécies consumidas em Itapemirim são o dourado e
vaquara, conforme a Tabela 3, possivelmente devido ao hábito alimentar e o “valor de venda”
praticado pelas peixarias locais. Segundo estudo de Veiga Neto e Melo (2013) a escolha alimentar
envolve um conjunto de fatores diversos e particularidades, porém a qualidade e sabor apresentam
maior significância na escolha se comparado ao preço.
Vieira (2018) realizou um estudo com os dados disponíveis na Secretaria de Aquicultura e
Pesca do município de Itapemirim, dos desembarques ocorridos no Terminal Pesqueiro de Itaipava
no período de 2013 a 2017. Todas as espécies apresentadas neste estudo foram também descritas
nos dados dos desembarques na secretaria durante os anos de 2013 a 2017, e o autor também
conclui que a pesca no município é direcionada para captura de atuns e afins, desta forma,
corroborando os dados deste estudo. O autor ainda destaca que o Terminal Pesqueiro de Itaipava
tem uma produção de pescado considerada alta, em relação aos atuns e afins, comparados tanto com
o Espírito Santo como com o Brasil.
Andrade (2018) constatou que nos desembarques ocorridos no Terminal Pesqueiro de
Itaipava no período de agosto de 2013 a dezembro de 2015 e novembro de 2017 a outubro de 2018,
a grande maioria (aproximadamente 60%) eram de embarcações com a modalidade de pesca de
espinhel, linha e vara. O que demonstra a grande preferência da frota local pelas artes de pesca para
captura de atuns e afins.
Contudo, observa-se que a rastreabilidade é um item essencial para garantir as exigências do
consumidor, uma vez que o consumo mundial de pescado aumentou consideravelmente, segundo
dados do relatório da FAO (2018), na década de 60, o consumo de pescado per capita/ano era de 10
kg, em 2016 o mesmo encontra-se em cerca de 20 kg. O consumidor como principal ator, cada vez
mais exigirá do mercado fornecedor do pescado a garantia da qualidade e a real procedência do
produto, sendo, portanto a rastreabilidade um item essencial para garantir as exigências do
consumidor.
4- CONCLUSÃO
A frota pesqueira de Itaipava possui uma pescaria bem seletiva, voltada para atuns e afins. A
maior parte do pescado desembarcado neste terminal pesqueiro tem destino para as empresas de
processamento de pescado localizadas desde o município de Itapemirim até Guarapari, sendo que o
preço de repasse ao consumidor final pode variar cerca de 140% a 350% a mais no preço final
repassado do pescado, com uma oscilação entre as espécies.
O acondicionamento do pescado na embarcação está diretamente relacionado à valorização do
preço inicial, portanto, é imprescindível que se mantenha a qualidade do pescado a bordo, de forma
que acarretará um maior valor agregado ao produto podendo ser destinado ao mercado externo.
A rastreabilidade do pescado é um mecanismo de gerência para a qualidade do pescado, que
cada vez será mais exigido pelo mercado consumidor, sendo de suma importância então, de que as
empresas possam garantir boas fontes de proteína animal.
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RESUMO: Uma das modalidades de criação intensiva na piscicultura se da por meio da utilização
de tanques-rede, que são estruturas flutuantes confeccionadas a partir de material flexível, como
telas plásticas ou metálicas revertidas de PVC, que permitem uma renovação constante de água.
Estas estruturas podem variar quanto a sua forma e dimensão, dependendo principalmente do local
onde serão instaladas e do hábito natatório da espécie a ser produzida. As mais utilizadas possuem
base quadrada para fixação da tela, com suas laterais geralmente medindo 2 m, altura total entre 1,2
e 1,8 m, e 4 a 6 m³ de volume útil, com capacidade de produção de até 200 kg/m³. O objetivo deste
estudo foi realizar o levantamento do custo de produção de tanques-rede de pequeno volume,
confeccionados a partir de tela de polietileno de alta densidade (PEAD). Os itens que compõem os
tanques-rede são: 4 barras de alumínio com 2 m de comprimento cada, 4 cantoneiras externas, 4
cantoneiras internas, 24 parafusos com porcas, 4 flutuadores (bombonas de 20 litros), corda de
polipropileno 5mm (20 m), uma bobina de linha de nylon 0,100 (100 m), tela comedouro (0,30 x
8,50 m) e tela de PEAD com malha de 20 mm (16,50 x 1,20 m). A cotação dos preços dos itens
para a construção das estruturas foi realizada em pontos comerciais especializados localizados no
município de Castanhal, mesorregião metropolitana de Belém, estado do Pará. Constatou-se que o
custo de produção para a construção de um tanque-rede corresponde a R$ 544,80, considerando que
o valor da mão de obra empregada para a montagem da estrutura foi de R$ 100,00, equivalente a 2
dias de trabalho. Tanques-rede convencionais são construídos a partir de telas de arame galvanizado
revestido de PVC e são comercializados a preços poucos competitivos, chegando a custar R$
1.500,00 no mercado regional, tendo uma vida útil de 10 anos, onde esta vida útil pode ser
comprometida caso haja corrosão do PVC, ocasionando em escapes dos organismos confinados.
Nesse sentido, são notórios os benefícios proporcionados pela utilização de tanques-rede de PEAD,
já que são aproximadamente três vezes mais baratos que os tanques convencionais e possuem uma
vida útil comprovada de 4 a 5 anos, tornando-se estruturas que apresentam uma relação custobenefício atraente. Portanto, conclui-se que tanques-rede confeccionados a partir de telas de PEAD
representam alternativas viáveis para empreendimentos que utilizam sistemas intensivos de criação.

Palavras-chave: Piscicultura; Custo de Produção; PEAD.
Apoio: Universidade Federal da Amazônia-UFRA
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ENERGETIC METABOLISM IN MUSCLE OF TAMBAQUI JUVENILES (Colossoma
macropomum) FED WITH DIETARY AÇAI (Euterpe oleracea MART)
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ABSTRACT: In aquaculture, the development of feeds with bioactive additives has shown to be
important to not only to satisfy nutritional needs, but also to improve several biochemical and
physiological functions as antioxidant capacity, growth promotion, and immune responses, for
example. Research reports that the intake of antioxidants can modulate pathways and inhibit prooxidant processes in animal metabolism. The açai fruit (Euterpe oleracea) have high levels of
polyphenols and monounsaturated fatty acids and, in this study, the effects of lyophilized E. oleracea
(LEO) were evaluated on biochemical parameters related to energetic metabolisms in the muscle of
tambaqui Colossoma macropomum juveniles. The experiment was approved by the Ethics Committee
of Animal of the Instituto Federal do Pará – IFPA (CEUA nº 3095220419). Fish (0.92 ± 0.01 g) were
randomly distributed in 18 tanks (200 L; 50 fish/tank) and fed with a control feed and five diets with
levels of inclusion of LEO at 0.00, 0.63, 1.25, 2.50, 5.00, and 10.0% (w/w). Fish were hand-fed four
times a day at 10% of body weight for 30 days. All levels of dietary inclusion of açai as well as the
control diet treatment were performed in triplicate. The water quality parameters were monitored and
maintained within the recommended ranges for the species. After this trial feeding, fish were sampled
(n = 15/treatment) for the determination of protein, cholesterol, triglycerides, glucose and glycogen
levels and electron transport system (ETS) in the muscle. The data obtained were submitted to a linear
mixed effects model followed by Newman-Keuls post-hoc test (5%) for comparing the means. No
statistical differences were found in energy reserves, except for muscle triglycerides, which decreased
by 40.52% from the inclusion of 0.63% LEO (17.58 ± 1.35 mg/dL) in the diet with respect to control
(29.56 ± 1.68 mg/dL). The ETS activity measure the mitochondrial electron transport chain, which
indicates cellular metabolic potential. In this study, the açai inclusion induced ETS activity in fish fed
with LEO at 1.25% to 10.0% (13106.75 ± 1080.733 mg de O2 / h mg prot and 18133.15 ± 1458.98
mg de O2 / h mg, respectively), being significantly lower in the control diet (7436.13 ± 919.72 mg
de O2 / h mg prot) and 0.63% LEO (7067.47 ± 800.822 mg de O2 / h mg prot) groups. These results
indicate that decreased in triglyceride storage on muscle could be associated with higher energy
production from lipid oxidation, promoted by LEO. Therefore, the dietary administration of 1.25%
LEO is adequate to optimize the energy efficiency of the organism and to favor physiological
functions such as growth in the tambaqui.

Key words: Amazonian frui; Antioxidant; Energy reserves; Mitochondrial respiration; Teleosts.
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RESUMO: Larimus breviceps Cuvier, 1830, conhecido como boca mole, é uma das principais
espécies capturadas como fauna acompanhante da pescaria de camarão com arrasto de praia na
Paraíba. Entretanto, o impacto desta atividade em sua população é desconhecido e alguns aspectos
da dinâmica populacional da espécie são inexistentes. Este trabalho tem o objetivo de descrever os
principais aspectos da estrutura populacional e biologia reprodutiva de L. breviceps na praia de
Lucena, Paraíba, capturado entre dezembro de 2016 e novembro de 2017. Os peixes foram
coletados através de arrasto de praia da pesca artesanal local do camarão. Posteriormente foram
congelados e, em laboratório, foi realizada a biometria e identificação do sexo macro e
microscopicamente. A estrutura da população foi descrita considerando os meses, as classes de
comprimento e os sexos. Para a relação comprimento-peso foi aplicada uma análise de regressão
para machos, fêmeas e sexos agrupados. Para testar a isometria e a igualdade entre as relações de
macho e fêmea, o teste t de student foi empregado. A proporção sexual (número total de
fêmeas/número total de machos) foi obtida para todos os indivíduos capturados, por mês e por
comprimento. Para a determinação da época de desova foi calculado o índice gonadossomático e
também observada a proporção de estágios maturacionais por mês para fêmeas. O tamanho de
primeira maturidade gonadal
também foi obtida para machos, fêmeas e sexos agrupados. A
fecundidade por lotes foi determinada pela contagem dos ovócitos hidratados e foram realizadas
regressões com o comprimento total, peso total e peso dos ovários. Um total de 970 indivíduos (549
fêmeas e 421 machos) capturados pela pesca artesanal foram examinados. O comprimento total
(CT) variou de 4,2 a 23,0 cm. A proporção sexual foi de 1 fêmea: 0,78 machos sem diferença
significante, mas houve diferença significante nos meses de fevereiro, março, julho e outubro em
favor das fêmeas (p<0,05). O coeficiente de alometria das relações comprimento-peso demonstrou
crescimento alométrico positivo para machos, fêmeas e sexos agrupados. O L50 foi 11,1 para
machos e 11,2 cm CT para fêmeas e sexos agrupados. Os resultados sugerem que o período de
maior atividade reprodutiva ocorre entre novembro e março. A fecundidade por lote média
encontrada foi de 9.266 ovócitos. Observou-se uma positiva relação entre o comprimento total e
peso total, através de um modelo potencial. O trabalho descreve importantes aspectos dos
parâmetros de história de vida da espécie, sendo o primeiro a determinar a fecundidade por lote,
preenchendo importantes lacunas científicas. Esses dados podem auxiliar na avaliação desta
população tendo em vista um plano de gestão não somente para a espécie, mas considerando um
enfoque ecossistêmico para a pescaria como um todo, já que a mesma é multiespecífica, capturando
diferentes espécies de camarões e uma grande quantidade de espécies de fauna acompanhante.
Palavras-chave: IGS; Fauna acompanhante; Fecundidade; Ovócito.
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RESUMO: O zooplâncton é formado por protozoários (flagelados, sarcodinas e ciliados) e por
vários grupos metazoários e é definido como o conjunto dos organismos aquáticos que não tem
capacidade fotossintética (heterotróficos) e que vive disperso na coluna d’água. A determinação de
variações como temperatura do ar, água, oxigénio dissolvido e transparência da água, assim como a
composição, distribuição espacial e abundância relativa dos grupos que compõem essas
comunidades, constituiu etapa básica para compreensão dos processos ecológicos de qualquer
ambiente. O presente estudo teve como objetivo avaliar a distribuição das comunidades
zooplanctônicas presentes ao longo do litoral Maranhense. As coletas foram realizadas em três
estações no litoral norte do Maranhão, e foram determinadas as variáveis temperatura superficial da
água, transparência da água e profundidade. As coletas das comunidades zooplanctônicas foram
realizadas através de arrastos horizontal na superfície da coluna d’água com duração de 10 minutos,
utilizando-se redes de plâncton cônico-cilíndricas com malha de abertura de 120 µm. As amostras
foram acondicionadas em frascos foscos e fixadas em formalina a 4%. Os parâmetros ambientais
medidos em cada coleta mostram que durante o período de estudo, a temperatura variou entre 29 °C
a 30,7 °C. A comunidade zooplanctônica encontradas ao longo do litoral do Maranhão esteve
representada por 65 táxons, sendo distribuídos, principalmente, por copépodos, foraminíferos,
poliquetas, moluscos e mysidaceos. Por fim, cada ponto amostral apresenta comunidades bem
específicas de indivíduos.
Palavras-chave: Índices ecológicos; Navio Ciências do Mar II; Zooplâncton.
ABSTRAT: Zooplankton are formed by protozoa (flagellates, sarcodins and ciliates) and various
metazoan groups and are defined as the set of aquatic organisms that do not have photosynthetic
(heterotrophic) capacity and live dispersed in the water column. Determining changes such as air
temperature, water, dissolved oxygen, and water transparency, such as composition, spatial
distribution, and relative composition groups that make up these communities, is a basic step in the
execution of ecological processes in any environment. This study aimed to evaluate the distribution
of zooplankton communities present along the Maranhense coast. As collections were carried out in
three stations in the north coast of Maranhão, and were selected as variations of surface water
temperature, water transparency and depth. As the zooplanktonic community collections were
performed using horizontal dragging of the surface of the water column lasting 10 minutes, using
electronic cylindrical plankton nets with 120 µm opening mesh. The samples were packed in frosted
flasks and fixed in 4% formalin. The environmental parameters measured in each collection show
that during the study period, the temperature varies between 29 ° C and 30.7 ° C. The zooplankton
community found along the coast of Maranhão was represented by 65 taxa, being distributed mainly
by copepods, foraminifera, polychaetes, mollusks and mysidaceos. Finally, each sample point has
very specific communities to use.
Key words: Ecological indexes; Sea Sciences Ship II; Zooplankton.
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1- INTRODUÇÃO
A costa brasileira abriga um mosaico de ecossistemas de alta relevância ambiental. Ao longo
do litoral brasileiro podem ser encontrados manguezais, restingas, dunas, praias, ilhas, costões
rochosos, baías, brejos, falésias, estuários, recifes de corais e outros ambientes importantes do ponto
de vista ecológico. Todos apresentando uma biodiversidade de espécies animais e vegetais
adaptados às condições climáticas e geológicas da costa brasileira (RAMOS, 2007).
A baía de São Marcos possui um sistema de marés semi-diurnas (duas preamares e duas baixa
mar, sendo que isso ocorre por um dia onde os intervalos são proporcionais e duram cerca de 6
horas), a amplitude média das marés é de 4,6 m, podendo atingir cerca de 7,0 m (PETROBRAS,
1998).
O zooplâncton nada mais é do que pequenos organismos aquáticos que vivem na coluna da
água, alguns grupos do zooplâncton não possuem poder de natação, por isso eles vivem errantes ao
sabor da água e só conseguem se locomover devido as ondas (DUARTE; SILVA, 2008). Os
organismos zooplanctônicos possuem variados tamanhos, podendo ser Mesozooplâncton,
Microzooplâncton e Nanozooplâncton, onde cada um deles possui um modo de captura diferente e,
consequentemente, identificação, mas todos, independentemente, do tamanho possuem sua
importância no ambiente aquático (PENÃTE; GUINEA, 2010).
Os ecossistemas aquáticos ficam em equilíbrio devido à teia alimentar e ao ciclo de nutrientes,
que se inicia com a entrada de energia Solar no sistema, onde o fitoplâncton realiza fotossíntese
para obtenção de energia e para seu metabolismo que consequentemente, será fonte alimento para o
zooplâncton, onde irá consumir a matéria e transforma-la em energia (CORREIA; SOVIERZOSKI,
2005, ESKINAZI et al., 2000), depois servirá de alimento para outros animais aquáticos.
O estudo do zooplâncton vem fornecendo informações básicas a respeito de sua composição e
abundância, de sua interação com os demais organismos vivos e com fatores abióticos que
condicionam todo o sistema. Esses dados podem servir como subsídios a elaboração de planos que
visem o uso sustentável dos sistemas aquáticos, contribuindo para a solução dos problemas
relacionados com o aproveitamento e conservação da biodiversidade e a minimização dos impactos
naturais e antrópicos decorrentes do uso desses ambientes. Dessa forma, o presente estudo tem
como objetivo avaliar a distribuição das comunidades zooplanctônicas presentes ao longo do litoral
Maranhense.
2- MATERIAL E MÉTODOS
As amostras de zooplâncton foram coletadas em três estações no litoral norte do Maranhão,
sendo E1 (1°29'11''S e 43°22'05''W), E2 (2°13'89''S e 44°07'93''W) e E3 (2°30'12''S e 44°25'09''W).
A aferição dos dados abióticos temperatura superficial da água, transparência da água e
profundidade, foram realizadas respectivamente com termômetro, disco de Secchi e ecobatímetro.
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Figura 1: Localização das estações de coleta do zooplâncton ao longo da costa Maranhense.

As coletas das comunidades zooplanctônicas foram realizadas através de arrastos na subsuperfície da coluna d’água com duração de 10 minutos, utilizando-se redes de plâncton cônicocilíndricas com malha de abertura de 120 µm, as amostras foram acondicionadas em frascos foscos
e fixadas em formalina a 4%. As amostras foram transportadas para o Laboratório de Biologia
Pesqueira da Universidade Estadual do Maranhão (Biopesc/UEMA) levado para análise dos grupos
zooplanctônicos encontrados ao longo do embarque. Para o enquadramento taxonômico de Filo,
Classe, Ordem e espécies utilizou-se os sistemas de classificação descritos por Bonecker (2006),
volumes 1 e 2 dos catálogos de Boltovskoy (1999) e Bradford-Grieve e colaboradores (1999).
A densidade dos organismos zooplanctônicos (org.m3) foi calculada conforme Utermöhl
(1958). A análise dos índices ecológicos para a comunidade do zooplâncton foi calculada por meio
do programa PAST3. A diversidade foi determinada de acordo com Shannon-Wienner (1963). A
riqueza específica utilizada foi proposta por Margalef (1958), por fim, foi calculado o índice de
Equitabilidade de Pielou (1966).
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os parâmetros ambientais aferidos em cada coleta estão dispostos na tabela 1. De acordo com
os dados coletados foi possível observar que durante o período de coleta, a temperatura variou de 29
a 30,7°C, sendo o ponto E3 o que registrou maior temperatura 30,7 °C e menor transparência da
água (Tabela 1). Com relação a transparência da água e profundidade, houve uma grande variação
entre os pontos de coleta, tal realidade se dá, porque o ponto E1 se localiza depois da plataforma
continental o que caracteriza em uma grande profundidade e transparência. Enquanto isso, os
resultados em E3 se justificam por conta das ações antrópicas, ou seja, as dragagens que ocorreram
próximas ao porto.
Tabela 1: Dados físico-químicos coletados durante o embarque no navio Ciências do Mar II.
Parâmetros abióticos

unit.

E1

E2

E3

Temperatura superficial da água

ºC

29

30,3

30,7

Transparência da água

cm

30

4,48

2,9

Profundidade

m

49

33,5

20,5

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

4

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

As variações da temperatura próxima a plataforma continental são baixas, com valores que
variam entre 27 °C e 28 °C, diferenciando apenas os períodos climáticos: seco e chuvoso (NUNES,
2005). Tais eventos são responsáveis pelas características climatológicas da região. Variáveis como
a precipitação, a temperatura e a velocidade do vento são capazes de caracterizar o clima da região a
partir da relação entre as variáveis (ARAÚJO; NOGUEIRA, 2016).
Em relação à comunidade zooplanctônica encontradas ao longo do litoral do Maranhão foi
possível determinar 65 táxons (Tabela 2), sendo representados, principalmente, por copépodos,
foraminíferos, poliquetas, moluscos e mysidaceos.
Tabela 2: Sinopse taxonômica do zooplâncton do litoral do Maranhão. DEN – Densidade; OT –
Ocorrência total.
GRUPOS/ESPÉCIES

E1
DEN
OT (%)
(org.m-3)

E2
DEN
OT (%)
(org.m-3)

E3
DEN
OT (%)
(org.m-3)

FORAMINIFERA
Ammonia beccarii

0,02

0,00

0,29

2,47

0,00

0,54

Ammonia sp

0,02

13,85

1,12

9,43

0,31

0,36

Globigerinoides sp

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,18

Globorotalia sp

0,00

0,43

0,00

0,00

0,01

0,00

Hydrozoa

0,00

0,43

0,01

0,11

0,01

0,00

Hydromedusa

0,08

0,43

0,38

3,22

0,01

1,79

Trachylinae

0,00

0,00

0,01

0,11

0,00

0,00

Aglaura sp

0,40

0,87

1,02

8,57

0,02

8,93

Cytaeis sp

0,49

9,52

1,02

8,57

0,21

10,89

Liriope tetraphylla

0,08

0,00

0,19

1,61

0,00

1,79

Agalma sp

0,04

0,00

0,06

0,54

0,00

0,89

0,06

0,00

0,11

0,96

0,00

1,25

Gastropoda (veliger)

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,36

Bivalvia (Veliger)

0,17

9,09

0,40

3,32

0,20

3,75

Poliqueta (recem)

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,18

Poliqueta (larva)

0,04

5,63

0,13

1,07

0,12

0,89

Ostracoda

0,02

1,73

0,01

0,11

0,04

0,54

Subeucalanus pileatus

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,36

Clausocalanus furcatus

0,01

0,00

0,03

0,21

0,00

0,18

Centropages furcatus

0,04

0,00

0,15

1,29

0,00

0,89

Undinula vulgaris

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,18

Parvocalanus crassirostris

0,01

1,73

0,03

0,21

0,04

0,18

Paracalanus sp

0,00

0,43

0,00

0,00

0,01

0,00

Acartia (Acanthacartia) tonsa

0,02

0,00

0,01

0,11

0,00

0,54

Acartia (Acartia) danae

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,18

Acartia (Odontacartia) lilljeborgi

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,18

CNIDARIA

ROTIFERA
Brachionus plicatilis
MOLLUSCA

ANNELIDA

ARTHROPODA
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Calanopia americana

0,03

0,43

0,00

0,00

0,01

0,71

Labidocera fluviatilis

0,00

0,43

0,08

0,64

0,01

0,00

Labidocera sp

0,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,89

Pontellopsis regalis

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,54

Temora turbinata

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,18

Pseudodiaptomus acutus

0,02

0,00

0,06

0,54

0,00

0,36

Pseudodiaptomus gracilis

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,18

Pseudodiaptomus richardi

0,00

0,00

0,01

0,11

0,00

0,00

Pseudodiaptomus sp

0,00

0,00

0,06

0,54

0,00

0,00

Lucicutia sp

0,00

0,00

0,11

0,96

0,00

0,00

Phaenna spinifera

0,00

0,00

0,03

0,21

0,00

0,00

Oithona oswaldocruzi

0,00

0,00

0,08

0,64

0,00

0,00

Oithona nana

0,00

0,00

0,09

0,75

0,00

0,00

Oithona sp

0,00

0,00

0,06

0,54

0,00

0,00

Euterpina acutifrons

1,64

0,00

1,12

9,43

0,00

36,79

Miracia efferata

0,07

21,65

0,25

2,14

0,48

1,61

Ditrichocorycaeus amazonicus

0,08

0,43

0,01

0,11

0,01

1,79

Onchocorycaeus giesbrechti

0,00

0,43

0,01

0,11

0,01

0,00

Oncaea sp

0,00

1,30

0,04

0,32

0,03

0,00

Hemicyclops sp

0,00

1,30

0,11

0,96

0,03

0,00

Copepoda Náuplios

0,00

0,00

0,01

0,11

0,00

0,00

Lucifer faxoni

0,00

2,60

0,59

4,93

0,06

0,00

Mysida

0,24

9,96

0,84

7,07

0,22

5,36

Zoea de Brachyura

0,24

0,00

0,38

3,22

0,00

5,36

Peracarida

0,09

0,00

0,10

0,86

0,00

1,96

Cumacea

0,02

0,00

0,13

1,07

0,00

0,36

Radiolária

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

1,07

Nematoda

0,00

8,23

0,11

0,96

0,18

0,00

Isopoda

0,12

0,00

0,00

0,00

0,00

2,68

Amphipoda

0,00

4,76

0,01

0,11

0,11

0,00

Sagitta bipunctata

0,05

1,30

0,27

2,25

0,03

1,07

Sagitta helenae

0,02

0,43

0,01

0,11

0,01

0,36

Sagitta sp

0,01

0,00

0,70

5,89

0,00

0,18

Parasagitta tenuis

0,01

0,00

0,68

5,68

0,00

0,18

Flaccisagitta enflata

0,01

0,00

0,27

2,25

0,00

0,18

0,00

2,60

0,11

0,96

0,06

0,00

0,02

0,00

0,08

0,64

0,00

0,36

Oikopleura (Vexillaria) dioica

0,13

0,00

0,06

0,54

0,00

2,86

Thalia democratica

0,00

0,00

0,41

3,43

0,00

0,00

4,46

100,00

11,90

100,00

2,21

100,00

CHAETOGNATHA

PHORONIDA
Phoronida
BRYOZOA
Membranipora sp
CHORDATA

TOTAL
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A Ordem Harpacticoida focando na espécie Euterpina acutifrons é considerada indicadora de
ambientes eutrofizados, onde essa espécie em particular consegue se desenvolver melhor nesses
ambientes (ELMOOR-LOUREIRO et al., 2016), isso foi perceptível em grandes quantidades nos
pontos E2 e E3. Os organismos do meroplâncton, possuem seus primeiros estágios de
desenvolvimento no zooplâncton, como é o caso de vários invertebrados bentônicos, os moluscos,
anelídeos, crustáceos decápodes, os ovos e as larvas de peixes (ictioplâncton), com relação aos
indivíduos do holoplâncton, caracterizam-se os copépodos, foraminíferos, chaetognathas, ostracoda,
apendicularia e outros (ALMEIDA et al., 2017; PENÃTE; GUINEA, 2010). As presenças desses
indivíduos se encontram em perfeito equilíbrio nas áreas de estudo.
Os índices ecológicos calculados em cada amostragem, registraram que a diversidade em E1
foi de 2,56 bits.cels -1, com relação ao E2 foi de 3,22 bits.cels -1, enquanto isso, em E3 registrou
valores de 2,54 bits.cels -1.
Tabela 3: Índices ecológicos das comunidades zooplanctônicas encontrados ao longo do litoral
maranhense.
Índices ecológicos
Diversidade
Riqueza
Equitabilidade

unit.

E1

E2

E3

Bits.cel-1

2,56

3,22

2,54

-1

6,80

7,02

4,41

0,68

0,83

0,79

Bits.cel
-

Os valores máximos de diversidade da comunidade zooplanctônica registrado neste trabalho é
considerado intermediário, mas está de acordo com os relatos de Margalef (1995) e Boltovscoy
(1999), onde a diversidade do plâncton é menor na costa do que nas regiões mais oceânicas e
mínimas nos estuários.
4- CONCLUSÃO
Com relação aos índices ecológicos, se demostraram com pouca variação, além disso todos os
indivíduos, apresentaram também que o zooplâncton está encontrando condições favoráveis para
seu desenvolvimento ao longo dos pontos amostrais. Por fim, cada ponto amostral apresenta
comunidades bem específicas de indivíduos.
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RESUMO: O mercado de peixes ornamentais é um importante ramo da pesca e da
aquicultura mundial. No entanto, a sobrepesca de algumas espécies aliado a alterações
ambientais proporcionadas no ambiente natural podem levar a uma diminuição dos
estoques naturais. A aquicultura vem como alternativa para disponibilizar exemplares das
espécies de interesse para o mercado ornamental e, ao mesmo tempo, diminuir a pressão
nos estoques naturais. O acari pão aparece entre as espécies de acaris com maior
importância no rio Xingu. Assim, o trabalho teve como objetivo avaliar a possibilidade da
reprodução do peixe ornamental endêmico do Rio Xingu Acari Pão L333 Hypancistrus sp.
(Siluriformes, Loricariidae) em cativeiro. Sua reprodução ocorreu em tanque com
dimensões (80 cm largura x 40 largura x 40 altura) totalizando 128 litros, sua bateria é
ligada a um sistema de recirculação com filtro “sump”, as variáveis físico-químicas da
água permanecem em pH 6,0 – 7,0, condutividade de 150 – 300 µsm/cm e temperatura
28 – 30 ºC. São separados machos das fêmeas por observação dos odontódeos nas
nadadeiras peitorais e ao longo do corpo, pelo tamanho da cabeça e do ventre. Os
machos apresentaram corpo e nadadeiras com odontódeos avantajados, as fêmeas
possuiam corpo mais abaulado e cabeça menor. Os peixes foram distribuídos nos
tanques de reprodução na proporção de um macho para cada três fêmeas, cada tanque
dispunha de duas cavernas e abrigos para servir de refúgio, as cavernas possuiam
padrão de acordo com o macho reprodutor. As fêmeas desovaram a cada 15 – 23 dias e
apresentaram em média 35 ovos/desova, podendo aumentar ou diminuir de acordo com o
tamanho da fêmea reprodutora. Podemos concluir que a reprodução do acari pão é de
extrema importância, sendo uma alternativa para diminuição da sobrepesca dessa
espécie e servindo de incentivo para outros pesquisadores a trabalhar com a reprodução
de animais de importancia para o mercado de peixes ornamentais da Amazonia.

Palavras-chave: Acari Pão; L333; Reprodução; Sobrepesca.
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ONDE ESTÃO OS TUBARÕES DO RECIFE?
UTILIZAÇÃO DE BRUVS PARA O LEVANTAMENTO DA ICTIOFAUNA
NA REGIÃO METROPOLITANA DE RECIFE
Natalia Priscila Alves Bezerra1*; Ana Laura Tribst Corrêa2;
Ricardo Garla3; Fábio Hissa Vieira Hazin4
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RESUMO: Estações de Vídeo com Isca Operadas Remotamente (BRUVS, sigla em inglês) foram
lançadas pela primeira vez na Região Metropolitana do Recife (RMR), no presente trabalho, a fim
de investigar a sua eficácia para estimar a abundância relativa e diversidade de elasmobrânquios e
peixes ósseos na região. As amostragens foram realizadas em áreas com profundidades que
variaram entre 5 e 30 m, por meio do uso da câmera GoPro Hero 3 fixada a uma base de aço
inoxidável em forma de trapézio, com uma extensão, em cuja extremidade foi posicionada a isca.
Todos os organismos registrados nos vídeos foram identificados ao menor táxon possível. O tempo
de primeira observação (TPO) e o número máximo de indivíduos e de espécies observados (MaxN)
em cada ponto de coleta, foram contabilizados. Para os elasmobrânquios, o MaxN foi calculado
através do número de indivíduos avistados por hora de gravação. Uma Análise de Variância
(ANOVA) one way foi realizada com o objetivo de avaliar possíveis diferenças na distribuição dos
organismos nas diferentes profundidades. Os índices de diversidade de Shannon–Wiener (H') e
Margalef (d) e de Equitabilidade (J) foram também calculados, todos no programa R. Em novembro
de 2017, foram realizados 90 lançamentos com 90 minutos de gravação cada, totalizando 7.254
minutos (± 91,8; mín 71; máx 150), com 3.299 indivíduos, pertencentes a 29 famílias, tendo sido
registrados. Entre os 75 taxa observados, 69 foram de teleósteos, cinco de elasmobrânquios e um de
quelônio. Embora a família Clupeidae (S:2, MaxN: 1.307) tenha predominado em número de
indivíduos, representando 39,6% de todos os organismos registrados, a ocorrência total foi
relacionada a apenas duas espécies que estavam em cardumes. Já a família Haemulidae, a segunda
com maior ocorrência registrada, representou 32,8% (S: 11, MaxN: 1.081) do total dos indivíduos
avistados, seguida pelas famílias Carangidae 7,7% (S: 7, MaxN: 255) e Lutjanidae 4,6% (S: 6,
MaxN: 153). Com relação ao número total de exemplares, os elasmobrânquios corresponderam a
apenas 0,8% (31) das avistagens. Todas as raias foram do gênero Hypanus, incluindo H.
americanus (0,15 h-1), H. marianae (0,008 h-1) e outras espécies identificadas apenas ao nível de
gênero (0.08 h-1). Os tubarões foram representados por apenas dois indivíduos de espécies distintas,
Ginglymostoma cirratum (0,008 h-1) e Carcharhinus sp. (0,008 h-1). A maioria dos exemplares
foram registrados entre 20 e 25 m (±72,3; desvio padrão= 83,8), com diferenças estatisticamente
significativas (p<0,05) em relação aos demais estratos de profundidade. Os índices de diversidade
calculados para RMR corresponderam a 10,03 Margalef (d) e 3,39 Shannon (H-log), com a
Equitabilidade (J) tendo sido igual a 0,80. O presente estudo indica uma baixa densidade
populacional de tubarões na região, ao contrário do que se possa pensar em razão do surto de
ataques na área desde o início de década de 90. Quando comparada a outras técnicas de
amostragem, o uso de BRUVS se mostrou eficiente para avaliar a fauna marinha na região, sendo
uma técnica não invasiva e não destrutiva, ideal para regiões antropicamente impactadas.
Palavras-chave: Elasmobrâquios; Peixes ósseos; Estações de Vídeo com Isca Operadas
Remotamente; RMR; Biodiversidade.
Apoio: Global FinPrint Project; FACEPE; CAPES.
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ASPECTOS REPRODUTIVOS DA CAMBUBA, Haemulon parra (DESMAREST, 1823)
(PERCIFORMES: HAEMULIDAE) CAPTURADA NO LITORAL NORTE DE
PERNAMBUCO
Natalia Priscila Alves Bezerra1; Yuri de Oliveira Marins2*; Sidney Marcelo Victor de
Andrade3; Sara de Castro Loebens4; Pollyana Christine Gomes Roque5; Danielle de Lima
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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo descrever aspectos da reprodução da Cambuba Haemulon parra, espécie frequentemente capturada como fauna acompanhante da pesca com
armadilhas (covos). Inicialmente, essa arte de pesca era direcionada a captura de lagostas na costa
nordeste do Brasil, contudo, com a redução nas capturas da espécie alvo e com o aumento da
demanda por consumo de pescado, a Cambuba juntamente com outras espécies de peixes recifais
que outrora não possuíam importância comercial, passaram a ter capturas direcionadas a elas. No
entanto, trabalhos que abordem aspectos reprodutivos de espécies de peixes recifais ainda são
escassos, revelando a necessidade de gerar informações cruciais para a criação de medidas de
manejo e conservação dessas espécies que desempenham um papel social e econômico importante
para a região nordeste. Para tanto, indivíduos da espécie H. parra provenientes da pesca artesanal
foram adquiridos junto a colônia de pesca Z-11 baseada na Ilha de Itamaracá/PE, durante os meses
de janeiro de 2011 a dezembro de 2014 e de julho de 2016 a junho de 2019. Todos os indivíduos
tiveram os seus comprimentos total (CT) e padrão (CP), bem como os pesos total (PT) e eviscerado
(PE), avaliados. A proporção sexual foi calculada através da razão entre o número de machos e
fêmeas na amostra total e o teste qui-quadradro (χ2) foi realizado com o objetivo verificar possíveis
diferenças estatisticamente significativas entre o número de machos e fêmeas capturados. A relação
PE x CT foi calculada para fêmeas e machos separadamente e os parâmetros a e b foram estimados
após transformação logarítmica dos dados. Para ambos sexos, os estágios maturacionais foram
classificados segundo as escalas sugeridas por Vazzoler (1996) e Brown-Peterson et. al. (2011) em:
imaturos, em maturação, maduro, desovando/ejaculando e desovado/ejaculado. Foram calculados
também o índice gonadossomático (IG) e o tamanho de primeira maturação sexual (L50). O total de
614 indivíduos foram sexados em laboratório, resultando em 312 (50,8%) machos e 302 (49,2%)
fêmeas, com proporção sexual de 1:1, não havendo diferença significativas entre os sexos, exceto
nos meses de agosto e outubro (p <0,05). O CP variou de 6,8 cm a 44,5 cm, com média na classe de
26,6 (± 4,5) cm, sugerindo um crescimento alométrico negativo. Os machos maduros e ejaculando
representaram 26,0% e 26,6%, respectivamente, do total de machos analisados, enquanto as fêmeas
maduras e desovando representaram 38,8% e 22,4%, respectivamente, do montante de fêmeas
avaliadas. Os resultados gerados sugerem através da distribuição dos estágios maturacionais,
juntamente com os valores de IG, que a espécie se reproduz ao longo de todo o ano, tendo as
fêmeas o seu período de maior atividade reprodutiva, com consequente maior valor IG em agosto
(2,79%), e os machos (IG = 0,64%), em dezembro. O tamanho de primeira maturação sexual (L50)
para a espécie estudada foi estimado em 19,2 cm (CT) para os machos, e para as fêmeas foi
estimado em 18,5 cm (CT).
Palavras-chave: L50, fauna acompanhante, captura, armadilhas, pesca artesanal
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ELABORAÇÃO E ANÁLISE SENSORIAL DE “DORITOS” COM ADIÇÃO DE
DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE SURIMI DE RESÍDUOS DE PESCADO DO
MERCADO DE PEIXE DE BRAGANÇA, ESTADO DO PARÁ
Marcus Danilo Neves Pinheiro1*; Leonnan Carlos Carvalho de Oliveira2; Emilly Monteiro
Lopes3; Ryuller Gama Abreu Reis4; Janielle de Cassia Silva Nascimento5; Carlos Alberto
Martins Cordeiro6
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RESUMO: Objetivou-se com o presente estudo analisar sensorialmente produtos “Doritos”
elaborados com diferentes concentrações de surimi de resíduos de filetagem oriundos do mercado
municipal de peixe de Bragança. A matéria-prima utilizada para elaboração dos doritos foi coletada
diariamente no mercado municipal, em seguida o material passou pelo processo de moagem e
separação de ossos e carcaças dos peixes, para preparação da carne mecanicamente separada
(CMS), e posteriormente foi submetida ao processo de surimi. Os produtos foram desenvolvidos
com concentrações de 0, 10, 15 e 25% de surimi. Após o preparo das amostras, 60 provadores não
treinados avaliaram sensorialmente uma amostra de cada produto, atribuindo notas de acordo com
suas preferências. Ao final, os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as
médias comparadas pelo teste de Tukey 5% de significância. Os doritos apresentaram um alto
índice de aceitação, e os atributos aroma, cor, sabor, textura e aceitação global não apresentaram
diferença significativa, independente da concentração de surimi utilizada. Contudo, os valores
atribuídos à aparência foram relativamente menores nos doritos elaborados com concentração de
10% de surimi. Dessa forma, a concentração de 25% de surimi pode ser indicada para elaboração de
doritos, apresentando-se como uma maneira viável e econômica para agregar valor ao resíduo do
peixe, e aumentar à diversidade de produtos à base de peixe no mercado.
Palavras-chave: Agregação de valor; Beneficiamento; Processamento tecnológico.
ABSTRAT: The objective of this study was to sensorially analyze “Doritos” products made with
different surimi concentrations of filleting residues from the Bragança municipal fish market. The
raw material used for the preparation of doritos was collected daily at the municipal market, then
the material went through the process of grinding and separation of bones and carcasses of fish, to
prepare mechanically separated meat (MSM), and was subsequently submitted to the process from
surimi. The products were developed with concentrations of 0, 10, 15 and 25% of surimi. After
sample preparation, 60 untrained tasters sensorially evaluated a sample of each product, giving
grades according to their preferences. At the end, the data were submitted to analysis of variance
(ANOVA) and the means compared by Tukey test 5% of significance. The doritos presented a high
acceptance index, and the attributes aroma, color, taste, texture and global acceptance did not
present significant difference, independent of the surimi concentration used. However, values
attributed to appearance were relatively lower in doritos elaborated with 10% surimi concentration.
Thus, the 25% concentration of surimi can be indicated for doritos elaboration, presenting itself as a
viable and economical way to add value to the fish residue, and to increase the diversity of fish
products in the market.
Key words: Adding value; Beneficiation; Technological processing.
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1- INTRODUÇÃO
O Estado do Pará assume protagonismo na produção de pescado, sendo um dos mais
representativos da região Norte. No ano de 2011, o estado produziu um total de 153,3 mil toneladas
de pescado, sendo a pesca a responsável por 142,9 mil toneladas do pescado produzido, o que lhe
rendeu a 2ª colocação no ranking nacional (BRASIL, 2013). Dentre os municípios que se destacam
na produção pesqueira, encontra-se Bragança, com uma produção pesqueira de aproximadamente
11.000 toneladas anuais, o município está entre os três maiores portos de desembarque de pescado
do Estado do Pará (FURTADO JUNIOR et al., 2006; CEPNOR-IBAMA, 2016).
A cadeia de produção de pescado presente na cidade de Bragança é de grande importância
socioeconômica, pois é uma fonte de emprego e renda de uma ampla parte da população que reside
no município e em comunidades próximas (BRAGA et al., 2006). Dentre os elos que compõe a
cadeia produtiva e que beneficia uma parcela significativa de moradores bragantinos, está a
comercialização. O comércio de pescado em Bragança é realizado principalmente na feira livre e
nos dois mercados municipais (MEDEIROS JUNIOR et al., 2015), que ganham destaque devido ao
grande fluxo de pessoas durante todos os dias. Contudo, nesses pontos de comercialização são
observados um grande descarte de resíduos provenientes da filetagem (FREIRE et al., 2011).
Segundo Oliveira et al. (2006), o beneficiamento do pescado gera o descarte de cabeças,
nadadeiras, escamas e vísceras o que representa aproximadamente 67% de resíduos do peixe. Tais
resíduos acabam por ser rejeitados, muito provavelmente devido à falta de interesse e conhecimento
do setor pesqueiro e de órgãos governamentais sobre procedimentos tecnológicos para um melhor
aproveitamento destes materiais (SILVA e FERNANDES, 2010). Assim, nos últimos anos ocorreu
uma crescente conscientização sobre os aspectos econômicos, sociais e ambientais, ligados ao
reaproveitamento de resíduos oriundos de pescado, com o intuito de diminuir os impactos causados
pelo descarte irregular desses materiais em locais inadequados (RODRIGUES, 2016).
A criação de alternativas tecnológicas, que permitam agregar valor aos resíduos de pescado, é
imprescindível para desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva do pescado, e busca contribuir
no combate à fome, além de desenvolver novos tipos de produtos para atender às demandas de
consumo (PEIXOTO et al., 2002). Através do reaproveitamento de resíduos que seriam descartados,
almeja-se um benefício econômico à indústria e a região na qual está alocada, tendo em vista a
menor produção de resíduos, além de um aproveitamento de partes do pescado não comercializadas.
O processo de desenvolvimento de subprodutos a partir de resíduos de pescado é uma
tendência mundial e vem sendo aperfeiçoado ao longo dos tempos, motivados por fatores sociais e
econômicos. Um dos procedimentos mais usuais para o reaproveitamento de resíduos de pescado é
o surimi (GONÇALVES et al., 2011). O surimi consiste em uma base proteica, obtida a partir do
músculo de pescado, por apresentar características como ausência de odor de peixe, alto teor
proteico e baixo teor de lipídeo, podendo ser acrescentado a todos os tipos de alimento como sopas,
hambúrguer, embutidos, entre outros (ALFARO et al., 2004).
Devido à alta quantidade de resíduos de pescados que são descartados diariamente no
mercado de peixe de Bragança, tornam-se necessárias alternativas que busquem o reaproveitamento
dessa matéria-prima. Com isso, objetivou-se com o presente estudo analisar sensorialmente
produtos “Doritos” elaborados com diferentes concentrações de surimi de resíduos de filetagem
oriundos do mercado municipal de peixe de Bragança.
2- MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho foi realizado no Laboratório de Tecnologia do Pescado e Laboratório de
Probióticos da Universidade Federal do Pará, campus Bragança. A matéria-prima utilizada foram
resíduos de pescado provenientes da filetagem realizada no mercado municipal de peixes da cidade de
Bragança, Estado do Pará.
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A matéria-prima para elaboração do produto passou primeiramente pelo processo de Carne
Mecanicamente Separada (CMS), através de moagem e separação de ossos e carcaças dos peixes,
sendo em seguida lavado com água potável em temperaturas entre 5 a 10ºC. O processo de moagem
eliminou possíveis espinhas presentes na matéria-prima e a lavagem teve como objetivo remover
substâncias que pudessem interferir na cor e no odor do produto que seria elaborado. Tais
procedimentos são essenciais para a elaboração do surimi, que é uma base proteica miofibrilar, obtida
do pescado, com alta funcionalidade e valor nutricional (GERRARD, 2002; TOTOSAUS et al., 2002).
Para a elaboração dos doritos foi formulado inicialmente a massa, onde foram utilizados trigo,
ovos, sal e tempero sazón, na mesma quantidade para todos os produtos elaborados. Contudo, foram
utilizadas diferentes concentrações de surimi (0, 10, 15 e 25%), com o intuito de verificar a
aceitabilidade pelos provadores. Ao final a massa foi modelada e submetida ao processo de fritura.
Após o preparo das amostras, sessenta provadores não treinados, recrutados aleatoriamente,
expressaram o grau de gostar ou desgostar das amostras em relação à aceitação global, sabor, aroma,
aparência, cor e textura. Para tanto, foram atribuídos notas as amostras de acordo com a escala
hedônica de nove pontos proposta por Dutcosky (1996), onde: 1 - Desgostei muitíssimo; 2 - Desgostei
muito; 3 - Desgostei moderadamente; 4 - Desgostei ligeiramente; 5 - Não gostei/nem desgostei; 6 Gostei ligeiramente; 7 - Gostei moderadamente; 8 - Gostei muito; e 9 - Gostei muitíssimo.
Avaliou-se também o produto em relação à frequência de consumo, contemplando nove pontos,
em que: 9 - Comeria isto sempre que tivesse oportunidade; 8 - Comeria isto muito frequentemente; 7 Comeria isto frequentemente; 6 - Gosto disto e comeria de vez em quando; 5 - Comeria isso se
estivesse acessível, mas não me esforçaria para isto; 4 - Não gosto disto, mas comeria ocasionalmente;
3 - Raramente comeria disto; 2 - Só comeria isto se não pudesse escolher outro alimento; e 1 - Só
comeria isto se fosse forçado (a).
Além disso, também foram avaliados a preferência, sendo este a preferência ordenada dos
avaliadores em relação a cada produto, atribuindo notas de 1 a 4. E a intenção de compra, onde os
produtos foram avaliados contemplando cinco pontos, em que: 1 - Certamente não compraria; 2 Possivelmente não compraria; 3 - Talvez comprasse/ talvez não comprasse; 4 - Possivelmente
compraria; e 5 - Certamente compraria.
Os dados foram organizados no programa Microsoft Excel 2010 e tratados estatisticamente por
análise de variância com fator único (ANOVA), utilizando o teste de Tukey a 5% de significância
para comparação das médias. Para a análise dos dados foi utilizado o programa estatístico
STATÍSTIC ®, versão 7.0.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
O aproveitamento das sobras comestíveis das operações tradicionais de filetagem ou de corte
em postas de pescado assume importância muito grande, pois minimiza os problemas de produção e
o custo unitário das matérias primas (MELO et al., 2011), além disso ajuda a reduzir os impactos
ambientes causados pelo descarte irregular de resíduos. O resíduo de pescado constitui cerca de
67% do volume da matéria-prima do processo de beneficiamento do pescado, e devido suas
características nutricionais, além de ser considerado uma fonte de nutrientes de baixo custo
(ARRUDA e OETTERER, 2006), é fundamental a busca por alternativas que utilizem essa matériaprima para elaboração de novos produtos comestíveis.
Os doritos que foram analisados sensorialmente apresentaram um alto índice de aceitação, e
os atributos aroma, cor, sabor, textura e aceitação global não apresentaram diferenças significativas,
independentemente da concentração de surimi utilizada. Contudo, os valores atribuídos a aparência
foram relativamente menores nos doritos elaborados com concentração de 10% de surimi (Tabela
1). Resultados semelhantes foram encontrados por Silveira et al. (2016), onde bolo de milho
elaborados com diferentes concentrações de surimi de pescada amarela (Cynoscion acoupa),
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também não apresentaram diferenças significativas independente da concentração utilizada. Sendo
indicada pelos autores a amostra com a maior concentração de surimi (20%).
Segundo Citadin et al. (2009), para que um produto seja considerado como aceito, em termos
de suas propriedades sensoriais, é necessário que obtenha um índice de aceitabilidade igual ou
maior que 70%. Considerando que o produto obteve um índice de aceitação superior a 76,5%
(Tabela 1), conforme este autor este produto obteve uma ótima aceitação sensorial, mostrando o alto
índice de aceitação de todos os doritos, independe da concentração de surimi utilizada.
Tabela 1 - Média ± desvio padrão das amostras de doritos elaborados com diferentes concentrações
de surimi
Concentração de surimi (%) *
10
15
7,16±1,80 b 7,28±1,47 ab
7,38±1,35 a
7,08±1,59 a
7,17±1,84 a
7,18±1,50 a
7,33±1,82 a
6,92±1,78 a
7,05±1,88 a
7,00±1,74 a
7,18±1,85 a
6,88±1,53 a
79,81
76,48

Atributos

Notas

Aparência
Aroma
Cor
Sabor
Textura
Aceitação global
Índice de aceitação (%)

1-9
1-9
1-9
1-9
1-9
1-9
0-100

Controle (0)
7,90 ±1,15 a
7,48±1,46 a
7,67±1,30 a
7,68±1,43 a
7,62±1,24 a
7,67±1,39 a
85,19

Frequência de consumo
Intenção de compra

1-9
1-5

6,78±1,91 a
3,80±1,20 a

6,22±2,34 a
3,48±1,27 a

6,25±2,27 a
3,38±1,37 a

6,93±1,69 a
3,63±1,28 a

Preferência-ordenação

1-4

152 ab

161 b

164 b

123 a

25
7,35±1,49 ab
7,48±1,43 a
7,50±1,28 a
7,45±1,68 a
7,23±1,76 a
7,33±1,55 a
81,48

*Médias seguidas de letras iguais não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey a nível de 5% de
significância.

A frequência de consumo não apresentou diferença significativa independente da
concentração de surimi utilizada. Contudo, os maiores valores foram encontrados para as amostras
contendo 0 e 25% de surimi. Para a intenção de compra foram observados que as médias estiveram
entre 3,38 a 3,8 apontando resultados entre “talvez comprasse/talvez não comprasse” e
“possivelmente compraria o produto”. Esses resultados são semelhantes aos encontrados por
Louzada et al. (2017), verificando a aceitabilidade de almôndegas preparadas com filé de tucunaré
(Cichla monoculus), onde o teste de intenção de compra foi superior a 3,0.
Nesse contexto, de acordo com Dill et al. (2009), os produtos elaborados com resíduos de
pescado têm sido opções interessantes, para agregação a matéria-prima e minimizar os impactos
causados pelo seu descarte irregular. De forma geral, os produtos doritos com diferentes
concentrações de surimi foram bem aceitos pelos provadores, percebeu-se que as características
sensoriais agradaram-lhes apresentando também boa intenção de compras, cabendo ressaltar que
este experimento foi composto por provadores não treinados.
4- CONCLUSÃO
Dessa forma, a concentração de 25% de surimi pode ser indicada para elaboração de doritos,
apresentando-se como uma maneira viável e econômica para agregar valor ao resíduo do peixe, e
aumentar à diversidade de produtos à base de peixe no mercado.
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FAUNA PARASITÁRIA DE CORIDORAS (Corydoras seussi, DINKELMEYER, 1996) EM
UMA EXPORTADORA DE PEIXES ORNAMENTAIS DO ESTADO DO PARÁ
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RESUMO: Os peixes se tornam mais vulneráveis a agentes infecciosos e parasitários quando
submetidos a situações de estresse, sendo o parasitismo uma relação em que um dos participantes, o
parasita, prejudica seu hospedeiro. Os peixes ornamentais vêm ganhando popularidade pelo mundo
a cada ano, esses animais são exportados de um país para outro, trazendo consigo o risco de
propagação de parasitas potencialmente nocivos a outros peixes e aos seres humanos. O custo
destas doenças parasitárias em novos hospedeiros é elevado e a globalização destes peixes tem sido
apontada como principal forma de dissipação desses parasitas invasivos. Neste sentido, é de
extrema importância a realização de estudos que possibilitem o conhecimento dos parasitos dos
peixes ornamentais comercializados, permitindo que medidas preventivas e corretivas possam ser
tomadas. Dentre os peixes ornamentais exportados, algumas espécies assumem destaque devido aos
altos valores comerciais e grande procura pelo mercado internacional, como a Corydoras seussi.
Nesse contexto, o presente este estudo teve como escopo central identificar os parasitas encontrados
no peixe ornamental Corydoras seussi, com o intuito de mitigar a propagação dos parasitas
presentes nessa espécie. Foram utilizados um total de 25 espécimes com tamanho médio de 3-5
centímetros, obtidos em uma exportadora de peixes ornamentais situada no Estado do Pará. Para a
realização da análise parasitológica os peixes foram inicialmente anestesiados com Tricaine-S®
(MS 222 - Tricaine Methanesulfonate, Western Chemical, Inc. - USA), na concentração de 100 mg
L-1 e dissecados para análises dos órgãos internos. Os principais grupos taxonômicos de parasitas
encontrados foram Cestoda e Nematoda, o grupo de parasita com maior abundância foi Nematoda,
infectando o intestino e cavidade visceral, já os cestodas infectaram fígado, vesícula biliar e
gônadas. Parasitas podem ser difundidos entre países através de peixes ornamentais, comumente
encontrados em lojas de aquarismo e exportadoras, isso se torna uma preocupação em relação à
dispersão e surgimento de novas doenças parasitárias. Nesse contexto, torna-se necessário à
implementação de medidas que viabilizem a diminuição da carga parasitária dos peixes que estão
sendo exportados, podendo dessa forma minimizar os impactos ocasionados pela dispersão de
parasitas presentes em Corydoras seussi.
Palavras-chave: Exportação; Peixe ornamental; Ictioparasitologia; Cestoda; Nematoda.
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POTENCIAL DE Lippia microphylla Cham. (Verbenaceae) COMO TRATAMENTO
ALTERNATIVO PARA ACANTOCEFALOSE NO TAMBAQUI (Colossoma macropomum)
Cristiane Oliveira de Jesus1*; Sandro Loris Aquino Pereira2
Mestranda em Agroecologia – Universidade Estadual de Roraima – Programa de Pós Graduação em Agroecologia
(biocris03@gmail.com).
2
Professor Dr. em Sanidade Aquícola, Pesquisador Embrapa – Roraima (sandro.loris@embrapa.com.br).
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão da literatura sobre o potencial
antiparasitário da espécie Lippia microphylla para tratamento da acantocefalose no tambaqui, baseado
em estudos realizados sobre as principais espécies do gênero Lippia spp. Nos meses de junho e julho
de 2019 uma abordagem qualitativa foi utilizada, buscando identificar estudos nacionais e
internacionais realizados e que atendesse a temática proposta. Espécies do gênero Lippia spp. estão
amplamente distribuídas no Brasil, com relevante importância medicinal em função das atividades
terapêuticas presentes em seus extratos. No estado de Roraima, a L. microphylla é conhecida
popularmente como salva do campo, encontrada com grande facilidade nos lavrados roraimenses. Os
principais constituintes majoritários identificados nesta espécie foi timol e carvacrol, classificados
como monoterpenos aromáticos com ação antibacteriana, antifúngica, inseticida e anti-inflamatórias
já com provadas em testes in vitro e in vivo. Estas atividades biológicas demonstram a importância e
os efeitos que estes princípios ativos identificados em extratos da L. microphylla apresentam contra
determinadas enfermidades, podendo ser uma fonte natural para síntese de novos fitoterápicos com
ação antiparasitária.
Palavras-chave: Salva do campo, fitoterápico, antiparasitário, piscicultura.

ABSTRAT: The objective of this study was to review the literature on the antiparasitic potential of
the Lippia microphylla species for the treatment acanthocephalosis in Tambaqui, based on studies on
the main species of the genus Lippia spp. In June and July 2019, a qualitative approach was used,
seeking to identify national and international studies conducted and that addressed the proposed
theme. Species of the genus Lippia spp. are widely distributed in Brazil, with relevant medicinal
importance due to the therapeutic activities present in their extracts. In the state of Roraima, L.
microphylla is popularly known as field sage, which is easily found in rural areas. The main
constituents identified in this species were thymol and carvacrol, classified as aromatic monoterpenes
with antibacterial, antifungal, insecticidal and anti-inflammatory action, al ready proven in vitro and
in vivo tests. These biological activities demonstrate the importance and effects that these active
ingredients identified in extracts of L. microphylla have against certain diseases, and may be a natural
source for the synthesis of new phytotherapics with antiparasitic action.
Keywords: Field salver, herbal medicine, antiparasitic, pisciculture.
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1- INTRODUÇÃO
As espécies da família Verbenaceae J. St.-Hil. ocorrem praticamente em todos os ecossistemas
terrestres, e são encontradas nos campos rupestres, são plantas herbáceas, subarbustivas, arbustivas,
lináceas a arbóreas (GONZÁLES, 2006). Esta família compreende aproximadamente 36 gêneros e
cerca de 1.000 espécies de distribuição pantropical, sendo que no Brasil ocorrem 17 gêneros e 250
espécies com potencial econômico amplamente explorado (LORENZI; MATOS, 2002; SOUZA;
LORENZI, 2005). Segundo Judd et al. (2009) os principais gêneros dentro dessa família são Lippia,
Verbena, Lantana, Citharexylum, Glandularia, Stachytarpheta e Duranta. O gênero Lippia, com
aproximadamente 200 espécies é indicado por Pinto; Amorozo; Furlan (2006) como um dos gêneros
que se destaca pelo potencial fitoquímico e pelo seu uso medicinal.
Na medicina popular brasileira, as espécies de Lippia possuem uma larga importância, sendo que
em muitas comunidades, especialmente indígenas e rurais, a utilização desses vegetais ocorre em
forma de chás, infusões, decocções, xaropes, banhos, elixir, gargarejo ou bochecho, inalação, tintura,
suco ou sumo (SANTOS et al., 2015;MACIEL et al., 2002).No campo, esse gênero se destaca por
sua aparência chamativa no período de floração e por seu aroma forte e geralmente agradável,
característico de seu óleo essencial (OE) (OLIVEIRA et al., 2006).
A maioria dos constituintes com potenciabilidade terapêutica é originada a partir dos metabólitos
secundários, especialmente os óleos essenciais. Esses compostos podem apresentar variações
significativas em seus conteúdos influenciados por diversos fatores como: temperatura, época de
coleta, desenvolvimento, radiação, nutrientes, indução por patógenos. Alguns metabólitos
secundários fixos encontrados em estudos fitoquímicos de Lippia são: flavonóides (Hennebelle et al.,
2008; Almeida; Colombo; Siqueira, 2010; Guimarães et al., 2012), naftoquinonas(Costa et al., 2002;
Santos et al.,2003), iridóides (Barbosa et al., 2006) e triterpenos (Funari et al., 2012; Farias et al.
2012), sendo que a maioria desses compostos apresentam características que repelem agentes
invasores ou mesmo, atrativo dos organismos polinizadores.
Dentre estas, a espécie Lippia microphylla Cham. segundo Santos et al. (2009) apresenta uma
maior faixa de ocorrência, estendendo-se de Roraima até o Rio Grande do Sul. Em Roraima é
conhecida popularmente como salva do campo, encontrada com grande facilidade nos lavrados
roraimenses e ao longo das margens da BR-174, sentido Boa Vista/Venezuela (SILVA, 2014).
Estudos indicam que o óleo essencial de L. microphylla apresenta atividade antifúngica contra
Rhizoctonia solani, bactericida contra Shigella flexneri, Escherichia coli, Streptococcus pyogenes e
Staphilococcus aureus, vasorrelaxante em artérias e aorta de ratos (SCHURT et al., 2012;
RODRIGUES et al., 2011; ARAÚJO, 2011).
Extratos naturais de plantas vêm sendo considerados uma alternativa importante no controle de
doenças, principalmente em relação ao uso de produtos sintéticos. Na produção de peixes, por
exemplo, as enfermidades são comumente tratadas com quimioterápicos, a se citar o levamisol e
mebendazol (HIRAZAWA et al., 2000; MARTINS et al., 2001). No estado de Roraima, a piscicultura
tem se desenvolvido muito nos últimos anos e o acometimento por doenças no ambiente de cultivo
pode prejudicar e até ocasionar perda total de produção. O tambaqui (Colossoma macropomum) é a
principal espécie cultivada e comercializada no estado (Lopes; Santos, 2017) e várias doenças
relatadas a este organismo são causadas por monogenóides, acantocéfalos, copépodos, braquiúros e
fungos (MALTA et al., 2001; VARELLA et al. 2003; SANTOS et al., 2013). Dentre estes o parasito
especifico Neoechinorhyncus buttnerae, conhecido popularmente como acantocéfalo, causador da
acantocefalose, nos últimos anos tem ocasionado perdas significativas à produção em cativeiro,
principalmente relacionado aos custos com tratamento, fato que tem contribuído para a busca por
métodos mais eficazes para controlar e até mesmo tratar a doença.
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Estudos relacionados à eficácia dos extratos de plantas do gênero Lippia têm revelado resultados
promissores quanto a ação de microrganismos patogênicos. O extrato de Lippia sidoides Cham.
(alecrim pimenta) em testes in vitro, apresentou uma resposta positiva ao inibir em 98% o
desenvolvimento embrionário dos parasitas gastrointestinais (SOUZA et al., 2010). Já Silva et al.
(2010) avaliando esta mesma espécie, observaram ação antibacteriana contra Staphylococus aureus
de ambiente hospitalar ressaltando a importância de estudos posteriores para avaliação de sua
toxicidade in vivo. A espécie Lippia alba (Mill.) N. E. Brown, conhecida popularmente como ervacidreira, apresentou, principalmente em sua raiz, boa atividade antimicrobiana contra
microorganismos como o S. aureus e este resultado estimula a busca por novas pesquisas com a planta
para testar seus constituintes de forma isolada na tentativa de descobrir qual o responsável pela
atividade antimicrobiana (AGUIAR et al., 2008).
Diante da notória importância terapêutica e científica do gênero Lippia, este artigo teve como
objetivo realizar uma revisão da literatura sobre o potencial antiparasitário da espécie L. microphylla
para tratamento da acantocefalose no tambaqui, baseado em estudos realizados sobre as principais
espécies do gênero, enfatizando sua importância e contribuindo com mais informações para que
inovações no âmbito da saúde animal tenham representatividade e mais pesquisas possam ser
desenvolvidas para determinar os princípios ativos e eficácia no uso do gênero.
2- MATERIAL E MÉTODOS
Neste trabalho, foi utilizada uma abordagem qualitativa, caracterizada pela revisão da literatura
por meio de levantamentos bibliográficos realizados em junho e julho de 2019. Para maior
embasamento teórico, realizou-se leitura compreensiva de livros, artigos científicos, dissertações e
teses nacionais e internacionais, selecionadas através da busca no banco de dados da Capes, Scielo e
outras plataformas buscando evidenciar seus conceitos centrais. Com o objetivo de identificar
estudos realizados dentro da temática proposta, palavras-chave foram utilizadas como Lippia sp.,
tratamento fitoterápico, piscicultura, óleo essencial.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os extratos vegetais se destacam como uma alternativa aos medicamentos convencionais, pela
possibilidade de originarem medicamentos menos agressivos, mais naturais e com propriedades
bioativas confirmadas. Espécies do gênero Lippia spp. estão amplamente distribuídas no Brasil, com
relevante importância medicinal em função das atividades terapêuticas presentes em seu óleo
essencial, como por exemplo, o OE da erva cidreira que pode ser utilizada como analgésico, antiinflamatório, sedativo e antiespasmódico (TAVARES et al., 2011).
Em relação ao efeito anestésico, o óleo essencial de L. Alba foi eficaz para jundiá (Rhamdia
quelen) bem como no cavalo marinho (Hippocampus reidi) sendo um importante agente redutor de
estresse ocasionado pelo transporte nestas espécies (CUNHA et al., 2010; BECKER et al., 2012;
CUNHA et al., 2011). Já a atividade antimicrobiana, Cunha et al. (2011) observaram a ação do óleo
essencial de L. alba nas concentrações de 20 ou 50 μL.L-1 contra Aeromonas spp. em testes in vitro e
in vivo, em juvenis de jundiá. Em relação ao teste in vitro os resultados obtidos reportam a uma fraca
atividade do óleo contra Aeromonas spp., ao passo que quando adicionados a água no teste in vivo, o
óleo essencial contribuiu para uma maior sobrevivência dos peixes infectados.
Quanto ao efeito antiparasitário de L. alba, Marino et al. (2012) observaram atividade nematicida
in vitro, resultando numa redução da taxa de eclosão do nematódeo Meloidogyne incógnita e
favorecendo a mortalidade do estágio larval. Estes resultados mostram a importância de que mais
estudos devem ser realizados com objetivo de controlar a infestação por parasitas em animais e ajudar
na redução dos impactos da resistência. Pesquisas relacionando inúmeras espécies vegetais com
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propriedades antiparasitárias obtiveram resultados positivos, dentre elas: extrato de alho (Allium
sativum); óleo essencial de alfavaca-cravo (Ocimum gratissimum); extrato de amendoeira-da-praia
(Terminalia catappa) e sementes de abóbora (MARTINS et al., 2002; CLAUDIANO et al., 2009;
BOIJINK et al., 2011; FUJIMOTO; COSTA & RAMOS, 2012).
No estado de Roraima, a produção de C. macropomum se apresenta com grande destaque e
questões relacionadas a tratamentos mais eficazes para combater as diversas doenças nesta espécie
são importantes para que atenda a consumidores cada vez mais exigentes, não só em relação ao custo
dentro do ambiente de cultivo como também na produção de alimentos mais saudáveis. Para o
tambaqui diversas espécies de plantas já foram testadas com a finalidade de combater diferentes
enfermidades, obtendo resultados positivos em relação ao princípio ativo existente e os mecanismos
de ação em cada espécie conforme tabela 1.
Tabela 1: Plantas com potencial fitoterápico para a utilização no tratamento de enfermidades em
criação do tambaqui.
EspécieVegetal
Ação
Dosagem
Autor (s)

Allium sativum

Terminalia catappa

Eugenia caryophyllata

Ocimum gratissimum

Parasiticida
Antifúngica
Inoue et al. (2016)
Não definido
Imunoestimulant
Pereira et al. (2016)
e
Parasiticida
0,5 - 0,75 g LSouza et al. (2010)
Bactericida
¹
Tanaka; Nonaka; Nishioka (1986)
Fungicida
Parasiticida
Bactericida
10 mg L-¹
Boijink, C. L. et al. (2015)
Fungicida
Anestésico
Parasiticida
Anestésico

10 e 15 mg L¹

Fungicida
Parasiticida
Chenopodium ambrosioides
Bactericida
Não definido
L.
Antiflamatório
Cicatrizante
Anestésico
100 - 150
Mentha piperita
Antinflamatório
mg.L-1
Parasiticida
250-500 μg LBixa orellana
Bactericida
¹
Antioxidante
Bactericida
Piper aduncum
Não definido
Parasiticida
Bactericida
Fungicida
Uncaria tomentosa
Não definido
Antioxidante
Antiviral
Clibadium surinamense

Anestésico

0,5 ml.L-1

Boijink, C. L. et al. ( 2013)
Boijink, C. L. et al. (2016)

Monteiro (2012)

Façanha; Gomes (2005)
Andrade et al. (2016)
Almeida et al. (2013)

Santos et al. (2012)

Santos et al. (2016)
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Em relação ao tratamento no tambaqui, Jesus; Damasceno-Neto; Aquino-Pereira (2018) em seu
trabalho apresentando plantas com potencial no uso fitoterápico para controle de endoparasitas
relatam a importância de se conhecer os princípios ativos, além de apresentarem os estudos já
realizados para combater o parasito N. buttnerae, espécie específica do tambaqui. Esta espécie
apresenta uma estrutura chamada de probóscide, região coberta por espinhos e utilizada para a fixação
no intestino do hospedeiro (THATCHER, 2006). Dependendo do tamanho da probóscide, do tamanho
dos espinhos e da quantidade de indivíduos, podem causar danos superficiais, profundos ou lesões
mais graves como inflamações e granulomas (JERÔNIMO et al., 2017; MATOS et al., 2017).
A importância desse parasito em ambiente de confinamento esta relacionado aos danos que
pode causar na produção, uma vez que não existe tratamento específico e provoca a redução no
crescimento e emagrecimento dos peixes cultivados, ocasionado pela falta de apetite (hiporexia) e
perda excessiva de peso (caquexia) podendo levar a morte (CHAGAS et al., 2015). Pesquisas
buscando métodos mais eficazes para tratar este parasito têm sido incentivadas e realizadas para que
se conheçam os mecanismos de ação dos produtos das plantas, principalmente quanto ao uso do óleo
essencial extraído conforme tabela 2.
Tabela 2: Espécie, nome popular, produto extraído e os principais princípios ativos identificado nas
plantas para controle de acantocéfalos no tambaqui.
Nome científico

Nome comum

Produto
extraído

Princípio ativo

Autor (s)

Ocimum
basilicum

Manjericão

Óleo essencial

Linalol

Salaro (2018)

Allium sativum

Alho

Óleo essencial

Alicina

Salaro (2018)

Piper
hispidinervum

Pimenta longa

Óleo essencial

Safrol

Santos et al.
(2018)

Piper hispidum

Jaborandi ou
falso-jaborandi

Óleo essencial

y-terpineno

Santos et al.
(2018)

Piper marginatum

Pimenta-do-mato,

Óleo essencial

metilenodioxipropiofenona

Piper callosum

Óleo elétrico

Óleo essencial

Safrol

Mentha piperita

Hortelã

Óleo essencial

Mentol

Zengiber
officinale

Gengibre

Óleo essencial

α-zingibereno

Costa (2018)

Lippia alba

Erva cidreira

Óleo essencial

carvona

Costa (2018)

Thymus vulgaris

Tomilho

Óleo essencial

Timol e carvacrol

Salaro (2018)

Melaleuca
alternifolia

Melaleuca

Óleo essencial

Terpinen-4-ol

Salaro (2018)

Santos et al.
(2018)
Santos et al.
(2018)
Salaro (2018)
Costa (2018)

As espécies de Lippia spp. possuem uma significativa utilidade na medicina popular para
tratamento de vários sintomas e doenças como no caso de tosse, indigestão, fígado, hipertensão,
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bronquite, disenteria. Seus efeitos e atividades biológicas e terapêuticas são relatadas em um
levantamento bibliográfico realizado por Soares; Tavares-Dias (2013), cujo objetivo foi discutir os
dados quanto ao uso de espécies de Lippia spp. na medicina veterinária e aquicultura. Os resultados
destes autores mostram a eficácia de óleos essenciais e outros extratos desse gênero em diversos
tratamentos, destacando ainda a necessidade de estudos mais específicos quanto a utilidade desses
compostos, visto que podem ser uma alternativa economicamente viável em substituição aos
quimioterápicos, além de ser mais seguro para o consumidor e para o meio ambiente.
No entanto, existem poucos estudos relacionados a espécie Lippia microphylla,
principalmente em relação aos seus compostos voláteis identificados por Costa et al. (2005) no óleo
extraído das folhas: 1,8-cineole (36,0%), timol (11,1%) e α-pineno (10,9%). Os principais
constituintes majoritários identificados por Oliveira (2013) nesta espécie foi timol e carvacrol.
Corroborando com estes resultados Xavier et al. (2015) investigando a composição química, atividade
antitumoral e a toxicidade in vitro e in vivo em camundongos do óleo essencial extraído das folhas
desta planta observaram a presença de 26 (vinte e seis compostos), sendo que os principais
componentes químicos identificados foram timol (46,5%), carvacrol (31,7%), p-cimeno (9%) e γterpineno (2,9%). Esses dois componentes, timol e carvacrol, foram relatados por Silva et al. (2019)
como principais constituintes em seu trabalho, cujo efeito tocolítico deste óleo essencial em ratos foi
identificado. Estes princípios ativos identificados são classificados como monoterpenos aromáticos e
apresentam mecanismos de ação antibacteriana (La Storia, 2011), antifúngica (Chavan; Tupe., 2014),
inseticida (Anderson & Coats, 2012) e anti-inflamatórias (Guimarães et al., 2012; Liang & Lu, 2012).
Nunes et al. (2018) avaliando os extratos etanólicos de diversas plantas em um fragmento de
Cerrado do estado do Ceará, com atividade antioxidante e fator de proteção solar, obtiveram melhor
resultado com a especie L. microphylla em que a análise do extrato apresentou em maior quantidade
o composto sakuretina, cuja função principal é proteger contra a radiação UV. Rodrigues et al. (2011)
analisaram a composição química e atividade antibacteriana do óleo essencial de folhas de L.
Microphylla coletados em Crato, Estado do Ceará e identificaram 21 (vinte e um) componentes
quimicos sendo os principais constituintes 1,8-cineol (18,12%), β-ocimeno (15,20%).
Quanto ao efeito bactericida soluções a 10, 5, 2,5, 1,25, 0,62 e 0,31% foram testadas in vitro
em cinco bactérias: Shigella flexneri, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus
aureus e Streptococcus pyogenes, onde os resultados dos bioensaios mostraram que o óleo apresenta
de moderada a forte atividade antibacteriana contra todos as bactérias testadas, especialmente S.
Aureus (NUNES et al., 2018). Estes autores relatam que esta atividade da L. microphylla pode estar
relacionada provavelmente à presença dos monoterpenos β-ocimeno e 1,8-cineole, compostos que
possuem capacidade de penetrar as membranas celulares, alterando sua função, causando inchaço e
aumentando a permeabilidade da membrana citoplasmática.
Estas atividades biológicas demonstram a importância e os efeitos que estes compostos
identificados em extratos da L. microphylla apresentam contra patógenos resistentes, além de ser uma
alternativa promissora para diversas aplicações em tratamentos, em destaque a sanidade de animais.
Destaca-se ainda, que não há informações sobre a eficácia desta espécie no tratamento de
endoparasitos (helminto) causadores de doenças em peixes de piscicultura, fato que evidencia a
necessidade de maiores estudos quanto a aplicabilidade desta espécie e que testifique um melhor
procedimento no controle de enfermidades em ambientes controlados. Reforçamos a importância da
realização de práticas de manejo profiláticas adequadas e, quando necessário, intervenções
terapêuticas mais seguras para o hospedeiro, consumidor e para o meio ambiente.
4- CONCLUSÃO
Estes resultados mostram as potencialidades de diversas plantas para combater as doenças na
piscicultura, com destaque para o gênero Lippia spp., em que seus princípios ativos podem ter

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP
7
21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

eficiência como antiparasitários, além disso podem ser uma importante fonte natural para síntese de
novos fitoterápicos. Destaca-se ainda que, pesquisas científicas devem ser incentivadas para
comprovação dos efeitos empiricamente, principalmente em relação a ação dos extratos obtidos das
plantas, como no caso do óleo essencial da Lippia microphylla, e assim se conheça os resultados
referentes ao uso em tratamentos na produção do tambaqui e seu efeito sobre o acantocéfalo. Dessa
forma, contribuir para o desenvolvimento de novos agentes fitoterápicos de qualidade e com o
mínimo de efeitos colaterais possíveis ao hospedeiro e ao ambiente.
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo caracterizar os pescadores e levantar suas
percepções dos problemas envolvendo os recursos pesqueiros na microrregião de Cametá. O referido
estudo foi desenvolvido nas ilhas de Cuxipiari Carmo, onde existe acordo de pesca e na Parurú de
Cima, onde não há acorde de pesca. Foram realizadas 74 entrevistas, realizadas de dezembro de 2017
a abril de 2018. Dos entrevistados, 89% se declaram pescadores, os demais exercem outras atividades.
A escolaridade é baixa devido às péssimas condições para o estudo e possuem idade média de 40,09
anos. 97% dos entrevistados afirmam que houve uma diminuição do pescado nos últimos anos, devido
à construção da própria barragem, o uso inadequado da rede de cerco, barulhos e trânsito de
embarcações, bem como a poluição. Observa-se que 92% dos entrevistados tem conhecimento do
período do defeso, porém declaram que este não é respeitado. Os principais motivos são: Condição
financeira do pescador; vivem somente da pesca e de benefícios sócias; o não pagamento do seguro
defeso na data certa; o cancelamento do registro geral da pesca; o corte de benefícios; a falta de
consciências; e o pseudopescador (falso pescador, pescador da cidade ou do asfalto). Sobre a gestão
do recurso pesqueiro, 96% dos entrevistados, declara que o acordo de pesca é a melhor opção para
manter as espécies e recuperar o ecossistema. Para 42% dos entrevistados a solução para reestabelecer
a produção pesqueira é o investimento em tanques e/ou viveiros de criação de peixes. Porém, 58%
dos pescadores não visualiza alternativa alguma para melhorar a produção de pescado em sua região.
O presente trabalho buscou compreender a indignação, frustração dos entrevistados com a barragem
da UHE de Tucuruí, que era uma promessa de prosperidade para a região. A pesquisa levanta vários
problemas, que dificilmente serão abonadas da sociedade ribeirinha e que provocam inúmeras
dificuldades tanto econômicas, sócias, culturais e até políticas.
Palavras-chave: Impactos ambientais; Sobrepesca; Pescado.
ABSTRAT: This paper aims to characterize fishermen and raise their perceptions of the problems
involving fishing resources in the Cametá microregion. This study was carried out on the islands of
Cuxipiari Carmo, where there is a fishing agreement, and in Parurú de Cima, where there is no fishing
agreement. Seventy-four interviews were conducted from December 2017 to April 2018. Of those
interviewed 89% declared themselves to be fishermen, the rest carry out other activities. Schooling
is low due to the poor conditions for the study and they have an average age of 40.09 years. 97% of
respondents say that there has been a decrease in fish in recent years due to the construction of the
dam itself, improper use of the seine net, noise and boat traffic, as well as pollution. It is observed
that 92% of respondents are aware of the closed season, but declare that this is not respected. The
main reasons are: Fisherman's financial condition; live only on fishing and social benefits; nonpayment of insurance closed on time; the cancellation of the general fishing register; the benefit cut;
lack of conscience; and the pseudo-fisherman (fake fisherman, city or asphalt fisherman). About
fishery resource management, 96% of respondents state that the fisheries agreement is the best option
for maintaining species and restoring the ecosystem. For 42% of respondents the solution to reestablish fishery production is investment in fish ponds and / or nurseries. However, 58% of fishermen
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see no alternative to improving fish production in their region. The present work sought to understand
the interviewees' indignation and frustration with the Tucuruí HPP dam, which was a promise of
prosperity for the region. The research raises several problems, which will hardly be borne by the
riverside society and which cause numerous economic, social, cultural and even political difficulties.
Key words: Environmental impacts; Overfishing; Fish.
1-INTRODUÇÃO
A microrregião de Cametá está localizada no nordeste paraense, caracteriza-se por extensas
áreas de várzea e ocorrência de arquipélagos que limitam a atividade agrícola e favorecem a pesca e
o extrativismo do açaí (Euterpe oleracea) (CARDOSO et al., 2005). A atividade de pesca artesanal
por meio da exploração dos ambientes aquáticos locais, embora não seja a única atividade praticada
pelas comunidades ribeirinhas, tem uma enorme importância na configuração, no modo de vida e
processos produtivos da região, não apenas nas ilhas, mas também em todo o Baixo Tocantins.
A base alimentar das famílias na região é o pescado, consumido diariamente juntamente com o
açaí. A esse aspecto também se faz presente a criação de pequenos animais, na maioria das vezes,
utilizado mais para o consumo familiar do que para a comercialização (SILVA, 2010).
Existe forte oscilação entre o período de liberação da pesca e da safra do açaí (agosto a
novembro), quando a população tem seu maior rendimento, e entre o período do defeso do pescado e
entressafra do açaí (dezembro a julho), quando ocorre uma queda vertiginosa na renda (ARNAUD,
2010).
Segundo Rodrigues (2012) ao longo dos anos pós-construção da barragem da UHE de Tucuruí,
foi verificado um desequilíbrio total do cotidiano dos pescadores artesanais, o empobrecimento
acentuado das comunidades, a perda de seus valores culturais e de sua identidade.
Diante deste cenário este trabalho teve como objetivo caracterizar os pescadores e levantar suas
percepções dos problemas envolvendo os recursos pesqueiros na microrregião de Cametá.
2- MATERIAL E MÉTODOS
ÁREA DE ESTUDO
A cidade de Cametá está localizada na margem esquerda do Rio Tocantins a jusante da UHE de
Tucuruí, região do Baixo Tocantins, assim como: Baião, Mocajuba, Limoeiro do Ajuru e IgarapéMiri. Para este estudo, em função da grande extensão territorial, a pesquisa ficou limitada ao
município de Cametá, mais precisamente às comunidades de Cuxipiarí Carmo (onde existe acordo de
pesca) e Parurú de Cima (onde não há acorde de pesca), localizadas a jusante da barragem de Tucuruí
(Figura 1).
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Figura 01. Localização da área de estudo.
COLETA DE DADOS
A pesquisa foi desenvolvida nas ilhas Cuxipiari Carmo e Parurú de Cima no município de
Cametá/PA. O acesso às comunidades foi realizado através de um barco de pequeno porte
motorizado. Nestas uma pequena canoa foi utilizada para locomoção entres as residências. Câmera
digital, celular e caderno, para registros e as anotações também foi utilizado durante a pesquisa
A metodologia descrita foi utilizada como amostragem em bola de neve (BIERNACKI e
WALDORF, 1981). Essa técnica é uma forma de amostra não probabilística utilizada em pesquisas
sociais onde os participantes iniciais de um estudo indicam novos participantes e assim
sucessivamente, até que seja alcançado o objetivo proposto (o ponto de saturação).
O ponto de saturação é atingido quando os novos entrevistados passam a repetir os conteúdos
já obtidos em entrevistas anteriores, sem acrescentar novas informações relevantes à pesquisa (WHA,
1994). Portanto, a bola de neve é uma técnica de amostragem que utiliza cadeias de referência, uma
espécie de rede.
Todos os dados coletados foram devidamente registrados na planilha do Excell® para posterior
realização da estatística descritiva e construção das figuras.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram realizadas 74 entrevistas, realizadas de dezembro de 2017 a abril de 2018, entre os
pescadores, consumidores de pescado e moradores da comunidade de Cuxipiri Carmo e Parurú de
Cima (74% e 26% dos entrevistados respectivamente).
Dos entrevistados 89% desses moradores se declaram pescadores, o restante (11%), exercem
outras atividades como: professor, agente comunitário de saúde, aposentado e assistente social. Com
relação a escolaridade dos entrevistados, 8,11% possuem nível fundamental completo, 66,22%
fundamental incompleto 13,51% com ensino médio completo, 8,11% superior, 1,35% especialista e
2,7% não alfabetizado (Figura 2). A idade média dos entrevistados foi de 40,09 anos.
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Figura 2. Escolaridade dos entrevistados da comunidade de Cuxipiri Carmo e Parurú de Cima,
Cametá/PA.
Essa situação, segundo os entrevistados, se dá por vários fatores, dentre as quais: ausência de
escolas ao longo das comunidades e, quando elas já estão instaladas, há uma precariedade em seu
funcionamento; Salas pequenas e multisseriadas, falta de espaço próprio, número limitado de
professores qualificados e utilização de metodologia de ensino inadequada para o contexto local. A
estruturação de uma rede oficial de ensino, construção de pequenos prédios e a contratação de
professores pelas prefeituras municipais teve inicio na década de 80. Porém as melhorias foram
observadas dez anos após, rompendo-se em parte com a situação anterior, marcada por interrupções,
ausência de professores locais, professores sem formação pedagógica, além dos deslocamentos de
alunos (crianças e adolescentes) e até professores por longas distâncias entre escolas e comunidades
(GOMES, 2009).
Quando perguntado sobre a situação do recurso pesqueiro na região, 97% dos entrevistados
afirmam que houve uma diminuição do pescado nos últimos anos. Para os entrevistados, o fator que
mais contribuiu para a diminuição dos recursos pesqueiros foi à construção da própria barragem. A
hidrelétrica provocou: diminuição da vazão; assoreamento dos rios com surgiram praias e ilhas,
empobrecimento das águas e alterações hidrológicas ocasionadas pelos procedimentos operacionais
da UHE de Tucuruí, com elevada mortalidade de ovos, larvas e alevinos, comprometendo assim o
recrutamento e a reposição dos estoques pesqueiros (JURAS et al. 2004).
O segundo fator de maior relevância para diminuição do pescado, foi o uso da rede de cerco
(puçá) com malha de 80 mm entre nós opostos, muito inferior à permissionada para pescaria na região.
Sua utilização ocorre principalmente em localidades onde não existem acordos de pesca ou estes não
funcionam corretamente. Uma moradora da comunidade de Cuxipiari Carmo relata que:
“eu queria mesmo que acabasse com o
“puçá”, ele acaba com tudo é muito
prejudicial, a malha dele é fina e pega
muito peixe miúdo”.
Segundo Rodrigues (2012) o “Puça” pode chegar a 1.300 metros de comprimento, utilizada
para fazer grandes bloqueios e arrastos no fundo do rio, desta forma captura grandes variedades e
quantidades de organismos aquáticos. Sua existência decorrente das relações patronais e políticas que
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se estabeleciam no município de Cametá, pois muitos eram pequenos empresários e utilizavam este
tipo de material para realizar as pescarias (FURTADO e BARRA, 2004).
Os barulhos e trânsito de embarcações, bem como a poluição como sacos plásticos, isopor,
garrafas pet e produtos a base de petróleos (óleo diesel, gasolina e óleo lubrificante), aparecem como
fatores como causa da diminuição do pescado.
Observa-se também que 92% dos entrevistados sabem a data do período do defeso das espécies
da bacia do Rio Tocantins. Os demais (8%) dos entrevistados que desconhecem o período do defeso
são, provavelmente, os pescadores com baixo grau de instrução. Todos os entrevistados concordam
que o período de defeso não é respeitado. Entre os principais fatores motivadores estão: Condição
financeira do pescador; vivem somente da pesca e de benefícios sócias; o não pagamento do seguro
defeso na data certa; o cancelamento do registro geral da pesca; o corte de benefícios; a falta de
consciências; e o pseudopescador (falso pescador, pescador da cidade ou do asfalto).
Sobre a gestão do recurso pesqueiro, 96% dos entrevistados, declara que o acordo de pesca é a
melhor opção para manter as espécies e recuperar o ecossistema. Os Acordos de Pesca são
constituídos através da autogestão dos recursos pesqueiros pela própria organização das comunidades
de pescadores artesanais (BARRA, 2013).
Para 42% dos entrevistados a solução para reestabelecer a produção pesqueira é o investimento
em tanques e/ou viveiros de criação de peixes. Porém, 58% dos pescadores não visualiza alternativa
alguma para melhorar a produção de pescado em sua região (Figura 3).

Figura 3. Alternativa para reestabelecer a produção de pescado dos entrevistados da comunidade de
Cuxipiri Carmo e Parurú de Cima, Cametá/PA.
4- CONCLUSÃO
O presente trabalho buscou compreender a indignação, frustração dos entrevistados com a
barragem da UHE de Tucuruí, que era uma promessa de prosperidade para a região. A pesquisa
levanta vários problemas, que dificilmente serão abonadas da sociedade ribeirinha e que provocam
inúmeras dificuldades tanto econômicas, sócias, culturais e até políticas.
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RESUMO: No município de Barcelos, Amazonas, a pesca artesanal é parte da atividade econômica
de 20% das famílias ribeirinhas, e principal fonte de proteína da população. Contudo, são
insuficientes os estudos sobre os riscos de doenças e acidentes aos quais os pescadores artesanais
estariam submetidos, bem como, é carente o conhecimento das ações a serem promovidas à
segurança e a saúde dos trabalhadores do setor pesqueiro. Deste modo, buscou-se fazer uma
pesquisa exploratória para evidenciar os riscos à saúde e segurança de pescadores artesanais no
município de Barcelos, Amazonas. Este estudo compôs a disciplina Saúde e Segurança no Trabalho
do curso técnico em Recursos Pesqueiros/CETAM/Barcelos, e realizado com a inserção dos alunos
no processo de aquisição e análise dos dados. Foram entrevistados 20 pescadores artesanais, através
de questionários com perguntas fechadas. Os dados coletados foram tabulados e submetidos à
estatística descritiva, e os resultados apresentados e discutidos em seminários na sala de aula com os
alunos. Essa pesquisa inicial, mesmo com poucos entrevistados, retratou como é constante acidentes
na pesca artesanal, e deixou notório alguns dos principais problemas de saúde e segurança
enfrentado pelos pescadores artesanais entrevistados em Barcelos. Dos 20 entrevistados, 15 já
sofreram algum tipo de acidente, motivado principalmente pela distração e uso de equipamentos de
segurança inadequados. E, por causa de acidentes, 12 entrevistados precisaram se afastar, de três até
mais de trinta dias, por desenvolverem algum tipo de incapacidade temporária parcial ou temporária
absoluta para atividade da pesca de maneira geral. Dos entrevistados, oito possuem doenças
associadas a alguma prática da pesca artesanal, como dores nas costas e problemas de visão,
decorrentes, em maioria, de maus hábitos e do uso de equipamentos de proteção inadequados na
pesca. Devido a doenças de trabalho, esses pescadores relataram terem se afastado, por três até mais
de trinta dias, em razão do desenvolvimento de algum tipo de incapacidade temporária parcial ou
temporária absoluta para a profissão de pescador artesanal. A carência de informações na pesca,
sobre as doenças, os acidentes e as ações que deve ser promovidas à saúde e segurança, reforça a
necessidade de realizar estudos mais representativos que retratem as condições de trabalho, as
necessidades e os problemas enfrentados pelos pescadores artesanais que deve ser trabalhados em
Barcelos. Parte, dessa responsabilidade, cabe as instituições de ensino, em parceria com órgãos
públicos e privados, que devem exercer um papel fundamental ao capacitar e formar profissionais
para implementar, instruir, fiscalizar e sensibilizar os envolvidos nas atividades da pesca a práticas
que garantam a saúde e segurança. Essas práticas devem objetivar melhorias nas condições de
trabalho dos pescadores artesanais, ao promover ações de proteção, prevenção, assistência,
reabilitação e reparação da saúde e segurança dos pescadores artesanais no enfrentamento dos riscos
que a atividade comporta. Assim, este trabalho ofereceu um primeiro alerta sobre a necessidade de
estudos mais representativos, que embasem a criação e implementação de políticas públicas
eficazes de segurança e saúde para os pescadores, capazes de minimizar e prevenir os riscos
presentes nas diferentes modalidades de pescarias praticadas em Barcelos.
Palavras-chave: Pesca artesanal, Acidentes na pesca, Políticas Públicas, rio Negro, EPIs.
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PARÂMETROS ERITROCITÁRIOS DE TAMBAQUI Colossoma macropomum
ANESTESIADOS COM ÓLEO ESSENCIAL DE Ocimum basilicum
Matheus Gomes da Cruz1*; Arlene Sobrinho Ventura2; Gabriel dos Santos Torres3; Elcimar
da Silva Sousa4; Ligia Uribe Gonçalves5; Jayme Aparecido Pohv6; Gabriela Tomas Jerônimo7
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RESUMO: O uso de anestésicos durante a manipulação de peixes é uma prática rotineira nas
pisciculturas, pois reduz o estresse, facilitando seu manejo. Aliado a isso, com a crescente demanda
por produtos de fácil aquisição e que ofereçam segurança ao manipulador e ao meio ambiente, óleos
essenciais (OE) como o de manjericão (Ocimum basilicum) desponta como alternativa promissora
devido suas propriedades anestésicas. Entretanto, são escassos os trabalhos que avaliam o efeito
fisiológicos destes sobre os peixes, pois apesar de naturais, podem ser tóxicos se empregados
incorretamente. Com isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar os parâmetros eritrocitários de
tambaqui (Colossoma macropomum) anestesiados com OE de O. basilicum. Para isso, 90 juvenis de
tambaqui (87,73 ± 6,04 g e 14,18 ± 0,44 cm) foram aclimatados por 30 dias, distribuídos
aleatoriamente em aquários, sendo um animal por unidade experimental, totalizando 18 peixes por
tratamento. Os animais foram submetidos a 5 tratamentos, sendo: (I) basal, (II) controle, (III) álcool,
(IV) 400 e (V) 800 µl L-1 do OE de O. basilicum. Amostras de sangue de nove peixes por tratamento
foram colhidas com seringas banhadas com EDTA 5% logo após a anestesia, tempo zero e após 24
horas de recuperação. A partir dessas amostras, foram determinados o percentual de hematócrito pelo
método de microhematócrito, concentração de hemoglobina através do método de
cianometahemoglobina e a contagem de eritrócitos totais em câmara de Neubauer. A partir desses
resultados foram calculados os índices hematimétricos de Wintrobe, volume corpuscular médio
(VCM) e a concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM). Os dados, foram submetidos
ao teste de Kruskall Wallis seguido de Teste de Dunn para comparação de medianas, com
significância de 95%. No tempo zero, foi observado aumento significativo do CHCM nos tratamentos
com OE de O. basilicum em relação ao basal, controle e álcool p<0,05, podendo ser uma resposta dos
animais para manter em homeostase a capacidade de transporte de oxigênio aos tecidos. Após 24h,
foi observado aumento no número de eritrócitos nos tratamentos com álcool e 800 µl L-1 do OE, bem
no CHCM em todos os tratamentos em relação ao tempo zero p<0,05. O aumento do número de
eritrócitos e CHCM nos tratamentos álcool e com os OE, corrobora os resultados do tempo zero, o
que denota a otimização das trocas gasosas; ao passo que o aumento de CHCM nos tratamentos basal
e controle, podem ser resultantes do estresse do manejo. Entretanto, apesar das diferenças estatísticas
apresentadas, todos os valores encontrados estão dentro do intervalo de referência para a espécie.
Com base nesses resultados, o óleo essencial de Ocimum basilicum pode ser usado como anestésico
em tambaqui, pois nas concentrações testadas não altera seus parâmetros eritrocitários.
Palavras-chave: Hematologia; Characidae; Manjericão.
Apoio: UFMS; Projeto Gigas
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PERMEABILIDADE DE DIFERENTES SOLOS EM TANQUES DE PISCICULTURA DO
IFRR - CAMPUS - AMAJARI, RR.
“Clétina Inês de Brito Rodrigues¹*”, “Boaz Ramos Raposo²”, ‘‘Raphael Henrique da Silva
Siqueira³’’, “Luciana da Silva Barros ”.
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RESUMO: A Região Norte tem uma vocação natural para a aquicultura, devido à abundância de
água doce e diversidade aquática. O município do Amajari, localizado no Estado de Roraima,
possui fatores favoráveis para a produção da piscicultura na região, principalmente o clima.
Contudo, uma das maiores preocupações dos piscicultores do município, especialmente os
pequenos, é manter os níveis de água dos tanques semi-escavados no período seco. O objetivo do
estudo foi avaliar a permeabilidade do solo para seleção de áreas para a construção de viveiros
semi-escavados. O trabalho foi conduzido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
de Roraima - Campus Amajari (IFRR-CAM). Foram realizadas duas coletas, em setembro de 2018
e abril de 2019, uma deformada, nos perfis de solo (Latossolo Amarelo - LA e Gleissolo Háplico GX) localizados nas áreas próximos aos viveiros, a fim de caracterizar a granulometria do solo, e
uma indeformada, para análise de macro e microporosidade, volume total de poros (VTP), e com o
auxílio do infiltômetro de anel foi verificada a velocidade de infiltração básica (VIB) dos viveiro
‘124’ (GX) e Experimental (LA). A partir dos resultados das análises realizadas, verificou-se que
solo do viveiro ‘124’ apresenta VIB média (5,98 mm/h), enquanto o solo do viveiro ‘Experimental’
(LA) VIB alta (26,64 mm/h). Ambos os solos possuem granulometria apropriada para a construção
dos tanques, contudo, é importante considerar possíveis métodos de obstrução dos poros e ou
compactação que reduzam a permeabilidade observada.
Palavras-chaves: Aquicultura. Porosidade. Água.
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QUALIDADE DE FILÉS DE TUCUNARÉ EMBALADOS A VÁCUO E ESTOCADOS
SOB CONGELAMENTO
Patrícia Castro Oliveira¹; Euclides Luis Queiroz de Vasconcelos²*, Paula Ribeiro dos
Santos³; Lígia dos Santos Mourão1; Antônio Fábio Lopes de Souza4; Joel Lima da Silva
Júnior5; Pedro Roberto de Oliveira5; Antônio José Inhamuns5.
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade microbiológica e físico-química de filés

de tucunaré embalados a vácuo e estocados sob congelamento a -18ºC, durante seis meses e com duas
intensidades de vácuo (vácuo 24 e 30). Os resultados microbiológicos para estafilococus coagulase
positiva, coliformes totais, termotolerantes e Salmonella sp. durante os seis meses de análise ficaram
dentro dos padrões exigidos pela ANVISA para produtos de pescado congelado, os valores de N-BVT
(0,5 a 1,2mg/100g) indicaram que as amostras possuem alto grau de frescor, não apresentando
diferenças significativas entre os tratamentos pelo teste de Kruskal-wallis. Os filés de tucunarés
apresentaram excelentes características físico-químicas e microbiológicas durante o período de
estocagem, tornando disponível para o mercado um produto de qualidade e que pode ser implementado
nas indústrias de pescado da região como nova alternativa de produto.
Palavras-chave: Peixe de água doce, Cichla sp., tecnologia de alimentos, indústria.
Apoio: CNPq; UFAM
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IDENTIFICAÇÃO DE GENES DE RECEPTORES DO TIPO QUINASE EM TAMBAQUI
(Colossoma macropomum)
Francisca Lima da Silva1, Adrieli Maricaua da Silva2, José Dirley Mendes Alborado3, Rafael
de Assis Canaquia4, Alex Alberto Vela Facundo5, Vanessa Tourinho Costa6, José de Ribamar
da Silva Nunes7*
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RESUMO:
As quinases são enzimas que modificam outras moléculas por meio da fosforilação, ou seja,
adicionando quimicamente grupos fosfato, podendo dessa forma alterar a molécula alvo em sua
atividade, localização celular ou associação com outras moléculas. As quinases regulam a maioria
das vias metabólicas, agindo principalmente na sinalização das atividades da célula. Neste trabalho
identificamos sequências genéticas de tambaqui (Colossoma macropomum) relacionadas a genes
codificadores de quinase. Utilizamos 424 tambaquis oriundos de três diferentes regiões brasileiras.
As sequências para alinhamento foram obtidas utilizando a técnica de GBS (Genotyping By
Sequencing) para a preparação da biblioteca de sequenciamento. Após a obtenção das sequências
brutas, utilizamos o programa Tassel para a descoberta e filtragem de marcadores moleculares do
tipo SNP (Single Nucleotide Polymorphism). Para a anotação funcional das sequências do tambaqui
utilizamos a ferramenta de busca do banco de dados do National Center for Biotechnology
Information (NCBI) e o BLAST como ferramenta de alinhamento. Após a descoberta de filtragem
de dados obtivemos 182,416 sequências de tambaquis com tamanho variando entre 48 e 64 pares de
base. O tamanho das sequências foi limitado a 64 pares de base para de evitar erros e falsos SNPs
em nossa base de dados. Na anotação funcional identificamos sequências de tambaqui de todos os
grupos de proteínas quinases e da subfamília das pseudoquinases. A família das proteínas quinase é
dividida nos seguintes grupos: AGC quinases - contendo PKA, PKC e PKG; Quinases CaM contendo as quinases dependentes de cálcio/calmodulina; CK1 - contendo o grupo caseína quinase
1; CMGC - contendo quinases de CDK, MAPK , GSK3 e CLK; STE - contendo os homólogos de
quinases; TK - contendo as tirosina quinases; TKL - contendo os homólogos do grupo tirosinaquinase. As pseudoquinases são encontradas em bactérias e plantas e exibem características
incomuns, incluindo ligação atípica aos nucleotídeos e atividade catalítica fraca. Embora tenhamos
encontrado semelhanças de sequências de codificadoras de pseudoquinases em tambaquis, essa
semelhança limitou-se a regiões codificadoras comuns entre os quinases e pseudoquinases. A
anotação de sequências codificadoras de quinases em tambaqui associada a marcadores moleculares
pode dar suporte a estudos visando a seleção de animais mais bem adaptados a condições de
produção. Esses resultados estão dando suporte a estudos mais aprofundados na espécie.
Palavras-chave: Fosforilação; fosfatases; pseudoquinases.
Apoio: FAPEAM
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EFICÁCIA DE ÓLEOS ESSENCIAIS NO CONTROLE DE Neoechinorhynchus buttnerae
EM TAMBAQUI (Colossoma macropomum)
Bruna Carlos do Nascimento Barbosa1; Maria Inês Braga de Oliveira2; Franmir Rodrigues
Brandão3; Cláudia Majolo4; Marcelo Roseo de Oliveira5; Francisco Célio Maia Chaves6;
Edsandra Campos Chagas7
1

brunacarlos.14@gmail.com Graduanda em Ciências Biológicas/UNINORTE. 2maryabraga@hotmail.com Doutoranda
em Ciências Pesqueiras nos Trópicos/PPGCIPET/UFAM. 3franmirbrandao@hotmail.com Doutorando em Ciências
Pesqueiras nos Trópicos/PPGCIPET/UFAM. 4claudia.majolo@embrapa.br Analista/ Embrapa Amazônia Ocidental. 5
marcelo.roseo@embrapa.br Analista/Embrapa Amazônia Ocidental. 6celio.chaves@embrapa.br Pesquisador/Embrapa
Amazônia Ocidental. 7edsandra.chagas@embrapa.br Pesquisadora/Embrapa Amazônia Ocidental.

RESUMO: O tambaqui Colossoma macropomum é a principal espécie nativa criada no
Brasil. Entretanto, possivelmente em razão da intensificação dos sistemas produtivos, sobressaltam
entraves relacionados a ocorrência de infecções parasitárias, com destaque para a acantocefalose
causada por Neoechinorhynchus buttnerae, problema que vem chamando a atenção dos
piscicultores devido às elevadas taxas de infecções registradas na região da Amazônia brasileira.
Diante desta problemática o presente estudo avaliou a eficácia da administração oral dos óleos
essenciais de Lippia origanoides e Lippia gracillis no controle do acantocéfalo N. buttnerae em
tambaqui, bem como avaliou as respostas hematológicas de tambaquis infectados após os
tratamentos. Para tanto, após confirmação do parasitismo em uma amostra inicial dos peixes obtidos
do cultivo, ensaio in vivo foi realizado, consistindo em cinco tratamentos experimentais e três
repetições, sendo eles: controle: peixes alimentados com ração sem adição de óleo essencial (a);
peixes alimentados com ração contendo óleo essencial de Lippia origanoides 0,76 g kg-¹ (b),
Lippia origanoides 1,52 g kg-1 (c), Lippia gracilis 0,86 g kg-¹ (d) e Lippia gracilis 1,72g kg-¹ (e).
Os peixes foram alimentados, duas vezes ao dia, na taxa de 3% da biomassa por um período de 15
dias, sendo após esse período coletados para avalição biométrica, hematológica e parasitológica.
Quanto aos parâmetros de qualidade de água das unidades experimentais, os valores de temperatura
ficaram em torno de 28 0C, oxigênio dissolvido em 5 mg L-¹, pH de 5 e amônia total variando de 0,6
a 0,7 mg L-¹. Os óleos essenciais (OE) das espécies de Lippia apresentaram como componentes
majoritários, em L. gracilis carvacrol (42,2%), p-cimeno (11,2%), γ-terpineno (10,7%), timol
(6,1%), e em L. origanoides p-cimeno (37,8%), carvacrol (14%) e γ-terpineno (11,6%). Em relação
aos parâmetros hematológicos, não houve diferença significativa nos valores de hemoglobina,
hematócrito e número de eritrócitos entre os peixes dos tratamentos com óleos essenciais e os do
controle. Em relação às análises parasitológicas, a prevalência de acantocéfalos foi de 100%, após
15 dias de tratamento. A intensidade e abundância média foram de 292,95 ± 130,81 parasitos por
peixe. Maior eficácia antiparasitária foi observada para Lippia origanoides, de 32,5% e 4,8% nos
tratamentos com 0,76 g kg-1 e 1,52 g kg-1 de óleo essencial na ração, porém não houve diferença
estatística entre os peixes do grupo controle e os que foram tratados com os óleos essenciais.
Portanto, o óleo essencial de L. origanoides apresenta potencial para uso no tratamento do
acantocéfalo N. buttnerae em tambaqui, mas há a necessidade de estudos testando diferentes
protocolos em termos de concentrações do óleo na dieta, tempo de tratamento, administração de
seus compostos isolados, bem como a avaliação da toxicidade destes óleos essenciais para o
tambaqui, visando o alcance de maior eficácia antiparasitária.

Palavras-chave: antihelmíntico, peixes, piscicultura, fitoterápicos
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A PESCA DO MAPARÁ (Hypophthalmus marginatus) EM LIMOEIRO DO AJURÚ,
NORDESTE DO ESTADO DO PARÁ. DA PESCA A COMERCIALIZALÇÃO
Bruno Pantoja Ferreira1*; David Carvalho de Mesquita2; Flávia Roseira Dos Reis 3; Ádria
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RESUMO:
Com o fim do período de defeso da pesca do Mapará (Hypophthalmus marginatus), que vai de
novembro ao final de fevereiro, acontece no dia 1º (primeiro) de março a abertura da temporada da
pesca da espécie. Este é um evento grandioso para a região do baixo Tocantins, que atrai famílias
ribeirinhas que participam da pesca com fonte de renda e subsistência, além de turistas e curiosos.
Considerando o relevante valor deste peixe para a região do baixo Tocantins, o objetivo deste trabalho
foi descrever como ocorre a pesca do Mapará, logo após o período de defeso, no município de
Limoeiro do Ajurú, no nordeste paraense, caracterizando as embarcações, apetrechos e atores
envolvidos na pescaria. A abordagem foi feita através de questionários socioeconômicos aplicados
aos pescadores da área de manejo da espécie, abrangendo as localidades de Ilha Araraim, Amorosa,
Ilha Saracá, Ilha Prainha, rio Piquiatuba, rio Tucumanduba e acordo do meio, onde pode-se observar
a forma de pesca, escoamento de produção, insumos, apetrechos e atores envolvidos, sendo
entrevistados 10 pescadores nas localidades mencionadas. Para a captura do Mapará é utilizado o
cerco, o qual os ribeirinhos chamam de “borqueio” (bloqueio), onde geralmente são necessárias mais
de duas embarcações para compor este cerco. Estas embarcações são de madeira com o tamanho, em
média, de 5 metros de comprimentos. Outras embarcações também utilizadas durante a pescaria são
as canoas a remo, as rabetas de pequeno porte motorizadas (Rabudo), onde aproximadamente 15
pessoas participam ativamente da pescaria. Duas formas são utilizadas para a identificação dos
cardumes, sendo elas: a “tala” e o “prumo”. Em relação ao apetrecho utilizado observamos que a rede
utilizada é de nylon (Poliamida Multifilamento - PA), com comprimento padrão de 200 metros, com
diâmetro da malha de 20mm e abertura da malha de 5cm. Os cercos levam cerca de 2 horas para
serem fechados. Durante o período de primeiro de março a 15 de junho de 2019 foi obtido uma
produção de Mapará de 73.805 kg na área manejada das pescarias, sendo também contabilizados a
produção de Tainha (3.119 kg), Pescada (478 kg), Sarda (5.294 kg), Dourada (995 kg), Filhote (360
kg), totalizando uma produção geral de 84.051 kg. No início das pescarias, quando o pescado chega
em terra (comercialização no mercado) ou quando este é comercializado para atravessadores (que
normalmente, revendem o peixe no municípios de vila Maiuatá, Abaetetuba e Belém), este é colocado
em caixas de isopor com gelo para conservação, onde o Mapará obtém um valor de primeira
comercialização entre R$ 11,00 a R$ 15,00 o quilo.
Palavras-chave: Pesca artesanal; Área Manejada; Baixo Tocantins.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

1

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

RASTREMENTO DE EMBARCAÇÕES PESQUEIRAS POR SATÉLITE NA ÁREA DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL COSTA DOS CORAIS – BRASIL
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RESUMO: Entre os objetivos do plano de manejo da Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais
(APACC) estão o ordenamento da atividade pesqueira, preservação da biodiversidade, proteção de
áreas de reprodução das espécies e proporcionar meios e incentivos para as atividades de pesquisa.
Nesse contexto, o trabalho apresentado pretendeu mapear a movimentação das embarcações que
atuaram dentro da APACC ou a partir da área, e que estejam aderidas ao Programa Nacional de
Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite (PREPS). Assim, diante dos dados coligidos
pelo PREPS, inicialmente foram realizadas checagens dos dados a fim de eliminar possíveis erros.
Posteriormente os dados de posicionamento foram plotados em mapas, utilizando para tal o
software QGIS, versão 2.18 (las Palmas), com vistas a identificar a localização, movimentação e
trajetória das embarcações. Para tanto, preparou-se uma tabela com as informações das coordenadas
das embarcações coletadas no PREPS e em seguida houve a inserção dessas informações no
software. Após isso, foi realizado a separação dos dados por meses e utilizado a ferramenta de
análise espacial Kernel Density, através do plug-in mapa de calor, com o objetivo de identificar as
principais áreas de pesca utilizadas pelas frotas a partir da superfície de densidade de saída. Como
resultado, foram analisados dados de 43 embarcações, totalizando 7107 detecções entre os anos de
2013 e 2018. Destas, apenas quatro embarcações contribuíram com pouco mais de 90% das
detecções e uma embarcação com mais de 70% dessas detecções. As operações de pesca, de acordo
com os dados analisados, foram caracterizadas em atracado no porto, navegação, procura e pesca. O
porto de São José da Coroa Grande (SJCG) foi identificado como principal porto de embarque e
desembarque do pescado, seguido dos portos de Barra de Santo Antônio (BSA), Maragogi (MG) e
Japaratinga (JAPA). Sazonalmente foi identificado que o quarto trimestre (outubro a dezembro)
apresentou a maior concentração das operações de pesca, já o segundo trimestre (março a abril)
foram observadas as menores concentrações de operações de pesca na área. Esse fato pode estar
relacionado aos períodos de defeso das lagostas e do pargo na região nordeste, em que essas
embarcações atuam sobre outros recursos, param de operar ou se deslocam para outras áreas.
Finalizando as análises foram identificados três áreas de pesca principais, a primeira ao largo de
SJCG mais ao norte, outra na região central da APACC em frente a São Miguel dos Milagres
(SMM) e a última no extremo sul da área em frente à BSA. Concluindo, acreditamos que os dados
apresentados são fundamentais para o adequado manejo da zonação marítima na APACC e servirão
para fomentar futuras medidas de manejo espacial efetivas dessa frota, com a participação das
comunidades pesqueiras envolvidas, academia e órgãos ambientais.

Palavras-chave: APACC, atividade pesqueira, pesca artesanal, PREPS, rastreamento
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RESUMO: Na atualidade a atividade pesqueira industrial no Brasil e na Amazônia, enfrenta uma
série de dificuldades, considerando não somente aspectos técnicos (frota antiga e obsoleta), mas
também restrições quanto à introdução de novas tecnologias de captura, aproveitamento da
biodiversidade acompanhante, captura incidental de espécies ameaçada de extinção, restrições de
área de captura e ociosidade da frota de arrasto de fundo nos períodos de defeso. Conhecer melhor
este tipo de pescaria e a composição das espécies capturadas é fundamental para administrar de
maneira responsável e ecologicamente sustentável a exploração dos recursos em consonância com o
Código de Conduta para a Pesca Sustentável proposto pela FAO - Organização das Nações Unidas
para a Agricultura e Alimentação. O peixe espada Trichiurus lepturus é componente das capturas das
pescarias industriais arrasteiras da costa Norte e considerada uma espécie cosmopolita, que se distribui da
zona costeira até 120m de profundidade, é oportunista e altamente voraz e realiza migração vertical,
deslocando-se para o fundo durante o dia para alimentação, sua ocorrência está relacionada com a
presença de cardumes de pequenos pelágicos, dos quais se alimenta. No Brasil a espécie tem valor
comercial baixo, apesar de sua carne ser de boa qualidade. O estudo tem como base, dados
coletados nos anos de 2013 e 2014, totalizando 434,9 horas de arrasto em 227 lances de pesca, os
dados foram coletados por observadores de bordo em embarcações licenciadas para a captura de
peixes diversos na plataforma continental amazônica, no período de janeiro, abril e julho de 2013 e
de abril, maio, agosto e setembro de 2014. Durante os embarques, os dados das operações de pesca
e os resultados da composição das capturas eram registrados em formulários específicos em que
consta arrasto, data, profundidade, pesqueiro, rumo, duração do arrasto, latitude inicial e final de
cada arrasto, longitude inicial e final de cada arrasto, nome do barco, hora inicial e final de cada
arrasto, nome comum das espécies, aproveitado e rejeitado, sistema de pesca e captura total
estimada da biodiversidade. Entre as 23 espécies de peixes registrados durante as capturas, a
participação relativa em peso do peixe espada foi de 3,6%, sendo registrada uma biomassa total
para a espécie de 4.874 kg. Quando se analisa a participação relativa por categoria de faixas de
profundidade (CP1: 20-25 m; CP2: 25-30 m; CP3: 30-35 m e CP4: 35-40 m), verifica-se uma
participação relativa de 49,6% na categoria CP4. As análises que avaliaram a frequência de
ocorrência (Fr) das espécies que compõem a biodiversidade capturada registraram uma participação
de 83,7%, para o peixe espada, sendo categorizada como muito frequente, confirmando estudos
pretéritos realizados pela FAO.
Palavras-chaves: Costa Norte, Rede de arrasto, Biodiversidade capturada.
Apoio: Centro de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade do Norte (CEPNOR/ICMBIO).
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RESUMO: O tambaqui Colossoma macropomum é o principal peixe amazônico que se destaca na
produção aquícola, e seu cultivo apresenta alta relevância e importância econômica para o país. Em
fazendas de cultivo os peixes são submetidos a diversas situações que desencadeiam respostas de
estresse generalizado, que podem ocasionar efeitos deletérios a saúde e até morte dos animais. O
uso de agentes anestésicos naturais durante estas práticas para redução do estresse é promissor, e
alguns óleos essenciais têm se mostrado uma alternativa viável para esta finalidade. O manjericão
Ocimum basilicum, é uma espécie de planta amplamente cultivada, e apresenta potencial para uso
anestésico em peixes, porém seu uso dependerá da eficácia na indução e recuperação dos peixes.
Diante disso, o objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito anestésico do óleo essencial de O.
basilicum para tambaqui. Para tal, 63 juvenis de tambaqui (87,73 ± 6,04 g e 14,18 ± 0,44 cm) foram
submetidos à exposição por imersão aos seguintes tratamentos: (400, 500, 600, 700, 800, 900 e
1000) µl L-1 do óleo essencial de O. basilicum diluídos em etanol (1:10), sendo nove peixes por
tratamento. A indução anestésica foi realizada em aquários de 4 L e a recuperação em aquários com
água livre do agente anestésico com volume de 4L. O tempo de indução anestésica (em segundos)
foi registrado quando os peixes perderam completamente o equilíbrio e foram totalmente incapazes
de recuperar uma posição ereta, estágio 3 da anestesia. Após a indução da anestesia, os peixes
foram submetidos a procedimento de biometria e transferidos para tanques sem anestésico para
avaliar o tempo de recuperação que foi caracterizado pelo retorno ao nado normal e reação a
estímulos externos. De posse dos resultados, os dados foram submetidos a análise de variância
(ANOVA) seguido teste de Tukey, adotando-se nível de significância de 5%. Adicionalmente, a
concentração de óleo essencial e os tempos de indução e recuperação anestésica foram calculados
por análise de regressão linear. Todas as concentrações de óleo essencial testadas promoveram nos
animais sedação e anestesia. Foi observado que a concentração de 400 µl L-1 é capaz de induzir
apenas sedação no tambaqui no período de até 10 minutos. Anestesia ocorreu em concentrações
acima 500 µL L-1 de óleo essencial de O. basilicum, e o tempo para a anestesia foi reduzida com
concentrações crescentes. Já a partir de 700 µL L-1 apresentou tempo para anestesia
significativamente menor que as concentrações iniciais (p <0,05). A concentração de 800 µL L-1
apresentou os melhores tempos para anestesia 228,00 ± 74,58 segundos. Por sua vez, o tempo de
recuperação anestésica aumentou para óleo essencial de O. basilicum com concentrações
crescentes, embora não existiam diferenças significativas entre os tratamentos (p>0,05). Durante 7
dias subsequentes à exposição anestésica não foi observada alteração no comportamento alimentar e
natatório, bem como mortalidade. Logo para fins anestésicos, concentrações a partir de 500 µl L-1
podem ser recomendadas para esta espécie, podendo-se concluir que o óleo essencial de manjericão,
apresenta potencial anestésico e sedativo para o tambaqui.
Palavras-chave: estresse, manjericão, sedação
Apoio: UFMS; Projeto GIGAS
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RESUMO: Poucos são os estudos que avaliam os efeitos dos anestésicos naturais nos parâmetros
hematológicos de peixes, pois apesar de serem naturais, podem ser tóxicos se empregados
incorretamente em concentrações abusivas. Com isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar os
parâmetros hematológicos de pacu Piaractus mesopotamicus anestesiados com eugenol e óleo
essencial (OE) de manjericão (O. basilicum). Para isso, 36 juvenis de pacu (87,73 ± 6,04 g e 14,18
± 0,44 cm) foram aclimatados por 30 dias. Os Animais foram expostos aos seguintes tratamentos:
controle, álcool, OE O. basilicum 300 ul L-1, eugenol 100 ul L-1, e cronometrado o tempo necessário
para atingir o estágio 3 de anestesia (quando os peixes perderam completamente o equilíbrio e
foram totalmente incapazes de recuperar uma posição ereta). Após ser anestesiado 6 peixes de cada
tratamento foi submetido à biometria e colheita sanguínea com seringas banhadas com EDTA 10%.
Para os tratamentos OE O. basilicum 300 ul L-1 e eugenol 100 ul L-1, 12 peixes foram utilizados,
sendo avaliados os parâmetros sanguíneos de 6 animais logo após a anestesia e 6 animais após o
período de recuperação anestésica com recuperação da posição normal de nado e da capacidade de
nado. A partir dessas amostras, foram determinados o percentual de hematócrito, proteínas
plasmáticas totais (PPT), concentração de hemoglobina e a contagem de eritrócitos totais em
câmara de Neubauer. A partir desses resultados foram calculados os índices hematimétricos de
Wintrobe, volume corpuscular médio (VCM) e a concentração de hemoglobina corpuscular média
(CHCM). Os dados, foram submetidos ao teste de Kruskall Wallis seguido de Teste de Dunn para
comparação de medianas, com significância de 95%. Foi observado aumento significativo do
hematócrito p<0,05 nos tratamentos com óleo essencial de O. basilicum e eugenol, tanto para
animais anestesiados como após a recuperação anestésica, que pode ser indicativo de uma contração
esplênica, resultante da resposta à baixa concentração de oxigênio sanguíneo absorvido em
decorrência de aprofundamento em plano anestésico. Contudo, nestas situações ainda é comum
observar aumento no número de eritrócitos circulantes e concentração de hemoglobina, situação
esta que não ocorreu no presente estudo. A contagem total de eritrócitos foi menor (p<0,05) nos
animais expostos ao tratamento álcool, contudo para este mesmo grupo o VCM foi maior
estatisticamente (p<0,05). Os demais parâmetros não diferiram entre os tratamentos. Apesar das
alterações observadas, os parâmetros avaliados estão de acordo com o intervalo de referência para a
espécie. Portanto, o óleo essencial de Ocimum basilicum e eugenol podem ser usados como
anestésicos para Piaractus mesopotamicus, pois nas concentrações testadas não altera os parâmetros
hematológicos.
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RESUMO: Com o trabalho objetivou-se investigar aspectos do comportamento reprodutivo do
ornamental amazônico acará severo, Heros severus. Cinquenta peixes foram distribuídos
aleatoriamente (proporcionalmente machos e fêmeas) em cinco aquário de 200 L (10 peixes/
aquário) para formação de casais foram realizadas observações três vezes ao dia para monitorar
sinais que indicassem a formação dos casais. Após a identificação dos casais, os mesmos foram
transferidos para aquários de 60L, um casal por aquário, com aeração constante e fotoperíodo de
12L:12E. Após o acasalamento, as desovas foram transferidas para caixas plásticas com capacidade
de 35L. Foi observada alteração de pigmentação nos casais. Na formação dos casais observou-se
padrão de corte com duração de cerca de três dias. Após escolha do local para depositar os ovos, o
casal realiza uma série de limpezas. A fêmea libera os óvulos, aderentes e demersais, em lotes que
em seguida são fertilizados pelo macho. A postura dura em torno de 60 minutos. A espécie
apresenta desova parcelada. e cuidado parental durante todo o desenvolvimento dos ovos. São
liberados em média 381±93,83 ovos de coloração amarelada quando fecundados e, esbranquiçada
quando não fecundados. Possuem forma ovoide e características adesivas para fixação no substrato.
Medem 1,63 ± 0,06 mm de diâmetro. Os ovos eclodiram em média três dias após a fertilização e a
taxa de eclosão observada foi de 92,72±6,43%.
Palavras-chave: Aquicultura; Ciclídeo neotropical; Comportamento reprodutivo.
ABSTRAT: The aimed of this study was investigating the aspects of reproductive behavior of the
Amazonian ornamental fish severum, Heros severus. Five 200L aquariums were used to form
couples of the species. In these, 50 fish were randomly distributed (male and female) in the density
of 1 fish / 20 L. Observations were made three times a day to monitor signs indicating the couples
formation. After identification of the couples, they were transferred to 60L aquariums, one couple
per aquarium, with constant aeration and 12L: 12E photoperiod. After mating, the spawns were
transferred to 35L plastic boxes. Pigmentation changes were observed in couples. In the formation
of the couples, a court pattern lasting about three days was observed. After choosing the place to lay
the eggs, the couple performs a series of cleanings. The female releases the adherent and demersal
eggs in batches that are then fertilized by the male. The posture lasts around 60 minutes. This
species has parental care throughout the development of eggs. On average 381 ± 93.83 eggs are
released, eggs are yellowish in color when fertilized and whitish when not fertilized. They have
ovoid shape and adhesive characteristics for fixation on the substrate. They measure 1.63 ± 0.06
mm in diameter. Eggs hatched on average three days after fertilization and the hatching rate was
92.72 ± 6.43%. The species has splitted spawning.
Key words: Aquaculture; Neotropical cichlid; Reproductive behavior.
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1- INTRODUÇÃO
A produção de peixes ornamentais é um componente importante da indústria da aquicultura
em vários países. Este mercado e o de produtos para a aquariofilia são atividades consolidadas, que
movimentam milhões de dólares por ano, sendo de grande importância econômica em muitas
regiões, principalmente em países em desenvolvimento (ANDREWS, 1990; CHAPMAN et al.,
1997; BARTLEY, 2000 e FAO, 2014).
Os asiáticos são os maiores produtores e exportadores de peixes ornamentais. Segundo
Ribeiro (2008), em 2006, Cingapura liderou o ranking como maior exportador, seguido por
Malásia, Indonésia, Sri Lanka e Filipinas, que juntas somaram mais de 118 milhões de dólares
exportados pelo Sudeste asiático. No Brasil, o crescimento da aquicultura ornamental vem seguindo
a mesma tendência de aumento apresentada no cenário mundial. Paralelo ao crescimento da
produção brasileira existe também um desenvolvimento e melhoramento das técnicas de criação,
principalmente àquelas relacionadas à produção de ovos, larvas e juvenis.
Entre as regiões brasileiras, a amazônica possui uma enorme riqueza no que diz respeito a
espécies de peixes que são comercializados como ornamentais, entretanto poucas são reproduzidos
em cativeiro, sendo que a maioria é coletada no ambiente natural (NOGUEIRA, 2003). Segundo as
últimas estatísticas do IBAMA, o Brasil exportou, em 2007, 5,9 milhões de reais em pequenos
peixes de água doce, sendo que 90% desse valor foram provenientes da venda de espécies
capturadas nos estados do Pará e do Amazonas (IBAMA, 2010).
Dentre as espécies de peixes ornamentais de maior importância nesta região, destacam-se o
cardinal (Paracheirodon axelrodi), o néon (Hyphessobrycon innesi), o acará disco (Symphysodon
discus) e as coridoras (Corydoras sp.) (VAL et al., 2000). Além disso, outras espécies da região
Amazônica, como o peixe folha (Monocirrhus polyacanthus), o acari zebra (Hypancistrus zebra) e
o acará severo (Heros severus) merecem atenção pelo grande apelo como peixes ornamentais,
devido a grande exuberância de seus exemplares. Os acarás severos, segundo a distribuição
geográfica descrita por Heckel em 1840, são encontrados em toda a Amazônia, na Guiana, na Bacia
do Orinoco na Venezuela, e na bacia do Tocantins no leste do Brasil (KULLANDER, 1986).
Apresentam características fenotípicas como corpo estreito, dorso achatado visto de frente e
comprimidos lateralmente. Os olhos são relativamente grandes na lateral da cabeça. Os machos, em
geral, são mais coloridos, com nadadeiras em tons de vermelho e laranja, assim como a presença de
coloração vermelho em mosaico pelo seu corpo. A fêmea é geralmente menor e menos colorida,
com um tom de verde oliva predominante. Os juvenis apresentam oito bandas negras verticais
claramente definidas. Quando adultos, após atingirem a maturidade sexual, ocorre uma variação na
intensidade da cor. Mesmo com evidente apelo desta espécie para a aquariofilia, é notória a carência
de informações na literatura a respeito da criação deste peixe em cativeiro (CAMPELO et al.,
2019).
Existem espécies que desafiam a produção comercial, algumas nem sequer tem relatos de
reprodução em cativeiro e são obtidas pelo extrativismo (RIBEIRO et al., 2010). Espécies
endêmicas estão vulneráveis ao desaparecimento em função da ausência de estudos sobre sua
reprodução em cativeiro (LIMA et al., 2001). Além disso, algumas espécies possuem reprodução
descrita somente em revistas de aquarismo, sem que existam estudos sistematizados sobre sua
biologia reprodutiva (KULLANDER e STAECK, 1988).
Desta forma, estudos que aprimoram o domínio das técnicas de reprodução de peixes de
interesse ornamental em cativeiro são fundamentais, uma vez que fornecerão suporte para criação
comercial destes peixes, aumentando a produção, gerando empregos e conservando as espécies
endêmicas ameaçadas (MERCY, 2003). Diante do exposto, com este estudo objetivou-se conhecer
o comportamento reprodutivo do peixe ornamental amazônico acará severo em cativeiro.
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2- MATERIAL E MÉTODOS
As observações do comportamento reprodutivo do acará severo Heros severus foram
realizadas no Laboratório de Piscicultura da Universidade Federal do Pará (UFPA). Os animais
utilizados no experimento eram provenientes do plantel do próprio laboratório.
Um total de 50 peixes (25,2±0,86g e 8,2±0,12cm) foi distribuído aleatoriamente
(proporcionalmente machos e fêmeas) em cinco aquário de 200 L ( 10 peixes/ aquário) para
formação de casais na densidade de 1 peixe/ 20 L. Os aquários foram mantidos sob aeração
constante e fotoperíodo de 12L:12E. As variáveis físico-químicas da água como temperatura (27,20
± 0,08 °C), oxigênio dissolvido (6,26 ± 0,28 mg L-1), pH (5,65 ± 0,47) e condutividade (0,70 ±
0,05 µS/cm) foram monitoradas duas vezes por semana.
Os aquários foram mantidos em sistema estático de água e não apresentavam nenhum tipo de
substrato, com exceção de telhas de cerâmica (14,8 X 43,3 cm). Cada aquário foi munido de duas
telhas, sendo estas dispostas uma em cada extremidade em um ângulo de 45° com as paredes dos
aquários (Figura 1). As telhas serviam de abrigo, além de estimular a formação de casais, uma vez
que os peixes desta espécie demarcam território.

Figura 1 - Aquário de 200L utilizado para a formação dos casais munido com telhas.

As observações de sinais que indicassem a formação dos casais foram realizadas três vezes ao
dia. Após constatação da formação de casal, o macho e a fêmea foram retirados e alojados em
aquários de 60L, contendo 50L de água, devidamente identificados por numeração. Estes aquários,
assim como os de formação de casais, foram mantidos nas mesmas condições: aeração; fotoperíodo;
variáveis físico-químicas da água. Os aquários utilizados para reprodução foram alocados em
prateleiras, de forma que facilitasse a identificação de futuras desovas.
Os aquários para reprodução também não continham nenhum tipo de substrato de fundo, com
exceção de uma manilha de cerâmica com 18 cm de comprimento e 10 cm de diâmetro, alocada no
fundo de cada aquário. As manilhas serviam como abrigo e substrato para postura dos ovos.
Também foi utilizado folhas de papel A4 brancas, para isolar cada aquário individualmente, e os
casais não tivessem contato visual entre si, evitando possíveis comportamentos agressivos.
Os peixes mantidos nos aquários de formação de casais, assim como os casais alojados nos
aquários para reprodução, foram alimentados duas vezes ao dia com ração comercial (Guabi®)
contendo 44% de proteína bruta e peletes entre 1,7 - 2 mm. Para os reprodutores, além da ração,
também foram ofertadas larvas de tenébrio (Tenebrio molitor, Linnaeus 1758) uma vez ao dia,
durante todo período reprodutivo.
Os aquários de formação dos casais foram sifonados duas vezes por semana, a fim de retirar
os detritos acumulados no fundo. Além disso, em intervalos de quinze dias, foi realizada limpeza
dos mesmos com esponja e renovação de 1/3 da água. Já nos aquários de reprodução, a limpeza
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também foi realizada por sinfonagem, duas vezes por semana. No entanto, a rotina era interrompida
quando o casal apresentava indícios de iniciar a desovar.
Após constatação de desovas nos aquários de reprodução, as manilhas contendo os ovos
aderidos foram transferidas para caixas plásticas com capacidade de 35L, devidamente identificadas
com o número do casal e a data da desova. Antes da transferência, 20L de água do aquário do casal
foram sifonados para a caixa plástica de forma a apresentarem as mesmas condições físico-químicas
dos aquários de reprodução de origem. As desovas eram mantidas sob fotoperíodo de 12L:12E e
aeração constante.
No momento da transferência da desova para as caixas de recepção, a manilha com os ovos foi
fotografada com câmera digital FinePix S2800HD (marca FUJIFILM) para que posteriormente os
ovos fossem contados. Além disso, foi realizado monitoramento do tempo de eclosão e taxa de
eclosão. Para a obtenção da taxa de eclosão, utilizou-se a seguinte equação: TE=(número de ovos
eclodidos/numero de ovos totais)x100.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
O padrão de pigmentação do H. severus se modifica durante o período reprodutivo. O macho
(Figura 2A) apresenta tonalidade em tons verde oliva, com o ventre e as bases das nadadeiras em
tons amarelados. A fêmea (Figura 2B) apresenta tonalidade verde oliva no dorso, o ventre
amarelado e bandas negras verticais. Após a desova, tanto o macho quanto a fêmea, alteram o
padrão de pigmentação do corpo. O macho apresenta tonalidade de amarelo claro fazendo com que
o mosaico característico da espécie fique muito evidente, a faixa negra vertical na direção do
pedúnculo caudal também fica evidenciada e as bases das nadadeiras apresentam coloração em tons
alaranjada. A fêmea continua com a tonalidade de verde oliva no dorso e a coloração amarelada do
ventre mais clara, porém as bandas negras ficam menos evidentes, podendo ou não reaparecer ao
sentir uma ameaça. Mesmo não estando no período reprodutivo, é possível identificar o dimorfismo
sexual da espécie pela coloração, sendo mais evidente durante a reprodução. No período de
reprodução, a alteração do padrão de pigmentação observado em casais de H. severus, também foi
observado por Alves et al. (2009) em casais de Apistogramma cacatuoides. Características de
coloração que indicam potencial de acasalamento também podem ser observadas em Betta
splendens (FARIA et al., 2006).

A

B

Figura 2 – Exemplar de H. severus no período reprodutivo. A) macho; B) fêmea

Na formação dos casais observou-se um padrão de corte, onde o macho ao perceber a
presença da fêmea abre as nadadeiras, deixando-as evidentes. Os movimentos de corte são erráticos,
com pequenas vibrações (movimentos rápidos da cabeça e da cauda). O comportamento reprodutivo
dos ciclídeos é bastante complexo, envolvendo competição por parceiro e território, além de fases
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de corte, acasalamento e cuidado parental (CHELLAPPA, 2000; CACHO, 2002). A fêmea responde
aos estímulos do macho e, passa a apresentar as mesmas vibrações corporais que o macho. Disputas
entre os machos por uma fêmea também foram observadas. Esta disputa, muitas vezes, ocorre de
forma agressiva, sendo inúmeras vezes observado confronto bucal, quando os machos mordem os
focinhos uns dos outros. Além disso, ataques com mordidas pelo corpo podem acarretar em perdas
de escamas e em alguns casos pode levar a óbito. De forma semelhante, o Pterophyllum scalare
manifesta agressividade e territorialidade durante a época de reprodução, envolvendo competição
por parceiro e território (seleção de substrato para desova), corte, acasalamento e cuidado parental
(CACHO, 1997). Quando o casal está formado, o mesmo escolhe um local (uma das telhas
dispostas no aquário) para que possam ser depositados os ovos. Assim que escolhido, expulsam
outros peixes que tentam se aproximar do local, demarcando praticamente metade do aquário de
200L. Na maior parte das vezes, a fêmea que expulsa os demais peixes. O mesmo comportamento
foi descrito por Cacho et al. (1999) com P. scalare, Câmara (2004) com S. discus e Alves et al.
(2009) com A. cacatuoides.
A partir das observações realizadas durante o estudo do comportamento reprodutivo do acará
severo, pode-se construir uma tabela contendo a descrição dos eventos ocorridos durante todo
período reprodutivo (Tabela 1).
Tabela 1 - Descrição dos eventos ocorridos no comportamento reprodutivo do acará severo (Heros
severus) descritos neste estudo.
SITUAÇÃO
EXPERIMENTAL

COMPORTAMENTOS

Observações
dos peixes 3
vezes ao dia

Situação neutra:
aquários de 200L

Aproximação, olhar fixo, ameaça,
ataque, mordida, mudança de
coloração, exibição de nadadeira,
confronto bucal, submissão, fuga e
perseguição.

Observação
dos casais 3
vezes ao dia

Situação neutra
(como em 1)

Aproximação, permanência, ameaça,
ataque, mordida, submissão, fuga e
perseguição.

Situação neutra
(como em 1)

Aproximação, permanência e
pequenas vibrações.

Próprio território:
aquários 60L

Aproximação, permanência, corte e
limpeza de substrato.

Próprio território
(como em 4)

Aproximação, permanência, aeração
dos ovos e defesas.

ETAPAS

ANIMAIS

1) Disputa e
estabelecimento
de território
2) Seleção e
obtenção de
substrato para
desova
3) Escolha de
parceiro
4) Corte e
acasalamento
5) Cuidado
parental

Machos e
fêmeas
observados 3
vezes ao dia
Observação
dos casais 3
vezes ao dia
Observação
dos casais 3
vezes ao dia

Após a formação do casal e transferência para os aquários de 60L, o padrão de corte se
intensifica. Quando o casal está apto a reproduzir, tanto o macho quanto a fêmea realizam
comportamento de exibição com vibrações, ficando estes mais frequentes, a fêmea apresenta o
abdômen abaulado e ambos exibem as papilas genitais bem evidentes. Concomitantemente iniciam
a limpeza do substrato com a boca (Figura 3) e exibem um ao outro a coloração característica, já
descrita, com mais intensidade. Antes da postura, em qualquer sinal de ameaça, ambos apresentam
comportamento agressivo, principalmente a fêmea, emitindo ataques de mordidas em direção ao
vidro do aquário. Todo este processo de corte dura cerca de três dias.
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Figura 3 – Casais de H. severus limpando o substrato escolhido para a postura.

Para a postura dos ovos dentro do abrigo (manilha), a fêmea de H. severus encosta o ventre na
lateral inferior do substrato liberando os óvulos em lotes (Figura 4). Os ovos são aderentes e
demersais. Em seguida, os mesmos são fertilizados pelo macho, que também coloca seu ventre
sobre a camada de ovos e libera o esperma com um rápido movimento de corpo e nadadeiras. A
postura dura em torno de 60 minutos.

Figura 4 - Casal de H. severus realizando a postura dos ovos.

O casal de H. severus apresenta cuidado parental durante todo o desenvolvimento dos ovos.
Nesta circunstância, a fêmea ainda apresenta comportamento mais agressivo que o macho, adotando
também comportamento de alerta, exibindo as nadadeiras e emitindo mordidas nas paredes dos
aquários quando sente algum tipo de ameaça (Figura 5). Já o macho apresenta cuidado voltado mais
para a desova, o mesmo geralmente fica dentro do abrigo oxigenando os ovos através dos
batimentos das nadadeiras, principalmente, as peitorais, anais e caudal. No entanto, em certas
ocasiões, ocorre a inversão dos cuidados. Segundo Morley e Balshine (2003), convencionalmente
os ciclídeos dividem-se em três grupos em relação às suas estratégias reprodutivas: os de incubação
bucal (mouth-brooders), os que cuidam dos ovos no substrato e um terceiro grupo que combina as
duas estratégias anteriores. Os ciclídeos apresentam cuidado biparental, onde a prole é protegida por
um ou ambos os pais desde a desova até a independência dos filhotes, o que não é comum nos
peixes de um modo geral (KEENLEYSIDE, 1991; CACHO et al., 1999). No presente estudo
observou-se cuidado biparental dos ovos no substrato pelo H. severus. Característica também
observada por Cacho et al. (1999) em P. scalare, Queiroz (2013) em S. discus e Da Silva et al.
(2014) em estudos com Aequidens tetramerus.
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Figura 5 – Comportamento de exibição das nadadeiras da fêmea em alerta após a postura dos ovos.

Na maioria dos casos, após a retirada da desova, verificou-se que o macho assumiu
comportamento agressivo contra a fêmea, através de perseguições e ataques com mordidas pelo
corpo. Em casos extremos, foi observada morte de três fêmeas. As espécies que apresentam
características reprodutivas associadas à estratégia K, normalmente possuem mecanismos
complexos de ciclo de vida, tais como altos graus de territorialidade, acasalamento e cuidado com a
prole (VAZZOLER, 1996). No presente estudo, foi constatado que o H. severus apresenta
comportamento reprodutivo característico, mesmo estando em confinamento. O estudo também
mostrou que esta espécie possui importante investimento reprodutivo, alocando energia
considerável na produção de ovócitos e proteção da prole.
Diversos estudos indicam baixa fecundidade dos ciclídeos neotropicais quando comparados a
outros grupos de peixes, como os da família characidae (SATO et al., 2003). A fêmea de H. severus
libera entre 235 e 491 ovos (média de 381±93,83). Esses ovos normalmente apresentam coloração
amarelada (Figura 6) quando fecundados e esbranquiçados, com o córion sensível, quando não
fecundados. Possuem forma ovoide e características adesivas para fixação no substrato. Em média
medem 1,63±0,06 mm de diâmetro. Podem ser classificados como telolécitos, devido ao vitelo
concentrado no pólo vegetal, enquanto que as organelas e citoplasma são encontrados no pólo
animal. Os ovos continham muitas gotas de lipídeos de tamanhos variados, inicialmente espalhadas
pela vesícula vitelínica. Durante o experimento os ovos de H. severus eclodiram em média de 72
horas e apresentaram taxa de eclosão de 92,72±6,43%. Também realizaram várias posturas ao longo
do período reprodutivo, caracterizando assim, desovas parcelas.

Figura 6 – Ovos fecundados de H. severus.

A fecundidade está relacionada a vários fatores, como o tamanho dos indivíduos, as condições
ambientais e o comportamento reprodutivo da espécie (ARAÚJO, 2009). Segundo Lagler et al.
(1977), a fecundidade parece ser um parâmetro inversamente proporcional ao grau de cuidado dos
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pais. A taxa de eclosão observada em ovos de H. severus foi maior que a encontrada em estudos
com Melanotaenia praecox, sendo observada taxa de eclosão de 55% dos ovos férteis (RADAEL,
2010).
A desova parcial é uma estratégia comum para os ciclídeos neotropicais, como os casos de
Astronotus ocellatus (SILVA et al., 1993), P. scalare (YAMAMOTO et al., 1999) e
Chaetobranchus flavescens (SANTOS et al., 2004). Esta estratégia reprodutiva permite aumento no
número de ovócitos depositados durante um único período reprodutivo, aumentando assim a
probabilidade de sobrevivência de pelo menos alguns descendentes (NIKOLSKY, 1963). A
estratégia reprodutiva observada em H. severus corrobora com estas informações.
Portanto, o presente estudo serve como base para o aprimoramento do pacote tecnológico da
espécie, uma vez que o domínio da reprodução é primordial para que a espécie produzida em
condições de cativeiro.
4- CONCLUSÃO
Este estudo melhorou a compreensão dos padrões reprodutivos e relações ecológicas para o
H. severus, bem como contribui significativamente para a produção desta espécie em cativeiro
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A propriedade familiar rural é caracterizada por sistemas de produção totalmente
complexos, com diversas combinações culturais, criações de animais e transformações
primárias. As complexidades do sistema de produção também afetam o desempenho de
uma propriedade familiar, entre elas destacam-se o acesso ao insumo de serviços,
disponibilização de assistência técnica, e as condições socioeconômica e climática.
Muitas dessas fogem do controle do produtor, mas se houver uma boa administração da
propriedade por parte do agricultor tudo contribuirá para a sustentabilidade do
empreendimento rural. Este trabalho foi realizado com 34 jovens agricultores familiares,
de 15 a 29 anos, estudantes de nível médio vindos de assentamentos rurais de Presidente
Médici-RO, os quais participaram do Projeto Agroecológico e Cidadão da Juventude dos
Assentamentos na Amazônia, executado pela UNIR/FEATAGRO por meio da Chamada
MCTI/MDA-INCRA/CNPQ Nº 19/2014. Estes jovens receberem capacitações sobre
agroecologia, agricultura familiar, sustentabilidade, gestão de propriedades,
metodologias participativas, tecnologias socioambientais, segurança/ soberania alimentar
e orientações para implantar ou melhorar um projeto produtivo que trouxesse renda com
sustentabilidade para ele e sua família. Dentre os projetos produtivos implantados pelos
jovens, destacam-se: suinocultura; horticultura; piscicultura; granjas; plantio de maracujá,
café, banana e mamão; criação de gado leiteiro e de corte. Foi observado, pelo projeto,
que uma das causas que vem desestimulando os jovens da agricultura familiar no meio
rural é que os mesmos trabalham na propriedade ajudando aos pais, mas não recebem
pelo serviço para atender as suas necessidades pessoais. Muitos pais também não aceitam
as ideias dos filhos, na execução de atividades na propriedade, para melhoria da renda,
caracterizando a falta de confiança e autonomia dos jovens agricultores desestimulandoos em permanecer na sua propriedade rural. Por esse motivo muitos dos jovens migram
para a cidade para trabalhar e estudar buscando outras formações e a não permanência no
meio rural, tendo em vista a ideia de que nas grandes cidades existem facilitação de vida
em comparação ao campo. Portanto, o projeto capacitou os jovens assentados para uma
boa gestão de suas unidades produtivas, bem como na produção por meio dos princípios
agroecológicos, incentivando os jovens a permanecer no seu meio promovendo
desenvolvimento sustentável com geração de renda e com qualidade de vida, acrescentase a formação para organização e liderança, investindo na educação como meio de acesso
as políticas públicas, evitando assim o êxodo rural.
Palavra-chave: Sustentabilidade; Jovem, Agricultor Rural; Autonomia.
Apoio: UNIR/FETAGRO
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AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ZOOTÉCNICO DE DIFERENTES FAMÍLIAS DE
COLOSSOMA MACROPOMUM
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Resumo: Com o constante incremento da piscicultura, a criação de peixes em sistemas intensivos e
semi-intensivos visam suprir a crescente demanda do mercado, entretanto, os produtores se
depararam diariamente com problemas que afetam a sua produção e também os seus investimentos.
Um dos principais problemas relacionados à criação do Colossoma macropomum (tambaqui) peixe
considerado como uma das espécies mais importantes para a economia de vários estados brasileiros,
é a ocorrência de doenças parasitárias e bacterianas. Nesse contexto, o melhoramento genético pode
ser utilizado como uma ferramenta para controle e prevenção de doenças. Diante disto, o objetivo foi
selecionar genótipos elite de C. macropomum para resistência a ectoparasitos em condições de cultivo
e para melhor desempenho zootécnico. O experimento foi realizado na Base de Piscicultura, da UNIR,
campus Presidente Médici, sendo utilizados 180 espécimes de C. macropomum pertencentes a 5
famílias do programa de Melhoramento Genético do Tambaqui (AquaBrasil), acondicionados em
viveiros escavados, com renovação de água diária, recebendo ração comercial, duas vezes ao dia. O
delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com cinco tratamentos (famílias)
e diferentes repetições. Os dados obtidos foram tabulados e submetidos à Análise de Variância
(ANOVA) e quando detectado o efeito dos tratamentos foi realizado teste de médias (Tukey),
considerando o nível de confiança de 95%. Quanto ao desempenho zootécnico das famílias foram
calculados o ganho de peso diário (g.dia-1), ganho de peso final (g), sobrevivência, crescimento em
peso e comprimento e biomassa final, sendo observado que as famílias 1 e 4 demonstram um
desempenho superior as demais famílias. Quanto a análise dos dados de infestação parasitária, podese observar que das 5 famílias avaliadas, a família 1 e 3 demostraram características superiores quanto
a resistência parasitária, uma vez que apresentaram redução no grau de infestação e menores
intensidades de infestação para ambos os ectoparasitos. Ao correlacionarmos as análises de infestação
parasitária e desempenho zootécnico sugerimos, que a seleção de genótipos elite de Colossoma
macropomum para resistência a ectoparasitos em condições de cultivo e com desempenho zootécnico
favorável poderia ser feita com os indivíduos da família 1 e, posteriormente a família 3 para
resistência parasitária e a 4 para desempenho zootécnico. Portanto, sugere-se que o melhoramento
genético possa ser uma ferramenta empregada no controle e prevenção de doenças e ainda com
animais que apresentam um melhor desempenho produtivo, podem responder melhor para a demanda
do mercado desejada.

Palavras-Chave: Parasitismo; Melhoramento genético.
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INTERFERÊNCIA DO pH E LAVAGENS NO RENDIMENTO DA PASTA DE RESÍDUOS
DE MAPARÁ (Hypophthalmus spp.)
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RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi verificar a interferência do pH e lavagens no
rendimento da pasta obtida a partir de resíduos de mapará (Hypophthalmus spp.) oriundo da
indústria frigorífica de Santarém - Pará. No Laboratório de Ensino Multidisciplinar em Recursos
Aquáticos, a partir desses resíduos foi produzida a pasta, utilizando água tratada com pH
previamente ajustado (4.2, 5.2, 6.2 e 7.2), em diferentes quantitativos (1, 2, 3 e 4) de lavagem.
Pesagens foram efetuadas a cada lavagem para verificação do rendimento percentual. O número de
lavagens e o pH influenciam significativamente no rendimento em massa lavada. Apesar de mais
lavagens acarretarem menor rendimento, ainda se recomendam quatro lavagens para obtenção da
pasta de mapará, pois reduzem o sabor e cheiro marcantes de peixe gordo. Entre os pH’s,
recomenda-se o índice 7.2 porque propicia maior rendimento de pasta (61,78%). O pH neutro é
importante para produção de massa, apresentando rendimento adequado e está entre os índices
recomendados para a água destinada à produção de alimentos.
Palavras-chave: Peixe; pescado; subproduto; descarte; aproveitamento.
ABSTRACT: The purpose this research went check the interference of pH and washes in the paste
yield from waste of mapará (Hypophthalmus spp.) from the refrigeration industry of Santarém –
Pará. Starting this waste was produced the paste in the Laboratório de Ensino Multidisciplinar em
Recursos Aquáticos, using treaty water with pH adjusted (4.2; 5.2; 6.2 and 7.2) on differents
quantities (1, 2, 3 and 4) of washing operations. Weighing were made every wash for verification of
percentage yield. The number of washes and pH significantly influence in the yield on mass
washed. Despite more washes cause less yield, still recommended four washes to obtaining the
paste of mapará, because this cause reduction of flavor and smell marking of fat fish. Between
pH’s, recommend the pH 7,2, because it provides higher yield of paste (61.78%) and is in the
recommended range of Ministry of Health for water used in food production. Neutral pH is
important for mass production, because it provides adequate yield and is among the recommended
indexes to the water intended to food production.
Key words: Fish; caught; by-product; disposal; recovery.
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INTRODUÇÃO

De acordo com Chalamaiah et al. (2012), aproximadamente 60% do pescado processado é
responsável pela geração de resíduos, enquanto apenas 40% é designado para o consumo humano.
Esses resíduos (cabeças, vísceras e espinhas, entre outros) são potencialmente danosos ao meio
ambiente, porém nutricionalmente valiosos caso sejam transformados em novos produtos
(MONTEIRO et al., 2012). Esses novos produtos à base de pescado, quando provenientes de
resíduos, podem significar nova opção de renda para os empreendedores, aumentando a
lucratividade e reduzindo o volume de resíduos gerados pelo processamento (JAMAS, 2012;
LOBO, 2014).
Para a elaboração de produtos à base de pescado, é importante a utilização da carne
desossada, sem pele e vísceras, moída, legalmente denominada pasta, mas que recebe outras
denominações (patê, minced fish, surimi, cominutado, entre outras), dependendo da técnica
empregada, ingredientes adicionados e região geográfica (BARROS, 2009; BRASIL, 2017). No
entanto, para transformação dos residuos de peixes em pasta – matéria-prima de alimentos
comestíveis pelo homem – são necessárias verificações nas etapas de obtenção da mesma, de forma
que sejam determinados os detalhes operacionais que assegurem um maior rendimento do produto
final.
O mapará (Hypophthalmus spp.) é um peixe pertencente à ordem Siluriformes e à família
Pimelodidae, representado por quatro espécies das quais três ocorrem na Amazônia: H. marginatus,
H. edentatus e H. fimbriatus (FERREIRA, 2012). O Hypophthalmus spp. possui como
características o corpo comprido, ausência de escamas, três pares de barbilhões, olhos pequenos e
lateroventralmente localizados na parte média da cabeça e nadadeira anal extensa (FERREIRA,
2012). É migrador, habita ambientes lacustres e fluviais, apresenta desova total e alta fecundidade
(RUFFINO, 2004).
Essa espécie é considerada uma das principais bases alimentares da população ribeirinha do
Rio Tocantins, Bacia do Tocantins-Araguaia e uma fonte importante de renda para os pescadores
dessa região. Para a Região Amazônica, da Silva-Júnior et al. (2019) o apontam como importante
recurso pesqueiro para os municípios da região Nordeste do Pará, especialmente para Limoeiro de
Ajuru (1.405 t/ano).
Na obtenção de pasta, a lavagem promove a remoção de componentes solúveis e lipídios sarcoplasma, proteínas, sangue, gorduras e outros compostos azotados - capazes de comprometer o
armazenamento e aceitabilidade do produto, melhorando o odor do produto final, entre outros
atributos (GONÇALVES, 2011; HASSAN et al., 2017). Em relação à proteína, estima-se que
aproximadamente 80-90% da fração hidrossolúvel é perdida durante a lavagem com água (HALL,
1994). O grau de lavagem necessário para produzir a pasta do tipo surimi, de boa qualidade,
depende do tipo, composição e frescor da matéria-prima (HASSAN et al., 2017). No entanto, essa
operação pode acarretar a absorção de água ou sais pela pasta, afetando as características do produto
final (GONÇALVES, 2011).
O número de lavagens, o ciclo e a proporção de água utilizada variam entre os processadores
de surimi (HASSAN et al., 2017). As proteínas miofribrilares, que constituem a maior parte do total
das proteínas, são constituídas principalmente de miosina e actina (proteínas contrácteis), que são
responsáveis pela contração muscular, pela capacidade do músculo do pescado em reter água e pela
capacidade de formação de gel (SÃO MARTINHO, 2011). Na produção de alimentos, a Portaria nº
2.914/2011 do Ministério da Saúde recomenda que no sistema de distribuição de água para
consumo humano o pH seja mantido na faixa de 6,0 a 9,5 (BRASIL, 2004).
Diante dessa situação, é primordial a determinação da interferência do pH e do quantitativo
de lavagens no rendimento da pasta de resíduos de mapará, pois indica ao empreendedor a melhor

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

3

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

característica da água e o adequado quantitativo de lavagens a ser empregado no processo
produtivo, de forma que garanta um maior rendimento de pasta.
2- MATERIAL E MÉTODOS
2.1 - Área de estudo e coleta das amostras: A presente pesquisa foi conduzida no município de
Santarém, localizado no Oeste do Estado do Pará, onde foram coletados os resíduos do fileteamento
de mapará (Hypophthalmus spp.) - constituídos por cabeça e coluna vertebral contendo massa
muscular aderida. Estes resíduos foram obtidos no frigorífico de pescado local na cidade de
Santarém-PA, em outubro de 2018 e levados ao Laboratório de Ensino Multidisciplinar de Recursos
Aquáticos, do Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas, da Universidade Federal do Oeste do
Pará.
2.2 - Obtenção da parte comestível dos resíduos: Os resíduos foram lavados com água tratada e
submetidos à pesagem. Em seguida, a parte muscular foi manualmente extraída com auxílio de
instrumentos perfurocortantes (CALDAS, 2017), sendo então denominada massa de mapará. Essa
massa foi submetida à pesagem e posteriormente utilizada para a produção de pasta lavada de
mapará.
2.3 - Lavagem da massa: Conforme Pereira (2016), a massa obtida a partir dos resíduos foi
submetida a diferentes quantidades de lavagens (1, 2, 3 e 4), utilizando água tratada com pH
previamente ajustado (4.2, 5.2, 6.2 e 7.2). Para a lavagem, a massa de mapará foi imersa em água
fria (10±1°C) previamente tratada e pH ajustado (1:3:1, massa ou pasta muscular: água tratada:
gelo), mantendo-se essa mistura sob agitação por 3 minutos para sanitização e remoção de gordura,
e 5 minutos decantando para facilitar a separação desses elementos. Posteriormente, para
verificação do rendimento percentual, pesou-se em balança analítica somente a parte sólida da
pasta retirada na filtragem com peneira comercial de 1,49mm (PEREIRA, 2016).
2.4 - Rendimento da pasta: Para o rendimento (R), foi utilizada a fórmula R=(Pf+Pi)x100
(SOUZA; INHAMUNS, 2011), onde Pf equivale ao peso final alcançado pelo produto (massa ou
pasta lavada) da etapa considerada (obtenção da parte comestível ou lavagem), e Pi é igual ao peso
inicial da parte (resíduos ou massa) submetida à etapa considerada (acima mencionadas). Os
resultados foram expressos em porcentagem (%).
2.5 - Análises estatísticas: Os dados brutos de rendimento foram submetidos à análise estatística
descritiva e inferencial. Pela análise de variância, foi verificada a influência do pH e do quantitativo
de lavagens no rendimento ao nível de 5% de significância utilizando o programa PAST 2.17
(HAMMER et al., 2001).
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os rendimentos da pasta de resíduos de mapará em relação as lavagens com água tratada em
diferentes pH estão expressos no gráfico 1.
Os rendimentos de pasta são influenciados pelo pH (F = 16,48; p > 0,05), onde constaram-se
que o maior e menor índice foram obtidos com os pH’s 5,2 e 7,2, respectivamente. O número de
lavagens também é capaz de afetar esse rendimento (F = 62,63; p > 0,05), onde se percebe uma
relação inversa à quantidade dessas lavagens.
A retenção de água pela pasta ocorreu predominantemente na segunda lavagem para a
maioria dos pH’s empregados nessa pesquisa, exceto para o pH 5,2 que mostrou continuamente
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uma queda no rendimento, ou seja, não reteve água durante as lavagens. Essa retenção era
visualmente percebida pelo aumento de volume da massa muscular de mapará.
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Gráfico 1 – Rendimento da pasta de mapará (Hypophthalmus spp.) após lavagens em diferentes
pH’s da água. As letras na parte inferior do gráfico apontam o resultado da análise de variância,
sendo as maiúsculas (na ordem crescente da quantidade de lavagens) a relação entre lavagens vs
rendimento, e as minúsculas (na ordem crescente de pH), entre o pH vs rendimento. Letras
diferentes apontam diferenças estatisticamente significativas.
De acordo com Hassan (2017), isso ocorre devido a presença de proteínas miofibrilares,
principalmente o complexo actomiosina.
Apesar de mais lavagens acarretarem menor rendimento, Pereira (2016) recomenda quatro
lavagens para obtenção da pasta de mapará, pois estas propiciam redução do sabor e cheiro
marcantes de peixe gordo e porque seus provadores demonstraram preferência pelos fishburguers
elaborado a partir da pasta mais lavada (quatro lavagens).
Entre os pH’s analisados, recomenda-se o índice 7,2 pois propicia maior rendimento de
pasta (61,78%) e se encontra na faixa recomendada pelo Ministério da Saúde para a água utilizada
na produção de alimentos.
Conforme Almeida et al. (2018) águas mais ácidas podem indicar a presença de
contaminantes, enquanto aquelas com baixa acidez indicam alta dureza, considerada imprópria para
consumo humano.
De forma antagônica ao resultado obtido nessa pesquisa, Murthy et al. (2011) mencionou
que a lavagem do músculo de tilápia com água pH 6,0 favoreceu a menor solubilidade de proteínas.
Dessa forma, é sugerível que o rendimento de carne pode ser uma característica de cada pescado, e
não de todo o grupo.
Valores elevados de pH favorecem a retenção de água na carne, e a recomendação para a
remoção mais eficiente é de pH próximo do ponto isoelétrico das proteínas miofibrilares (MELLO,
2009).
Estatisticamente, o rendimento conforme o número de lavagens ou o pH diferiram
estatisticamente ao nível de 5% de significância (ambos com p-valor > 0,05). Pelo teste Tukey, o
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quantitativo quatro lavagens foi estatisticamente diferente dos demais; já entre os pH’s foi
demonstrada ao menos duas diferenças estatisticamente significativas entre si para cada pH.
4- CONCLUSÃO
Para a obtenção da pasta de mapará (Hypophthalmus spp.) se recomenda a utilização de água
fria com pH previamente ajustado em 7.2, pois propicia maior rendimento em pasta, é mais seguro
para a saúde do consumidor e permite que o empreendedor possa produzir uma maior quantidade de
produto derivado desta pasta.
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RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO E FATOR DE CONDIÇÃO DE Cichla monoculus DO
LAGO GRANDE DE MANACAPURU, AMAZONAS, BRASIL.
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RESUMO: O tucunaré (Cichla monoculus) é um peixe de alto valor comercial no médio sistema
Solimões-Amazonas, com alta participação no desembarque de pescado nos principais portos de
Manaus e Manacapuru, portanto, estudar aspectos da sua biologia é fundamental para embasar
estratégias para seu manejo. Esta pesquisa estudou a espécie de tucunaré C. monoculus e teve como
objetivo determinar a relação peso-comprimento e o fator de condição para exemplares capturados
em um complexo de lagos de várzea do sistema médio Solimões-Amazonas, localizado no município
de Manacapuru/AM. As amostras de C. monoculus foram coletadas mensalmente de agosto de 2017
a junho de 2018, no porto de desembarque pesqueiro da Panairzinha, onde foram obtidos o
comprimento padrão (cm) e peso total (g). Para estimar os parâmetros da relação peso-comprimento
foi utilizada a equação: Pt = a*Cpb, onde Pt corresponde ao peso total do indivíduo; Cp ao
comprimento padrão; a e b o intercepto e o coeficiente angular, respectivamente, da regressão que
caracteriza a relação peso-comprimento. O fator de condição relativo (Kn) foi estimado por meio da
equação: Kn = Pt/a*Cpb, onde Kn é o fator de condição relativo; Pt é o peso total do indivíduo; Cp é
o comprimento padrão; a e b são as constantes da relação peso-comprimento. Duas Análises de
Variância foram empregadas para avaliar a existência de efeito do ciclo hidrológico sobre Kn. O
software R foi utilizado para estimar todas as análises deste estudo. Foram coletados 1.240 espécimes
de C. monoculus, com comprimento padrão variando entre 17,00 e 45,00 cm e peso total mínimo
obtido foi 254,00 g e máximo 2.110,00 g. O ajuste da relação peso-comprimento para C. monoculus
resultou na equação: Pt = 1,05*Cp1,88. O coeficiente de correlação (r) foi de 0,85. O valor do expoente
b foi significativamente menor que 3,0, assumindo crescimento alométrico negativo. O fator de
condição relativo (Kn) apresentou valores mais elevados para o período de vazante e menores valores
para a enchente, com diferença significativa para todos os períodos, com exceção para o período de
cheia. O conhecimento sobre os aspectos biológicos de C. monoculus, assim como sua relação com
fatores ambientais são de grande importância nas tomadas de decisões a respeito da conservação e
uso desse recurso pesqueiro em lagos de várzea.

Palavras-chave: Parâmetros biológicos; alometria; lagos de várzea; tucunaré; Amazônia.
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PARÂMETROS BIOLÓGICOS DE Plagioscion squamosissimus (PERCIFORMES,
SCIANIDAE) NO RIO MACHADO, RONDÔNIA, BRASIL.
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RESUMO: A pescada branca (Plagiosciom sqaumosissimus) é uma espécie de importância
comercial na bacia Amazônica e a determinação de parâmetros biológicos, associados a crescimento
e reprodução, constituem a base para diversas estratégias de manejo. Este estudo teve como objetivo
estimar os parâmetros biológicos da P. squamosissimus em um rio da Amazônia Ocidental. Os
espécimes foram capturados bimestralmente, entre junho de 2013 e junho de 2015, no canal principal
do rio Machado, situado na porção leste do estado de Rondônia. Para estimar os parâmetros da relação
peso-comprimento foi utilizada a equação: Pt = a*Cpb, onde Pt corresponde ao peso total do
indivíduo; Cp ao comprimento padrão; a e b o intercepto e o coeficiente angular, respectivamente, da
regressão que caracteriza a relação peso-comprimento. O fator de condição relativo (Kn) foi estimado
por meio da equação: Kn = Pt/a*Cpb, onde Kn é o fator de condição relativo; Pt é o peso total do
indivíduo; Cp é o comprimento padrão; a e b são as constantes da relação peso-comprimento. O
comprimento médio de primeira maturação sexual (L50) foi estimado calculando-se a porcentagem
de indivíduos adultos (estádios II, III e IV) por classe de comprimento. Os dados foram ajustados
utilizando a função logística: y = 1/(1+exp-b1*(x-b2)), onde y = classe de comprimento; x = indivíduos
adultos; b1 = desvio padrão; b2 = L50. Para analisar os aspectos reprodutivos foi utilizada a seguinte
equação: IGS = Pg/Pt, onde IGS é o índice gonadossomático do peixe; Pg é peso das gônadas; Pt é o
peso total do peixe. Duas Análises de Variância foram empregadas para avaliar a existência de efeito
do ciclo hidrológico sobre Kn e IGS. O software R foi utilizado para estimar todas as análises deste
estudo. Foram coletados 120 espécimes de P. squamosissimus, sendo 86 machos e 34 fêmeas. O
comprimento padrão variou entre 20,00 e 58,40 cm. O peso total variou de 272 a 5000 g. O ajuste da
relação peso-comprimento para P. squamosissimus resultou na equação: Pt = 0,062*Cp2,745. O
coeficiente de correlação (r) foi de 0,88. O valor do expoente b foi estatisticamente menor que 3,0,
assumindo crescimento alométrico negativo. O Kn apresentou valores mais elevados para o período
de enchente e menores valores para a vazante. O L50 foi estimado em 37 cm de comprimento padrão.
O IGS apresentou diferença significativa entre os períodos hidrológicos, com pico de reprodução
ocorrendo no período de vazante e seca. Os resultados deste estudo fornecem informações detalhadas
sobre os aspectos biológicos da espécie P. squamosissimus, que servem de subsídio na tomada de
medidas de conservação dos estoques pesqueiros dessa espécie na região.

Palavras-chave: Fator de condição; biologia reprodutiva; relação peso-comprimento; parâmetros
populacionais.
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RESUMO: Pensando na aceitabilidade, no consumo e no valor nutricional, o cupcfish é um
cupcake desenvolvido pensando num produto inovador que visa introduzir o pescado na dieta de
pessoas que não tem o hábito de consumi-lo em sua dieta diária, e nesse sentido, foi desenvolvido
uma massa pronta visando à implementação proteica para cupcake, tornando-o mais prático, rápido
e nutritivo. O produto foi idealizado e desenvolvido na disciplina de Tecnologia do Pescado II no
Laboratório de Tecnologia e Controle de Qualidade do Pescado (LAPESC), na Universidade
Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), iniciando pelo processo de fabricação da farinha
(desidratação dos filés de peixe, trituração e tamisação); homogeneização dos ingredientes secos
(açúcar demerara, farinha de trigo, farinha do filé de peixe, cacau em pó, fermento químico e raspas
secas de limão), a embalagem (em atmosfera modificada) para garantir maior período de vida de
prateleira ao produto, além de conferir praticidade na hora do preparo, fazendo com que o processo
seja mais fácil. Tem-se como público alvo pessoas fitness, crianças e idosos assim como todas as
pessoas que buscam hábitos alimentares saudáveis, atende todos os tipos de consumidores, porém o
nosso público alvo seriam crianças, idosos e pessoas com dieta limitada e precisam de uma fonte
proteica e queiram sair da rotina de alimentos consumidos. Garantindo um produto sem risco de
engasgo em crianças por não conter espinhas do peixe e rico em minerais essenciais para os idosos.
Apesar de ser um doce no qual leva um produto do peixe em sua composição, preserva a
características de uma boa sobremesa, contendo ingredientes como cacau a 50% e açúcar demerara.
Assim pensando também nos benefícios a saúde do consumidor, agregando os benefícios proteicos
do peixe com excelente combinação do cacau e cítricos. Foram feitas análises sensoriais com
aplicação de um questionário com escala hedônica de aceitação e também escala hedônica de
intenção de compra no ano de 2018 e 2019 totalizando 122 participantes entre homens e mulheres
de faixa etária de idades diferentes em 2018 obtivemos 89.15% de aceitabilidade nesse ano 71.6%
aprovaram e comprariam o nosso produto. A média da escala hedônica foi de 7,7, o índice de
aceitabilidade público masculino foi 68,2% e feminino 75%. Através da análise sensorial foi
possível visualizar o nível de satisfação do produto pronto, onde os avaliadores se surpreenderam
com a ausência de odor e sabor de peixe no bolinho, portando esse seria um produto em potencial a
ser inserido no mercado.

Palavras-chave: Análise sensorial; nutrição; aceitabilidade; produto inovador; mercado
consumidor.
Apoio: UFERSA
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RESUMO: A piscicultura comercial tem muitos prejuízos decorrentes de enfermidades, sendo as
doenças parasitárias responsáveis por grande parcela das perdas. Na região Norte, poucos são os
estudos referentes à sanidade na piscicultura. O objetivo desta pesquisa foi caracterizar a forma de
infestação do parasito Perulernaea gamitanae em Colossoma macropomum. Foram utilizados
peixes da espécie C. macropomum, acondicionados em caixas d’água e em tanques-rede, em
sistema de aeração constante, onde os animais receberam como alimento ração comercial, duas
vezes ao dia. Em ambas as condições experimentais, o período experimental foi de 30 dias, onde
animais sadios estiveram em contato com animais naturalmente infestados e, onde animais sadios
estiveram em contato com o substrato de uma piscicultura com presença de P. gamitanae. Não foi
possível observar a existência de um processo de infestação do parasito em Colossoma
macropomum em estudo. Pelo contrário, foi observado que ao longo dos 30 dias experimentais,
alguns tambaquis naturalmente infestados passaram a não exibir mais os parasitos em seu
organismo. As condições do meio, como por exemplo os conteúdos de matéria orgânica, muito
provavelmente foram propicias para o desenvolvimento de outras formas de vida, como Aelossoma
sp. e rotíferos.

Palavras-chave: Piscicultura; Parasito; Tambaqui; Sanidade.
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RESUMO: Moluscos são recursos pesqueiros bastante explorados comercialmente ao redor do
mundo, com grande potencial alimentício. Buscou-se traçar um perfil de consumo de moluscos
pelos habitantes da comunidade de São Francisco do Carapanari/Santarém/Pará e apresentar
informações acerca de sua condição sócio econômica. Para isso, elaborou-se um questionário e
entrevistou-se 114 moradores. Verificou-se que a maioria dos entrevistados (91,2%) nunca tinha
consumido moluscos e os motivos foram classificados em: Não sabia o porquê (64,08%), por falta
de conhecimento (11,65%), por gosto pessoal (19,42%), porque não saber as maneiras de preparo
(0,97%), por falta de curiosidade (0,97%) e por falta de oportunidade (2,91%). Sobre a renda
familiar pode-se notar que 68 entrevistados possuíam até um salário mínimo (59,6%), onde apenas
2 deles relataram ter consumido os moluscos (1,7%), ao contrário dos outros 66 entrevistados
(57,9%). Em até dois salários, foram enquadrados 24 entrevistados, onde 3 deles já consumiram os
moluscos (2,7%) e 21 afirmaram que nunca consumiram (18,4%). Em até três salários, encontrou-se
10 entrevistados (8,8%), onde apenas 1 afirmou já ter consumido os moluscos (0,9%) e os outros 9
nunca consumiram (7,9%). Em mais de três salários, 12 entrevistados se encaixaram (10,5%), onde
4 já consumiram (3,5%) e 8 não consumiram (7,0%). Com essa análise, é possível perceber que
quanto maior a renda familiar mais se tem relatos de consumo alimentício dos moluscos por parte
dos habitantes.
Palavras-chave: potencial alimentício, bivalve, Amazônia.
ABSTRAT: Mollusks are widely exploited fishing resources around the world with great food
potential. We sought to draw a profile of shellfish consumption by the inhabitants of the
community of São Francisco de Carapanari / Santarém / Pará and to present information about
their economic condition. To this end, it prepared a questionnaire and interviewed 114 residents.
It was found that the majority of respondents (91.2%) never consumed mollusks and the reasons
were classified as: Did not know why (64.08%), for lack of knowledge (11.65%), for personal
taste (19.42%) for not knowing how to prepare (0.97%), lack of curiosity (0.97%) and lack of
opportunity (2.91%). Regarding a family income it can be noted that 68 respondents had up to
one minimum wage (59.6%), and only 2 of them are related to mineral water consumption
(1.7%), unlike the other 66 respondents (57 , 9%) In up to two tests, 24 respondents were
framed, where 3 of them had consumed mollusks (2.7%) and 21 reported that they never
consumed (18.4%). In up to three series, 10 respondents (8.8%) were found, where only 1
claimed to have consumed shellfish (0.9%) and 9 never consumed (7.9%). In more than three
series, 12 respondents fit (10.5%), where 4 have consumed (3.5%) and 8 have not (7.0%). With
this analysis, it is possible to realize how much higher the family income is more related to the
food consumption of molluscs by the inhabitants.
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1- INTRODUÇÃO
Moluscos são recursos pesqueiros bastante explorados comercialmente ao redor do mundo e sua
captura vem crescendo ao longo dos anos, passando de 6,8 milhões de toneladas em 2011 para
16,9 milhões de toneladas em 2016, segundo a base de dados atualizados da FAO (2018).
Os moluscos límnicos podem ser encontrados em vários tipos de coleções hídricas, tais como
rios, riachos, lagoas, açudes, valas e alagados, preferindo geralmente águas tranquilas ou de
curso lento (BARBOSA, 1995).
De acordo com Simone (2006), uma revisão dos moluscos terrestres e de água doce do
Brasil, registrou 1074 espécies, das quais 373 são de água doce. Para a região amazônica não
existem estimativas concisas para o número de espécies de moluscos de água doce e terrestres
(PIMPÃO, 2009), bem como seu potencial alimentício. Devido à importância ecológica e
ambiental do Filo Mollusca foi iniciado no ano de 2016, na Universidade Federal do Oeste do
Pará, trabalhos à cerca das espécies de moluscos que habitam as praias de Santarém-PA, assim
como seu potencial nutricional. Foi constatado que duas espécies de mexilhão (Prisodon
obliquus e Prisodon corrugatus), apresentam valor nutritivo (SANTOS et. al., 2017).
Segundo alguns relatos, os habitantes das comunidades onde essas espécies são encontradas,
não têm o costume de utilizá-las como alimento. Para saber se tais boatos são verdadeiros
resolveu-se fazer um estudo junto à comunidade de São Francisco do Carapanari, localizada no
município de Santarém-PA, próxima a Universidade Federal do Oeste do Pará, onde existe
grande abundância dessas espécies.
Tem-se como hipótese que os habitantes não utilizam os moluscos como alimentos e que os
motivos estejam relacionados com a condição econômica, com a falta de informação e cultura a
respeito do assunto. Até porque essas espécies são naturais de outras regiões do planeta e ao
longo do tempo foram introduzidas na região, o que talvez implique no desconhecimento de seu
valor nutricional e falta de hábito por parte da população em considerá-las como alimento.
Neste contexto, tem-se como objetivo traçar o perfil da população de São Francisco do
Carapanari-Santarém-PA, quanto aos hábitos alimentares, o conhecimento a respeito do uso dos
moluscos como alimento, sua escolaridade e sua renda mensal.
2- MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida na comunidade de São Francisco do Carapanari, Rodovia
Interpraias, S/N-Km 4-Curuatatuba, situada às margens do Rio Tapajós, na cidade de SantarémPA. Antes da visita à comunidade alvo do projeto, reuniões foram realizadas para construção do
questionário a ser aplicado, utilizando-se a metodologia de Parasuraman (1991). Posteriormente,
a comunidade foi visitada e aplicou-se o questionário, cujos dados foram dispostos em planilhas
eletrônicas para processamento e análise.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram realizadas 114 entrevistas, verificando-se que a maioria dos entrevistados (91,2%)
nunca consumiu moluscos. Os motivos relatados foram: por não saber o porquê do não consumo
(64,08%), por falta de conhecimento (11,65%), por gosto pessoal (19,42%), por não saber maneiras
de preparo (0,97%), por falta de curiosidade (0,97%) e por falta de oportunidade (2,91) (tab. 1).
Tabela 1 – Motivos do não consumo de moluscos (%)
Motivos
Quantitativo
Percentual
66
64,08
Não sabe

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

3

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

Falta de conhecimento
Gosto pessoal
Maneiras de preparo
Curiosidade
Oportunidade
Total

12
20
1
1
3
103

11,65
19,42
0,97
0,97
2,91
100

Gráfico 1 – Percentuais dos motivos pelos quais os habitantes não consumiam moluscos.

A renda familiar de cada entrevistado foi classificada em 4 categorias: até um salário
mínimo, até dois salários, até três salários e mais que três salários. Notou-se que 68 entrevistados
possuíam renda familiar de até um salário mínimo (59,6%), onde apenas 2 deles relataram já
terem consumido os moluscos (1,7%), ao contrário dos outros 66 entrevistados (57,9%). Na
categoria de até dois salários, foram enquadrados 24 entrevistados, onde 3 deles já consumiram
os moluscos (2,7%) e 21 afirmam que nunca consumiram (18,4%). Em até três salários,
encontraram-se 10 entrevistados (8,8%), onde apenas 1 afirmou já ter consumido os moluscos
(0,9%) e os outros 9 nunca consumiram (7,9%). Em mais de três salários, 12 entrevistados se
enquadraram (10,5%), onde 4 já consumiram (3,5%) e 8 não consumiram (7,0%).
Tabela 2-Renda familiar dos entrevistados (%)
Até um
Até dois
Até três
salário
salários
salários
68
24
10
Entrevistados
59,6
21,1
8,8
Percentual
(%)
Já consumiram o molusco
2
3
1
Entrevistados
1,7
2,7
0,9
Percentual
(%)

Mais que
três salários
12
10,5

Total

4
3,5

10
8,8

114
100
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Entrevistados
Percentual
(%)

Não consumiram o molusco
66
21
9
57,9

18,4

7,9

8

104

7,0

91,2

Com essa análise, é possível perceber que quanto maior a renda familiar mais se tem
relatos de consumo dos moluscos como alimento. Isso pode ter relação com o modo de vida das
pessoas de maior renda, que tem acesso a outras culturas existentes na região norte e até mesmo
em outros estados do Brasil. Em outras regiões, principalmente no sul do país, o costume de se
alimentar de moluscos é algo comum, já em Santarém é uma cultura pouco difundida, tanto que
esses moluscos são desprezados e até vistos como pragas que aparecem durante a seca, período
em que estão desenvolvidos.
Com relação a escolaridade dos entrevistados, esta foi classificada em 4 categorias: SE –
sem escolaridade, EF – ensino fundamental, EM – ensino médio e ES – ensino superior.
Ressaltando que, para estabelecer essa classificação, nos ensinos fundamental, médio e superior,
entraram aqueles entrevistados que concluíram ou estão concluindo o ensino reportado.
Pode-se perceber que 11 entrevistados não possuem escolaridade (9,65%), 51 possuem
ensino fundamental (44,74%), 35 possuem ensino médio (30,70%) e 17 possuem ensino superior
(14,91%). Dentro desses valores, na categoria SE não encontrou-se entrevistados que
consumissem moluscos (0%), entretanto encontrou-se 5 na categoria EF (4,39%), 1 na categoria
EM (0,88%) e 4 na categoria ES (3,51%).
Tabela 3 – Escolaridade dos entrevistados (%)
SE
EF
EM
ES
Total
11
51
35
17
114
Entrevistados
9,65
44,74
30,70
14,91
100
Percentual
Já consumiram o molusco
0
5
1
4
10
Entrevistados
0
4,39
0,88
3,51
Percentual
8,78
Não consumiram o molusco
11
46
34
13
104
Entrevistados
9,65
40,35
29,82
11,40
91,22
Percentual
Os resultados apresentados na tabela 2, mostram um comportamento semelhante ao
encontrado na renda familiar. Pode-se afirmar que existe uma relação de comportamento entre
escolaridade, renda e consumo, que quanto maior a escolaridade, maior a renda familiar, e por
conseguinte, maior o consumo.
Outra explicação para o não consumo pode estar associada a pouca literatura e
conhecimento sobre as espécies de moluscos que ocorrem na região, sobre seu potencial
proteico, sua toxicidade e as informações sobre os possíveis danos à saúde de quem os consome.
Essas limitações dificultam a possibilidade dos moradores em verem os moluscos como alimento
ou como uma forma de aumentar sua renda familiar.
4- CONCLUSÃO
Conclui-se que, a população residente em sua maior parcela não consome os moluscos
estudados e apresentam renda e escolaridade baixa.
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SAÚDE E RISCOS OCUPACIONAIS DOS PESCADORES DE CARANGUEJO-UÇÁ Ucides
cordatus (CRUSTACEA: DECAPODA: BRACHYURA) DA VILA DE CAFEZAL NO
MUNICÍPIO DE MAGALHÃES BARATA, PARÁ
Arthur da Silva e Silva¹*; Hanna Stefanie dos Reis Dinis²; Marcelo Hosano de Jesus3
Lins Erik Oliveira da Silva4
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RESUMO: A captura do Ucides cordatus popularmente conhecido como caranguejo-uçá no litoral
Norte do Brasil, é realizada por um grande contingente humano, em especial no Nordeste Paraense,
mesorregião do estado do Pará, principalmente nos povoados adjacentes aos ecossistemas de
manguezais, na qual quase todas as famílias estão envolvidas direta ou indiretamente na captura do
crustáceo. Este fato torna tal atividade de grande importância social e econômica, refletindo a
cultura e as tradições locais. Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a pesca é
reconhecidamente uma das atividades laborais mais perigosas do mundo e coloca os pescadores em
risco de morte sete vezes a mais se comparado com outros setores industriais juntos, sendo os
naufrágios, condições adversas do tempo e encontro com animais aquáticos perigosos as principais
causas de acidentes registradas. Nessa conjunção destas dificuldades laborais enfrentadas por
milhares de pescadores de caranguejo-uçá do litoral paraense, é que o estudo objetivou
disponibilizar maiores informações do estado de saúde e riscos ocupacionais a qual trabalhadores da
pesca de caranguejo-uçá da Vila de Cafezal no município de Magalhães Barata, nordeste do estado
do Pará, estão submetidos. A pesquisa de campo foi realizada de caráter quanti-qualitativo, com
uma amostra aleatória de 20 pescadores de caranguejo-uçá, utilizando questionários semiabertos
para as coletas de informações. Realizou-se visita ao principal porto da vila de Cafezal e locais de
captura do caranguejo-uçá para observação, registro fotográfico, investigação dos processos durante
o trabalho de captura, dos fatores de riscos de acidentes e doenças a qual estão submetidos os
trabalhadores que atuam na captura do crustáceo, além de contatos com os líderes locais das
associações de pesca e de moradores da região estudada. Dos 20 pescadores que participaram da
pesquisa respondendo o questionário, todos são do sexo masculino, conforme já revelado por
estudos realizados por Nogueira et al (2017), em que predominantemente a atividade pesqueira e
exercida por homens. A média de idade dos pescadores para a Vila de Cafezal é de 51 anos, o que
revela uma idade avançada para quem necessita de vigor físico para o desempenho da atividade. O
tempo médio de permanência na atividade de captura é de 6 horas e 10 minutos, durante 5 dias da
semana, em que 14 entrevistados relatam não realizar paradas para descanso durante a jornada de
trabalho. Do total de pescadores participantes, 18 autodeclararam seu estado de saúde sendo bom.
Quando perguntado, quanto aos sintomas ocasionados pelos riscos ocupacionais (químicos, físicos e
biológicos), 18 relatam sentir dor de cabeça, seguido de ardor nos olhos nos últimos 15 dias que
antecederam as entrevistas, ocasionados pela exposição ao sol, corroborando com Pena (2014) que
em seu estudo com pescadores de caranguejo, registrou riscos relacionados às exposições prolongadas
de radiações solares. 17 pescadores não apresentaram falta de ar e nem dificuldades para dormir.
Quanto a doenças relacionadas ao trabalho, 12 pescadores manifestaram que já estiveram doentes
(cortes nas mãos) em decorrência de acidentes durante a atividade laboral, bem como o contato com
material (óleo diesel) usado na pele do corpo para afugentar insetos.
Palavras-chaves: Acidentes de trabalho, Crustáceos, Pesca na Amazônia
Apoio: Laboratório de Estudo em Pesca do Nordeste Paraense – LEPENP/IFPA Campus Castanhal.
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DESEMPENHO ZOOTÉCNICO E DESENVOLVIMENTO GONADAL DE JUVENIS DE
ROBALO-FLECHA Centropomus undecimalis ALIMENTADOS COM 17β–ESTRADIOL E
17α–METILTESTOSTERONA
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RESUMO: O Brasil apresenta um grande potencial para produção de peixes em ambientes
marinhos/estuarinos, entretanto, isso ainda não é realidade por vários fatores, dentre eles a
tecnologia de produção ainda limitada de algumas espécies nativas promissoras, como é o caso do
robalo-flecha Centropomus undecimalis. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho
zootécnico e desenvolvimento gonadal de juvenis de C. undecimalis após alimentação com ração
(45% PB) contendo 17β-estradiol (E2) e 17α-metiltestosterona (MT). Para tanto, 450 peixes
(9,6±0,1g com um ano de idade) foram submetidos a um delineamento experimental inteiramente
casualizado contendo três tratamentos em triplicata. Os tratamentos foram: 1ª) ração sem adição de
hormônio (grupo controle); 2ª) ração com 100 mg de E2 por kg; 3ª) ração com 60 mg de MT por kg,,
fornecidas durante 55 dias. Após o término da alimentação com hormônio os peixes foram
alimentados com a mesma ração, sem adição de hormônio, durante 313 dias, totalizando 368 dias.
Não se verificou efeito (P>0,05) dos tratamentos sobre os parâmetros zootécnicos avaliados. Porém,
verificou-se os valores médios de 30,0±1,7g para peso final, 16,3±0,3cm de comprimento total
final, 20,4±1,87g de ganho de peso, 0,3±0,02% de taxa de crescimento específico, 95,3±3,9% de
sobrevivência, 2,2±0,2 de conversão alimentar aparente. Não foram encontradas estruturas
morfológicas da completa diferenciação sexual ou não se observou células especificas de ovários ou
testículos ao final dos 368 dias. Conclui-se que as alimentações contendo 17β-estradiol e 17αmetiltestosterona não influenciaram o desempenho zootécnico de juvenis de C. undecimalis após
um ano de alimentação.

Palavras-chave: feminização, masculinização, administração hormonal, piscicultura marinha.
Apoio: Bolsa de Mestrado CNPq.
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CINÉTICA ESPERMÁTICA APÓS ATIVAÇÃO POR DIFERENTES SOLUÇÕES E
FERTILIZAÇÃO ARTIFICIAL DE OVÓCITOS DE Steindachneridion parahybae
(STEINDACHNER 1877) POR ESPERMATOZOIDES CRIOPRESERVADOS
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RESUMO: Objetivou-se avaliar a fertilização do sêmen criopreservado de S. parahybae utilizando
diferentes soluções ativadoras. Para tanto, utilizou-se um pool de sêmen de seis machos (2,5±0,5kg)
diluído em uma solução crioprotetora composta por 8,5% de glicose, 0,25% de leite em pó integral e
10% de metanol nas proporções 1:1 e 1:3(sêmen:solução crioprotetora), após diluído, realizou-se o
envaze do sêmen em palhetas de 0,5mL e congelado em vapor de nitrogênio (Dry-shipper – 12
horas) e transferido para o botijão de nitrogênio líquido (4h) antes do descongelamento (água a 25°C
durante 10s). O sêmen descongelado foi avaliado parâmetros espermáticos: MOT, VCL, VAP, VSL,
STR, WOB, PROG e BCF pelo método computadorizado (software ImageJ/plugin CASA), através
dos ativadores espermáticos a 40, 80 e 120mM de frutose, sacarose, glicose, KCl, NaCl e água
destilada. Posteriormente, um pool de ovócitos provenientes de três fêmeas (2,3±0,7kg) foram
utilizadas para a fertilização, para tanto, utilizou-se 1g (336 ovócitos) fertilizado com 750.000
espermatozoides móveis ovócito-1 e ativado com 10mL das soluções ativadoras. Como controle,
utilizou-se sêmen fresco de outros três machos (3,0±1,0kg) ativados com as mesmas soluções
ativadoras para o sêmen criopreservado (40 e 80mM de sacarose, glicose, frutose, NaCl e KCl).
Verificou-se efeito fatorial (P<0,05) para a MOT, VCL e BCF para o sêmen fresco e nas diluições
1:1 e 1:3. Para VAP, VSL, STR e PROG o efeito fatorial (P<0,05) foi verificado para sêmen fresco
e na diluição 1:1 e para WOB efeito fatorial (P<0,05) apenas para o sêmen fresco. Para os
parâmetros espermáticos, soluções ativadoras contendo 40 e 80mM de açúcares proporcionaram
melhores qualidades espermáticas. Para as taxas de fertilização e eclosão, o sêmen fresco
apresentou maiores valores(P<0,05) ao ser comparado com o sêmen criopreservado e as soluções
ativadoras contendo 40e 80mM não influenciaram (P>0,05) as taxas. Larvas normais não
apresentaram efeito (P>0,05). Conclui-se que é possível obter larvas viáveis a partir de sêmen
criopreservado e que as soluções ativadoras testadas não proporcionaram melhorias nas taxas de
fertilização e eclosão em S. parahybae.
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OCORRÊNCIA DE Dermocystidium sp. NA ESPECIE AMAZÔNICA Nannostomus Beckfordi
COMERCIALIZADO NO ESTADO PARÁ
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RESUMO: O comercio de peixes ornamentais tornou-se uma atividade altamente rentável, no
Brasil, a região Norte é conhecida como a maior exportadora de peixes ornamentais Amazônicos
oriundo do extrativismo, sendo essas espécies também comercializadas nas lojas de aquarismo da
região. Contudo, a comercialização de peixes ornamentais no mercado nacional e internacional,
gerou uma preocupação com disseminação de patógenos, podendo torna-se um gargalo dentro dos
segmentos da cadeia produtiva de peixes ornamentais. Recentemente, no Brasil, foi identificada a
presença de Dermocystidium sp. infectando peixes de água doce. Este parasito mesomycetozoa, é
altamente patogênico, possuindo como principal sinal clínico a formação de cistos na pele com
endosporos esféricos. Contudo, não existia relatos de seu parasitismo em peixes ornamentais
amazônicos no território nacional. Logo, objetivo do presente estudo foi identificar os fatores de
risco associados à ocorrência de Dermocystidium sp. em peixe lápis Nannostomus beckfordi
comercializados em Belém, estado do Pará. Para tanto, 282 espécimes de N. beckfordi
(4,60±0,42cm; 0,467±0,07g) foram coletados em três lojas de aquarismo, durante a coleta foi
aplicado um questionário para a caracterização do empreendimento. Em laboratório, foi realizada a
análise macroscópica da superfície do corpo e nadadeiras com auxílio de esteromicroscópio. Os
cistos de Dermocystidium sp. presentes nos peixes foram extraídos, medidos e conservado em
álcool 100%. Posteriormente, foram quantificados e realizados os índices parasitários (prevalência,
intensidade média e abundância). Os cistos apresentaram comprimento variando de 370,1 a 4.800
µm (média de 95, 44±18,52 µm), com esporos arredondado medindo entre 4,3 e 5,5 μm (4,84 ±
0,41 μm) de diâmetro. A maior prevalência (49,10±3,86%) e intensidade média (3,25±0,53) de
Dermocystidium sp. nos observado nos peixes da loja 2. Sendo, os fatores alta densidade e espécies
diferentes (aquários comunitários) aumentam as chances de infestação (Odds ratio) em 3,67 e 4,90,
respectivamente. Portanto, a associação de aquários comunitários de N. beckfordi e a alta densidade
de estocagem são os fatores de maior risco de infestação desse peixe por Dermocystidium sp.
Palavras-chave: Mesomycetozoa; Odds ratio; Parasitologia; Peixe Ornamental Amazônico.
Apoio: Capes; Embrapa.
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RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO DO PAMPO (Trachinotus carolinus) CAPTURADO
EM ZONA DE ARREBENTAÇÃO NO LITORAL NORTE DE PERNAMBUCO
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RESUMO: O Pampo (Trachinotus carolinus), um recurso pesqueiro de elevada importância
econômica na região nordeste do Brasil, possui como uma das suas principais características o alto
rendimento de filé. Nesse sentido, as estimativas da relação entre o peso e comprimento tornam-se
importantes ferramentas para a conservação e gerenciamento da atividade pesqueira que incide sob
o pampo. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo estimar os parâmetros da relação
peso-comprimento em juvenis de Trachinotus carolinus, a fim de gerar parâmetros de crescimento
que são fundamentais para o manejo da espécie. Arrastos na praia de Ponta de Pedras, no município
de Goiana em Pernambuco, foram realizados entre os meses de agosto de 2013 e julho de 2014. A
rede utilizada foi do tipo picaré, medindo 20 m x 2 m e malha com 5 mm entrenós. Dados
biométricos referentes ao comprimento total (CT) e peso total (PT) dos indivíduos capturados foram
mensurados. Os parâmetros da relação (a = intercepto e b = coeficiente angular) foram estimados
através de uma regressão linear, expressa pela equação log (PT) = log a + b * (log (CT)). O teste t
de Student foi utilizado para verificar a existência de diferenças significativas entre os valores de b,
quando perto de isometria (b = 3), respeitando o intervalo de confiança de 95%. A análise estatística
foi executada no software R usando o pacote Fishery Stock Analysis (FSA). Foram coletados 229
indivíduos de T. carolinus, com CT variando de 1,1 e 15,6 cm e média de 7,07 ± 2,72 cm, enquanto
o PT obedeceu ao intervalo de 0,2 a 46 g, com média de 6,68 ± 6,7 g. Os parâmetros da relação e
seus intervalos de confiança estimados para o pampo foram, respectivamente: a = 0,0147 ± 0,0023 e
b = 2,9398 ± 0,0898. O valor de b encontrado não difere estatisticamente de b = 3 (p = 0,1876),
apesar disso, o resulta exposto é próximo ao limite máximo do intervalo de confiança de b ≥ 3.
Assim, conclui-se que o crescimento da espécie é alométrico, com tendência negativa, resultado
este coerente com os dados das análises estatísticas apresentadas. O aporte de água doce com
nutrientes existentes na região, fator capaz de interferir na nutrição dos peixes, pode ser um dos
eventos responsáveis pelas alterações locais nas taxas de crescimento da espécie.

Palavras-chave: Alometria, Carangidae, Arrasto de praia.
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DISTRIBUIÇÃO SAZONAL DAS VARIÁVEIS FÍSICAS E QUÍMICAS NA ÁREA DE
INFLUÊNCIA DIRETA DO PORTO DE SANTARÉM, PA.
Alexsandra Ramos Guerreiro1*; Ezequias Procópio Brito2; Zélia Maria Pimentel Nunes3; José
Reinaldo Pacheco Peleja4; Inácio Barros Junior5.
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RESUMO: O presente trabalho realizou o monitoramento das variáveis físicas e químicas
da água na Área de Influência Direta (AID) do Porto de Santarém, Estado do Pará, objetivando
avaliar a influência do índice pluviométrico e nível fluviométrico na distribuição dessas variáveis. O
estudo foi conduzido na AID do Porto de Santarém, PA. As coletas foram realizadas ao longo de
quatro estações de amostragens georreferênciadas, denominadas de P1, P2, P3 e P4. Foram
realizadas coletas diurnas e bimensais entre novembro de 2017 e setembro de 2018, totalizando 24
amostras ao final do estudo. Foi usado um multianalizador de água (HORIBA U-10) para
determinação da temperatura (°C), oxigênio dissolvido (mg.L-1), pH, condutividade (µS.cm-1) e
turbidez (UNT). As amostras de água para análise do fósforo total, amônia, nitrato, nitrito e
clorofila-a foram coletadas na subsuperfície, com auxílio de uma garrafa de Nansen e em seguida
colocadas em frascos esterilizados de polietileno (500 mL) e conduzidas ao laboratório de Biologia
Ambiental da UFOPA. As análises químicas foram realizadas seguindo o protocolo do Standard
Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA-AWWA-WPCF, 2012). O software
Past 3.25 foi utilizado para executar uma ANOVA one way (p <0,05), considerando as premissas de
normalidade e homogeneidade. O valor médio das variáveis registrado durante os quatro períodos
sazonais (enchente, cheia, vazante, seca) foram comparados a fim de verificar os efeitos da
sazonalidade. Em caso de diferença média, o teste de Tukey foi aplicado. As relações entre as
variáveis ambientais foram analisadas por meio de uma Análise de Componentes Principais (PCA).
O nível fluviométrico máximo (7.0 ± 0.13 m) coincidiu com o mês de maior precipitação
acumulada (253.4 mm), enquanto que o menor nível do rio (1.9 ± 0.21 m) coincidiu com o mês de
ausência de chuvas, novembro (seca). A análise de variância (ANOVA) indicou pouca variabilidade
no valor das variáveis ambientais durante o período de estudo. A temperatura, condutividade,
nitrito, nitrogênio amoniacal, fósforo total e clorofila-a não apresentaram diferença significativa
(p>0,05) ao longo do ciclo hidrológico. Porém, a turbidez, pH, nitrato e o oxigênio dissolvido
apresentaram diferença significativa (p<0,05) entre diferentes fases do ciclo hidrológico. O
resultado da PCA permitiu identificar as variáveis abióticas que diferenciaram as quatro fases do
ciclo hidrológico, sendo que os dois primeiros componentes explicaram 58.6% da variabilidade
total dos dados. A concentração e distribuição temporal das variáveis abióticas são afetadas por
fatores naturais como a sazonalidade das chuvas e o pulso de inundação, porém outros fatores como
a presença de efluentes domésticos descarregados diariamente no rio, operações portuárias,
dragagem, docagem, o estresse hidrodinâmico provocado pela movimentação de embarcações e a
água de lastro descarregada por navios mercantes podem estar provocando significativas alterações
nas características físicas e químicas da água na AID do Porto de Santarém. Sugerem-se estudos
frequentes sobre o monitoramento da qualidade física, química e biológica da água na área de
estudo como forma de medir a magnitude das mudanças na estrutura e função dos ecossistemas,
frente às atividades portuárias.
Palavras-chave: tapajós, variáveis ambientais, sazonalidade, pulso de inundação.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

1

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

A MORFOMETRIA DAS OSTRAS COMO FATOR DETERMINANTE NA COMPOSIÇÃO
DO BIOFOULING
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RESUMO: O biofouling é um dos principais problemas acometidos em cultivos de ostras. Diversos
fatores abióticos e bióticos influenciam na composição do biofouling. Objetivou-se testar a hipótese
de que a riqueza e a abundância de macrobentos que compõe o biofouling está associado a superfíce
de ostras Crassostrea tulipa cultivadas no litoral Amazônico. Para tanto, realizou-se nove coletas
entre maio/2016 e abril/2017, amostrando-se 30 ostras/mês na ostreicultura da Associação dos
Agricultores, Pecuaristas e Aquicultores – ASAPAQ. Primeiramente retirou-s o biofouling da
superfície das ostras, realizando posteriormente a triagem, quantificação e identificação taxonômica
dos organismos. Para verificar a diferença estatística entre a riqueza e a abundância do biofouling por
classes de tamanho aplicou-se uma ANOVA, seguido de um Teste de Tukey. Os resultados deste
estudo, confirmam a hipótese da riqueza está associada a superfície da ostra, indicando que ostras
maiores apresentam um maior número de espécies quando comparadas as menores. No entanto,
refutou a hipótese quando relacionou-se a abundância. Recomenda-se uma análise aprofundada da
influência de anomalias climáticas (e.g., El Niño) na composição do biofouling, pois evidênciou-se
diferenças entre as variáves do atual estudo, realizado em ano de El Niño (2015/16), com um estudo
anteriormente realizado em ano normal (2013).
Palavras-chave: Macrobentos, riqueza, abundância, ostra, morfometria, Crassostrea tulipa.
ABSTRAT: Biofouling is one of the main problems in oyster farming. Several abiotic and biotic
factors influence the composition of biofouling. The objective was to test the hypothesis that the
richness and abundance of macrobenthos that compose biofouling are associated with the surface of
Crassostrea tulipa oysters grown on the Amazonian coast. For this, nine collections were carried out
between May/2016 and April/2017, sampling 30 oysters/month in the oyster farming of the
Association of Farmers, Pecuaristas and Aquicultores – ASAPAQ. Firstly, the biofouling was
removed from the surface of the oysters, after which the organisms were sorted, quantified and
taxonomically identified. To verify the statistical difference between richness and abundance of
biofouling by size classes an ANOVA was applied, followed by a Tukey's test. The results of this
study confirm the hypothesis of the richness is associated with the surface of the oyster, indicating
that larger oysters present a greater number of species when compared to smaller ones. However, he
refuted the hypothesis when abundance was related. It is recommended an specific analysis of the
influence of climatic anomalies (eg, El Niño) on the composition of biofouling, as evidenced
differences between the variables of the current study, conducted in El Niño year (2015/16), with a
previous study carried out in a normal year (2013).
Key words: Macrobenthos, richness, abundance, oyster, morphometry, Crassostrea tulipa.
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INTRODUÇÃO
Denomina-se biofouling à formação de depósitos biológicos sobre superfícies artificiais, tais
como, instalações industriais (e.g., cascos de embarcações e instalações portuárias) ou superfícies
naturais, como por exemplo as associações a estruturas de animais (e.g., conchas de bivalves)
(PORTELLA et al., 2009; CHAGAS et al., 2018). O assentamento e a colonização destes organismos
desempenham um importante papel ecológico nos ecossistemas aquáticos (OLIVEIRA; BOEHS, 2007),
devido a posição que ocupam dentro da cadeia alimentar, pois participam intensamente da
decomposição da matéria orgânica e da ciclagem de nutrientes (NYBAKKEN; BERTNESS, 2004).
O tipo de substrato define a estrutura do habitat, a estrutura da comunidade
macrozoobentônica e, consequentemente, a formação do biofouling, que pode se diferenciar
fortemente entre superfícies naturais e artificiais (CONNELL; GLASBY, 1998). A aquicultura, com
destaque à malacocultura, proporciona um importante serviço no ecossistema, oferecendo um habitat
adicional ou alternativo para a macroepifauna nativa, mesmo em pequenas escalas (MARENGHI et al.,
2010). Os bivalves dispostos em condições de cultivos exercem funções similares aqueles que vivem
em ambientes naturais (SHUMWAY et al., 2003). Esses cultivos propiciam a formação de uma estrutura
capaz de manter outros organismos vivendo associados às conchas das ostras em vários níveis de
simbiose (KENNEDY, 1996; OLIVEIRA et al., 2006).
Impactos do biofouling em cultivos de moluscos pode ser extremo e às vezes devastadores,
variando de acordo com a localização geográfica, as espécies de moluscos, habitat, e método de
cultura. (ADAMS et al., 2011). Tais associações são determinantes para o desenvolvimento da
ostreicultura, pois esse processo causa a queda na produtividade (CHELLAM, 1991). Os locais onde
habitam os organismos prejudiciais as ostras devem ser evitados ou monitorados, pois muitas vezes
a simples presença de alguns organismos limita o cultivo e inviabiliza-o, devido ao consumo de
recursos e tempo na tentativa de combatê-los ou prevenir o seu aparecimento, o que eleva demais os
custos de sua produção (CHELLAM, 1991; FRIGOTTO, 2011).
No Brasil, os estudos relacionados à composição do biofouling em cultivo de bivalves
concentram-se na região Sul, com destaque aos estados de Santa Catarina, o principal produtor de
moluscos bivalves, e o Paraná (CHAGAS, 2016). Nesses estados os estudos abordara associações com
ostras do gênero Crassostrea (BAPTISTA et al., 2007; PINTO, 2007; FRIGOTTO, 2011), vieiras
Nodipecten nodosus (Linnaeus, 1758) (CARRARO, 2008; MACEDO, 2012) e mexilhão Perna perna
(Linnaeus, 1758) (MARENZI, 2002; MARENZI; BRANCO, 2006; LEITE, 2007; MACEDO, MASUNARI;
CORBETTA, 2012). Na região Sul, Camargo (2011) e Freitas et al. (2011) caracterizaram o biofouling
em cultivos de P. perna nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, respectivamente. Na região
Nordeste do Brasil, no estado da Bahia, o biofouling foi caracterizado em cultivos de
Mytella guyanensis (Lamarck, 1819) (SOUZA, PASSOS; BOEHS, 2007). E na região Norte, no estado
do Pará, Costa et al. (2007) e Chagas et al. (2018) descreveram a composiçao do biofouling em ostras
do gênero Crassostrea sp.
Neste estudo objetivou-se testar a hipótese de que a riqueza e abundância de biofouling esta
associada a área da superfície da concha da ostra-do-mangue Crassostrea tulipa (Lamarck, 1819) em
um estuário amazônico, localizado no estado do Pará, região Norte do Brasil.
2- MATERIAL E MÉTODOS
Local de estudo
A área de estudo delimita-se no cultivo de ostras da Associação dos Agricultores, Pecuaristas
e Aquicultores – ASAPAQ, situado rio Urindeua, localizado na vila de Santo Antônio de Urindeua
(Figura 1), município de Salinópolis, estado do Pará, Amazônia Oriental, Norte do Brasil. Na
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ASAPAQ cultiva-se a ostra-do-mangue C. tulipa, através de sementes adquiridas na comunidade de
Nova Olinda, município de Augusto Corrêa. O sistema de cultivo utilizado na ASAPAQ é do tipo
suspenso usando lanternas e travesseiros.
Figura 1: Mapa de localização do cultivo de ostras da Associação dos Agricultores, Pecuaristas e Aquicultores –
ASAPAQ, situado rio Urindeua, localizado na vila de Santo Antônio de Urindeua

Período e metodologia de amostragem
Este estudo realizou-se nove coletas entre maio/2016 e abril/2017, amostrando-se 30
ostras/mês em lanternas previamente codificadas na ASAPAQ, para que não fossem manejadas pelos
ostreicultures durante a limpeza periódica do cultivo.
Baseou-se o processo de amostragem de acordo com Chagas (2016), realizando
primeiramente a retirada do biofouling da superfície das ostras, utilizando uma escova com cerdas
macia em um jato de água de baixa pressão evitando que os organismos “delicados” (e.g., poliquetas)
fossem danificados. Posteriormente triou-se o mateiral em peneira (malha de 1 mm), fixandos os
organismos em etanol 70%. Adicionalmente, utilizou-se as amostras com mesmo codigo na
morfometria das ostras, e seguida transportou-as ao Laboratório de Ecologia Bentônica Tropical da
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), em Belém.
Em laboratório, realizou-se um segundo processo de triagem, ocorrendo a separação dos
organismos por morfotipos e quantitaficando. Apos esse processo, realzou-se a identificação
taxonômica (em lupa estereoscópica), utilizando bibliografia especializada e a lista de espécies de
Chagas et al. (2018) para a região.
Análise dos dados
Para a análise dos dados, primeiramente mensurou-se o comprimento total de C. tulipa
coletadas com um paquímetro digital (TESA Data-Direct, precisão: 0,01 mm), para posteriormente,
classificá-las de acordo com seus respectivos tamanhos comerciais: “semente” (<30 mm), “juvenil”
(30-59 mm), “baby” (50-79 mm), “média” (80-100 mm) e “máster” (> 100 mm).
Em seguida, realizou-se um análise de correlação (R2) entre a riqueza e abundância do
biofouling encontrada com as medidas de comprimento total da ostras e entre si, com a finalidade de
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verficar a dependência estatística entre essas variáveis. Posteirmente, classificou-as de acordo com o
coeficiente de correlação de Pearson (r), de acordo com Rodrigues (2010).
Posteriormente, antes de cada análise, verificou-se a normalidade dos dados com um Teste de
Lenene (p=0,05). Em seguida, aplicou-seuma Análise de Variância one-way (ANOVA one-way) para
testar a diferença estatistica entre a riqueza e a abundância do biofouling por classes de tamanho,
realizando posteriomente um Teste de Tukey, para destacar quais variáveis apresentam diferenças
entre si e para estimar o tamanho desta diferença.
Todas as análises estatísticas foram realizadas a um nível de significância de 95%, segundo
Zar (2010) no software Statistica (versão 7.0) para Windows.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao todo, das C. tulipa analisadas, 88,8% (232 ostras) apresentavam biofouling associados a
superfície das conchas. No geral, encontrou-se uma riqueza de 27 espécies e abundência de 6.402
indivíduos compondo o biofouling. Destas 29,11% (76 ostras) apresentaram ao menos uma espécie,
22,60% (59 ostras) duas espécies, 21,07% (55 ostras) três espécies, 12,26% (32 ostras) quatro
espécies, 3,44% (9 ostras) cinco espécies e apenas uma ostra com seis espécies. Além disso, ressaltase que 38 ostras não apresentaram biofouling, destas sete eram classificadas como “semente”, dez
classificadas como “juvenil”, sete classificadas como “baby”, dez classificadas como “média” e seis
classificadas como “máster”.
A relação entre riqueza de espécies e comprimento total de C. tulipa apresentou uma correlação
baixa (R2=0,104), sendo classificada como fraca (r=0,323; p<0,001). A relação entre abundância de
indivíduos e o comprimento total também apresentou uma correlação baixa (R2=0,011),
classificando-a como nula (r=0,107; p=0,102). Do mesmo modo, a relação entre abundância de
indivíduos e riqueza de espécies apresentou uma correlação classificada baixa (R2=0,092), sendo
classificada como fraca (r=0,304; p<0,001).
Os resultados deste estudo são divergem parcialmente ao encontrados por Chagas (2016), em
seu estudo com C. tulipa realizados anteriormente no mesmo local, visto que a relação entre
abundância de indivíduos e riqueza de espécies realizada pelo autor apresentou uma correlação
classificada baixa (R2=0,28), no entanto, de acordo com a classificação do coeficiente de correlação
de Pearson, classificou-a como substancial (r=0,5). Essa pequena diferença deve ser analisada, pois
pode indicar um influência climática ocasionada pelo El Niño, na riqueza de espécies da região, visto
que o estudo realizado por Chagas (2016) ocorreu em um ano normal (2013) e o atual estudo em ano
de El Niño (2015-2016). Ressalta-se que estudos sobre a influencia do El Niño são realizados
mundialmente devido seu impacto global (CHAGAS, 2018).
A hipótese de que a riqueza de macrobentos que compõe o biofouling associados a superfície
da ostra C. tulipa difere entre as classes de tamanho comercial, foi parcialmente confirmada após
resultados da ANOVA one-way, uma vez que a probabilidade do acaso explicar foi significativa
(F(3,228)=11,757; p<0.001). Deste modo, em média, ostras de tamanho “máster” apresentam duas
espécies a mais que as classificadas por “juvenil” (Tukey, p<0.001) e uma espécie a mais que aquelas
classificadas como “médias” (Tukey, p<0.001) (Figura 2). Em contrapartida, não há diferenças entre
os demais tamanhos comerciais analisados (Tabela 1). No entanto, hipótese de que a abundância de
macrobentos que compõe o biofouling associados a superfície da ostra difere entre as classes de
tamanho comerciais, foi refutada após resultados da ANOVA one-way, uma vez que a probabilidade
do acaso explicar foi elevada (F(3,228)=1,861; p=0,136).
Chagas e Herrmann (2016), em seu estudo realizado no mesmo local apresentou resultados
semelhantes ao atual estudo, no entanto indicou diferença na riqueza das ostras “média” daquelas
classificadas como “juvenil” e “baby”. Além disso, o resultado da relação entre a abundância e as
classes de tamanho comerciais foi o mesmo nos dois estudos, refutando a hipótese de que a
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abundância de indivíduos que compõe o biofouling associados a superfície da ostra difere entre as
classes de tamanho comerciais.
Figura 2: Riqueza média de espécies por classes de comprimento total (tamanhos comerciais). Letras diferentes indicam
diferenças significativas de p<0,001.

Tabela 1: Resultados do Teste de Tukey realizados após Anova one-way entre a riqueza de espécies
e as classes de comprimento total (tamanhos comerciais), apresentando o valor de p e as diferenças
entre riqueza de espécies (S).
Relação
“Juvenil” X “Média”
“Juvenil” X “Baby”
“Juvenil” X “Máster”
“Média” X “Máster”
“Média” X “Baby”
“Baby” X “Máster”
**Valor de p<0,001.

p-valor
0,296
0,059
**
**
0,706
0,108

Diferença entre S
2
1
-

4- CONCLUSÃO
Neste estudo, confirmou-se a hipótese de a riqueza de espécies de macrobentos que compõe o
biofouling associado a superfície da ostra C. tulipa cultivada, indicando que ostras maiores
apresentam um maior número de espécies quando comparadas as ostras menores. No entanto, refutouse a hipótese de que a abundância de biofouling associados a superfície da ostra cultivada está
relacionada ao tamanho comercial da espécie. Recomenda-se uma análise aprofundada da influência
do El Niño na riqueza e abundância do biofouling associado a superfície de C. tulipa, visto que
evidenciou-se diferenças na riqueza de especies entre o atual estudo, realizado em ano da anomalia
climática e o realizado anteriormente por Chagas e Herrmann (2016) na região.
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BIOGEOGRAFIA DE Alpheus chacei Carvacho, 1979
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RESUMO
A familia Alpheidae é composta por camarões bentônicas marinhos e dulcícolas, distribuídos nas
regiões tropicais e subtropicais. Vivem nos mais diversos habitat, entre sedimentos consolidados e
não consolidados, geralmente em associação simbiótica a outros invertebrados. Em águas
brasileiras, registra-se atualmente 81 espécies, distribuídas em 10 gêneros, sendo 34 espécies do
gênero Alpheus. Neste estudo, relata-se novas ocorrências de Alpheus chacei Carvacho, 1979 no
estuário amazônico e, adicionalmente, apresenta-se a diversidade de camarões alfeídeos registrados
na região costeira do estado do Pará. Os registros de A. chacei ocorreram em coletas realizadas no
rio Urindeua entre agosto e dezembro de 2013 (13 ind.) e entre junho 2016 (três ind.) e abril de
2017 (um ind.). Os espécimes encontrados estavam presentes em sedimento lamoso, entre
salinidades 24 e 31 e profundidades de até dois metros. As características ambientais verificadas são
similares as descritas em literatura para a espécie. A biogeografia de A. chacei é bem discutida na
literatura atual que, em sua maioria, cita a distribuição deste alfeídeo ocorrendo do estado da
Paraíba ao sul do Brasil. Entretanto, ressalta-se que, o primeiro registro desta espécie no litoral
paraense ocorreu em Vista Alegre, município de Marapanim, em 1982 e, por meio destes novos
registros, consolida-se a presença desta espécie na região amazônica. Deste modo, evidencia-se uma
extensão da biogeografia de A. chacei em águas brasileiras. Após revisões na literatura cientifica e
de banco de dados online de museus, verifica-se a ocorrência de 14 espécies de alfeídeos no estado
do Pará, correspondentes a três gêneros: Alpheus (A. chacei, A. estuariensis, A. heterochaelis, A.
pontederiae, A. macrocheles, A. intrinsecus, A. normanni), Synalpheus (S. brooksi, S. apioceros, S.
minus, S. townsendi, S. agelas, S. curacaoensis) e Automate (A. evermanni). Neste estudo,
consolida-se a biogeografia de A. chacei no litoral brasileiro, delimitando sua distribuição desde o
estado do Pará ao sul do brasil e apresenta-se a diversidade de alfeídeos no litoral paraense.
Palavras-chave: Amazônia, Crustáceos, Decapoda, Alpheidae.
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REGISTRO DE Goyazana castelnaui (H. Milne-Edwards, 1853) NA ILHA DO MARAJÓ,
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RESUMO
Os caranguejos de água doce são organismos bentônicos que podem ser encontrados habitando rios,
córregos, lagos, áreas alagáveis, cachoeiras. Por apresentarem hábitos noturnos, costumam ser
encontrados escondidos em tocas, fendas, buracos de rochas e troncos, raízes e folhas da vegetação
aquática. Tais organismos atuam na cadeia trófica como herbívoros predadores e necrófagos, e sua
distribuição nos ecossistemas aquáticos está influenciada, principalmente, pela temperatura,
salinidade e oxigênio dissolvido. Composta por caranguejos exclusivamente dulcícolas, a família
Trichodactylidae apresenta 15 gêneros e um total de 50 espécies amplamente distribuídas por quase
todas as bacias hidrográficas da América Central (Sul do México) e do Sul (Argentina). Dentre os
quais, encontramos o gênero Goyazana que possui duas espécies descritas no Brasil (G. castelnaui e
G. rotundicauda). O presente estudo objetivou registrar a ocorrência de G. castelnaui na Ilha do
Marajó, estado do Pará, Amazônia Oriental. O registro de G. castelnaui ocorreu em julho de 2017,
capturou-se 14 exemplares, fixando-os em etanol 70%, sendo posteriormente transportados e
depositados no Museu de Zoologia da Universidade Federal Rural da Amazônia (MZUFRA), sob o
código MZUFRA Crust173. Dos indivíduos encontrados, observou-se que a presença de 11 machos
e três fêmeas de diversos tamanhos, indicando que os espécimes pertencem a coortes distintas, o
que caracteriza uma estabilização da população de G. castelnaui no local. De acordo com a
literatura, G. castelnaui distribui-se pela Baia dos rios Araguaia, Tocantins, Xingu, São Francisco,
Alto Paraguai e Alto Paraná, Bacias Costeiras do Maranhão e Sergipe. Destaca-se registro no estado
do Pará, no entanto, não há relatos em literatura sobre a ocorrência na Ilha do Marajó. Conclui-se
que, com esse registro na Ilha do Marajó, a consolida-se a biogeografia de G. castelnaui na região
amazônica. Além disso, recomenda-se estudos acerca de seus aspectos populacionais para realizar
um acompanhamento da espécie na região.
Palavras-chave: Crustáceo, Trichodactylidae, Amazônia, Ilha do Marajó.
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ANÁLISE SOCIOECONÔMICA E CONSUMO DOS FREQUENTADORES DA FEIRA DO
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RESUMO: A busca por uma alimentação mais saudável é uma realidade para pessoas tanto com
maior quanto menor poder aquisitivo, e é um dos fatores que influenciam a compra de peixes pela
população (SILVA, 2006). No estado do Pará, são vários os estudos realizados que define o
consumo de pescado associado aos fatores culturais e de tradições religiosas, adquiridas através dos
povos antigos. A diversidade de peixes disponíveis e à variedade do modo de preparo da
gastronomia regional, tornam a carne do pescado mais procurada em períodos específicos do ano, a
exemplo do que acontece na semana santa. Segundo o IBGE, o brasileiro consome em média 9,5 kg
de peixe por ano, ante uma média mundial de mais de 20 kg/habitante/ano. A Organização das
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), por sua vez, recomenda que o ser humano
ingira 12 kg/hab/ano. A região norte se destaca nacionalmente com ingestão per capita de 17,54
kg/hab/ano. O estudo teve como objetivo traçar o perfil socioeconômico e de consumo dos
frequentadores da feira do peixe vivo no município de Castanhal, localizada no nordeste paraense.
Foram aplicados 262 questionários em quatro pontos distintos da cidade. Utilizou-se o questionário
do tipo semi-estruturado que avaliou os aspectos socioeconômicos (gênero, idade, escolaridade,
atuação profissional, estado civil, naturalidade, composição familiar e renda mensal) e perfil de
consumo (quais as espécies de pescado foram comercializadas, peso da compra por entrevistado em
quilogramas, frequência de consumo de pescado e motivação que determinaram à visita a feira).
Durante as análises dos resultados quanto ao perfil socioeconômico, foi constatado uma maior
presença de homens nesse tipo de feira, de modo que 64,5% dos entrevistados são do sexo
masculino e 35,5% são do sexo feminino, com faixa etária de 14 a 98 anos, estando de acordo com
estudos realizados por Silva Neto et al (2014). Quanto ao grau de escolaridade dos frequentadores
da feira do peixe vivo, observa-se que 37,4% possuem o ensino médio completo e com 46,2% dos
entrevistados com estado civil de casado. A análise dos dados revelaram que 47,3% dos
consumidores de pescado que buscaram a feira do peixe vivo, possuem renda mensal de até 1
salário mínimo, sendo categorizados pelo estudo como consumidor de baixa renda. Apesar das
restrições de ordem ambiental no que tange ao cultivo no estado do Pará, a tilápia Oreochromis
niloticus, com 49,6% foi o peixe mais comercializado entre as 5 espécies disponíveis, tendo a feira
comercializada entre todos os pontos, uma média de 4kg/consumidor.
Palavras-chaves: Nordeste Paraense, ingestão de pescado, alimentação saudável.
Apoio: Laboratório de Estudo em Pesca do Nordeste Paraense – LEPENP/IFPA Campus Castanhal
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RESUMO: O presente estudo busca caracterizar a dieta do pacu-branco (Myloplus rubripinnis) no
médio rio Xingu, na região da Volta Grande do Xingu (VGX) após a implementação, em 2016, da
Usina Hidrelétrica (UHE) Belo Monte. As coletas dos peixes foram realizadas em dois períodos
hidrológicos distintos, nos meses de outubro de 2017 (referente ao período de seca) e abril de 2018
(período da cheia). Para uma melhor representatividade da real variação na dieta dos pacus, as
coletas foram realizadas nos mais variados ambientes, e.g. em remansos, corredeiras, ilhas, praias,
pedrais, igapós, poços, canais e furos, com o uso de diversos métodos tradicionais de coleta,
realizadas pelos próprios moradores da comunidade local, como por exemplo, malhadeira, tarrafa,
atiradeira, linha e ferro. Após as pescarias, os espécimes de pacu foram cedidos pelos pescadores
para a tomada do peso (P), comprimento total (CT) e esviscerados para análise da dieta. Em
laboratório, os conteúdos estomacais foram identificados sob microscópio estereoscópico e pesados
individualmente numa balança de precisão de 0,0001 g. Os itens foram discriminados em categorias
e analisados através do índice de diversidade de Shannon-Wiener. Diferenças na diversidade na
dieta entre os períodos hidrológicos foram examinadas através do teste-t de Student. Para
caracterizar a importância dos diferentes recursos alimentares acessados, o índice de importância
alimentar (IAi) foi calculado para cada categoria encontrada na dieta nos dois períodos
hidrológicos. O IAi é calculado através da fórmula: IAi=Fi*Bi/Σ(Fi*Bi), onde Fi é a frequência de
ocorrência da categoria i e o Bi é a massa relativa da categoria i. Um total de 62 espécimes adultos
de M. rubripinnis foi examinado, sendo eles 32 indivíduos coletados na seca e 30 indivíduos
coletados na cheia. Os peixes variaram em média±desvio padrão em 23,5±3,6 cm no CT e
318,8±155,9 g para o período de seca; e em 30,9±3,7 cm no CT e 991,7±266,5 g para o período da
cheia. Foram identificadas 7 categorias de itens: poríferos, frutas, invertebrados aquáticos,
invertebrados terrestres, macroalgas, material orgânico e plantas alóctones. O índice de Shannon
apontou que não há diferenças na dieta do pacu-branco entre os períodos hidrológicos (teste-t,
p>0,05). Os maiores IAi entre os períodos de seca e cheia referem-se à Plantas Alóctones (IAi=
66,53% e 53,24%, respectivamente) e Frutas (IAi= 31,11% e 46,64%, respectivamente). Dado que
M. rubripinnis exibe comportamento alimentar predominantemente herbívoro, concluímos com o
estudo que isto sinaliza a grande importância das florestas alagáveis para a espécie, visto que esta
efetivou na presença considerável das Plantas Alóctones e Frutas. Em vista disso, a disponibilidade
de recursos no hábitat natural da espécie será reduzida devido a interrupção da conexão do rio com
a floresta alagável promovida pela UHE Belo Monte. Uma vez que o pulso de inundação será
mínimo, e afetará diretamente, não só a população de M. rubripinnis, como a subsistência das
comunidades tradicionais da região, as quais detém essa espécie como uma de suas principais fontes
de proteína.
Palavras-chave: Serrasalmidae; Barragem; Ecologia; Impactos.
Apoio: CAPES; ISA; AYMÏX; PPGEAP; NEAP; UFPA.
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RESUMO: Apesar da importância do Goniopsis cruentata para na pesca artesanal no estado de
Pernambuco os estudos ecológicos sobre esta espécie são escassos, o que deixa uma enorme lacuna
no conhecimento sobre o seu estado de exploração. Considerando a importância dos crustáceos
junto à necessidade de se obter informações sobre suas populações, analisamos o crescimento
relativo das principais estruturas corpóreas desta espécie investigando se os padrões de crescimento
diferem entre os sexos. Foram analisados 247 espécimens de Goniopsis cruentata, coletados no
estuário de Tamandaré/PE, dos quais 142 eram machos (57,5%) e 105 eram fêmeas (42,5%) sendo
que 5 fêmeas apresentaram massas de ovos aderidas ao abdome (2,0%). A variação do tamanho da
largura da carapaça (Lc) dos caranguejos foi de 0,87cm a 5,02 cm. Os machos apresentaram Lc de
1,06 cm a 5,02 cm, já para fêmeas essa variação foi de 0,87 cm a 4,91. Os machos apresentaram
maior valor de amplitude de tamanho. O dimorfismo no tamanho dos espécimes, em que os machos
se mostraram maiores que as fêmeas, é um aspecto já observado em diversos estudos com
Brachyura, cuja característica está diretamente relacionada à diferença na taxa de crescimento, onde
os indivíduos machos direcionam boa parte dos recursos energéticos obtidos na sua alimentação
para o crescimento somático. As relações morfometrias apresentaram alometria negativa, (β0 < 1)
para o presente estudo, divergindo dos resultados encontrados por outros autores. Essa divergência
pode ser sustentada pela hipótese de que as condições do ambiente influenciam nos padrões
alométricos da espécie. No presente trabalho nota-se que a região abdominal e o tamanho são os
únicos aspectos de dimorfismos sexual presentes nos G. cruentata para a população do estuário de
Tamandaré, não existindo diferença nos padrões de crescimentos que foram investigados. Vale
ressaltar que os resultados encontrados aqui são preliminares e que ao longo das coletas, com o
aumento do número amostral e sazonalidade, serão realizadas novas análises.
Palavras-chave: Grapsidae, morfometria linear, Goniopsis cruentata.

ABSTRACT: The importance of Goniopsis cruentata for artisanal fishing in the state of
Pernambuco on ecological studies on this species are scarce, which leaves a huge gap in their
knowledge about the state of exploitation. The proposal of the main report in the development of
the characteristics of the structural statistics to the characteristics of the investigations are in the
analysis of growth statistics between the sexes. A total of 247 specimens of Goniopsis cruentata
were collected from the Tamandaré / PE estuary, of which 142 were male (57.5%) and 105 were
female (42.5%), and 5 had egg masses attached to the abdomen. (2.0%). The size variation of the
carapace width (Lc) of the crabs was from 0.87cm to 5.02cm. Males of Lc from 1.06 cm to 5.02 cm,
have already been for this stay from 0.87 cm to 4.91. Males had higher size amplitude value.
Dimorphism in specimen size, in which males appropriately fit females, is an aspect already found
in studies aimed at improving the proportion of energetic resources. With the morphometric
modifications, the negative correlation, (β0 <1) for the present study, diverging from the results
found by other authors. This divergence may be supported by the hypothesis that the conditions of
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consciousness influence the allometric patterns of the species. In the present work it is noted that
the region of the abdominal and the single size the size of the size of the sexual presents in the
human development of Tamandaré, in the standard existences in the growth of growths that were
investigated. It is noteworthy that the results are preliminary here and throughout the collections,
with the increase of the sample number and seasonality, which requires further analytics.
Key words: Grapsidae, linear morphometry, Goniopsis cruentata.

1- INTRODUÇÃO
O Goniopsis cruentata (Latreille, 1803) se distribui em quase todo o Atlântico ocidental,
sendo encontrado das Bermudas até Brasil; Para o Brasil sua distribuição ocorre do Pará à Santa
Catarina, encontrado inclusive em Fernando de Noronha e Atol das Rocas (MELO, 1996). O
caranguejo G. cruentata apresenta hábito não-escavador e vagueia pelo substrato entre as raízes do
mangue durante a maré baixa, sendo considerado um alimentador generalista, ingerindo sedimentos,
algas, plantas e moluscos (LIMA-GOMES et al., 2011). Essa característica representa um elo
importante no fluxo de energia para os ecossistemas manguezais, além de um importante papel na
rotatividade de produção primária desses ambientes (CAMILLERI, 1992) e estruturação e função
do manguezal através do consumo de propágulo de mangue (LEE, 1998). Estudos com grapsideos
evidenciam que as condições ambientais do local podem desempenhar variações fenotípicas entre
populações que habitam diferentes latitudes, como mostrado por Lira et al. (2015) onde espécimes
de G. cruentata de diferentes latitudes apresentam padrões alométricos divergentes de
características sexuais como tamanho de maturação e tamanho do corpo. Esse padrão alométrico
pode ser tido como uma relação morfométrica que relaciona as dimensões de partes do corpo ou de
um órgão a todo o animal (RODRIGUEZ, 1985).
Para os crustáceos, os caracteres morfológicos externos e morfométricos resultam muitas
vezes em mudanças nas partes do corpo e suas proporções são geralmente aplicados para determinar
a maturidade (SAINTE MARIE et al., 1995; JASMINE, 2013). Assim, a análise morfométrica
serve como uma ferramenta útil para taxonomistas e ecologistas para investigar variações
morfológicas intra e interespecíficas (COSTA & SOARES-GOMES, 2008) auxiliando no
entendimento de questões relacionadas a assuntos de crescimento relativo e maturidade morfológica
da população de Brachyura, um parâmetro importante para determinar o potencial reprodutivo e
gestão de uma população (GUERRERO CAMPO et al., 1998).
Através da análise morfométrica é possível avaliar se os indivíduos estão se desenvolvendo
adequadamente em uma determinada localidade ou habitat, e se uma população possui o número
mínimo de indivíduos maduros necessários para sua manutenção (CASTIGLIONI E NEGREIROSFRANSOSO 2004; ARAÚJO, COELHO & NEGREIROS-FRANSOSO. 2012; MORAES et al.,
2015). O crescimento relativo é um tipo de análise morfométrica geralmente usada em decápodes
(HARTNOLL 2001). Devido ao crescimento descontínuo (ecdise) e ao corpo metamerizado deste
grupo, é possível comparar o desenvolvimento de diferentes estruturas corporais (HARTNOLL
2001; CASTIGLIONI & NEGREIROS-FRANSOSO 2004). Entre os braquiuros, a carapaça, o
quelipodo, os pleópodos / gonópodes e o abdome exibem alterações alométricas em ambos os
sexos, durante a transição das fases juvenil para adulta (HARTNOLL, 1974).
Apesar de sua relevância no aspecto da pesca artesanal para o estado de Pernambuco, os
estudos ecológicos são escassos a respeito do G. cruentata, especialmente aqueles que incluem
morfometria, o que deixa uma enorme lacuna no conhecimento sobre a espécie e seu estado de
exploração. Portanto, considerando a importância econômica e ecológica dos crustáceos junto a
necessidade de obter informações sobre suas populações, neste estudo, analisamos o crescimento
relativo dos principais estruturas, investigando se os padrões de crescimento diferem entre os sexos,
com base nas relações lineares de suas estruturas corpóreas estimando a partir da técnica o
crescimento relativo baseando-se no grau de alometria.
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2- MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Áreas de Estudo e Procedimentos de Amostragem:
Os indivíduos foram capturados no estuário do rio Mamucabas localizado na cidade de
Tamandaré litoral Sul de Pernambuco (FIG 1). As amostragens foram realizadas mensalmente no
período de fevereiro a julho de 2019. O esforço de amostragem foi de 2 horas por pessoa e por mês.
As amostragens foram realizadas por 2 duas pessoas sempre no período de maré baixa onde os
indivíduos se mostravam mais ativos. Os caranguejos eram capturas através da técnica de linha de
mãe com isca e sem anzol e armazenados vivos em recipientes plásticos com água do local e
transferidos até o laboratório de ecologia de plâncton (LEPLANC) da UFRPE. Paralelo ao período
de captura foram aferidos variáveis abióticas: temperatura do ar e da água e salinidade através de
equipamentos específicos (termômetro de mercúrio e refratômetro), os parâmetros foram sempre
aferidos por uma mesma pessoa e sempre próximos a mesma região afim de evitar possíveis erro de
leitura
e
influência
do
local.

FIG 1: Área de captura do G. cruentata, no período de fevereiro a julho de 2019. Tamandaré litoral
Sul de Pernambuco.
2.2 Procedimentos Laboratoriais:
Os espécimes foram crioanestesiados a -4ºC e posteriormente identificados utilizando-se a
chave de identificação proposta por Melo (2003). Quanto ao sexo, a identificação foi feita com base
na presença (no sexo masculino) ou ausência (no feminino) do gonopódio. Todos os espécimes
foram medidos quanto à Largura da Carapaça (LC); Comprimento da Carapaça (CC); Altura do
Corpo (AC); Largura do 5º Seguimento abdominal (L5); Largura do 4º Seguimento abdominal (L4);
Comprimento do Abdome (CA); Comprimento do Quelipodo Direito (CQd); Largura Quelipodo
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Direito (LQd); Comprimento do Quelipodo Esquerdo (CQe); Largura Quelipodo Esquerdo (LQe)
(precisão: 0,01 cm). Após as medições os espécimens foram pesados em balança (precisão: 0,01g).
Os indivíduos que apresentavam a falta de algum apêndice não foram pesados.
2.3 Analises estatísticas:
Inicialmente foi testado a normalidade dos dados usando o teste de Shapiro-Wilk (p<0,05).
As médias mensais de largura do cefalotórax para machos e fêmeas foram avaliadas pelo teste t
student para observar possíveis diferenças dos comprimentos de machos e fêmeas. A igualdade na
proporção sexual entre machos e fêmeas foi testada pelo teste de chi-quadrado (IVO; FONTELESFILHO, 1997). Foram analisadas, através da regressão linear, as seguintes relações (variável
independente x dependente): Lc x Cc; Lc x Ac; Lc x CQd; Lc x AQd; Lc x CQe; Lc x AQe; Lc x
Ca; CQd x LQd; CQe x LQe; CQ x LQ
Para analisar a alometria de crescimento foi utilizada a função linear Y = β0+ β1X Sendo:
β0 = constante de intercepto no eixo das ordenadas; β1 = constante de crescimento alométrico; X =
variável independente; Y = variável dependente. O grau de alometria de cada equação foi analisado
através da classificação: β1<1: alometria negativa; β1=1: isometria; β1>1: alometria positiva. Os
parâmetros β1 e β0 foram comparados usando o teste “t” de comparação de modelo entre os sexos
para todas as relações lineares e dentre os sexos CQ e LQ (direito e esquerdo). As relações foram
consideradas diferentes quando pelo menos um parâmetro apresentou diferença estatística. Todos os
testes estatísticos foram realizados ao nível de significância de 5%.
Para avaliar a similaridade morfológica os sexos, foi realizada uma Análise de Componentes
Principais (PCA) no programa estatístico PAST. Para remover a influência do tamanho dos
espécimes nos dados, todas as dimensões corporais foram tratadas como proporcionais ao LC. A LC
foi escolhida como a dimensão de referência, uma vez que é considerado como menos sensíveis à
distorção entre classes de tamanho (HARRISON & CRESPI, 1999). Para testar a existência de
diferença estatística entres as separações dos grupos foi realizado um teste de PERMANOVA (One
-way).
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram analisados 247 caranguejos, dos quais 142 eram machos (57,5%) e 105 eram fêmeas
(42,5%) sendo que 5 fêmeas apresentaram massas de ovos aderidas ao abdome (2,0%). A variação
do tamanho da largura da carapaça (LC) dos caranguejos foi de 0,87cm a 5,02 cm. Os machos
apresentaram Lc de 1,06 cm a 5,02 cm, já para fêmeas essa variação foi de 0,87 cm a 4,91. Os
machos apresentaram maior amplitude de tamanhos, se comparado às fêmeas, não havendo
diferença estatisticamente significante (p = 0,76). Em relação a análise de proporção, os machos
foram predominantes (57.84%). Quando analisado cada mês de captura, nota-se igualdades de
machos e fêmeas nos meses de março, maio e junho (Tab. 1).
Tabela 1: Resultados do teste t comparando o tamanho do corpo e proporção de fêmeas e machos de
G. cruentata capturado na cidade de Tamandaré no litoral sul de Pernambuco.
Mês
fev
mar
Abr
Mai
Jun

Tamanho
M>F
M>F
M>F
F>M
M>F

p valor teste t
0.59443
0.68697
0.11888
0.45660
0.17816

Proporção
M>F
M=F
M>F
M=F
M=F

p valor X²
0.04233
0.83989
0.03221
0.18144
1.00000
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Total

M>F

0.76260

M>F

0.01030

Ao realizar regressões lineares para machos e fêmeas o padrão alométrico se mostrou
semelhante em todas as relações analisadas, sendo a alometria considerada negativa, ou seja, a
constante de crescimento alométrico apresentou valores menores que 1 (β0 < 1). Na comparação de
parâmetros de regressão as regiões que estão ligadas a seleção sexual, tais como Lc, Cc e LQ, CQ e
Ca, apresentaram diferença significativas; já a variável Ac não apresentou tais diferenças
estatísticas para comparação macho x fêmea. Na comparação de parâmetros para os quelípodos
(direito e esquerdo) nos indivíduos do mesmo sexo apenas nas fêmeas observou-se diferença
significativa (Tab. 2).
Tabela 2: Análise de regressão de dados morfométricos e comparação de coeficiente angular para
G. cruentata capturado na cidade de Tamandaré no litoral sul de Pernambuco. A = alometria; - =
negativa; letras iguais significa igualdades estatísticas
Relação
Lc x Cc
Lc x Ac
Lc x CQd
Lc x AQd
Lc x CQe
Lc x AQe
Lc x Ca
CQd x LQd
CQe x LQe
CQ x LQ (macho)
CQ x LQ (fêmea)

Equação Yi=β0 + β1Xi
Cc = 0.7876Lc +0.0824 (fêmea)a
Cc = 0.8042Lc + 0.0608 (macho)b
Ac = 0.518Lc - 0.0933 (fêmea)a
Ac = 0.4724Lc - 0.0035 (macho)a
CQd = 0.5783Lc - 0.0863 (fêmea)a
CQd = 0.7195Lc - 0.3657 (macho)b
AQd = 0.3664Lc - 0.3039 (fêmea)a
AQd = 0.4961Lc - 0.5547 (macho)b
CQe = 0.6503Lc - 0.2628 (fêmea)a
CQe = 0.6641LC - 0.2405 (macho)b
AQe = 0.3229Lc - 0.2 (fêmea)a
AQe = 0.4671Lc - 0.4993 (macho)b
Ca = 0.6335Lc - 0.1135 (fêmea)a
Ca = 0.4763Lc + 0.232 (macho)b
LQd = 0.574CQd - 0.1633 (fêmea)a
LQd = 0.58CQd - 0.1549 (macho)b
LQe = 0.4928CQe - 0.0642 (fêmea)a
LQe = 0.5788CQe - 0.1395 (macho)b
LQd = 0.58CQd - 0.1549 (direito)a
LQe = 0.5788CQe - 0.1395 (esquerdo)a
LQd = 0.574CQd - 0.1633 (direito)a
LQe = 0.4928CQe - 0.0642 (esquerdo)b

R²
0,8735
0.848
0.7716
0.7723
0,8497
0,7931
0,8308
0,7612
0,8862
0,6965
0,6506
0,6813
0,7567
0,7482
0,8026
0,8253
0,7233
0,6625
0,7233
0,6625
0,7233
0,6625

A
-

Ao analisar os Componentes Principais para machos e fêmeas, o eixo 1 acumulou 49,85%
da variação, ao passo que o eixo 2, foi responsável por 20,07% da variação. As dimensões que mais
influenciaram então diretamente relacionadas às medidas no abdome: largura do 4º (L4) e do quinto
segmento (L5) e o comprimento (CA) do abdome, para o eixo 1, já para o eixo 2 as dimensões que
contribuiiram para a tais influencias foram as relacionadas ao quelípodo direito (altura e
comprimento) (Fig. 3).
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Figura 2: Análise de Componentes Principais de fêmeas e machos e biplot para Análise de
Componentes Principais das espécies G. cruentata capturado na cidade de Tamandaré no litoral sul
de Pernambuco.
O dimorfismo no tamanho dos espécimes, em que os machos se mostraram maiores que as
fêmeas, é um aspecto já observado em diversos estudos com caranguejo (BEDÊ et al. 2008;
HIROSE & NEGREIROS-FRANSOZO, 2008; COSTA & SOARES-GOMES, 2009;
CASTIGLIONI et al. 2010 e SILVA, 2013). HARTNOLL (2006) explica que tal característica está
diretamente relacionada à diferença na taxa de crescimento, onde os indivíduos machos direcionam
boa parte dos recursos energéticos obtidos na sua alimentação para o crescimento somático.
As relações morfometrias se mostraram todas negativas, (β0 < 1) para o presente estudo. Ao
investigar a relação Lc x Cc nota-se que o resultado obtido diverge dos resultados encontrados por
Menezes et al. (2012) estudando o G. cruentata em um complexo estuarino de Alagoas. Tal
divergência pode ser explicada devido ao autor utilizar equação potencial, sendo assim o valor da
alometria é baseado em dados de relações de grandezas diferente e desta forma uma comparação
direta dos resultados não pode ser aplicada. No entanto, a geometria do corpo do grapsidae G.
cruentata é apresentada de forma próxima a um retângulo, onde a largura da carapaça é
discretamente maior que comprimento, assim percebe-se que o modelo linear representa utilizado
no presente trabalho é mais fiel a biologia da espécie. No entanto essa divergência pode ser
sustentada pela resultados apresentados por Lira et al. (2015) onde as condições do ambiente
influenciam nos padrões alométricos da espécie.
A relação LC x CQ apresentou alometria negativa divergindo da maioria dos Brachyura, tais
como Uca uruguayensis (HIROSE, 2013), Hepatus pudibundus (LIMA et. al. 2014, MAROCHI et
al. 2015) uma vez que apresentar garras maiores tem um valor adaptativo na atração do parceiro e
garra visível proporciona vantagens, como ser facilmente detectado e/ou atraente para as fêmeas
(OLIVEIRA & CUSTODIO, 1998). Segundo Kodric-Brown et al. (2006) traços masculinos
exagerados evoluíram sob seleção sexual como ornamentos para atrair parceiros e serem utilizados
como armas para enfrentar rivais, com a seleção sexual direcional levando à evolução da alometria
positiva, no entanto essa hipótese parece não se aplicar a grapsideos,desta forma, estudos futuros
sobre o dimorfimos sexual e heteroquelia da espécie são necessários para confirmar tal afirmação
além de estudos acerca de estratégias de cortejo do G. cruentata.
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A separa dos grupos através da PCA pela região ventral se dá devido a necessidade das
fêmeas em apresentar uma região abdominal mais larga para acomodação da massa de ovos. Notase que a região abdominal o tamanho são os únicos dimorfismos sexual presentes nos G. cruentata
para a população do estuário de Tamandaré, como acontece na totalidade dos Brachyura, porém não
existindo diferença nos padrões de crescimentos que foram investigados. É importante ressaltar que
os resultados encontrados aqui podem mostrar um viés devido a número reduzido de indivíduos.
4- CONCLUSÃO
O Goniopsis cruentata apresenta diversos aspectos morfometricos que difere da grande
maioria dos brachyuras, a ausência de quelipodos com alometria positivas por exemplos pode ser
indícios de que essa espécies utiliza sua coloração como forma de cortejo e exibição, uma vez que
esses caranguejos apresentam uma coloração peculiar (vermelho, preto e bolas brancas) em todo o
seu corpo, no entanto pouco se sabe sobre a ecologia da espécies, sendo os trabalhos restritos a
reprodução e predação de propágulos de mangues, apesar desta espécie apresentar importância
econômica principalmente para a região norte/nordeste. Trabalhos acerca do desenvolvimento
ontogenético, o processo de cortejo e o dimorfismo sexuais secundário devem ser realizados para
preenchimento dessas lacunas no entendido do funcionamento das espécies bem como para uma
adequada exploração deste recurso.
5- AGRADECIMENTOS
A CAPES pela concessão da bolsa de doutorado para o primeiro autor, tornando possível o
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ÓLEO ESSENCIAL DE Lippia alba PARA CONTROLE in vitro DE Neoechinorhynchus
buttnerae (ACANTHOCEPHALA)
Carinne Moreira De Souza Costa 1; Jeanh Lucas Flores Vaz 2; Talissa Beatriz Costa Lima3;
Liliane Campos Ferreira4*; Francisco Célio Maia Chaves5, Edsandra Campos Chagas6;
Gabriela Tomas Jerônimo7
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RESUMO: Esse estudo avaliou a eficácia in vitro do óleo essencial de Lippia alba sobre o
acantocéfalo Neoechinorhynchus buttnerae, parasito de tambaqui Colossoma macropomum. Os
parasitos foram distribuídos em sete tratamentos, com três repetições, sendo dez acantocéfalos por
unidade experimental. Os tratamentos foram constituídos em: controle 1 (meio necessário para
manutenção do parasito fora do hospedeiro – RPMI 1640), controle 2 (RPMI 1640 + Tween 80 3%)
e as diferentes concentrações do óleo essencial de L. alba: 360, 540, 720, 1440, 2880 mg L-1
diluídas em Tween 80 3% (1g:10 mL). A imersão dos parasitos nos diferentes tratamentos teve
duração de 24 horas, onde foram observados a cada 15 minutos para o registro do número de
parasitos vivos, mortos e inchados. Os dados obtidos após o experimento foram submetidos à
ANOVA, com nível de significância de 5%. Com isso, os tratamentos demonstraram que as maiores
concentrações de 1440 mg L-1 e 2880 mg L-1 do óleo essencial de L. alba apresentaram melhor
atividade anti-helmintica in vitro no controle de N. buttnerae. A concentração de 1440 mg L-1 foi
suficiente para inibir 100% dos parasitos em 30 minutos após o início do tratamento.
Palavras-chave: parasitos, tratamento, erva-cidreira, tambaqui, fitoterápico.
ABSTRAT: This study evaluated the in vitro efficacy of Lippia alba essential oil on
acanthocephalan Neoechinorhynchus buttnerae, parasite of tambaqui Colossoma macropomum. The
parasites were distributed in seven treatments in three replications, ten acanthocephalan per
experimental unit. Treatments were constituted of: control 1 (means necessary for parasite
maintenance outside host - RPMI 1640), control 2 (RPMI 1640 + Tween 80 3%) and the different
concentrations of L. alba essential oil: 360, 540, 720, 1440, 2880 mg L-1 diluted in 3% Tween 80
(1g: 10 mL). The immersion of the parasites in the different treatments lasted 24 hours, where they
were observed every 15 minutes to record the number of live, dead and swollen parasites. Data
obtained after the experiment were submitted ANOVA, with a significance level of 5%. Thus, the
treatments showed that the highest concentrations of 1440 mg L-1 and 2880 mg L-1 of the L. alba
essential oil showed better in vitro anthelmintic activity in the control of N. buttnerae. The
concentration of 1440 mg L-1 was sufficient to inhibit 100% of parasites within 30 minutes after
initiation of treatment.
Key words: parasites, treatment, lemon balm, tambaqui, herbal medicine.
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O tambaqui, Colossoma macropomum Cuvier 1818, é uma espécie amplamente encontrada na
América do Sul como peixe de cultivo, principalmente na região Norte e Nordeste do Brasil. Por
apresentar características zootécnicas desejáveis, este onívoro tornou-se a espécie de peixe nativo
mais cultivada no Brasil. Dentre os principais atrativos para cultivo de tambaqui, destacam-se a
facilidade de obtenção de juvenis, bom potencial de crescimento, rusticidade e grande aceitação
pelo mercado consumidor, e ainda sua produção ganha impulso com a redução nos estoques
naturais (PEDROZA FILHO et al., 2016).
Apesar do tambaqui ser um dos peixes mais promissores para o cultivo na região Neotropical,
as infecções parasitárias representam fatores limitantes em seu cultivo (VARELLA, 2003). Entre os
principais grupos de parasitos que causam doenças em pisciculturas brasileiras estão os
protozoários, mixosporídeos, crustáceos e helmintos, que ao encontrarem condições favoráveis,
proliferam-se causando doenças (JERÔNIMO et al., 2015). Dentre os helmintos, os acantocéfalos
vêm chamando atenção dos piscicultores em razão das altas infestações registradas na região Norte
do Brasil (PÁDUA, 2016) causando significativos prejuízos econômicos (GOMES et al., 2017).
O acantocéfalo Neoechinorhynchus buttnerae (Golvan, 1956), é um helminto pertencente à
Classe Eoacanthocephala (Van Cleve, 1936) e Ordem Neoechinorhynchida (Ward, 1917). A
infecção por este parasito tem sido considerada um dos maiores obstáculos nos cultivos de tambaqui
no Brasil (JERÔNIMO et al., 2017; MATOS et al., 2017). Uma das consequências da infecção é a
severa perda de peso, o que acarreta queda expressiva no desempenho produtivo dos animais,
devido à competição pelos nutrientes da ração, bem como pela diminuição da área funcional
responsável pela absorção intestinal (JERÔNIMO et al., 2017). Isso ocorre devido ao parasito
penetrar nas camadas do intestino através da probóscide, uma estrutura armada de ganchos, que por
sua vez, induz a ocorrência de um processo inflamatório severo e ocasiona dilaceração da mucosa
intestinal por meio de seus espinhos de fixação (JERÔNIMO et al., 2017).
Na tentativa de reduzir prejuízos decorrentes das parasitoses, várias substâncias químicas vêm
sendo utilizadas, entretanto, apesar da eficácia no controle dos parasitos, grande parte destes
produtos são tóxicos para os peixes e para a biota aquática do ambiente. Além disso, estes produtos
químicos podem ocasionar riscos à saúde humana, caso haja bioacumulação da substância no tecido
muscular dos peixes destinados ao consumo (RAO, 2006; WINKALER et al., 2007). Em vista dos
diversos problemas causados pelo uso de quimioterápicos, a utilização de fitoterápicos se
caracteriza como alternativa de grande potencial para os piscicultores, tanto para o manejo sanitário
preventivo quanto para o controle de patógenos (TAVECHIO et al., 2009).
O interesse pelos óleos essenciais obtidos de plantas para o tratamento de doenças em peixes se
deve pela vasta atividade antimicrobiana, já descrita de seus componentes (LANG; BUCHBAUER,
2012). Além disso, diversos estudos têm sido realizados demonstrando que a utilização destes
produtos é uma alternativa promissora contra patógenos de peixes (SUTILI et al., 2015;
HASHIMOTO et al., 2016).
Diversas espécies vegetais têm sido estudadas e tem demonstrado seu potencial como
antiparasitário para a aquicultura. Dentre elas, uma espécie que vem se destacando é a Lippia alba,
pertencente à família Verbenaceae, conhecida popularmente como erva cidreira (PASCUAL et al.,
2001). Tradicionalmente utilizada no tratamento de doenças cutâneas, perturbações
gastrointestinais, doenças hepáticas, respiratórias, sífilis e gonorréia (PASCUAL et al., 2001). Em
peixes, estudos já comprovaram sua ação anestésica, antiparasitária e antimicrobiana (CUNHA et
al., 2010, 2011; TONI et al., 2014; SUTILI et al., 2015; SOARES et al., 2016).
Neste sentido, o presente estudo objetivou avaliar o uso de diferentes concentrações do óleo
essencial de L. alba no controle in vitro de Neoechinorynchus buttnerae, parasito intestinal de
tambaquis (Colossoma macropomum).
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2- MATERIAL E MÉTODOS
Obtenção, extração e caracterização do óleo essencial de Lippia alba
Foram realizadas coletas de plantas adultas da espécie L. alba. As coletas foram realizadas
no período da manhã, entre 8 h e 9 h, e o material vegetal acondicionado em sacos plásticos e
levado ao Laboratório de Biologia Vegetal II da Universidade Nilton Lins, onde foram realizadas as
separações das partes vegetais e a retirada das folhas. Para a determinação da umidade, uma
amostra de 20 g das folhas e do rizoma foi levada a estufa a 65ºC até atingirem peso constante. O
teor médio para o óleo essencial obtido foi calculado em base seca. Após secagem, o material
vegetal foi armazenado em freezer até a extração do óleo essencial.
O óleo essencial da espécie vegetal foi extraído através de hidrodestilação em aparelho tipo
Clevenger. Foram utilizados 500 g de material vegetal em um balão volumétrico de 12.000 mL,
acoplado a uma manta aquecedora, e adicionada água destilada até a imersão do material. Ao final
da extração, o volume do óleo essencial foi medido e, em seguida, recolhido e armazenado em
frasco âmbar, sendo então estocado em freezer para posterior análise de sua composição química.
A composição química do óleo essencial de L. alba foi determinada através de
Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrometria de Massas (CG-MS). Os índices de retenção
foram calculados a partir dos tempos de retenção dos componentes do óleo e aqueles de uma série
de n-alcanos (C7- C26). A identificação dos constituintes foi realizada por comparação entre os
espectros de massa obtidos e os dados de biblioteca espectral (Wiley 6th ed.), e através do índice de
retenção calculado e comparado com valores publicados (ADAMS, 2007).
Eficácia do óleo essencial sobre os acantocéfalos - Ensaios "in vitro"
Para a determinação dos testes in vitro, foram utilizados tambaquis naturalmente parasitados
pelo acantocéfalo N. buttnerae. Para isso, o intestino dos peixes foi dissecado para remoção dos
parasitos com o auxílio de um estereomicroscópio. Os parasitos foram lavados em solução salina
0,9% e distribuídos nos diferentes tratamentos.
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, constituído por sete tratamentos,
sendo eles: Controle 1, usando somente o meio de cultura RPMI 1640 (meio necessário para
manutenção do parasito fora do hospedeiro); Controle 2, RPMI 1640 + Tween 80 a 3%; e cinco
diferentes concentrações (360, 540, 720, 1440, 2880 mg L-1) do óleo essencial de Lippia alba
diluídas em Tween 80 a 3% (1g:10 mL), estas definidas com base na literatura. Os acantocéfalos
(n= 10) foram transferidos para placas de seis poços contendo os diferentes tratamentos com três
repetições.
Foram realizadas observações a cada 15 minutos para registro do número de parasitos vivos
e mortos, e posterior avaliação da eficácia do óleo essencial de L. alba. Com os dados obtidos foi
então determinada qual a melhor concentração responsável por causar morte de 100% dos
acantocéfalos em um menor tempo de exposição ao óleo essencial. O experimento teve
encerramento em 24 horas de exposição, totalizando 1440 minutos.
Avaliação das características morfológicas de N. buttnerae
Alguns critérios comportamentais dos parasitos acantocéfalos foram adotados para validar a
eficácia in vitro do óleo essencial de Lippia alba, tais como: inchaço, parasitos vivos e falta de
movimentação (morte). Sendo necessária essa análise, pois a obtenção de uma forma turgente e
cilíndrica por esses parasitos foram atribuíveis a uma resposta fisiológica a mudanças desfavoráveis
no meio ambiente, o que pode indicar a partir de que momento os parasitos começaram a apresentar
alterações pela exposição ao óleo essencial de L. alba.
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Análises estatísticas
Os dados obtidos foram submetidos ao teste de Levene para verificar a homogeneidade das
variâncias. Para verificar a homocedasticidade de variância foi utilizado o teste de Bartlett, seguido
de ANOVA de uma via e comparação de médias pelo método de Tukey (P < 0.05).
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Composição do óleo essencial
O óleo essencial de Lippia alba (Fig. 1) era composto principalmente por geranial (25,4%) e
seguido por neral (16,6%) e caryophyllene oxido (16%). Em relação à sua composição, o óleo
essencial de L. alba foi diferente do encontrado em outros estudos, que relataram o linalool como
principal componente (MARINO et al., 2012; SACCOL et al., 2013). Porém, diferenças na
composição podem ocorrer, considerando que os componentes do óleo são resultantes de produtos
metabólicos vegetais. Alguns componentes podem se transformar em outros, até mesmo após a
extração do óleo (RIBEIRO et al., 2016).

Figura 1. Composição química do óleo de Lippia alba

Eficácia anti-helmíntica dos compostos experimentais em adultos N. buttnerae in vitro.
Durante os ensaios in vitro, foram observados os efeitos do óleo essencial de Lippia alba no
controle de acantocéfalos Neoechinorynchus buttnerae em diferentes tratamentos empregados,
assim como o tempo de sobrevivência, alterações morfológicas e mortalidade dos acantocéfalos
(Tabela 1 e Figura 2).
Os acantocéfalos expostos aos tratamentos controles sobreviveram durante todo o período
experimental, ao contrário do descrito por Malheiros et al. (2016), que observaram mortalidade de
monogenóides Dawestrema cycloancistrium e D. cycloancistrioides em brânquias de pirarucu
(Arapaima gigas) nos dois grupos controles após nove horas de exposição. Essa diferença pode ser
atribuída à espécie-específica e as diferentes metodologias empregadas em cada estudo.
O óleo essencial de L. alba foi responsável por inibir 100% dos acantocéfalos mostrando
atividade anti-helmíntica 30 minutos após o início do tratamento sendo possível observar aparente
inchaço e mortalidade na maioria dos parasitos, respectivamente nas concentrações de 1440 e 2880
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mg L-1. Soares et al. (2016) observaram atividade anti-helmíntica significativa em monogenoides de
tambaqui em tratamento in vitro com óleo essencial de L. alba nas concentrações de 1280 e 2560
mg L-1, as maiores utilizadas, 20 minutos após o início do experimento. Segundo Bakkali et al.
(2008), isso ocorre devido a interação do óleo com a membrana citoplasmática podendo causar a
ruptura da estrutura de polissacarídeos, lipídeos e fosfolipídios, esse fator leva a despolarização da
membrana, e resulta na liberação de íons de cálcio e proteínas.
Tabela 1. Ação antiparasitária do óleo essencial de Lippia alba em acantocéfalos da espécie Neoechinorynchus
buttnerae, em relação ao tempo de exposição.

Número de Parasitos
Lippia alba
Concentração
C1
C2
360 mg L-1
540 mg L-1
720 mg L-1
1440 mg L-1
2880 mg L-1

Vivos
30
30
30
30
30
30
30

Inchados
0
0
0
0
0
0
0

Mortos
0
0
0
0
0
0
0

30 min.

C1
C2
360 mg L-1
540 mg L-1
720 mg L-1
1440 mg L-1
2880 mg L-1

30
30
30
30
30
28
18

0
0
6
13
13
14
15

0
0
0
0
0
2
12

1 hr

C1
C2
360 mg L-1
540 mg L-1
720 mg L-1
1440 mg L-1
2880 mg L-1

30
30
30
30
30
28
15

0
0
13
14
25
16
30

0
0
0
0
0
2
15

2 hrs

C1
C2
360 mg L-1
540 mg L-1
720 mg L-1

30
30
30
30
30

0
0
12
27
27

0
0
0
0
0

Tempo
0 hrs
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1440 mg L-1
2880 mg L-1

12
0

28
30

18
30

4 hrs

C1
C2
360 mg L-1
540 mg L-1
720 mg L-1
1440 mg L-1
2880 mg L-1

30
30
30
30
30
0
0

0
0
12
30
30
30
30

0
0
0
0
0
30
30

9 hrs

C1
C2
360 mg L-1
540 mg L-1
720 mg L-1
1440 mg L-1
2880 mg L-1

30
30
30
30
30
0
0

0
0
12
30
30
30
30

0
0
0
0
0
30
30

24 hrs

C1
C2
360 mg L-1
540 mg L-1
720 mg L-1
1440 mg L-1
2880 mg L-1

30
30
30
30
30
0
0

0
0
12
30
30
30
30

0
0
0
0
0
30
30

*C1: Controle 1, somente meio de cultura RPMI 1640; C2: Controle 2, RPMI 1640 + Tween 80 a 3%.

Os parasitos submetidos às concentrações de 540 e 720 mg L-1 do óleo não morreram,
contudo, apresentaram inchaço. Na concentração de 360 mg L-1 não houve mortalidade e só foi
possível observar inchaço em doze dos trinta parasitos utilizados nesse tratamento, definindo essa
concentração como a menos indicada para garantir a eficácia no combate desta parasitose. Porém, o
estudo in vitro realizado por Hashimoto et al. (2016), demonstrou que a utilização do óleo essencial
de Lippia sidoides na concentração de 160 mg L-1 causou mortalidade completa de Cichlidogyrus
tilapiae, C. thurstonae, C. halli e Scutogyrus longicornis, parasitos monogenoides de tilápias-donilo (Oreochromis niloticus) em aproximadamente 8 minutos, enquanto a maior concentração de
320 mg L-1 do óleo causou a mortalidade de todos os parasitos em aproximadamente 2 minutos de
exposição. Segundo Soares et al. (2016), esses resultados mostram as diferenças entre os
organismos dos parasitos frente a tratamentos com óleos oriundos de espécies congenéricas de
Lippia.
O estudo in vitro realizado por Soares et al. (2016), garantiu a mortalidade de A. spatulathus,
M. boegeri e N. janauachensis após 3 h da exposição na concentração de 160 mg L-1 do óleo
essencial de L. alba, sendo esta a menor concentração utilizada. Estudos realizados por Oka et al.
(2000) mostraram que isso se dá pelos diversos compostos que formam os óleos essenciais, que por
sua vez interagem e atuam em processos vitais do metabolismo de nematoides, atuando também nos
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mecanismos de movimentação e de uma possível destruição do sistema nervoso, esses mecanismos
de ação poderiam explicar a baixa taxa de eclosão e mortalidade de nematoides, na presença do óleo
essencial de Lippia alba. Tal como observado por Pérez et al. (2003), o aumento da concentração de
óleo essencial contribuiu para o aumento da porcentagem de mortalidade.
Após 1 hora de exposição todos os parasitos já apresentavam inchaço significativo e
morreram após 115 minutos (1 h e 55 min) de experimento, na concentração de 2880 mg L-1 do
óleo. Com 165 minutos (2 h e 45 min), todos os parasitos expostos à concentração de 1440 mg L-1
do óleo de L. alba morreram (Tabela 2). Nas demais concentrações não foi possível observar
mortalidade do parasito em menos de 24 horas.
Tabela 2. Tempo (minutos) para mortalidade de 100% de parasitos Neoechynorhynchus buttnerae (Acanthocephala)
submetidos a diferentes concentrações do óleo essencial de Lippia alba. Letras minúsculas indicam diferenças
significativas (P < 0,05) entre as concentrações.

Tratamento
2880 mg L-1
1440 mg L-1
720 mg L-1
540 mg L-1
360 mg L-1
C2
C1

Tempo (minutos)
115a
165b
1440c
1440c
1440c
1440c
1440c

*C1: Controle 1, somente meio de cultura RPMI 1640; C2: Controle 2, RPMI 1640 +Tween 80 a 3%.

4- CONCLUSÃO
As concentrações de 1440 mg L-1 e 2880 mg L-1 do óleo essencial de L. alba apresentaram
eficácia in vitro para N. buttnerae em menor tempo, quando comparado às demais concentrações.
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AÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL DE Mentha piperita, SOBRE Neoechinorhynchus buttnerae
(ACANTHOCEPHALA), PARASITO DE Colossoma macropomum
Carinne Moreira de Souza Costa1; Liliane Campos Ferreira2*; Matheus Gomes da Cruz3;
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Francisco Célio Maia Chaves7; Maurício Laterça Martins8; Gabriela Tomas Jerônimo9
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RESUMO: Este estudo avaliou a eficácia in vitro do óleo essencial de Mentha piperita sobre o
acantocéfalo Neoechinorhyncus buttnerae. Para o ensaio, tambaquis (Colossoma macropomum) de
87,73 ± 32,42 g e 16,27 ± 1,82 cm, naturalmente parasitados foram necropsiados, posteriormente o
intestino dos peixes foram extirpados e dissecados para remoção dos acantocéfalos com o auxílio de
estereomicroscópio. Após remoção dos parasitos, estes foram lavados com solução salina e, em
seguida, em gabinete de fluxo laminar, os acantocéfalos foram distribuídos em placas de poços fundo.
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado sendo eles constituídos de: Controle 1, no
qual foi utilizado 5mL do meio de cultura RPMI 1640 Gibco®, Controle 2, 4,9 mL de RPMI 1640
Gibco® e 100 μL de Tween 80 a 3% 1g:10 mL e cinco concentrações do óleo essencial de M. piperita,
definidas inicialmente de acordo com literatura para helmintos (360, 540, 720, 1440, 2880 mg L-1)
em triplicata, diluídas em Tween 80 a 3% (1g:10 mL). As unidades experimentais continham volume
de 4,9 mL de RPMI 1640 Gibco® e 100 μL com as concentrações testadas, com dez acantocéfalos
por unidade experimental. A imersão dos parasitos nos diferentes tratamentos teve duração de 24
horas, onde foram feitas observações a cada 15 minutos para registro do número de parasitos vivos e
mortos. Com os dados obtidos foi determinado o efeito do óleo, do menor tempo de exposição ao
óleo causando 100% de mortalidade dos acantocéfalos. Além disso, foram adotados critérios
comportamentais dos parasitos acantocéfalos para validar o efeito anti-helmintico in vitro dos óleos
essenciais, tais como: turgidez, deformações por toda parte do corpo, desidratação, falta de
movimentação e enrijecimento (morte). Para os dados do teste in vitro, foi verificado a
homocedasticidade de variância pelo teste de Bartlett, seguido de ANOVA de uma via e comparação
de médias pelo método de Tukey. O óleo essencial de Mentha piperita mostrou mentol como
componente principal (33,8%), seguido por mentona (15,2%) e acetato de metila (13%). O óleo
essencial de M. piperita mostrou 100% de atividade anti-helmíntica em quatro concentrações
testadas, após 90 min de exposição em 1440 e 2880 mg L-1, e após 120 min em 540 e 720 mg L-1.
Nos dois grupos controle, o meio apenas com RPMI 1640 Gibco® e outro com RPMI 1640 Gibco®
+ tween 80 a 3%, não foi observado mortalidade de acantocéfalo ao final de 24 h do ensaio in vitro,
sendo este período considerado para observação em todos os tratamentos. O óleo essencial de M.
piperita apresentou rápida eficácia in vitro para N. buttnerae nas concentrações testadas, no entanto,
pesquisas in vivo devem ser realizadas, com intuito de averiguar sua eficácia nos hospedeiros
parasitados.
Palavras-chave: acantocéfalo, tambaqui, helminto, fitoterápico, tratamento
Apoio: CNPq
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UTILIZAÇÃO DE PROBIÓTICO COMERCIAL EM DIFERENTES DENSIDADES DE
ESTOCAGEM PARA JUVENIS DE TAMBAQUI (Colossoma macropomum) NO ESTADO
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RESUMO: A produção aquícola está crescendo cada vez mais no país e, consequentemente, a
busca por animais mais eficientes, com melhor conversão alimentar e menor custo com ração.
Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo avaliar o efeito da suplementação de ração
com probiótico (Bacillus sp.) para juvenis de tambaqui (Colossoma macropomum), visando
melhorar a produção e produtividade. O experimento foi conduzido em sistema fechado e estático,
porém com aeração constante, utilizando caixas de polipropileno de 500 L com volume útil de 400
L, com três densidades de estocagem (10, 20, 40 tambaquis/ unidade amostral) com ou sem uso de
probiótico na ração, com três repetições por tratamento, totalizando 18 unidades experimentais.
Foram utilizados um total de 420 juvenis, foi realizada uma biometria inicial onde foram pesados e
medidos todos indivíduos com peso médio inicial de 34,48g distribuídos no sistema durante o
período de 60 dias. A suplementação constitui-se de 2,0g de probiótico seguindo as recomendações
do fabricante, para cada quilograma de ração comercial (36% de PB). As seguintes variáveis foram
verificadas: taxa de sobrevivência (S), crescimento (C), ganho de peso (GP), fator de conversão
alimentar aparente (FCA), eficiência alimentar (EA), taxa de crescimento específico (TCE),
consumo alimentar aparente (CAA), taxa de conversão alimentar aparente (TCAA), eficiência
alimentar (EA). A qualidade da água foi monitorada durante todo o experimento e permaneceu
dentro dos parâmetros considerados adequados para a espécie, independente do tratamento. A
média de peso final para os tratamentos C/P com probiótico e S/P sem probiótico de acordo com as
densidades 10, 20 e 40 peixes por unidade amostral foram: C/P10 111g, S/P10 107g, C/P20 108g,
S/P20 101g e C/P40 92g, S/P40 104 sendo respectivamente biomassa final C/P10 1110g, S/P10
1070g, C/P20 2160g, S/P20 2020g e C/P40 3680g, S/P40 4160. Não foi observado influência
significativa (p<0,05) nas variáveis zootécnicas avaliadas, o fator densidade apresentou melhor
homogeneidade nos tratamentos com maiores densidades C/P40 e S/P40, e o uso de probiótico
apresentou tendência em melhorar os parâmetros zootécnicos avaliados e qualidade de água. Porém,
recomenda-se que sejam realizados mais experimentos com um ciclo de avaliação maior, para que
as tendências verificadas neste experimento sejam confirmadas estatisticamente.
Palavras-chave: Nativos, piscicultura, nutrição, Norte, Amazônia.
Apoio: PIBITI/CNPQ.
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Composição centesimal de Ucides cordatus (LINNAEUS, 1763) (DECAPODA:
BRACHYURA), adquiridos em feira popular no município de Macapá, Amapá, Brasil
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RESUMO: O caranguejo Ucides cordatus, é um importante recurso pesqueiro e um dos maiores
crustáceos dos manguezais, habita galerias situadas na zona entre marés, no qual permanece
escondido durante a preamar e sai para a captura de alimentos no início da baixa-mar. Este trabalho
teve como objetivo principal caracterizar a composição centesimal do caranguejo-uça (Ucides
cordatus) adquirido em feira popular (Feira do Caranguejo) no município de Macapá, estado do
Amapá. As análises centesimais foram feitos a partir da parte cárneo após processo de cocção, no
qual foram realizadas determinações de umidade, lipídeos, resíduos minerais, carboidratos e o valor
calórico de acordo os métodos oficiais internacionais de análises em alimentos. As análises foram
feitas em triplicata. Os resultados estão expressos em média e desvio padrão, para cada parâmetro
avaliado: umidade (79,32±0,11 g/100g); resíduos minerais (1,90±0,35 g/100g); lipídeos (1,08±0,18
g/100g); proteínas (16,68±0,77 g/100g); carboidratos (1,17±0,50 g/100g); e valor calórico
(81,93±2,45 Kcal/100g). Após comparação com a literatura, foi possível concluir que o caranguejo
Ucides cordatus apresentou teores elevados umidade e cinzas, altos teores de proteínas; baixos
teores de gorduras e consequentemente baixas calorias. Do ponto vista nutricional a espécie
analisada é considerada com bom padrão dietético, pois: possuem componentes nutricionais que
podem ser utilizadas em dietas no qual requerem altos teores de proteínas e baixos teores de
gorduras; a espécie pode ainda servir como base para dietas nutricionais de seres humanos,
permitindo através dos resultados encontrados serem adequadamente utilizadas dietéticamente; e
pode servir também de subsidio para pesquisas posteriores que ofereçam produtos elaborados a
partir desta espécie analisada, possibilitando desta forma uma maior inserção deste pescado no
cotidiano e alimentação humana.
Palavras-chave: Caracterização Química, Tabela Nutricional, Proteína Animal.
Apoio: Universidade do Estado do Amapá/UEAP.
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Geovane Ribeiro Vasconcelos Lima1; Carolyne da Costa Sadala2; Carlos Henrique Porfírio
Marques3; Marco Aurélio Oliveira Santos4; Suzete Roberta da Silva5*
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geo3lima@gmail.com Graduando em Engenharia de Aquicultura/ UFOPA; 2carol.sadala94@outlook.com Graduanda
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Professora do curso de Bacharelado em Engenharia de Aquicultura/UFOPA.

RESUMO: A pesca é uma das principais atividades praticadas por comunidades ribeirinhas, e o
pescado é um dos principais recursos explorados para a subsistência e comercialização das mesmas,
especialmente na região amazônica. No cenário atual algumas espécies de peixes estão tendo seus
estoques reduzidos drasticamente. Dentro deste processo uma das alternativas para buscar a
renovação do estoque pesqueiro é a formulação de acordos de pesca. Estes acordos consistem na
criação de regras estabelecidas na comunidade com o objetivo de racionalizar a exploração dos
recursos pesqueiros. Para tanto, demanda-se caracterizar os atores que vão viver com as implicações
destes acordos, bem como as transformações que estes acordos promovem nos âmbitos sociais,
econômicos e estruturais nas comunidades. Logo esta pesquisa visou levantar os perfis
socioeconômicos e estruturais dos pescadores da comunidade do Jaburu - Monte Alegre/PA. A
escolha da comunidade se deu pela presença de conflitos advindos da escassez de pescado no lago
que banha a comunidade. O objetivo deste trabalho foi mapear as características socioeconômica e
de pesca da comunidade do Jaburu. Foram aplicados questionário semiestruturado a fim de levantar
informações que possam servir de base para políticas públicas, bem como a visão dos pescadores
acerca da comunidade. Foram ouvidas 21 pessoas da comunidade entre 17 e mais de 60 anos.
Destes, todos possuíam casa própria com no mínimo três moradores, acesso à energia elétrica e
fossa séptica, porém 52% não possuiam água encanada em casa. Dos respondentes, 80% possui
baixo nível de escolaridade e 5% dos entrevistados possuíam formação de nível superior. A renda
familiar de 45% familiar dele é inferior a um salário mínimo, entretanto, 70% dos entrevistados
declararam receber algum tipo de benefício social ou atividade de subsistência, portanto não
dependem somente da pesca. Com relação a pesca, a principal arte usada na comunidade é a linha
de mão, sendo utilizados também rede de emalhar, caniço, anzol e malhadeira com menor
frequência. A comunidade tem como principais espécies capturadas o cará (Geophagus
brasiliensis), o aracú (Leporinus friderici), bocó (juvenil de Colossoma macropomum) e o tucunaré
(Cichla sp.). O pecado serve para consumo, bem como de fonte de renda para alguns pescadores. A
diferença do foco da pesca para os comunitários, é uma das causas de conflito entre eles e parte daí
a necessidade do acordo de pesca. Além disso, a constante invasão de pescadores de outras regiões
foi um impasse frequentemente citado pelos pescadores da comunidade para instituir o acordo de
pesca. Um dos motivos desses conflitos pode estar na falta de outras fontes de renda na comunidade
que é carente de estratégias públicas voltadas para enfrentamento das problemáticas locais da
comunidade. Conclui-se que, juntamente com o acordo, o poder público deve atuar para criar
opções de renda para mitigar os problemas coletivos e assegurar a máxima colaboração dos
envolvidos no acordo. Este trabalho foi o primeiro passo para nortear estratégias políticas que
prezem por melhorar a qualidade de vida da população e, sobretudo aplacar as práticas predatórias
mirando a sustentabilidade da pesca na comunidade de Jaburu.
Palavras-chave: Comunidade pesqueira, Amazônia, ordenamento pesqueiro.
Apoio: Ideflor-Bio
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QUALIDADE DE STEAK DE TAMBAQUI EMPANADO COM DIFERENTES
FARINHAS
Maria Antônia Batista Trindade¹; Euclides Luis Queiroz de Vasconcelos²*, Paula Ribeiro
dos Santos³; Antônio Fábio Lopes de Souza4; Hérlon Mota Atayde5; Joel Lima da Silva
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herlonatayde@bol.com.br. Professor doutor – Universidade Federal do Oeste do Pará; 6leoj_01@hotmail.com/
ajinhamuns@gmail.com. Professor doutor – Faculdade de Ciências Agrárias-UFAM.

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo elaborar e avaliar a qualidade de produtos empanados

elaborados com carne de tambaqui curumim com três tipos de farinha de empanagem. Testaram-se
três tipos de farinhas de empanagem (Trigo, milho e rosca), foram realizadas as análises de qualidade
microbiológica, análise sensorial e composição centesimal, sendo os resultados submetidos a
ANOVA, teste de Kruskal-Wallis (α=0,05) e teste posterior de Dunn. Os resultados obtidos na
composição centesimal mostraram-se dentro dos padrões exigidos quando comparados com a
literatura para a espécie estudada, a qualidade microbiológica ficou dentro do permitido pela
legislação brasileira e as farinhas testadas através da análise sensorial obtiveram aceitação e intenção
de compra superior à 90% pelos provadores, a farinha de empanagem de milho diferenciou
estatisticamente (p=0,0001) para o item textura quando comparada com as demais farinhas, e obteve
intenção de consumo de 100%. Os resultados apresentados revelam que o steak de tambaqui pode
servir de subsídio como alternativa de produto à base de pescado, para que seja disponível para as
indústrias locais ou outras empresas de pequeno porte que se interessem pela produção e distribuição
do produto.
Palavras-chave: Colossoma macropomum, peixe de água doce, empanado de peixe, indústria.
Apoio: UFAM
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CAPTURA DA PESCADA AMARELA (Cynoscion acoupa, Lacepède, 1801) PELA FROTA
INDUSTRIAL ARRASTEIRA NA PLATAFORMA CONTINENTAL AMAZÔNICA
Max Rodrigo Costa de Araújo1*; Raiane Brabosa Vilhena2; Gecianne Mayara
Furtado Mourão3; Lins Erik Oliveira da Silva4
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RESUMO: A pesca industrial no Brasil é responsável pelo desembarque de metade da produção de
pescados de origem marinha. Apesar da vasta extensão da costa brasileira, as condições naturais do
nosso litoral sempre foram limitantes para o desenvolvimento de uma frota pesqueira industrial
massiva. Os modos operacionais e o aproveitamento da diversidade pela frota industrial que operam
com rede de arrasto de fundo ao longo da costa amazônica, têm se modificado ao longo dos últimos
5 anos, com a publicação da Instrução Normativa Interministerial Nº 2 de 15 de janeiro de 2010. O
estudo tem como base, dados coletados em 227 lances de pesca, operado pela frota industrial com
rede de arrasto de fundo, totalizando 434,9 horas de arrasto. Os dados foram coletados por
observadores a bordo em embarcações devidamente permicionadas para a captura de peixes
diversos na plataforma continental amazônica, nos anos de 2013 e 2014. Durante os embarques, os
dados das operações de pesca e os resultados da composição das capturas eram registrados em
formulários específicos que consta arrasto, data, profundidade, pesqueiro, rumo, duração do arrasto,
coordenadas geográficas do início e do término de cada arrasto, nome do barco, hora inicial e final
de cada arrasto, nome comum das espécies, estimativa em quilograma da biomassa aproveitada e
rejeitada, sistema de pesca e captura total estimada da biodiversidade. A pescada amarela
Cynoscion acoupa apresenta hábito nectônico e demersal, vive em águas rasas e salobras de
estuários, lagoas estuarinas e desembocaduras de rios, podendo também adentrar a água doce. Além
do grande valor comercial da carne, a bexiga natatória desta espécie também atinge altos valores no
mercado internacional, pois atua como matéria prima para a elaboração de emulsificantes e
clarificantes. O estudo teve como objetivo, analisar dados levantados de captura da pescada
amarela, nas pescarias industriais arrasteiras para peixes diversos na costa amazônica. Entre as 23
espécies de peixes registrados durante as capturas, a participação relativa em peso da pescada
amarela foi de 1,7%, sendo registrada uma biomassa total para a espécie de 2.474 kg. Quando se
analisa a participação relativa por categoria de faixas de profundidade (CP1: 20-25 m; CP2: 25-30
m; CP3: 30-35 m e CP4: 35-40 m), verifica-se uma participação relativa de 12,3% na categoria
CP4, embora a maior biomassa registrada 790 kg, tenha sido na categoria CP3. As análises que
avaliaram a frequência de ocorrência (Fr) das espécies que compõem a biodiversidade capturada,
registrou uma participação de 30,4%, para a pescada amarela, sendo categorizada como uma
espécie frequente. A análise de produção total (CPUE=Biomassa em kg/hora de arrasto) para a
pescada amarela foi de 5,688. A frequência de ocorrência e a CPUE para a pescada amarela é baixa,
o que evidencia baixo potencial de impacto quanto à biomassa capturada nas pescarias industriais
arrasteiras para peixes diversos na costa amazônica brasileira.
Palavras-chaves: Costa Norte, Rede de arrasto, Biodiversidade capturada.
Apoio: Centro de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade do Norte (CEPNOR/ICMBIO).
Laboratório de Estudo em Pesca do Nordeste Paraense – LEPENP/IFPA Campus Castanhal

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

1

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

DIETA DA ESPÉCIE Schizodon fasciatus (CHARACIFORMES, ANOSTOMIDAE), DE UM
TRECHO DO LAGO GRANDE, MONTE ALEGRE, PARÁ
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A espécie Schizodon fasciatus, possui uma importância relevante na pesca comercial na região
Amazônica. Conhecer o hábito alimentar dos peixes é um dos processos dentro das comunidades
biológicas que permite verificar padrões alimentares. Uma amostra composta por oito indivíduos
desta espécie foi estudada a fim de identificar a composição da dieta, a partir da análise do conteúdo
estomacal. Os peixes foram coletados usando malhadeiras com diferentes tamanhos de malhas, as
amostragens foram realizadas em um lago de várzea em dezembro 2018. Foram retirados os
estômagos dos indivíduos e colocado em sacos plásticos e fixado em solução de formalina a 10% e
analisados com auxílio de estereomicroscópio. Estimou-se o grau de repleção do estômago e todos
os itens foram identificados taxonomicamente e em seguida o volume de cada item foi calculado.
Posteriormente o volume foi multiplicado pelo grau de repleção do estômago. A frequência de
ocorrência forneceu informações sobre a seletividade ou a preferência do alimento ingerido. Os
resultados indicaram que macrófitas (94%), detritos (4%) e sementes (2%) foram os itens
encontrados com maior frequência na dieta da espécie, o que nos permitiu considera-la como um
organismo herbívoro. As análises realizadas revelaram uma grande similaridade de ocorrência dos
itens, indicando que os alimentos mais frequentes são também os mais abundantes. Porém, estudos
relacionados à alimentação de peixes devem ser realizados considerando diferentes períodos
sazonais, afim de obter um pleno conhecimento do hábito alimentar da espécie.

Palavras-chave: Águas brancas; Alimentação de peixes; Várzea.
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PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO COMO ALTERNATIVA AO USO DE RESÍDUOS
DO PROCESSAMENTO DA GURIJUBA (Sciades parkeri)
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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo propor alternativas ao uso de resíduos
do processamento da gurijuba (Sciades parkeri). Para tanto, foi realizada analise sensorial, de
aceitabilidade, frequência de consumo, de compra e de viabilidade econômica de croquetes e
folheados elaborados com Carne Mecanicamente Separada (CMS) da gurijuba. Após o preparo
das amostras, sessenta degustadores não treinados selecionados aleatoriamente, avaliaram uma
amostra de cada processado via formulário de escala hedônica. Os provadores expressaram o
grau de gostar ou desgostar das amostras em relação à aceitação global, sabor, aroma, aparência,
cor e textura. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) para
verificar se havia diferença significativa entre as amostras e o teste de Tukey a 5% de
significância. Posteriormente, foi realizado viabilidade econômica de ambos os produtos.
Dentre os produtos elaborados, o folheado obteve os melhores resultados para todos os atributos
avaliados, indicando um alto nível de aceitação. Contudo, o croquete apresentou margem de
lucro relativamente maior, decorrente do menor custo para elaboração do produto. Nesse
contexto, foi possível constatar que ambos os produtos são alternativas viáveis para o uso de
resíduos de gurijuba, diminuindo dessa forma os impactos causados pelo seu descarte irregular
no meio ambiente, e agregando valor a matéria-prima.
Palavras-chave: Croquete; Folheado; Pescado; Subprodutos Comestíveis.
ABSTRACT: The present work aimed to propose alternatives to the use of gurijuba
(Sciades parkeri) processing waste. For that purpose, a sensory analysis of acceptability,
frequency of consumption, purchase and economic viability of croquettes and veneers prepared
with Mechanically Separated Meat (CMS) from gurijuba was performed. After sample
preparation, sixty randomly selected untrained tasters evaluated one sample of each processed
product via the hedonic scale form. The tasters expressed the degree of liking or disliking of
the samples in terms of overall acceptance, taste, aroma, appearance, color and texture. The
obtained data was submitted to analysis of variance (ANOVA) to verify if there was significant
difference between the samples and Tukey test at 5% of significance. Subsequently, economic
viability of both products was calculated. Among the fish-based products, the veneer obtained
the best results for all evaluated attributes, indicating a high level of acceptance. However,
croquette had a relatively higher profit margin, due to the lower cost to produce the product. In
this context, it was found that both products are viable alternatives for the use of gurijuba waste,
thus reducing the impacts caused by their irregular disposal in the environment, and adding
value to the raw material.
Key words: Croquette; Veneer; Fish; Edible by-products.
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1- INTRODUÇÃO
O pescado é uma fonte de proteínas de alto valor biológico, ácidos graxos poliinsaturados
e vitaminas, além de apresentar alta digestibilidade, fazendo com que se torne imprescindível
para uma dieta diversificada e saudável (GONÇALVES, 2011; FAO, 2014). As estatísticas
demonstram que o consumo de pescado tem aumentado consideravelmente nos últimos anos,
saindo de 9,0 kg em 1961 para 20,2 kg em 2015, a uma taxa média de cerca de 1,5% ao ano
(FAO, 2018). Contudo, é possível perceber uma diferença na proporção desse aumento segundo
a localização geográfica ou mesmo economia financeira de cada país.
No Brasil, o consumo de pescado é baixo quando comparado a outros países. De acordo
com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), o consumo per
capita aparente de pescado em 2013 foi de 10,87 kg habitante-1 ano-1 (FAO, 2016), mostrando
um crescimento de 10,3% em relação aos dados relatados pelo Ministério da Pesca e
Aquicultura (MPA) em 2010, quando o consumo aparente foi de 9,75 kg (BRASIL, 2012). A
expansão do consumo foi impulsionada não apenas pelo aumento da produção, mas também
por outros fatores, incluindo redução de desperdício.
Apesar do crescimento significativo da produção pesqueira nacional, a cadeia produtiva
do pescado ainda apresenta muitos gargalos. Dentre eles destaca-se uma elevada quantidade de
resíduos que são descartados de forma inadequada por indústrias de processamento, gerando
inúmeros impactos ambientais, podendo contaminar solos e cursos hídricos. O aproveitamento
dos resíduos gerados no processamento do pescado é de fundamental importância para reduzir
fontes poluidoras, agregar valor a esses subprodutos e estimular o consumo populacional de
pescado (STEVANATO, 2006).
Na região amazônica algumas espécies apresentam protagonismo no que se refere aos
volumes desembarcados, dentre essas espécies destaca-se a gurijuba (Sciades parkeri), espécie
que apresenta grande importância social e econômica para os municípios situados no nordeste
paraense, que são considerados os locais que apresentam os maiores volumes desembarcados
dessa espécie (ISAAC; BARTHEM, 1995). Provavelmente a grande ocorrência de gurijuba em
águas costeiras e estuarinas, no litoral amazônico é resultado da influência do rio Amazonas,
que propicia condições favoráveis para o desenvolvimento da espécie (MARCENIUK, 2018).
A gurijuba apresenta elevado valor comercial, sendo apreciada tanto no âmbito local
quanto nacional (MENDES et al., 2013), tais fatores fazem com que ela seja direcionada a
indústria de processamento, com o intuito de disponibilizar aos consumidores produtos de
qualidade certificada. No entanto, durante o processamento são gerados uma grande quantidade
de resíduos, que são descartados de forma inadequada, e que podem gerar impactos ao meio
ambiente.
Devido à alta quantidade de resíduos provenientes de sua filetagem em indústrias de
processamento, torna-se necessário a realização de trabalhos que busquem solucionar o descarte
irregular de resíduos do processamento, e ao mesmo tempo possam agregar valor ao produto.
Desta forma, com o presente trabalho objetiva-se propor alternativas ao uso de resíduos do
processamento da gurijuba (Sciades parkeri).
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2- MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi desenvolvido na Universidade Federal do Pará, campus Bragança, no
laboratório de Probióticos. Os resíduos de gurijuba, foram obtidos na Indústria de
Beneficiamento e Processamento GPESCA, situada no município de Bragança.
2.1 Obtenção do CMS de Gurijuba
As carcaças passaram por processo de retirada do excedente da carne para obtenção da
Carne Mecanicamente Separada (CMS). A CMS foi armazenada em sacos de polietileno de 2,0
kg, e mantida em freezer a (-18 ºC) por 24 horas.
2.2 Obtenção do surimi
Após seu descongelamento, a CMS passou por lavagens consecutivas em água resfriada
a (5 ºC) por 8 minutos, com temperatura mantida em (5 ºC) com o uso de gelo. Após a lavagem
a mesma foi prensada em sacos filtro, finalizando com adição de crioprotetores (2%) de NaCl
e (1%) de sacarose. O produto resultante, surimi, foi então embalado em sacos plásticos de
polietileno de 2,0 kg e mantido congelado (-18 ºC).
2.3 Obtenção da farinha de resíduo camarão
Cefalotórax provenientes do processamento da defumação de camarões foram
submetidos ao processo de secagem em estufa de recirculação a 55ºC por 24 horas. Ao final do
processo, os resíduos secos foram triturados para a obtenção da farinha.
2.4 Elaboração do croquete
Os ingredientes foram misturados em recipiente estéril até formar uma massa. Em seguida
foram separadas pequenas porções e moldadas manualmente. As porções foram então imersas
em líquido de empanamento e farinha de cobertura, para posteriormente serem embalado e
congelado à -18ºC em freezer (5ºC) por 24 horas, finalizando com a fritura à 180ºC por 10
minutos em fogão a gás.
Tabela 1- Ingredientes, quantidade e custo em (R$) para elaboração do Folheado.
Ingredientes
Alho
Alho desidratado
Camarão
Cheiro verde
Surimi
Creme de leite
Gás
Gelo
Glutamato monossódico
Maionese
Mão de obra
Massa folheada
Sal
Total

Quantidade
1,95 g
19,5 g
7,79 g
19,31 g
169,51 g
70,14g
113,00g
4000,00g
1,95g
64,95g
30 min
659,21g
3,25g
1000 g

Custo (R$)
0,04
0,08
0,39
2,50
1,36
0,82
0,74
6,00
0,14
0,60
2,59
6,59
0,001
21,85
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2.5 Elaboração do folheado
Para a elaboração do recheio do folheado os ingredientes foram adicionados em um
recipiente (panela de alumínio), levados ao fogo, e misturados por 10 minutos até obter uma
textura cremosa. Posteriormente o recheio foi adicionado a massa folheada, moldada ao formato
característico do enroladinho. Este por sua vez foi segmentado em tamanhos uniformes,
embalado e congelado à -18ºC e mantidos em freezer à -5ºC por 24 horas. Ao final, foram
levados ao forno para assar à 180ºC por 30 minutos.
Tabela 2: Ingredientes, quantidade e custo em (R$) para elaboração do Croquete.
Ingredientes
Alho
Batata
Camarão
Cebola
Surimi
Gás
Glutamato monossódico
Mão de obra
Sal
Total

Quantidade
2,21 g
551,27g
17,64
33,08g
373,76g
113,00g
6,62g
30 min
15,44g
1000 g

Custo (R$)
0,04
3,03
0,88
0,15
2,99
0,74
0,44
2,59
0,01
10,87

2.6 Análise estatística
Os dados foram tabulados no software Microsoft Excel para obtenção da média e desvio
padrão. Logo após foram submetidos aos testes de normalidade (Shapiro-Wilk) e
homocedasticidade (Levene). Os valores dos atributos sensórias foram submetidos ao teste
estatístico de (ANOVA-one way), seguido do teste de Tukey (P<0,05) em caso diferenças
estatísticas. As análises foram rodadas no programa STATISTIC 7.0. Para análise de
componentes principais (ACP), utilizou-se o programa estatístico (CANOCCO 4.5) e os
gráficos gerados no (CANODRAW).
2.7 Análise econômica
Para a análise econômica dos produtos elaborados foram avaliados os custos de operação
efetivo (COE), dado pela seguinte equação: COE=∑ * Custo, onde: COE é o custo operacional
efetivo e Ʃ é a somatória de todos os gastos direto.
A receita bruta (RB) significa o valor de venda dos produtos elaborados. A receita líquida
(RL) é a diferença entre o RB e COE, dada pela equação: RL= RB – COE, onde: RL é a receita
líquida, RB a receita bruta e o COE o custo operacional efetivo.
O ponto de equilíbrio significa o valor mínimo de venda necessário para não ocorrer
prejuízos. A margem de lucro (ML) é o valor em porcentual da RB convertida em lucro, dado
pela seguinte equação: ML (%) = (L/RB) * 100, onde: ML é a margem de lucro, L significa o
lucro e o RB é a receita bruta.
O ponto de equilíbrio significa o valor mínimo de venda necessário para não ocorrer
prejuízos. A margem de lucro (ML) é o valor em porcentual da RB convertida em lucro.
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos para a análise dos atributos sensoriais apresentaram diferenças
significativas pelo teste de ANOVA (p<0,05), exceto para o atributo aroma (Tabela 3).
Tabela 3: Médias ± desvios padrão dos atributos sensoriais dos subprodutos, croquete e
folheado, a base de resíduos de pescado.
Atributos

Notas

Produtos
Croquete
7,84±1,00b
7,76±1,15ª
7,62±1,31b
7,62±1,40b
7,20±1,56b
7,82±1,10b

Folheado
8,56±0,67ª
8,06±1,20ª
8,20±1,23ª
8,32±1,30ª
7,92±1,51ª
8,30±0,79ª

Aparência
1-9
Aroma
1-9
Cor
1-9
Sabor
1-9
Textura
1-9
Aceitação
1-9
Global
* Médias diferentes na mesma linha diferem pelo teste de Tukey a um nível de 0,05 %.
A frequência de consumo do folheado apresentou o maior score de 8,02±1,29, enquanto
para o croquete observou-se 7,00±1,91. Quanto ao parâmetro intenção de compra, o melhor
valor também foi observado para o folheado de 4,60±0,67, e o menor valor para o croquete de
3,86±1,13. De acordo com a preferência de ordenação, para os produtos croquete e folheado,
observou-se os valores 87 e 63, respectivamente. Dos Reis et al. (2017), avaliaram cookies
elaborados a base de pescado e obtiveram alta aceitação, com notas superiores a 7,54 em todos
os atributos avaliados.
Diante disso, a intenção de compra e a aceitação dos produtos neste presente estudo
podem ser consideradas de moderada para alta, visto que ao decorrer dos anos houve avanços
tecnológicos ao qual permitiram a elaboração de produtos com maior praticidade e
conveniência de preparo. Neste sentido, os consumidores tenderam a acompanhar o
desenvolvimento tecnológico, refletindo em uma crescente tendência em busca por produtos
inovadores, de alta qualidade nutricional e de rápido preparo.
De acordo com os dados, o índice de aceitação do croquete e folheado foi de 86,89% e
92,22%, respectivamente. Para Dutcosky (2007) produtos desenvolvidos com índice de
aceitação acima de 70% podem ser bem aceitos no mercado consumidor. Tal fato revela o
potencial mercadológico dos produtos elaborados com resíduos comestíveis de gurijuba, uma
vez que o percentual de aceitação pelos provadores foi superior a 70%.
Segundo Bordignon et al. (2010), croquetes produzidos a partir de CMS e de aparas em
"V" do filé de tilápia (Oreochromis niloticus), apresentou aceitação moderada pelos
provadores, sendo uma boa alternativa de agregar valor à resíduos de pescado das indústrias de
processamento. Segundo Dasso (1999), a aceitabilidade de um dado alimento é afetada por
fatores particulares ao próprio indivíduo, acredita-se atualmente que a opção por um alimento
está diretamente ligada aos hábitos e padrões culturais, além do gosto ou preferência do
consumidor, local de consumo, tipo de acompanhantes, aparência entre outros.
De acordo com a Figura 1, é possível verificar a análise sensorial sobre os componentes
principais para o croquete e folheado elaborados com surimi de gurijuba onde os eixos (X e Y)
explicam uma porcentagem da variável existente entre as amostras, cujo percentual foi de
51,6%. Com base na figura, os vetores com medidas mais distantes de zero, correspondem a
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variações com maior influência sobre o valor do componente principal, enquanto que, vetores
mais próximos de zero, correspondem a uma variável com pequena influência sobre o
componente principal (MUÑOZ et al.,1992; SILVA LYRA et al., 2010; HONGYU et al.,
2016).
Figura 1: diagrama de dispersão bidimensional dos dados obtidos na análise de componentes
principais (ACP), para os atributos sensoriais, consumo e venda dos produtos Croquete e Folheado.

Croquete
Folheado

A dispersão das amostras para os atributos sensoriais e de consumo foi significativa para
os dois eixos de componentes principais. O primeiro (Eixo I), reúne 34,3% da variabilidade
entre as amostras, e está associada aos atributos consumo, com forte relação para as amostras
de folheado, e em menor variação ao aroma, associado as amostras de croquete. O segundo
componente principal (Eixo II) correspondeu a 17,3% da variância entre as amostras e está
associado aos atributos de aparência, sabor e textura, como os maiores vetores observados no
diagrama, seguidos dos atributos venda, cor e aceitação global nos vetores de menor
significância. Os resultados obtidos através da (ACP), evidenciaram uma sensível separação
das amostras de croquete, relacionados a aparência, aceitação global, cor e aroma. Em
contrapartida, as amostras do folheado, apresentaram distribuição mais evidente para o
consumo, venda, textura e sabor do produto.
A análise de componentes principais (ACP) é uma importante ferramenta estatística, pois
contribui para a diferenciação entre as amostras e sua ordem de importância. Na avaliação de
hambúrgueres com CMS de refile de tilápia (Oreochomis niloticus), análise de (ACP)
evidenciou que o grupamento dos atributos sensoriais cor, aroma de peixe, maciez, suculência,
coesividade e sabor de peixe, foram semelhantes, enquanto para o hambúrguer com CMS
lavada destacou-se pela homogeneidade da superfície (COSTA, 2017).
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Tabela 4 – Análise econômica da produção por quilo de cada formulação (F: Folheado,
C: Croquete).
Formulação
F
C

PE
(R$)*
21,85
10,87

COE
(R$)
21,85
10,87

RB
(R$)
50,00
50,00

RL
(R$)
28,15
39,13

ML
(%)
56,29
78,26

* PE: Ponto de equilíbrio, COE: Custo operacional efetivo, RB: Receita bruta, RL: Receita líquida, ML:
Margem de lucro.

Através dos dados obtidos com a elaboração dos dois produtos, pode-se observar que o
ponto de equilíbrio se correlaciona com o custo operacional efetivo (tabela 4), onde é
representado por todos os custos para a formulação dos produtos (Tabela 1 e 2). Então o preço
mínimo de venda por quilo de folheado R$ 21,85, croquete R$ 10,87. O que significa que a
venda desses produtos em valores menores que estes pode ocasionar prejuízos, em
contrapartida, a venda em maiores valores representa lucro.
A receita bruta foi relacionada a um valor de venda hipotético de R$ 50,00 para os dois
produtos, e a receita líquida variou entre os produtos, de acordo com o custo operacional efetivo,
então quanto menor as despesas para a elaboração do produto, maior a receita líquida, assim
como a margem de lucro. No presente estudo a maior margem de lucro ocorreu com o croquete
com uma margem de 78,26% e receita líquida de R$ 39,13, o que demonstra o potencial
econômico para este produto. Já a menor margem de lucro foi observada no folheado de 56,29
% e margem de lucro de R$ 28,15.
Nesse contexto, de acordo com Dill et al. (2009), os produtos de panificação têm sido
opções interessantes, cujo consumo vem crescendo, aumentando sua produção relativa entre os
processados derivados do pescado. A aceitação de produtos de panificação tem sido crescente
por parte dos consumidores, uma vez que os produtos neste trabalho apresentaram resultados
positivo tais como, aparência, aceitação global, cor e aroma para o croquete enquanto que para
o folheado o consumo e venda foi mais significativo. De forma geral, os produtos croquete e
folheado foram bem aceitos pelos provadores, percebeu-se que as características sensoriais
agradaram-lhes apresentando também boa intenção de compra, cabendo ressaltar que este
experimento foi composto por provadores não treinados.

4- CONCLUSÃO
Dentre os produtos elaborados a base de pescado, o folheado obteve os melhores
resultados para todos os atributos avaliados, indicando um alto nível de aceitação. Contudo, o
croquete apresentou margem de lucro relativamente maior se comparado ao folheado, isso se
deve ao menor custo para elaboração do croquete. Nesse contexto, foi possível constatar que
ambos os produtos são alternativas viáveis para o uso de resíduos de gurijuba, diminuindo dessa
forma os impactos causados pelo seu descarte irregular no meio ambiente, e agregando valor a
matéria-prima.
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EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DO PROBIÓTICO AUTÓCTONE Enterococcus faecium
NO PEIXE ORNAMENTAL AMAZÔNICO Pterophyllum scalare
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RESUMO: O cultivo de peixes ornamentais é uma atividade rentável, dentre as espécies
comercializadas o Pterophyllum scalare tem valor comercial no mercado nacional e internacional, e
para suprir esta demanda, os sistemas de cultivo são intensificados. Contudo, houve um aumento na
incidência de doenças, principalmente de origem bacteriana, responsável por surtos de mortalidade.
Sendo utilizado quimioterápicos e antibióticos para controlar/eliminar as doenças, porém, o uso
inadequado destes produtos pode ocasionar risco ao manipulador e ambiente além de selecionar
genes de resistência, logo, estratégias alternativas de prevenção são focos de pesquisa para
piscicultura ornamental sustentável. Desta forma o objetivo do presente estudo foi avaliar a
suplementação dietética com E. faecium no desempenho produtivo, na morfometria da vilosidade
intestinal, e no sistema imunológico de juvenis de P. scalare. Para tanto, foi realizado um
delineamento inteiramente casualizado com quatro tratamentos (C-controle, T1- dieta suplementada
com E. faecium na concentração de 2,1 x 104; T2- 2,1 x 106 e T3- 2,1 x 108 UFC.g-1 ração) com três
repetições. Sendo distribuídos 10 peixes (comprimento padrão de 3,4±0,5 cm e peso de 1,68±0,4 g)
por aquário com duração de 90 dias. Ao final do experimento, foram realizadas biometrias (peso e
comprimento) para os cálculos de desempenho produtivo, retirada do intestino para análises
morfométricas e coleta de sangue para análise do leucograma. Observou-se aumento (p<0,05) no
ganho de peso (38,5±0,83 e 38,8±0,92), taxa de crescimento especifico para peso (3,54±0,04 e
3,52±0,05%) e menor conversão alimentar (1,59±0,05 e 1,55±0,04) para os peixes dos tratamentos
2 e 3, respectivamente. Houve aumento (p<0,05) também na largura (40,50±3,39 e 42,98±2,13 µm)
e espessura da vilosidade intestinal (16,36±1,8 e 18,03±2,9 µm) dos peixes do tratamento T2 e T3,
respectivamente, em relação aos peixes do grupo controle. Os peixes suplementados com os
maiores níveis de probióticos (T2 e T3) também apresentaram aumento no número de trombócitos
(34,18±2,37 e 33,42±2,31 cel x 103.µL-1), monócitos (10,99±1,47 e 11,26±0,91 cel x 103.µL-1) e
neutrófilos (19,19±2,12 e 18,35±1,45 cel x 103.µL-1) em relação ao grupo controle. Portanto, a
suplementação dietética com o probiótico E. faceium na concentração de 2,1 x 106 UFC.g-1 promove
melhor desempenho produtivo, reflexo de um aumento das vilosidades intestinais e melhora o
sistema imune inespecífico dos juvenis de P. scalare
Palavras-chave: Peixe ornamental, Vilosidade, Probiótico, Sistema imune.
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EFEITO DO EXTRATO AQUOSO DE Schinus terebinthifolius NO CONTROLE DA
DOENÇA DOS PONTOS BRANCOS NO CULTIVO DE TILAPIA DO NILO
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RESUMO: A ictiofitríase, doença causada pelo protozoário Ichthyophthirius multifiliis,
tornou-se um dos principais gargalos na piscicultura, ocasionando surtos de mortalidade
decorrente da alta intensidade parasitaria e a rápida disseminação aos animais cultivados.
Contudo, o uso de quimioterápicos vem apresentando baixa eficácia, além do risco ao meio
ambiente e a saúde do manipulador. Estratégias que possam substituir os tratamentos
convencionais vem sendo foco de pesquisa, com destaque para o uso de fitoterápicos. Desta
forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar o potencial protozoaricida do extrato aquoso de
Schinus terebinthifolius “in vitro” e “in vivo” contra Ichthyophthirius multifiliis. Para os ensaios
in vitro foram testados sete tratamentos do extrato aquoso de S. terebinthifolius (0, 50, 100, 200,
400, 800, 1600 mg.L-1) com quatro repetições, no estágio trofonte do protozoário, com duração
de 3 horas. Para o experimento “in vivo”, foi realizado em tilápias (Oreochromus niloticus),
infectadas com o protozoário I. multifiliis por co-habitação. O experimento teve um esquema
fatorial (2 x 6), constituído de duas durações de banhos (curto e longo) e 4 concentrações de
extrato aquoso de S. terebinthifolius (12,5; 25,0; 50,0 e 100,0 mg.L-1), com um controle
negativo (somente os peixes infectados com o parasita) e com controle positivo com alta
temperatura (34,4 ºC), todos em triplicata. Ao final de cada ensaio, os protozoários foram
contabilizados, foi realizada a análise de viabilidade parasitária e a eficácia do extrato aquoso
S. terebinthifolius. Nos ensaios in vitro, houve mortalidade de trofontes a partir da concentração
de 50 mg.L-1, com inviabilidade celular de 100% a partir da concentração de 100 mg.L-1 em
três horas de exposição. No ensaio “in vivo”, as concentrações de 50 e 100 mg.L-1 de extrato
aquoso de S. terebinthifolius apresentaram eficácia de 73,13±1,05 e 90,10±2,34% no banho
longo de 24 horas, respectivamente, apresentando inviabilidade de 95% de trofontes no
tegumento dos peixes e 100% no fundo do recipiente. Os resultados demonstram o extrato
aquoso de S. terebinthifolius é eficiente no controle de I. multifiliis, recomendando-se banhos
terapêuticos de 24h com 50 mg.L-1 de S. terebinthifolius.
Palavras-chave: Doenças; Fitoterápicos; Ichthyophthirius multifiliis; Piscicultura.
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RESUMO: Considerando a importância econômica para a pesca comercial e de subsistência, e do
ponto de vista ecológico, o presente estudo objetivou avaliar a diversidade trófica de cinco espécies
da família Anostomidae. Popularmente conhecidas como aracus ou piaus, Laemolyta fernandezi,
Leporinus aff. fasciatus, Leporinus frederici, Leporinus maculatus e Pseudanos trimaculatus são
algumas das mais presentes no rio Xingu. Essas espécies alimentam-se de macroinvertebrados e
algas e são comumente encontradas em corredeiras. O estudo foi conduzido utilizando peixes
capturados no rio Xingu nos períodos de seca e cheia dos anos de 2014 e 2015, respectivamente. De
cada exemplar foi retirado um fragmento de tecido muscular da região dorsal para determinação das
assinaturas isotópicas do carbono (δ13C) e nitrogênio (δ15N). As estimativas de diversidade trófica e
amplitude de nicho de cada espécie foram calculadas através das métricas de Layman, pacote
SIBER do ambiente estatístico R. Um total 202 indivíduos foram amostrados: L. fernandezi (n=24),
L. aff. fasciatus (n=58), L. frederici (n=39), L. maculatus (n=69) e P. trimaculatus (n=12). A
diversidade trófica foi maior na cheia (CD=2,78) do que na seca (CD=1,90), possivelmente em
razão da maior entrada de alimento causado pelo pulso de inundação, quando o leito dos rios
transborda e alaga as áreas marginais, aumentando diversidade e abundância de fontes alimentares
disponíveis para as espécies. Apesar de todos os anostomídeos usados nesse estudo pertencerem à
mesma guilda trófica e apresentarem comprimentos médios diferentes (P<0,001), a maior amplitude
de nicho em ambos os períodos foi de L. frederici (SEAseca= 7,08‰; SEAcheia=6,56‰), indicando
que a espécie potencialmente acessa uma maior variedade de fontes alimentares, que sugere um
comportamento alimentar mais generalista. Por outro lado, as demais espécies apresentam
comportamento alimentar mais especializado. Destacamos a necessidade de estudos
complementares acerca da estrutura trófica desses anostomídeos, uma vez que os resultados
levantados aqui, apesar de importantes para esclarecer determinados aspectos até então
desconhecidos da ecologia desses peixes, precisam ser complementados com informações de dieta e
uso de recursos tróficos que permitam uma análise mais completa das interações ecológicas entre
comunidades de peixes e ambiente.
Palavras-chave: Anostomidae; Isótopos estáveis; Estrutura trófica; Sazonalidade.
Apoio: Norte Energia e Tractebel.
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RESUMO: A família Loricariidae abrange diversas espécies dulcícolas de importância econômica
e ecológica. Entre as mais de 900 espécies validadas até o momento, destacam-se os acaris
Spetracanthicus zuanoni e Baryancistrus xanthellus, ambas endêmicas do rio Xingu e recentemente
descritas. Esses dois acaris são abundantes em corredeiras e possuem hábito iliófago. Diante de sua
relevância pelo seu endemismo, assim como no mercado ornamental nacional e internacional, se faz
necessário o entendimento das interações tróficas entre as duas espécies, haja vista que ocorrem na
mesma localidade e utilizam os mesmos recursos. O presente trabalho objetivou avaliar a
sobreposição de nicho isotópico entre S. zuanoni e B. xanthellus no período de seca dos anos de
2014 e 2015, utilizando a ferramenta de isótopos estáveis para acessar dados acerca de sua estrutura
trófica. Ao todo, foram utilizados 9 exemplares de S. zuanoni e 31 de B. xanthellus, capturados em
diversas corredeiras ao longo do rio Xingu e seus afluentes. De cada espécime foi retirada uma
amostra de tecido muscular da região dorsal para posterior análise das assinaturas isotópicas de δ13C
e δ15N. As estimativas de sobreposição e amplitude de nicho para cada uma das espécies foram
calculadas na plataforma R utilizando o pacote SIBER de elipses Bayesianas. Os resultados indicam
uma elevada sobreposição de nicho entre as duas espécies, provavelmente em razão da
especialização alimentar de B. xanthellus e S. zuanoni em raspar componentes do substrato. A área
de nicho isotópico foi mais elevada para B. xanthellus (SEA2014=3,64%0; SEA2015= 5.29%0),
revelando que essa espécie tem um maior acesso a fontes alimentares do que S. zuanoni
(SEA2014=1.42%0; SEA2015=2.93%0). A elevada sobreposição do nicho isotópico, que é um
equivalente trófico, sugere a competição por fontes tróficas, que pode estar sendo atenuada pela
habilidade de B. xanthellus em explorar recursos alternativos além do perifíton e fauna associada, e,
também, pela grande disponibilidade de alimento que ocorre no período de seca que favoreceria os
dois acaris. Diante dos fatores apresentados, conclui-se que as espécies-alvo deste estudo convivam
em equilíbrio no mesmo ambiente. Apesar da diferença amostral entre os táxons, fica evidente a
aplicabilidade das análises de SIBER na identificação de padrões ecológicos para as duas espécies.
Palavras-chave: Isótopos estáveis; Spectracanthicus zuanoni; Baryancistrus xanthellus; Estrutura
trófica.
Apoio: Norte Energia e Tractebel.
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RESUMO: Phractocephalus hemioliopterus, conhecido popularmente como pirarara, é uma
espécie bentônica de grande porte com alto valor para a pesca esportiva e comercial. Este peixe
piscívoro também desempenha importante papel biológico, uma vez que atua como predador de
topo e o entendimento da estrutura trófica desse bagre permite sua conservação e do ecossistema,
tendo em vista que grandes predadores atuam conjuntamente das condições ambientais como
reguladores populacionais. O presente trabalho objetiva avaliar possíveis variações no nível trófico
(NT) em função do crescimento de P. hemioliopterus do rio Xingu. As análises foram realizadas
com peixes coletados em outubro de 2014 e janeiro de 2015. Em campo os peixes capturados foram
medidos em seu comprimento padrão em cm e amostras de tecido foram extraídas e congeladas. Em
laboratório, as amostras foram secas, maceradas e encapsuladas para análises do isótopo estável do
nitrogênio (δ15N). Para estimativas do NT da pirarara foram usadas as assinaturas isotópicas de
nitrogênio do molusco Doryssa sp. como referência de consumidor primário. O NT de cada
indivíduo foi estimado a partir da fórmula NT = [(δ15Npeixe – δ15Nreferência) /2,54] + 2 e
posteriormente testados com análise não paramétrica Permanova usando o pacote ‘vegan’ no
ambiente estatístico R. Ao todo foram coletados 38 indivíduos: 31 juvenis e 7 adultos, cujos
comprimentos médios foram de 55,6±14,6 cm e 82,6±4,3 cm, respectivamente. O valor médio do
nível trófico foi de 3,93±0,56 para juvenis e 4,31±0,15 para adultos com diferenças significativas
(P<0,001). Isto ocorre uma vez que o NT está sujeito à alterações de acordo com a mudança na
composição da dieta, como é o caso da maioria das espécies que tendem a alterá-la conforme o
estágio de vida. Essa relação positiva entre NT e comprimento padrão mostra, também, diferenças
nas necessidades energéticas de P. hemioliopterus que, como outros peixes, após atingir o tamanho
de primeira maturação sexual necessitam de fontes mais enriquecidas, visto que a energia
assimilada passa a ser em maior parte direcionada para a reprodução. Conclui-se que a pirarara
segue a tendência de outras espécies de água doce de elevar seu nível trófico conforme a ontogenia,
fazendo desta espécie um importante elo na teia trófica.
Palavras-chave: Pirarara; Crescimento; Isótopos estáveis; Ecologia trófica.
Apoio: Norte Energia e Tractebel.
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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo analisar a qualidade microbiológica de peixes
comercializados em três feiras-livres de São Luís, estado do Maranhão, Brasil, por meio da
quantificação de coliformes termotolerantes, pela técnica do Número Mais Provável (NMP) e
isolamento de cepas de Escherichia coli. Foi verificado também, através de check-list, as condições
higiênico-sanitárias das feiras. Foram realizadas 10 coletas de cada feira estudada, perfazendo um
total de 30 amostras de peixes, cada amostra coletada apresentava peso médio de 500g. Para
verificação das condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos foi utilizado um recorte de um
check-list que permite avaliar as condições por meio por observação direta. Em relação as condições
higiênico-sanitárias as três feiras, estão em sua grande maioria fora do padrão estabelecido pela RDC
nº 216/2004. A análise de coliformes das amostras dos peixes coletadas nas 3 feiras, variaram de 3,6
a > 1100 NMP/g. As amostras obtidas da feira 2 apresentavam contaminação superior, em relação às
outras feiras. Foram confirmadas 6 cepas de E.coli Atípicas e 2 E.coli Típicas. Com os resultados
obtidos considera que o pescado comercializado nas feiras estão fora do estabelecido pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, de 2 de janeiro de 2001, na Resolução RDC
n°12 que o permitido de no máximo 1x10-2 NMP/g e podendo apresentar E. Coli. Conclui-se no
respectivo estudo que havia muitas inadequações nos estabelecimentos avaliados tanto em relação ao
manipulador como em relação às instalações. A falta de conhecimento das Boas Práticas de
Manipulação pode ser um dos motivos para este resultado.
Palavras-chave: Pescado; Escherichia coli; Feiras-livres;
ABSTRAT: The aim of the present study was to analyze the microbiological quality of fish marketed
in three free markets of São Luís, Maranhão state, Brazil, by quantifying thermotolerant coliforms,
by the Most Probable Number (MPN) technique and isolating strains of Escherichia coli. It was also
verified, through checklist, the fairs’ sanitary conditions. Ten samples were taken from each fair
studied, making a total of 30 fish samples, each sample had an average weight of 500g. To verify the
sanitary conditions of the establishments was used a clipping of a checklist that allows to evaluate the
conditions through direct observation. Regarding hygienic and sanitary conditions, the three markets
are mostly out of the standard established by RDC No. 216/2004. Coliform analysis of fish samples
collected at the 3 markets ranged from 3.6 to> 1100 MPN/g. The samples obtained from fair 2 had
higher contamination than the others fairs. Six atypical and two typical E.coli strains were confirmed.
With the obtained results, it can be considered that the fish marketed in the fairs are out of the
established by the National Health Surveillance Agency of the Ministry of Health, of January 2, 2001,
in Resolution RDC No. 12, which determines the maximum allowed is 1x10-2 NMP / and may
present E. coli. It is concluded in the respective study that there were many inadequacies in the
surveyed establishments, as much to the handler as to the facilities. Lack of knowledge of Good
Manipulation Practices may be a reason for this result.
Key words: Fish; Escherichia coli; Free fair
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1- INTRODUÇÃO
A feira livre consiste em um espaço onde se desenvolve relações comerciais, onde são
ofertados produtos originados da agricultura, artesanato, pecuária e indústria. Santos (2016)
acrescenta, “que a feira livre oferece a possibilidade de o consumidor comparar preços entre
diferentes comerciantes da mesma mercadoria ao mesmo tempo, e sem ter que se deslocar em grandes
distâncias”. Assim, a feira livre acaba competindo com o supermercado, porque oferece preços mais
acessíveis, e isso agrada o consumidor.
Contudo, este tipo de mercado apresenta graves problemas de estrutura das barracas,
comercialização de produtos não permitidos, falta de segurança, desorganização e principalmente
falta de higiene, o que pode colocar em risco a sobrevivência da feira, uma vez que contrariam a
legislação sanitária, comprometendo a qualidade dos produtos e colocando em risco a saúde do
consumido.
No estado do Maranhão constitui um dos mais importantes mecanismos de abastecimento de
pescado, portanto conhecer e apoiar esta estrutura de comercialização é de fundamental importância
para a garantia da saúde e qualidade de vida da população.
O pescado faz parte da dieta alimentar do ser humano e vem tomando destaque cada vez mais,
por possuir fácil digestibilidade e elevados teores de proteínas, vitaminas e sais minerais. A
Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o consumo médio de 12 kg de pescado ou
derivados por pessoa por ano. No Brasil, a média de consumo é de apenas 9 kg por habitante
(RENATA XAVIER SILVA, 2016).
Segundo o RIISPOA o pescado fresco é definido como “aquele que não foi submetido a
qualquer processo de conservação, a não ser pela ação do gelo ou por meio de métodos de conservação
de efeito similar, mantido em temperaturas próximas à do gelo fundente, com exceção daqueles
comercializados vivos (BRASIL, 2017), sendo, portanto, imprescindível o acondicionamento correto
para manter a qualidade do produto desde a captura, até a comercialização (ALVEZ, TEÓFILO,
2016).
Os Peixes, por exemplo, são um dos principais pescados comercializados em feira livres, que,
apesar de tradicional, é o tipo de varejo com maior fragilidade no que diz respeito à conservação desse
alimento, uma vez que não possuem equipamentos que assegurem a refrigeração e a manipulação
ideais, enquanto exposto à venda. Por serem alimentos altamente perecíveis, tornam-se muito
suscetíveis a uma série de contaminantes de natureza microbiológica, química e/ou física, (MOURA,
2007), sendo assim, a qualidade higiênico-sanitária tem sido abordada de forma contínua na
atualidade, tendo em vista os surtos de Doenças Transmitidas por Alimentos – DTA relatados em
todo o mundo (ARAGÃO, 2010).
As DTA’s são definidas como doenças causadas por agentes contaminantes
(biológicos/microorganismos, toxinas e/ou outras substâncias químicas ou físicas), os quais penetram
no organismo humano através da ingestão de água e alimentos contaminados, afetando a saúde do
consumidor em níveis individuais ou em grupos de população (NYACHUBA, 2010), e constituem
um dos problemas de saúde pública mais frequentes do mundo contemporâneo, podendo causar
expressivas perdas econômicas e sociais para a Nação e sistemas de saúde (WELKER et al., 2010).
A utilização de micro-organismos que indiquem a qualidade e higiene do produto é uma
ferramenta útil para o autocontrole e vigilância de qualidade. Aeróbios mesófilos, coliformes totais,
coliformes termotolerantes e Escherichia coli são exemplos de microrganismos de rápida e fácil
identificação e quantificação, sendo considerados boas escolhas para este tipo controle (DIAS et al.,
2017).
A enumeração de coliformes totais e termotolerantes como indicadores da qualidade higiênicosanitária é amplamente utilizada (PELCZAR JUNIOR et al., 1996), e a identificação da Escherichia
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coli em alimentos é de grande valor devido à relação com os surtos de gastrenterite observados
(AGNESE et al., 2001; FEHD, 2005).
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), através de sua Resolução nº 12, de 2
de janeiro de 2001, estabelece Padrões Microbiológicos Sanitários para Alimentos especificados e
determina os critérios para a Conclusão e Interpretação dos Resultados das Análises Microbiológicas
de Alimentos Destinados ao Consumo Humano (BRASIL, 2001).
A avaliação microbiológica é um parâmetro importante para o conhecimento das condições
higiênico-sanitárias as quais o alimento é exposto, determinando os riscos que podem oferecer a saúde
da população, desta forma, este projeto de pesquisa tem por objetivo investigar a qualidade
microbiológica do peixe comercializado em feiras da cidade de São Luís, Maranhão através da
avaliação higiênico-sanitária de feiras e investigação da presença de coliformes fecais
(termotolerantes).
2- MATERIAL E MÉTODOS
Para análises microbiológicas foram obtidas 30 amostras de peixes de 3 feiras da cidade de São
Luís - MA, sendo as feiras dos Bairro do Anjo da Guarda, do São Cristóvão e do São Bernardo. Foram
realizadas 10 coletas de cada feira estudada, perfazendo um total de 30 amostras de peixes, cada
amostra coletada apresentava peso médio de 500g. Em cada feira existiam 5 BOX que
comercializavam peixes, sendo escolhidos aleatoriamente 2 BOX de cada feira, para a execução da
pesquisa. Para a análise de coliformes foi realizado feito o Número Mais Provável (NMP) de
Coliformes Termotolerantes (CT), pela a técnica de fermentação em tubos múltiplos, segundo Feng,
Weagant e Grant (2002). Para isolamento e identificação de E.coli, alíquotas das amostras positivas
para coliformes termotolerantes foram inoculadas em placas contendo Ágar Eosina Azul de Metileno
(EMB), e incubadas em estufa bacteriológica a 37°C por 24 horas. Em seguida, foram selecionadas
três colônias típicas de E. coli, as quais foram repicadas na superfície de Ágar Tripticase Soja (TSA)
para multiplicação e purificação do material bacteriano a ser utilizado na realização do teste de Gram.
Posteriormente, foram realizados os testes bioquímicos de produção de Indol (I), Vermelho de Metila
(MV), Voges-Proskauer (VP) e Citrato (C) (TÔRRES et al., 2004).
Para verificação das condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos foi utilizado um
recorte de um check-list que permite avaliar as condições por meio de observação direta. As amostras
de peixes coletadas foram transportadas em caixas isotérmicas e levadas ao Laboratório de
Microbiologia Geral vinculado ao Laboratório de Genética e Biologia Molecular Warwick Kerr LABWICK /UEMA.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
A quadro 1 apresenta os resultados dos pontos avaliados sobre as condições higiênicosanitárias dos manipuladores e do ambiente nas três feiras avaliadas da cidade de São Luís, Ma. Os
dados foram classificados de acordo com a conformidade e não conformidade recomendada pela RDC
nº 216/04 da ANVISA e pelo Decreto nº 6.2345/86.
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Quadro 1 - Conformidade e não conformidade dos itens observados nos 6 BOX de comercialização de pescado
nas três feiras de São Luís - MA.
CRITÉRIOS*
CONFORME
NÃO CONFORME
1
5
AMBIENTE:
limpo, sem a presença de animais e insetos,
com o lixo longe das instalações
MANIPULADORES:
Apresentam-se com uniformes compatíveis
a atividade, conservados e limpos.

1

5

Usam os cabelos presos e protegidos, não
sendo permitido o uso de barba ou bigode.

1

5

As unhas são mantidas curtas, limpas e sem
esmalte ou base.

1

5

UTENSÍLIOS:
Devidamente higienizados antes do uso, sem
ferrugem e longe das lixeiras.

2

4

CONSERVAÇÃO DO PEIXE:
Peixe comercializado em locais limpos e
devidamente cobertos por gelo

1

5

*

Critérios baseado na Resolução 216/2004 MS/ANVISA

De acordo com o quadro 1 as condições higiênico-sanitárias das três feiras analisadas em São
Luís, Ma estão em sua grande maioria fora do padrão estabelecido pela RDC nº 216/2004. Mais de
80% dos BOX de comercialização de peixes avaliados nas três feiras não se encontravam limpos,
havia presença de insetos e animais e as lixeiras presentes estavam abertas e não apresentavam pedal.
Quanto aos manipuladores nenhum estabelecimento apresentou 100% de conformidade, demostrando
ausência ou práticas inadequadas de Boas Práticas de Manipulação. Os utensílios por sua vez,
encontravam-se em desconformidade em 66,6% das locais observados, principalmente quando se
avaliou a proximidade destes com fontes de contaminação, como cestos de lixo.
Um estudo realizado por Santos et al. (2018) em relação à utilização de uniformes de trabalho
de cor clara, limpos, e adequados à atividade, exclusivos para a área de produção, e em bom estado
de conservação constatou que apenas 2 manipuladores estavam com a vestimenta correta para a
atividade. Inconformidades quando se trata de uniformes é prática comum na comercialização de
peixes em vários locais do Brasil (HOLANDA et al., 2013), por isso Rosa (2001) sugere o
fornecimento de indumentárias padronizadas e a exigência de seu uso, como condição fundamental
para obter permissão para comercialização de peixes em feiras livres e mercados públicos.
Sobre a conservação do pescado 16,6% dos estabelecimentos mantinham o alimento sobre o
gelo em escamas com exposição adequada (uma camada de gelo sobre o peixe). Nos estabelecimentos
que não apresentavam a exposição adequada, o pescado era mantido sobre balcões de alvenaria
revestido com azulejo ou em balcões de mármore aumentando a probabilidade da contaminação
cruzada com o produto. De acordo com a legislação vigente, é proibido manter o pescado fora de
conservação frigorífica, exceto durante a fase de limpeza e evisceração.
Essa forma de comercialização apesar de recorrente é inadequada, pois, permite a multiplicação
de bactérias mesófilas patogênicas, que irão contaminar o pescado e transformá-lo em um veículo de
doenças transmitidas por alimentos, podendo provocar surtos alimentares.
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A utilização dos parâmetros tempo e temperatura é o fator mais importante para a preservação
da qualidade dos alimentos, uma vez que contribuem diretamente para o desenvolvimento de
microrganismos, no entanto, pode-se inferir que esses parâmetros pouco são aplicados na prática
(SANTOS et al, 2018).
Durante as vistorias foi constatado que a espécie de peixe mais comercializada nas três feiras
foi a Hexanematichthys proops, comumente conhecido por uritinga, na cidade de São Luís - MA. É
um bagre marinho pertencem à família Ariidae de grande importância nas atividades pesqueiras, em
especial na pesca artesanal. Ocorrem nas zonas litorâneas tropicais e subtropicais em ambientes
marinhos, estuarinos e de água doce, sendo geralmente abundantes em águas costeiras com fundo
lodoso e pouco profundas (ANDREATA et al., 1989).
Durante as visitas, 30 exemplares de peixes da espécie uritinga, por serem os mais
comercializados, foram coletados e avaliados quanto as características sensoriais de acordo com as
exigências adotadas pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem
Animal (RIISPOA) Tabela 1.
Tabela 1 - Percentual das características sensoriais, conformes e não conformes de 30 exemplares do peixe
uritinga (Hexanematichthys proops) comercializado em três feira livres de bairros do município de São Luis - Ma.
Características sensoriais
Caracteres

Conforme

Não conforme

Aparência da pele (brilhante, úmida e sem laceração)

96,6%

3,4%

Escamas unidas fortemente aderidas à pele, translúcidas e com brilho

93,3%

6,7%

Guelras róseas, úmidas, brilhantes, ausência ou discreta presença de
muco translúcido

93,3%

6,7%

Opérculo rígido, resistência à abertura

100%

0%

Olhos saliente, transparentes e brilhantes

86,6%

13,4%

Carne firme, elástica e aderida aos ossos

90%

10%

Odor suave ou ausente

90%

10%

Observa-se que na Tabela 1 que, das 30 amostras analisadas, 25 (83,3%) estavam conforme
os parâmetros estabelecidos pelo RIISPOA. As outras cinco amostras, 16,7%, apresentavam pelo
menos um parâmetro em não conformidade com a legislação. De acordo com os resultados obtidos
pela análise sensorial, a maioria das amostras estava apta para o consumo e comercialização. No
entanto, as falhas na manipulação, conservação e/ou exposição do pescado (Quadro 2) contribuem
para a perda da qualidade do pescado e início de deterioração.
Os resultados em NMP para Coliformes termotolerantes das amostras de peixes coletadas em
3 feiras diferentes no perímetro urbano de São Luís variou de 3,6 a > 1100 NMP/g (Tabela 2).

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

6

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

Tabela 2 - Número mais provável por grama (NMP/g), de peixes coletados em 3 feiras livre de São Luís,
MA no período de período de outubro de 2018 a março de 2019.
Coliformes termotolerantes (NMP/g)*
FEIRA 1
FEIRA 2
FEIRA 3
COLETA 1
93
3,6
43
COLETA 2
28
>1100
240
COLETA 3
93
>1100
36
COLETA 4
3,6
460
210
COLETA 5
460
20
43
COLETA 6
240
240
9,2
COLETA 7
20
460
14
COLETA 8
28
3,6
240
COLETA 9
20
240
9,2
COLETA 10
28
240
9,2
*
NMP/g: Número Mais Provável por grama. Nota: Dados do trabalho do autor.

A análise microbiológica das amostras de peixes coletadas nas três feiras evidencia que, 40%
das amostras estavam contaminadas por coliformes a 45°C com valores de NMP/g variando entre 3,6
a > 1100 NMP/g (Tabela 2) sendo duas amostras correspondentes a feira 1, sete amostras da feira 2
e três amostras correspondentes a feira 3.
Embora não exista padrão estabelecido para coliformes ou E. coli para a categoria de pescado
fresco ou “in natura” na legislação vigente, valores elevados indicam condições higiênico-sanitárias
deficientes (BRASIL, 2001).
Conforme a Tabela 2 as amostras obtidas da feira 2 apresentavam contaminação, em relação às
outras feiras. A contaminação do pescado pode estar relacionada a falta de conformidade nos itens
avaliados no checklist que foram o ambiente, manipuladores e utensílios, como também pode estar
relacionado ao método de captura e da microbiota natural do peixe, principalmente a do intestino,
brânquias e muco superficial, dificultando a conservação (GHALY et al., 2010).
Costa el al. (2016) identificaram 95% de contaminação microbiológica em pescados
comercializados no interior de São Paulo. O pescado, principalmente fresco está no topo da lista de
alimentos associado à contaminação microbiológica, devido a sua vulnerabilidade, consequência de
sua composição, manipulação, transporte, acondicionamento e de como é comercializado (JUNIOR,
2016).
Silva et al. (2008) analisando 20 amostras de pescado comercializado em feiras livre, no período
de 6 meses, afirmam que a ocorrência de coliformes a 45 ºC indica que o pescado pode estar sendo
contaminado pelo próprio feirante, devido aos maus hábitos de higiene. Cardoso Filho et al. (2010)
avaliaram as características microbiológicas de pescado comercializado em mercados públicos em
Teresina, PI e concluíram que o pescado de 50% dos mercados analisados tinha valores de coliformes
a 45 ºC acima do limite preconizado. Logo, para garantir a inocuidade do pescado, é indispensável a
capacitação da mão de obra e monitoramento ao logo de toda a cadeia produtiva (SOUZA et al, 2015).
Ferreira et al. (2014) avaliou a contaminação por E. Coli no gelo utilizado para conservação de
alimento, e obtiveram resultados positivos nas 8 amostras analisadas, e ressaltaram que a
contaminação do alimento pode ocorre também pelo mesmo, utilizado para sua conserva, além da
água utilizada para seu preparo pode ter tido contato direto ou indireto com a contaminação fecal, de
modo que o gelo utilizado para conserva do pescado pode ser um agente veiculador de contaminação
fecal.
Santiago et al. (2013) salientam que as organizações de saúde mundiais devem estar atentas
aos surtos de origem biológica, física ou química, decorrente da contaminação direta ou cruzada,
devido a falhas da matéria-prima, fluxograma de produção até o consumo final do pescado.
Das amostras das três feiras analisadas foram isoladas 45 cepas características de E.coli, até o
meio ágar EMB, sendo 10 cepas Feira 1, 18 cepas da Feira 2 e 17 cepas da Feira 3. Do total de cepas
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isoladas, 23 cepas foram Gram positivas e 22 cepas foram Gram negativa. Utilizando apenas as cepas
características de E. coli identificadas pela coloração de Gram, foi passado para teste bioquímico
onde foram confirmadas 6 cepas de E.coli Atípicas e 2 E.coli Típicas pelas provas bioquímicas
(Tabela 3).
Tabela 3 - Identificação de cepa de E. coli isoladas de amostras de peixes coletadas em 3 feiras-livres na cidade de
São Luís, Ma.
Origem
Indol
VM
VP
Citrato de
Tipo de E. Coli
Simmons
1 (F1)

-

-

-

+

-

2 (F1)

+

+

-

+

-

3 (F1)

+

+

-

+

-

4 (F1)

+

+

+

+

-

5 (F1)

-

+

-

+

Citrobacter sp

6 (F1)

-

-

+

+

7 (F2)

-

+

-

-

Enterobacter
aerogenes
E.coli Atípica

8 (F2)

-

+

-

-

E.coli Atípica

9 (F2)

-

+

-

-

E.coli Atípica

10 (F2)

-

+

-

+

Citrobacter sp

11 (F2)

-

+

-

-

E.coli Atípica

12 (F2)

-

+

-

-

E.coli Atípica

13 (F2)

-

+

-

-

Klebsiella

14 (F2)

+

+

-

+

-

15 (F2)

-

+

-

+

Citrobacter sp

16 (F2)

-

+

-

+

Citrobacter sp

17 (F2)

-

+

-

+

Klebsiella

18 (F2)

-

+

-

-

E.coli Atípica

19 (F3)

-

-

+

+

20 (F3)

+

+

+

+

Enterobacter
aerogenes
-

21 (F3)

+

+

-

-

E.coli Típica

22 (F3)

+

+

-

-

E.coli Típica

F1: Feira um; F2: Feira dois; F3: Feira três.

A bactéria E. coli está entre os principais responsáveis por surtos de toxinfecções alimentares
quando estes são associados às condições higiênico-sanitárias insatisfatórias dos manipuladores,
como falha na higienização das mãos, indicando contaminação de origem fecal (OLIVEIRA et al.,
2012). Normalmente essas bactérias são encontradas no trato gastrointestinal de animais de sangue
quente, fazendo parte da microbiota intestinal de humanos. Assim, são comumente utilizadas como
um indicador de qualidade higiênico-sanitária. Na maioria das vezes a E. coli não causa doenças,
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entretanto algumas cepas desenvolveram genes de virulência que podem estar localizados em seu
próprio genoma, em bacteriófagos incorporados ou em plasmídeos (MÜLLER, 2018). Normalmente
a contaminação dos alimentos com E. coli ocorre por falhas nas Boas Práticas, como não lavar as
mãos adequadamente antes de manipular o produto (MARTIN et al., 2016).
Os patógenos entéricos humanos mais amplamente distribuídos: Escherichia coli, Salmonella
spp., V. parahaemolyticus e S. aureus, bactérias que são encontradas com frequência em peixes,
camarões, moluscos bivalves, caranguejos, grupos de proteínas que fazem cada vez mais parte dos
hábitos alimentares dos brasileiros (SHINOHARA, 2018).
4- CONCLUSÃO
Conclui-se de acordo com os resultados apresentados no respectivo estudo que havia muitas
inadequações nos estabelecimentos avaliados tanto em relação ao manipulador como em relação às
instalações. A falta de conhecimento das Boas Práticas de Manipulação pode ser um dos motivos para
este resultado. A realização de cursos de capitação juntos aos manipuladores, ressaltando a
importância das boas práticas, seria uma boa forma de melhorar alguns indicadores, uma vez que
muitas das desarmonias constatadas neste estudo poderiam ser evitadas caso os manipuladores
tivessem um programa contínuo de qualificação e se tivessem conhecimento sobre as legislações
brasileiras, mesmo que não sejam específicas para o tipo de comércio avaliado nesse estudo.
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ELABORAÇÃO DE MASSA DE MACARRÃO ENRIQUECIDA COM FARINHA DE
PESCADO (Curimata cyprinoides).
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RESUMO: O Brasil acompanha as mudanças no perfil nutricional da população mundial, em busca
de uma alimentação mais saudável, ocasionando o desenvolvimento de produtos de forma mais
elaborada que possibilita alto valor proteico, nutricional e aumento da vida útil do produto. A espécie
escolhida para a elaboração da farinha é a tapiaca ou vulgarmente conhecida como branquinha, é uma
espécie de pequeno porte capturada no rio Turiçu -MA, muito apreciada pela comunidade local e de
baixo valor comercial sendo muito abundante na região da Baixada Maranhense. O presente presente
trabalho teve como objetivo elaborar uma massa de macarrão enriquecida com farinha de peixe obtida
a partir da tapiaca (Curimata cyprinoides). A massa de macarrão foi elaborada com a inclusão de
farinha da tapiaca nas proporções de 10%, 30% e 50%. Foram realizadas análises de composição e
sensorial (ordenação e aceitação). Para a análise da composição centesimal e o teste de aceitação foi
feita a análise de variância e comparação de médias pelo teste de Tukey, ao nível de significância de
5%. O teste de ordenação foi avaliado pelo teste de Friedman, usando a tabela de Newell e
MacFarlane. As amostras de macarrão enriquecido apresentaram valores de umidade de
10,25±0,13%, 12,24±0,65%, 8,52±0,76%, extrato etéreo 7,62±0,02%, 13,38±1,62%, 15,61±0,18%,
e proteína bruta 21,13±1,00%, 30,65±1,30%, 41,96±0,13%, para as concentrações de farinha de 10%,
30% e 50%, respectivamente. No teste de ordenação a amostra com a proporção de 10% de farinha
de peixe foi classificada como sendo a “melhor”, embora estatisticamente não houve diferenças
significativas entre as três amostras avaliadas. Para o teste de aceitação os julgadores avaliaram a
formulação 10% com a nota de 6,59±1,33 “gostei ligeiramente”, as formulações 30% e 50%,
obtiveram as notas 6,13±1,87 e 5,56±1,83, sendo classificadas como “indiferente”. O enriquecimento
da massa de macarrão com a farinha de pescado mostra-se muito importante para se obter um produto
com maior teor proteico, podendo dessa forma melhorar a qualidade nutricional desse alimento.
Palavras-chave: Massa alimentícia; Processamento do pescado; Valor nutricional
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CARACTERIZAÇÃO DO DIMORFISMO SEXUAL SECUNDÁRIO DO PEIXE
ORNAMENTAL AMAZÔNICO ACARI PÃO L333 Hypancistrus sp. (SILURIFORMES,
LORICARIIDAE)
Ryuller Gama Abreu Reis1*; Renata Silva De Oliveira2; Ivana Kerly Da Silva Viana³; Higo
Andrade Abe4; Nuno Filipe Alves Correia de Melo5; Rodrigo Yudi Fujimoto6; Rossineide
Martins da Rocha7; Rodrigo Takata8
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Resumo: A família Loricaridae é considerada a segunda maior da ordem siluriformes,
com aproximadamente 900 espécies registradas, dentro dessa família se destaca o
gênero Hypancistrus, com uma variedade de espécies que apresenta uma forte demanda
pelo mercado ornamental. A espécie Hypancistrus sp., conhecido vulgarmente como acari
pão, L333, é uma espécie de peixe endêmico do Rio Xingu, possui coloração com listras
brancas e preta ao longo do corpo, tem grande importância econômica para a pesca
ornamental, os adultos podem chegar até 15 cm e são comercializados em média por
US$ 50,00 no mercado internacional, e não apresenta dimorfismo sexual de fácil
identificação. Devido ser intensamente comercializado é necessário buscar estratégia
reprodutivas para a reprodução dessa espécie em cativeiro, o que ajudaria diretamente na
diminuição da pressão dos estoques naturais que podem ser comprometidos pela pesca
massiva, e também pela Usina Hidrelétrica, situada na região onde vive, podendo vim a
mudar o ciclo de vida de diversas espécies. Ao considerar a falta de informação sobre
estudos que comprovem o dimorfismo sexual em loricarideos, o estudo tem como
principal objetivo descrever as características sexuais secundárias de machos e fêmeas
de Hypancistrus sp. Foram separados 50 animais, 25 machos e 25 fêmeas, os mesmo
foram distinguidos através de análises macroscópicas (a olho nú) verificando a presença
de espinhos (odontódeos) ao longo do corpo, aonde os machos desenvolvem maiores
quantidades quando comparados às fêmeas. Para confirmação do dimorfismo sexual
secundário os peixes foram anestesiados com Tricaine-S® (MS 222 - Tricaine
Methanesulfonate, Western Chemical, Inc - USA), na concentração de 100 mg L-1, e
dissecados utilizando estereomicroscópio. Em seguida, ocorreu a coleta de fragmentos de
gônadas (ovários e/ou testículos) para confirmação do sexo. Conclui-se que o método de
distinção por observação dos odontódeos é eficaz e teve 100% de acerto comprovado
pela a análise histológica.

Palavra-chave: Dimorfismo sexual; Loricaridae; Peixe ornamental; Rio Xingu.
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EFEITO DO MANEJO ALIMENTAR E DA DENSIDADE DE ESTOCAGEM NA
LARVICULTURA DO PEIXE ORNAMENTAL AMAZÔNICO ACARI PÃO L333
(LORICARIIDAE: Hypancistrus sp) EM CATIVEIRO
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Alves3; Higo Andrade Abe4; Nuno Felipe Alves Correia de Melo5; Rodrigo Yudi Fujimoto6;
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RESUMO: A larvicultura é uma fase crítica do sistema de produção e nela, os manejos básicos
como taxa e densidade de estocagem são parâmetros importantes, pois influenciam não apenas na
sobrevivência de indivíduos, mas também seu crescimento e desempenho em cativeiro. Nesse
cenário o Acari Pão L333 (Hypancistrus sp.) é um peixe endêmico do rio Xingu que possui um
significativo valor diante do mercado de peixes ornamental nacional e internacional devido sua
coloração com listras brancas e preta ao longo do corpo e comportamento pacifico, entretanto sem
dados científicos sobre sua reprodução e criação em cativeiro. Assim, o presente estudo objetivou
avaliar os efeitos da taxa de alimentação e a densidade de estocagem para a melhoria dos índices de
desempenho e sobrevivência de larvas de Hypancistrus sp., em sistema intensivo. Para tanto, foi
realizado dois experimentos onde o primeiro para avaliar a taxa alimentar, o experimento foi
conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com quatro taxas alimentares (100, 200, 300,
400 náuplios de Artêmia spp. por NA/larva) e três repetições. O segundo experimento foi realizado
em delineamento inteiramente casualizado, com quatro densidades de estocagem (1, 5, 10 e 15
larvas por litro) e três repetições, ambos avaliados por 30 dias. Os resultados demostraram que o
aumento da taxa de alimentação promoveu maior desempenho das larvas de Hypancistrus sp, sendo
que a quantidade de 400 NA/larva promoveu maior CT e TDE, sem apresentar diferença estatística
quando fornecido 300 NA/larva nos outros parâmetros de desenvolvimento avaliados. Por outro
lado, apesar de 100 e 200 NA/larva não apresentar redução na sobrevivência e no fator de condição
relativo, este se mostrou insuficiente durante a larvicultura desta espécie, com menores valores para
CT, PF, GP, GC GB, TCE, TDE e UP. A densidade de estocagem não apresentou diferença
estatística (p>0,05) com relação aos parâmetros de desempenho, uniformidade, fator de condição
relativa ou sobrevivência, independente da densidade avaliada. No entanto, um aumento na
densidade, influenciou diretamente na redução do desempenho, redução do comprimento total, peso
total, ganho de comprimento, ganho de biomassa, biomassa, taxa de desenvolvimento específico e
taxa de crescimento específico, sem diferença estatística entre as densidade de 5 a 15 larvas/L. Para
melhor aproveitamento do espaço de cultivo como para o uso da artêmia, as larvas de Hypancistrus
sp. devem ser alimentadas com 300 nauplios de artemia/larva/dia durante os primeiros 30 dias de
alimentação exógena e cultivadas em densidades de estocagem de 10 a 15 larvas/L.

Palavra-chave: Densidade de estocagem; Hypancistrus; Larvicultura, Taxa alimentar.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

1

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

Qualidade microbiológica das águas do rio Paciência: um dos principais rios da zona leste da
ilha de Upaon-Açu, Ma.
Camila Magalhães Silva2*; Marcelo Victor Rodrigues da Silva1; Izabela Alves Paiva1
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Resumo: Os ambientes aquáticos são utilizados em todo o mundo com distintas finalidades. No
entanto, nas últimas décadas, esse recurso vem sendo ameaçado pelas ações indevidas do homem. O
rio Paciência é o principal curso d’água da região centro-oriental da ilha de São Luís, sendo
utilizado desde o início da ocupação do interior da ilha por ser uma das maiores e por abrigar
diversos bairros de São Luís e dos municípios de São José de Ribamar e de Paço do Lumiar. O
presente trabalho justifica-se pela relevância da análise do nível de contaminação da água do rio
Paciência, importante fonte para o abastecimento de água da cidade e municípios adjacentes. O
objetivo foi analisar a qualidade da água do rio Paciência no perímetro urbano do município de São
Luís. A pesquisa teve início realizado, no mês de junho de 2018 e ainda está em andamento. O
método empregado para a análise das amostras para determinação de coliformes totais (CT) e fecais
(CF) foi o de Número mais Provável (NMP) e a técnica foi a de tubos múltiplos baseados nos
recomendados pela Associação Americana de Saúde Pública adotado no manual prático de análises
de água da Fundação Nacional de Saúde. Os resultados mostraram que a água está contaminada por
coliformes fecais e, portanto, imprópria para consumo e balneabilidade.
Palavras-chave: Rio, Qualidade microbiológica, Coliformes.
Abstract: Aquatic environments are used around the world for different purposes. However, in
recent decades, this feature has been threatened by unfair actions of man. The river Patience is the
main stream of the central-eastern region of the island of Saint Louis, in use since the occupation of
the interior of the island to be one of the largest and house various neighborhoods of St. Louis and
St. municipalities José de Ribamar and Paço do Lumiar. This study is justified by the relevance of
the analysis of the level of contamination of the river water Patience, an important source for the
water supply of the city and surrounding municipalities. The aim was to analyze the Patience River
water quality in the urban area of St. Louis county. The research began realized, in June 2018 and it
is still ongoing. The method used for the analysis of samples for determination of total coliform
(TC) and fecal (CF) is the most probable number (MPN) and the technique was the multiple tube
based on the recommended by the American Public Health Association adopted in manual practical
water National Health Foundation analysis. the results showed that the water is contaminated by
fecal coliforms and therefore suitable for drinking and bathing.
Keywords: River, Microbiology quality, Coliforms.
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1. INTRODUÇÃO
Os ambientes aquáticos são utilizados em todo o mundo com distintas finalidades, dentre
as quais se destacam: o abastecimento de água, a geração de energia, a irrigação, a navegação, a
aqüicultura e a harmonia paisagística. No entanto, nas últimas décadas, esse precioso recurso vem
sendo ameaçado pelas ações indevidas do homem, o que acaba resultando em prejuízo para a
própria humanidade (MORAES; JORDÃO, 2002).
As ocupações populacionais ao longo das regiões costeiras aumentam o risco de
contaminação dos recursos hídricos por esgotos domésticos e outros agentes poluentes, incluindo
organismos patogênicos, substâncias orgânicas, metais pesados e elementos traço, possuindo desta
forma efeitos diretos ou indiretos sobre os ecossistemas e organismos aquáticos, propagando
doenças através da água e dos alimentos contaminados (TORRES, 2004). Na Ilha do Maranhão,
composta por diversas bacias hidrográficas, este processo acelerou- se, sobretudo a partir da
segunda metade do século XX, quando se intensificou o investimento no setor industrial e
habitacional nos municípios nela assentados sendo a bacia do rio Paciência uma das mais
impactadas.
O rio Paciência tem 32,03 km e é o principal curso d’água da região centro-oriental da ilha,
sendo utilizado desde o início da ocupação do interior da ilha por ser uma das maiores e por abrigar
diversos bairros de São Luís e dos municípios de São José de Ribamar e de Paço do Lumiar
(BEZERRA, et al. 2012), e já foi um dos principais responsáveis pelo abastecimento de água de
grande parte da cidade de São Luís e pelo sustento de centenas de famílias de pescadores e
agricultores. Porém, após anos de crescimento urbano, o processo de assoreamento e poluição do
rio se intensificou, prejudicando principalmente as comunidades ribeirinhas, como por exemplo, o
povoado de Porto do Mocajutuba que tem sua origem a partir da ocupação por pescadores das áreas
próximas ao canal de maré, na foz rio Paciência, e tem como principal atividade econômica a pesca
e a agricultura de subsistência.
A poluição do meio ambiente tornou-se de interesse público em todo o mundo, já que
muitos países vêm sendo afetados por seus graves impactos sendo que um dos principais problemas
ambientais é a utilização dos rios como principal receptor de esgotos, seja de origem doméstica ou
industrial (TORRES, 2004) o que acarreta graves problemas de saúde pública. A crescente
expansão demográfica e industrial observada nas últimas décadas trouxe como consequência o
comprometimento das águas dos rios, lagos e reservatórios, sendo estes afetados por diversos
poluentes. Desse modo, a água pode trazer riscos à saúde em face de sua má qualidade, servindo de
veículo para vários agentes biológicos e químicos (CETESB, 2010).
Os microrganismos são introduzidos no organismo humano por via cutânea ou por ingestão
de água contaminada, pelo contato primário com águas de recreação e ainda por ingestão de
líquidos ou de alimentos contaminados durante o preparo de alimentos ou em seu ambiente de
origem. Mais de 100 organismos patogênicos entéricos podem ser encontrados nos esgotos, como
vírus, parasitas e bactérias (YAMAGUCHI et. al., 2013).
A qualidade da água é avaliada através de indicadores de contaminação fecal. Os
indicadores geralmente utilizados incluem coliformes totais, coliformes fecais, Escherichia coli e
enterococci sendo a Escherichia coli a principal indicadora de contaminação fecal recente por se
tratar de uma bactéria termo tolerante e com sua origem exclusivamente fecal (SHIBATA et al.,
2004). As águas quanto ao uso/consumo, pode ser estabelecida nas categorias "PRÓPRIA" ou
"IMPRÓPRIA" para recreação de contato primário, de acordo com a Resolução nº 357 do
CONAMA para balneabilidade (BRASIL, 2000).
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Frente a este quadro, o monitoramento microbiológico de águas superficiais se apresenta
como uma importante ferramenta de gestão para garantir o abastecimento de água com qualidade
para a população.
2. MATERIAL E MÉTODOS
Foram realizadas 9 coletas semanais de água e de sedimento planejadas respeitando os
períodos de chuva e de seca, perfazendo um total de 18 amostras de água de superfície no rio e 18
amostras de sedimento, durante os meses de junho e novembro de 2018. As coletas foram realizadas
em 2 pontos distintos do rio Paciência: P1- Porto do Timbuba e P2 - O Xeriff Pescados ambos
localizados no município de Paço do Lumiar e a 19km de distância um do outro. A água foi
coletada a uma profundidade de aproximadamente 30 cm abaixo da superfície da água, em garrafas
âmbar previamente esterilizadas e o sedimento foi coletado com um coletor de sedimento e
armazenado em saco “ziplock” estéril. As amostras foram transportadas, em caixas isotérmicas, até
o laboratório de Microbiologia Geral situado no prédio do Laboratório de Genética e Biologia
Molecular Warwick Kerr - LABWICK./UEMA. O método empregado para a análise das amostras
para determinação de coliformes totais (CT) e fecais (CF) foi o do Número mais Provável (NMP) e
a técnica foi a de tubos múltiplos baseados nos métodos do livro Compendium of Methods for the
Microbiological Examination of Foods (VANDERZANT; SPLITTSTOESSER, 1992), adotado no
manual prático de análises de água da Fundação Nacional de Saúde (FUNDAÇÃO NACIONAL
DE SAÚDE, 2006).
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados das análises microbiológicas das amostras de água e sedimento coletadas no Rio
Paciência nos dois pontos do perímetro urbano do município de Paço do Lumiar, Maranhão, estão
expressos na tabela 1.
Tabela 1- Índice de Coliformes Fecais (CF) nas amostras de água e sedimento de dois pontos distintos do Rio Paciência,
Ma nos meses de junho e novembro de 2018.

COLETAS /
MÊS
1 (junho)
2 (junho)
3 (junho)
4 (junho)
5(junho)
6 (nov)
7(nov)
8(nov)
9(nov)

P1
H20
(NMP/mL)
23
< 3,0
21
21
> 1.100
< 3,0
3,6
11
36

P2
SEDIMENTO
(NMP/g)
23
3,6
< 3,0
15
> 1.100
< 3,0
460
210
75

H2O
(NMP/mL)
< 3,0
> 1.100
< 3,0
7,2
> 1.100
< 3,0
460
35
> 1.100

SEDIMENTO
(NMP/g)
3,6
3,0
15
20
>1.100
< 3,0
28
460
> 1.100

*NMP (Número Mais Provável)

Comparando os índices de NMP/100 ml obtidos nas amostras dos dois pontos observa-se que no
mês de junho 5 amostras ( 3 de água e 2 de sedimentos) apresentam valores acima dos estabelecidos
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pela Resolução nº 357 do CONAMA para balneabilidade (BRASIL, 2000) para água doce que
apresenta salinidade igual ou inferior a 0,5, que é de 1000CF/ 100 mL. Já no mês de novembro
apenas 2 (1 de água e 1 de sedimento) ambas do ponto P2 se encontram abaixo dos valores
preconizados na resolução vigente, caracterizando estes pontos como impróprios neste mês. De
acordo com a legislação, a definição da qualidade da água faz referência ao tipo de uso ao qual se
destina, e estipula os padrões de qualidade na resolução 357 do Conselho Nacional do Meio
Ambiente- CONAMA e suas modificações nas resoluções 410 de 2009 e 430 de 2011, (CONAMA,
2005).
Os parâmetros são definidos em limites aceitáveis das substâncias presentes de acordo com o
uso da água. Percebe-se que embora sejam distintos os locais de coletas não há um padrão de
contaminação entre as amostras, evidenciando assim que não existe um nível de poluição
homogêneo em todo o curso do rio. As prováveis causas da má qualidade da água estão
relacionadas com o crescimento populacional, desacompanhado de investimento em saneamento, a
contaminação por fontes industriais, atividades agropecuárias e a mineração. A disposição
inadequada dos resíduos sólidos urbanos, também é indicada como umas das fontes poluidoras dos
corpos hídricos através da disposição inadequada ou carregamento pelas águas pluviais (YASUI,
2015).
O alto índice do NMP de coliformes fecais nas amostras de água e sedimento do P2 sugere que
possa haver lançamento de esgotos e resíduos no rio a montante e no meio do perímetro urbano da
cidade, o que acarreta maior contaminação neste ponto, além disso, esse período de coleta coincide
com o fim do período chuvoso e início do período seco. A diminuição das águas pode aumentar a
concentração de coliformes fecais segundo Lima (2008), o que também pode justificar os elevados
índices encontrados.
Para garantir uma boa qualidade de água e dentro dos padrões de potabilidade o Ministério da
Saúde exige que as análises microbiológicas e físico-químicas sejam realizadas com frequência,
possibilitando que a água fornecida sempre esteja nos padrões exigidos pela legislação e que nos
casos de falhas no sistema, o mesmo possa ser identificado e corrigido o mais rápido possível,
reduzindo os danos à população (YASUI, 2015). Contudo nove coletas não são estatisticamente
suficientes para classificar as águas de um corpo aquático em Próprias ou Impróprias, fazendo-se
necessário, portanto, a continuidade do trabalho.
Conclusões
De acordo com os resultados das amostras realizadas até o momento pode-se dizer que o Ponto 2
que fica próximo ao “Xeriff” Pescado encontra-se contaminado por Coliformes Fecais em uma
quantidade superior ao que estabelece a Resolução para classificar água de contato primário como
Própria de qualidade satisfatória, o que sugere que pode estar havendo algum lançamento de esgoto
ou dejetos neste ponto do rio, porém mais análises precisam ser feitas para classificar este corpo
aquático como próprio ou impróprio.
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RESUMO: O presente trabalho teve por objetivo identificar as espécies de ostras adultas cultivadas
comercialmente em travesseiros (Crassostrea brasiliana e Crassostrea rhizophorae) cujas sementes
foram oriundas de larvicultura comercial ou capturadas na natureza, utilizando marcadores
genéticos. A identificação genética foi feita a partir da extração do DNA e posterior análise por
Multiplex Polymerase Chain Reaction (PCR Multiplex). Foram analisados três grupos previamente
identificados conforme morfologia e origem, sendo: Ostra preta (OP), ostra branca (OB) e ostras
vindas do laboratório (OL), onde cada grupo possuiu 10 amostras de tecido muscular. A extração do
DNA foi realizada utilizando o Wizard Genomic DNA Purification Kit (PROMEGA, EUA),
seguindo as orientações do fabricante. A identificação genética foi realizada conforme protocolo
proposto por Ludwig et al. (2011), que utilizou para identificar as espécies C. brasiliana e C.
rhizophorae, primers modelados a partir da sequência genômicas depositadas no GenBank sob
números de acesso HQ652331 e HQ652329 através de uma PCR Multiplex. Como resultado, foi
identificado que o grupo da ostra branca possuía todas as amostras pertencentes à espécie C.
rhizophorae (amplificação de amplicon de 450 pb). Para os grupos de ostras pretas (OP) e ostras
vindas de laboratório (OL), houve a amplificação de um único produto de PCR de
aproximadamente 273 pb, correspondente, segundo o número de acesso HQ652331 do National
Center for Biotechnology Information (NCBI), ao sequenciamento parcial da espécie C. brasiliana.
Conclui-se que a técnica é eficiente para a identificação de adultos de espécies nativas de ostras e
futuros estudos serão realizados visando a sua aplicação para determinação de espécies de sementes.

Palavras-chave: Ostreicultura, Larvicultura, Bivalve.
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CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E MORFOMÉTRICA DOS OTÓLITOS LAPILLI DO
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RESUMO: Otólitos são estruturas ósseas no órgão auditivo dos peixes que diferem em tamanho e
forma, denominados do maior para o menor como: sagittae, lapilli e asterisci. O objetivo do
presente projeto foi caracterizar os padrões morfológicos e morfométricos dos otólitos lapilli do
Franciscodoras marmoratus capturado nos reservatórios de Paulo Afonso, mais especificamente no
reservatório de Moxotó. As coletas foram realizadas no período de agosto a dezembro de 2018, e os
exemplares foram obtidos já eutanasiados através de pescadores da região. Após a coleta os peixes
foram acondicionados em sacos plásticos com gelo e levados para o Laboratório de Biologia
Pesqueira (LABIPESQ), localizado na Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Campus VIII.
Para retirada dos otólitos da cápsula ótica, realizou-se uma incisão ventral cranial. Em seguida os
otólitos foram lavados, devidamente etiquetados e observados em estereomicroscópio para análise
de sua morfologia. Para as características morfométricas foi utilizado o programa Motic Images
Plus 2.0 e capturadas imagens. Foram coletados 112 indivíduos com comprimento padrão mínimo
de 185 mm e máximo de 327 mm, com média de 243 mm e desvio padrão de 28,9 mm. Foi
observado que não ocorreram diferenças significativas entre os otólitos do par, sendo então
utilizado apenas o otólito direito. Os atributos morfológicos apresentaram região posterior oblíqua,
sulcus acusticus heterossulcóide com abertura ostial, cauda levemente curva, perfil ventral
biconvexo. Na análise dos dados morfométricos, o comprimento dos otólitos variou de 2,6576 mm
a 4,5757 mm, com média de 3,3612 mm, e a altura de 1,5172 mm e 2,9799 mm, com média de
2,0649 mm. Também foi calculado o índice de circularidade, que variou de 6,487 mm a 11,700 mm
e média de 8,628 mm, o de elipsidade que variou de 0,167 mm a 0,321 mm e média de 0,243 mm e
o de retangularidade, que variou de 0,960 mm a 2,201 mm e média de 1,450 mm. Com isso, foi
possível verificar que o desenvolvimento do otólito está relacionado com o crescimento do peixe,
evidenciando uma excelente ferramenta para estudos de dinâmica populacional e identificação da
espécie, além de estudos de idade e crescimento. Permitindo assim, aprofundar os conhecimentos na
área de ecomorfologia de otólitos, ao mesmo tempo em que aprimora a elaboração de fichas
descritivas para essa importante espécie da comunidade piscícola.
Palavras-chaves: otólitos, ecomorfologia, sulcus acusticus, retangularidade.
ABSTRAT: Otoliths are bony structures in the auditory organ of the fish that differ in size and
shape, named from largest to smallest such as sagittae, lapilli and asterisci. The objective of the
present project was to characterize the morphological and morphometric patterns of Franciscodoras
marmoratus lapilli otoliths captured in the Paulo Afonso reservoirs, more specifically in the Moxotó
reservoir. The collections were performed from August to December 2018, and the specimens were
already euthanized by fishermen from the region. After collection the fish were packed in plastic
bags with ice and taken to the Fishery Biology Laboratory (LABIPESQ), located at the State
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University of Bahia - UNEB, Campus VIII. To remove otoliths from the optic capsule, it`s make
one cranial ventral incision. Then the otoliths were washed, properly labeled and observed under
stereomicroscope for analysis of their morphology. For the morphometric characteristics was used
the program Motic Images Plus 2.0 and captured images. We collected 112 individuals with a
minimum standard length of 185 mm and a maximum of 327 mm, with a mean of 243 mm and a
standard deviation of 28.9 mm. It was observed that there were not significant differences between
the pair otoliths, and only, the right otolith was used. The morphological attributes presented
oblique posterior region, heterosulcoid sulcus acusticus with ostial opening, slightly curved tail,
biconvex ventral profile. In the analysis of morphometric data, the length of the otoliths ranged
from 2.6576 mm to 4.5757 mm, with an average of 3.3612 mm, and the height of 1.5172 mm and
2.9799 mm, with an average of 2.0649 mm. It was also calculated the circularity index, which
ranged from 6,487 mm to 11,700 mm and an average of 8,628 mm. The ellipsity index that ranged
from 0.167 mm to 0.321 mm and an average of 0.243 mm and the rectangularity index, which
ranged from 0.960 mm to 2.201 mm and average of 1,450 mm. Thus, it was possible to verify that
the development of the otolith is related to the fish growth, showing one excellent tool for
population dynamics studies and species identification, as well as age and growth studies. This will
allow us to deepen our knowledge in the area of otolith ecomorphology, while improving the
elaboration of descriptive forms for this important species of the fish community.
Key words: otoliths, ecomorphology, sulcus acusticus, rectangularity
1 - INTRODUÇÃO
Os otólitos dos peixes teleósteos são estruturas compostas por cristais de carbonato de cálcio
suspensos em uma matriz proteica (VOLPEDO e VAZ-DOS-SANTOS, 2015) e precipitado na
forma de aragonita e pequenas quantidades de outros minerais, imersos dentro dessa matriz
(CAMPANA, 2004). Cada peixe ósseo possui três pares de otólitos localizados no ouvido interno
denominados de sagittae, lapillus e asteriscus (SOUZA et al, 2009), essas estruturas têm a função
de equilíbrio e audição dos peixes (POPPER e FAY 1993, POPPER e LU, 2000). E apesar dessas
estruturas ocorrerem em todos os peixes teleósteos, cada espécie apresenta características
específicas no que diz respeito à sua forma e tamanho (SECOR et al, 1992; ASSIS, 2000). As
características do grupo taxonômico ao qual o peixe pertence, fazem com que os otólitos
apresentem formas bem definidas, sendo que as diferenças morfológicas entre espécies distintas são
tanto mais acentuadas quanto mais afastados eles forem sob o ponto de vista filogenético (ASSIS,
2004). Estudos com otólitos têm sido aplicados em diversas áreas, relacionando-se a diversas
disciplinas: ecologia trófica, paleontologia, arqueologia, ecomorfologia, filogenia e biologia
pesqueira (VOLPEDO e VAZ-DOS-SANTOS, 2015). Na ecologia trófica, devido às características
morfológicas e morfométricas específicas dos otólitos (TUSET et al., 2008; FURLANI et al., 2007;
BAREMORE e BETHEA 2010) são bastante utilizados para identificação de presas em análise da
dieta alimentar, presente nos conteúdos dos estômagos e em fezes de espécies ictiófagas (BUSTOS
et al., 2012, 2014). Desta forma, devido às características especificas da morfologia do otólito,
pode-se realizar uma associação com exatidão entre o predador e a presa através da identificação do
otólito (VOLPEDO & VAZ-DOS-SANTOS, 2015).
Poucos estudos descreveram a diversidade e descrições sobre otólito lapillus (por exemplo,
FROST 1925; ADAMS 1940; ASSIS 2003, 2005; SCHULZ-MIRBACH E REICHENBACHER
2006), todos esses estudos descreveram os contornos dos otólitos em uma base puramente
qualitativa. Nos peixes da ordem dos Siluriformes os otólitos apresentam tamanhos diferentes da
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maioria dos teleósteos, sendo os lapilli geralmente os otólitos mais visível, seguido dos asterisci e
finalmente os sagittae (FROST, 1925). Os lapilli são os que têm forma mais regular e mais
homogénea, são normalmente pequenos e, entre os três pares de otólitos, consequentemente, são
menores em número de características utilizáveis para distinguir espécies (VOLPEDO e VAZDOS-SANTOS, 2015). O Franciscodoras marmoratus (REINHARDT, 1874) (caboje) é uma das
espécies em que se estudam os otólitos lapilli, e que servem de características distintas entre as
espécies e gêneros, sendo uma importante forma de identificação de espécies diferentes. No Brasil,
o caborje é amplamente distribuído na bacia do Rio São Francisco, ocorrendo desde a montante até
a jusante do rio. É encontrada em abundância nos lagos e reservatórios, sendo uma das principais
espécies bem-sucedidas na colonização em reservatórios e regiões da baixa do Rio São Francisco
(AGOSTINHO et al, 2007). Analise da morfologia do otólito são vastamente documentadas, devido
a sua grande importância na identificação das espécies e de suas variações populacionais, para o
entendimento do padrão de crescimento relacionado com o crescimento do otólito, entre outras
aplicações, neste contexto surgiu à necessidade da criação de atlas como fonte de referências
fundamental sobre o assunto (MORROW, 1979; VOLPEDO e ECHEVERRÍA, 2000; ASSIS, 2004;
CAMPANA, 2004; TUSET et al., 2008; BAREMORE e BETHEA 2010). No Brasil a maioria dos
estudos nessa linha de pesquisa têm sido bem desenvolvidos com espécies de peixes marinhos,
destacando trabalhos de Braga e Goitein (1985), sobre Prionotus punctatus; Abilhôa e Corrêa
(1992/93), sobre cienídeos, gerreídeos, engraulídeos, clupeídeos e carangídeos do Paraná,
respectivamente; Monteiro et al. (2005), novamente sobre cienídeos; Vaz-dos-Santos et al.(2007),
sobre Bembrops heterurus entre outros. Desta forma, estudos de descrição morfológica para
espécies continentais são extremamente escassos, principalmente para a região do Rio São
Francisco. Diante deste contexto este trabalho teve como objetivo principal analisar os padrões
morfológicos e morfométricos dos otólitos lapilli da espécie Franciscodoras marmoratus,
capturado no reservatório Moxotó no submédio rio São Francisco.
2 - MATERIAL E MÉTODOS
O reservatório Moxotó está situado no rio São Francisco que se formou a partir da instalação
da Usina Hidrelétrica Apolônio Sales em 1977 (CHESF, 2018). Localizado entre os estados de
Pernambuco, Bahia e Alagoas (LEAL, 2011), e está posicionado entre as coordenadas 09° 12’
54,30” S e 038° 18' 36,32" W. A área do reservatório está centrada no Submédio São Francisco que
abrange a sub-bacia do rio Moxotó como último afluente da margem esquerda do rio neste trecho
(INSTITUTO XINGÓ, 2003).
As coletas foram realizadas no período de agosto a dezembro de 2018, e os exemplares
foram obtidos já eutanasiados com pescadores da região, que utilizaram como petrecho de pesca a
rede de emalhar simples, com tamanhos variados de malha. Os peixes foram identificados,
acondicionados em sacos plásticos devidamente etiquetados, e levados para análise no Laboratório
de Biologia Pesqueira (LABPESQ). Os exemplares foram mensurados quanto ao comprimento total
(CT), comprimento padrão (CP) em centímetros, e verificado o peso total (PT) e peso eviscerado
(PE) em gramas. Os otólitos foram removidos da cápsula auditiva, foram lavados em água para a
retirada da membrana que os reveste, depois de completamente limpos e secados com papel toalha,
foram acondicionados em eppendorfs devidamente identificados com etiquetas.
A análise morfológica do otólito lapilluis realizou-se da seguinte forma: a caracterização da
morfologia, com a descrição de feições específicas através de estereomicroscópio. E a descrição
morfométrica, por meio da realização de medidas dos otólitos utilizando o programa MoticImages
Plus 2.0 e posterior análise das mesmas (BASTOS, 1990; FURLANI et al., 2007; TUSET et al.,
2008). Para verificar diferenças no comprimento dos otólitos realizou-se o Teste t no programa
PAST, relacionando os comprimentos dos otólitos direito e esquerdo. Com base nos estudos de
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Tuset et al., (2008) e Volpedo e Vaz-dos-Santos (2015), observou-se as seguintes feições
morfológicas para todos os otólitos: contorno do otólito; tipo de sulcus acusticus; posição do sulcus;
tipo de ostium; natureza da cauda e sua curvatura; regiões anterior e posterior; natureza do rostrum
e da excisura; tipo de margem dorsal e ventral. Para caracterização morfométrica utilizou-se
medidas propostas por Volpedo e Vaz-dos-Santos (2015). Com o auxílio de uma balança de
precisão foi aferido o peso dos otólitos (PO), e com um paquímetro digital observou-se a espessura
(EO) dos mesmos. Com o auxílio do programa MoticImages Plus 2.0 foram capturadas imagens e
realizadas as seguintes medidas em milímetros: comprimento do otólito (CO), altura do otólito
(AO), área (ArO), perímetro (PerO), comprimento do sulco acústico (CSA), altura do sulcus
acusticus (ASA), perímetro do sulcus acusticus (PerSA), área do sulcus acusticus (ArSA),
comprimento do ostium (COs) e comprimento da cauda (CC). A partir dos dados morfométricos,
foram calculados os índices para a caracterização do formato da Circularidade, da Retangularidade,
da Proporção (TUSET et al., 2008) e da porcentagem da área do otólito ocupada pelo sulco acústico
(AVIGLIANO et al., 2014). A circularidade foi calculada pela seguinte equação: Ci = PerO2/AO. A
retangularidade foi calculada segundo a equação que segue: Re = ArO/(CO x AO). A proporção foi
calculada pela equação: Pro: AO/CO. A Porcentagem da área do otólito ocupada pelo sulco acústico
foi calculada pela fórmula: PSAS: ArO/ArSA. Para descrever variações ontogenéticas, a
distribuição das médias dos índices por classes de comprimento padrão foi analisada graficamente.
Para verificar sua significância, estes dados foram submetidos à análise de correlação de Spearmanr
(ZAR, 2010). A análise de correlação de Spearman (rs) também foi aplicada aos dados de
comprimento padrão (CP) e as medidas dos otólitos (CP x CO; CP x AO; CP x PO; CP x EO) e das
medidas dos otólitos entre si (CO x PO; CO x AO; CO x EO; CO x CSA; EO x PO; AO x ASA;
CSA x ASA; CSA x CC; CSA x COS; CC x COS) no programa estatístico PAST. As relações
significativas (p<0,05) foram analisadas com a regressão linear e consequente sua caracterização
morfométrica (BASTOS, 1990; CORRÊA e VIANNA, 1992). A estimativa dos parâmetros do
modelo y = a+bx foi realizada pelo método linear dos mínimos quadrados com os dados
logaritmizados, sendo conduzidas análises de variância da regressão (coeficiente de determinação e
resíduos) (VIEIRA, 2006; ZAR, 2010). Os coeficientes angulares das regressões ajustadas foram
analisados para relacionar com o crescimento relativo, seguindo o método de Huxley (1993),
verificando-se o desvio dos valores obtidos, linearizados através de logaritmo decimal, em relação
ao valor padrão de isometria para medidas (QUINN II e DERISO, 1999), a partir da aplicação de
teste t.
3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram analisados 112 otólitos lapilli do lado direito, uma vez que não ocorreram diferenças
estatisticamente significativas entre o par. Observou-se uma variação de comprimento padrão
mínimo de 185 mm e máximo de 327 mm, com média de 243 mm e desvio padrão de 28,9 mm. Os
comprimentos padrão médios dos machos capturados variaram de 195 mm a 260 mm e os das
fêmeas de 185 mm a 327 mm. Sendo distribuídos em 6 classes de tamanho, com pesos variando de
110 g a 870 g, com média de 399 g e desvio padrão de 150,33 g. Os otólitos analisados
apresentaram comprimentos (CO) variando de 2,6576 mm a 4,5757 mm, média de 3,3691 mm e
desvio padrão de 0,3873 mm; e alturas (AO) de 1,5172 mm a 2,9799 mm, com média de 2,0649
mm e desvio padrão de 0,2674 mm.
Observou-se que o otólito lapillus dessa espécie possui formato elongado, região anterior e
posterior oblíqua e sua borda crenulada. Esses dados corroboraram com os descritos por Assis
(2000, 2005), Martinez e Monasterio de Gonzo (1988, 1991), Volpedo e Fuchs (2010), onde os
autores caracterizam os otólitos lapillus, com forma regular e mais homogenia, possuindo menor
número de características utilizáveis para diagnose de espécies. A orientação do sulcus acusticus foi
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caracterizada como horizontal, a posição do foi classificada como supramediano, onde o sulcus
acusticus está mais próximo da borda dorsal do otólito. O formato como heterossulcóide, o ostium e
cauda bem evidentes, mas com diferentes formatos (Figura 1). Esses dados são semelhantes aos
resultados encontrados por Volpedo e Fuchs (2009), que trabalharam com espécies da família
Doradidea e observaram otólitos lapilli com forma alongada, podendo ter o sulcus acusticus
variável e pode haver uma depressão ventral irregular. A abertura do sulcus acusticus é do tipo
ostial, ampla na região anterior do otólito e na região posterior é fechada (Figura 1).

Figura 1: Características morfológicas do otólito lapillus direito de Franciscodoras marmoratus
(REINHARDT, 1874) (caborje), capturado no reservatório de Moxotó no período de
agosto a dezembro de 2018.
O formato do colliculum que pavimenta o sulcus acusticus foi descrito como unimórfico,
sendo indivisível. O ostium que é a região anterior do sulcus acusticus é do tipo dobrado-côncavo e
a cauda é levemente curvada, o perfil do otólito apresentou forma plano-convexa, quando uma das
faces é convexa e a outra é plana conforme descrito por Volpedo & Vaz-dos-Santos (2015) (Figura
2).

ostium

Figura 2: Caracterização do formato do colliculum, unimórfico do otólito lapilli de
Franciscodoras marmoratus (REINHARDT, 1874) (caborje), capturado no
reservatório de Moxotó no período de agosto a dezembro de 2018.
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Circularidade

As técnicas de morfometria aplicadas aos otólitos são de fundamental importância para a sua
descrição e é uma importante ferramenta para imediatas aplicações e serve para analisar as formas
dos otólitos ao longo de seu desenvolvimento, mesmo quando de complexas mudanças nas feições
morfológicas (RONDON et al, 2014). Assim, foram calculados os índices de circularidade,
elipsidade e retangularidade, que variaram de 6,467 a 11,700 (média em 8,628), de 0,167 a 0,321
(média em 0,243) e de 0,960 a 2,201 (média em 1,450), respectivamente. O índice de circularidade
mostra o quanto a forma do otólito se assemelha a um círculo exato, enquanto a retangularidade
apresenta alterações do comprimento e altura com relação à área, sendo que para um quadrado
perfeito o valor tem que ser igual a 1 (TUSET et al., 2008). Os valores médios dos índices
apresentaram leva aumento da circularidade ao longo do crescimento da espécie (Figura 3), no
entanto o índice de elipsidade não apresentou variação e o de retangularidade apresentou valores
acima de 1 (Figura 4 e 5). Assim, é possível observar que o otólito lapillus da espécie F.
marmoratus não é circular, e que há uma tendência a retangularidade.

Classes de Comprimento Padrão (mm)

Elipsidade

Figura 3: Valores médios (símbolo), mínimo e máximo (barras verticais) dos índices de
circularidade por classes de comprimento padrão (CP) para Franciscodoras marmoratus
(REINHARDT, 1874) (caboje), capturado no reservatório de Moxotó no período de
agosto a dezembro de 2018.

Classes de Comprimento Padrão (mm)

Figura 4: Valores médios (símbolo), mínimo e máximo (barras verticais) dos índices de elipsidade
por classes de comprimento padrão (CP) para Franciscodoras marmoratus
(REINHARDT, 1874) (caboje), capturado no reservatório de Moxotó no período de
agosto a dezembro de 2018.
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Classes de Comprimento Padrão (mm)

Figura 5: Valores médios (símbolo), mínimo e máximo (barras verticais) dos índices de
retangularidade por classes de comprimento padrão (CP) para Franciscodoras
marmoratus (REINHARDT, 1874) (caborje), capturado no reservatório de Moxotó no
período de agosto a dezembro de 2018.
As análises do comprimento padrão (CP) e das medidas dos otólitos (CO, AO, PO e EO),
apresentaram valores de correlações altos e significativos (P>0,001) para a espécie estudada. As
análises de regressão evidenciaram que todos os coeficientes diferem significativamente de zero.
Em alguns casos, os ajustes de regressões distinguem-se o pouco incremento que o otólito sofre em
determinados eixos ao longo de seu desenvolvimento, como o comprimento padrão com a altura do
otólito e sua espessura, e o comprimento do sulcus acusticus com sua altura e a cauda, e por fim o
comprimento da cauda com o comprimento do ostium. O crescimento relativo condiciona a
isometria das medidas dos otólitos lapillus em relação ao comprimento padrão com o comprimento
do otólito e o peso, mostrando que o crescimento do otólito é proporcional nessas variáveis. E uma
tendência de alometria em relação ao comprimento padrão com a altura e a espessura, mostrando
que o crescimento do otólito é proporcionalmente menor nesses eixos.
Oliveira et al, (2009) descobriram que ocorreu um padrão alométrico que corresponde a um
crescimento positivo e um aumento relativo da área ocupada pelo ostium. Monteiro et al, (2005),
também encontraram padrões semelhantes para outras espécies. Hickling (1933) observou uma
estreita relação entre o comprimento de otólitos e o comprimento da espécie que ele estudou.
Worthmann (1979) diz que a ideia de que o desenvolvimento dos otólitos é correlacionado ao
desenvolvimento do peixe, não é nova. Uma pesquisa realizada com a correlação entre peso do
otólito com o comprimento e a idade do bacalhau do mar Barents, foi elaborada por Trout (1954) e
Mina (1967) e eles encontraram uma relação entre o peso do otólito e o comprimento do bacalhau
do mar Barents e do mar Branco. Templeman e Squires (1956) descobriram que em um grupo que
possui o mesmo comprimento, os peixes mais velhos tinham otólitos maiores e mais pesados. Com
isso, foi possível constatar que peixes com desenvolvimento mais lento têm os maiores otólitos
(WORTHMANN, 1979).

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

8

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

4 - CONCLUSÃO
Os métodos utilizados neste trabalho para a diferenciação da forma dos otólitos foram
considerados satisfatórios para avaliação morfológica e morfométrica. Foi possível observar que
mesmo comparando os otólitos lapillis de Franciscodoras marmoratus com de outras espécies,
houve a possibilidade de verificar que cada espécie de peixe possui o otólito de formas e
características distintas. Isso contribuiu bastante para o conhecimento devido à escassez de estudos
referentes a otólitos lapillis de espécies de água doce principalmente espécies do rio São Francisco.
No presente estudo, os resultados apresentados servem como referencial para a espécie analisada,
dando suporte para sua identificação a partir de otólitos e para outros estudos, como os de idade e
crescimento, variações geográficas e de interações com fatores ambientais, com o objetivo de
investigar, de forma mais criteriosa, a influência dos fatores ambientais e genéticos responsáveis
pela estrutura populacional da espécie estudada e sua influência na formação morfológica dos
otólitos. Muitos dos resultados aqui presentes permitiram confirmar teorias e hipóteses que têm sido
avançadas ao longo dos anos, mas também demonstraram a necessidade de reformulação de outras.
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CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E MORFOMÉTRICA DOS OTÓLITOS
ASTERISCI DO Serrasalmus brandtii (LÜTKEN, 1875), CAPTURADO NO
RESERVATÓRIO DE MOXOTÓ, PAULO AFONSO – BA.
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RESUMO: Otólito é uma estrutura de carbonato de cálcio situado na cápsula auditiva dos peixes
ósseos que possui funções de equilíbrio e audição, cada espécie contém três pares de otólitos
denominados sagitta, lapillus e asteriscus. O presente estudo objetivou descrever os padrões
morfológicos e morfométricos dos otólitos asterisci do Serrasalmus brandtii (pirambeba). As
coletas foram realizadas entre agosto de 2017 a julho de 2018 e os exemplares foram adquiridos já
abatidos com pescadores artesanais. Para retirada dos otólitos da cápsula auditiva, realizou-se uma
abertura craniana, retirando o par de otólitos. Em seguida foram lavados, etiquetados e observados
em estereomicroscópio. Para as análises morfométricas foi utilizado o programa MoticImages Plus
2.0, para isso foram observados o comprimento, altura, área, perímetro e peso do otólito;
comprimento, altura, perímetro e área do sulcus acusticus. Foram analisados 175 indivíduos, cujo
comprimento padrão variou de 156 a 260 mm, com uma média e desvio padrão de 204,89±16,26,
para análise da morfologia e morfométria foi utilizado 157 (89,71%) otólitos, 18 (10,29%) otólitos
sofreram algum dano durante a retirada e não poderão ser analisados. Os otólitos asterisci da
pirambeba apresentaram descrição morfológica com formato discoidal, região anterior foi
classificada como bico duplo e a posterior como redondada, borda lobada, os sulcos acústicos
possuem posição inframediano com orientação descendente e formato pseudoarqueossulcóide, com
abertura ostial, o formato do collicum é heteromórfico, quanto ao rostrum e o antirostrum, foram
classificados como pouco desenvolvido e desenvolvido, respectivamente. Os índices de
circularidade e retangularidade variaram de 14,56 a 30,7mm (média em 22,84mm) e de 0,49 a
0,94mm (média em 0,75mm), respectivamente. Morfometricamente observou-se um aumento dos
valores dos otólitos, onde o comprimento variou de 4,628 a 8,640 mm e a altura 4,463 a 7,349 mm.
A correlação em sua maioria apresentou valores significativos (P<0,001), havendo um
desenvolvimento linear entre as medidas relacionada, quanto a regressão os valores foram mais
baixos (CCxCOs r2=0,129) quando comparado com a correlação, devido ao desenvolvimento do
comprimento da cauda (CC).Os resultados obtidos servem como referencial para identificação da
espécie, bem como, uma base para outros estudos, informações estas bastante escassas,
principalmente para espécies continentais.
Palavras-chave: cápsula auditiva, circularidade, rostrum, sulco acústico.
ABSTRAT: Otoliths are structures of calcium carbonate located in each inner ear of the fish. They
are responsible for hearing and balance. Each species contains three pairs of otoliths called sagitta,
lapillus and asteriscus. The present study describes the morphological and morphometric patterns
of Serrasalmus brandtii (pirambeba) asterisci otoliths. The collections were made between August
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2017 and July 2018 and the specimens were acquired already slaughtered with artisanal fishermen.
To remove otoliths from the ear capsule, a cranial opening was performed, removing the pair of
otoliths. They were then washed, labeled and observed under a stereomicroscope. For the
morphometric analyzes the program MoticImages Plus 2.0 was used, for that it was observed the
length, height, area, perimeter and weight of the otolith; length, height, perimeter and area of the
sulcus acusticus. We analyzed 175 individuals, whose standard length ranged from 156 to 260 mm,
with an average and standard deviation of 204.89 ± 16.26. For the analysis of morphology and
morphometry, 157 (89.71%) otoliths were used, 18 (10. 29%) otoliths suffered some damage during
withdrawal and cannot be analyzed. Asterisci pirambeba otoliths presented morphological
description with discoidal shape, anterior region was as double beak and posterior as rounded, lobed
edge, acoustic grooves have inframedian position with descending orientation and
pseudoarqueosulcoid shape, with ostial opening, the collicum shape is heteromorphic, as for
rostrum and antirostrum, were classified as undeveloped and developed, respectively. The
circularity and rectangularity indices ranged from 14.56 to 30.7mm (mean at 22.84mm) and 0.49 to
0.94mm (mean at 0.75mm), respectively. Morphometrically, an increase in otolith values was
observed, where the length ranged from 4.628 to 8.640 mm and the height 4.463 to 7.349 mm.
Correlation mostly showed significant values (P <0.001), with a linear development between the
related measures, as the regression values were lower (CCxCOs r2 = 0.129) when compared with
the correlation, due to the development of the tail length. (CC). The results obtained serve as a
reference for the identification of the species, as well as a basis for other studies, which information
is very scarce, especially for continental species.
Key words: inner ear, circularity, rostrum, sulco acústico

1- INTRODUÇÃO
O rio São Francisco compreende uma área de 645.067,2 km², é o 34° rio de maior vazão no
mundo, e correspondendo à terceira bacia hidrográfica do Brasil, a primeira situada inteiramente em
território brasileiro (GOLDINHO e GOLDINHO, 2003). Em um estudo realizado por Barbosa e
Soares (2009) foram listadas 244 espécies, sendo 214 nativas, número superior as listas
anteriormente divulgadas (BRITSKI et al., 1988; COSTA 1995; ALVES e POMPEU 2001), devido
a uma constante descrição de espécies novas para a bacia do rio São Francisco. Os indivíduos da
família Serrasalmidae são peixes da ordem dos Characiformes, representado pelos “pacus” e
“piranhas”, conhecidos por possuir hábitos alimentares herbívoros e carnívoros, respectivamente
(ANDRADE et al., 2015). O Serrasalmus brandtii (LÜTKEN, 1875) (pirambeba), é uma espécie
nativa do rio São Francisco pertencente a essa família, chegando a medir 22 cm de comprimento
padrão, sendo caracterizado como carnívoro de corpo mediano, fortemente comprimido e alto, outra
característica acentuada do grupo são seus dentes cortantes, capazes de arrancar pedaços das presas
(BRITSKI et al., 1988). Dentro do ouvido interno dos teleósteos existem três câmeras e dentro delas
existe um par de estruturas calcárias, os otólitos, que são conhecidos como sagittae, lapilli e
asterisci. Estes pares de estruturas calcárias ocorrem em todos os peixes Teleósteos, entretanto
todas as espécies possuem especificidades quando se observa sua forma e tamanho (Assis, 2000).
Estudos com otólitos têm sido aplicados em diversas áreas, relacionando-se a diversas disciplinas:
ecologia trófica, paleontologia, arqueologia, ecomorfologia, filogenia e biologia pesqueira
(VOLPEDO e VAZ-DOS-SANTOS, 2015). Na ecologia trófica, devido às características
morfológicas e morfométricas específicas dos otólitos (TUSET et al., 2008; FURLANI et al., 2007;
BAREMORE e BETHEA, 2010) são bastante utilizados para identificação de presas em analise da
dieta alimentar, presente nos conteúdos alimentar e em fezes de ictiófagos (BUSTOS et al., 2012,
2014). Desta forma, devido às características especificas da morfologia do otólito, pode-se realizar
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uma associação com exatidão entre o predador e a presa através da identificação do otólito
(VOLPEDO e VAZ-DOS-SANTOS, 2015). Análise da morfologia do otólito e vastamente
documentadas, devido a sua grande importância na identificação das espécies e de suas variações
populacionais, para o entendimento do padrão de crescimento relacionado com o crescimento do
otólito, entre outras aplicações, desta forma surgindo à necessidade da criação de atlas como fonte
de referencias fundamental sobre o assunto (MORROW, 1979; VOLPEDO e ECHEVERRÍA,
2000; ASSIS, 2004; CAMPANA, 2004; TUSET et al., 2008; BAREMORE e BETHEA 2010). No
Brasil, esta área de estudo tem sido desenvolvida com peixes marinhos, destacando trabalhos de
Braga e Goitein (1985), sobre Prionotus punctatus; Abilhôae Corrêa (1992), sobre cienídeos,
gerreídeos, engraulídeos, clupeídeos e carangídeos do Paraná, respectivamente; poucos trabalhos
com espécies de água doce têm sido desenvolvidos. Desta forma, estudos de descrição morfológica
para espécies continentais são extremamente escassos, principalmente para a região do Rio São
Francisco, nesse contexto a presente pesquisa é extremamente importante para aportar maiores
informações para espécies deste rio.
2- MATERIAL E MÉTODOS
A área de coleta foi no reservatório Moxotó situado no rio São Francisco, que se formou a
partir da instalação da Usina Hidrelétrica Apolônio Sales em 1977 (CHESF, 2000). Localizado
entre os estados de Pernambuco, Bahia e Alagoas (LEAL, 2011) e está posicionado entre as
coordenadas 09° 12’ 54,30” S e 038° 018' 36,32" W. Este reservatório inunda as áreas pertencentes
às cidades de Petrolândia (PE), Glória e Paulo Afonso (BA), Água Branca e Delmiro Gouveia (AL)
(CHESF, 2000). Distribuindo-se em uma área de 1366,98 há, o reservatório possui 98 km2 e registra
um volume de cerca de 1,2 bilhões de metros cúbicos de água, com regularização da vazão semanal
(CHESF, 2018). Os exemplares foram adquiridos já eutanasiados com os pescadores que atuam
com a pesca artesanal no reservatório de Moxotó, durante o período de agosto de 2017 a julho de
2018. Após a coleta, os indivíduos foram analisados no Laboratório de Biologia Pesqueira
(LABIPESQ), localizado, situado na Universidade do Estado da Bahia, Campus VIII. Os peixes
foram mensurados quanto ao comprimento total (CT, mm), comprimento padrão (CP,mm), também
verificou-se o peso total (PT, g) e peso eviscerado (PE, g). Os otólitos asterisci foram retirados da
cápsula auditiva, e em seguida foram lavados em água para a retirada da membrana que os reveste,
secados com papel toalha e foram acondicionados em eppendorfs. A análise morfológica do otólito
asteriscus realizou-se da seguinte forma: a caracterização da morfologia, com a descrição de feições
específicas através de estereomicroscópio. E a descrição morfométrica, por meio da realização de
medidas dos otólitos utilizando o programa MoticImages Plus 2.0 e posterior análise das mesmas
(BASTOS, 1990; FURLANI et al., 2007; TUSET et al., 2008). Para verificar diferenças no
comprimento dos otólitos realizou-se o Teste t no programa PAST, relacionando os comprimentos
dos otólitos direito e esquerdo. Com base nos estudos de Tuset et al., (2008) e Volpedo e Vaz-dosSantos (2015), observou-se as seguintes feições morfológicas para todos os otólitos: contorno do
otólito; tipo de sulcus acusticus; posição do sulcus; tipo de ostium; natureza da cauda e sua
curvatura; regiões anterior e posterior; natureza do rostrum e da excisura; tipo de margem dorsal e
ventral. Para caracterização morfométrica utilizou-se medidas propostas por Volpedo e Vaz-dosSantos (2015). Com o auxílio de uma balança de precisão foi aferido o peso dos otólitos (PO), e
com um paquímetro digital observou-se a espessura (EO) dos mesmos. Com o auxílio do programa
MoticImages Plus 2.0 foram capturadas imagens e realizadas as seguintes medidas em milímetros:
comprimento do otólito (CO), altura do otólito (AO), área (ArO), perímetro (PerO), comprimento
do sulco acústico (CSA), altura do sulcus acusticus (ASA), perímetro do sulcus acusticus (PerSA),
área do sulcus acusticus (ArSA), comprimento do ostium (COs) e comprimento da cauda (CC). A
partir dos dados morfométricos, foram calculados os índices para a caracterização do formato da
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Circularidade, da Retangularidade, da Proporção (TUSET et al., 2008) e da porcentagem da área do
otólito ocupada pelo sulco acústico (AVIGLIANO et al., 2014). A circularidade foi calculada pela
seguinte equação: Ci = PerO2/AO. A retangularidade foi calculada segundo a equação que segue: Re
= ArO/(CO x AO). A proporção foi calculada pela equação: Pro: AO/CO. A Porcentagem da área
do otólito ocupada pelo sulco acústico foi calculado pela fórmula: PSAS: ArO/ArSA. Para
descrever variações ontogenéticas, a distribuição das médias dos índices por classes de
comprimento padrão foi analisada graficamente. Para verificar sua significância, estes dados foram
submetidos à análise de correlação de Spearmanr (ZAR, 2010). A análise de correlação de
Spearman (rs) também foi aplicada aos dados de comprimento padrão (CP) e as medidas dos
otólitos (CP x CO; CP x AO; CP x PO; CP x EO) e das medidas dos otólitos entre si (CO x PO; CO
x AO; CO x EO; CO x CSA; EO x PO; AO x ASA; CSA x ASA; CSA x CC; CSA x COS; CC x
COS) no programa estatístico PAST. As relações significativas (p<0,05) foram analisadas com a
regressão linear e consequente sua caracterização morfométrica (BASTOS, 1990; CORRÊA e
VIANNA, 1992). A estimativa dos parâmetros do modelo y = a+bx foi feita pelo método linear dos
mínimos quadrados com os dados logaritmizados, sendo conduzidas análises de variância da
regressão (coeficiente de determinação e resíduos) (VIEIRA, 2006; ZAR, 2010). Os coeficientes
angulares das regressões ajustadas foram analisados para relacionar com o crescimento relativo,
seguindo o método de Huxley (1993), verificando-se o desvio dos valores obtidos, linearizados
através de logaritmo decimal, em relação ao valor padrão de isometria para medidas (QUINN II e
DERISO, 1999), a partir da aplicação de teste t.

2- RESULTADOS E DISCUSSÃO
De um total de 175 exemplares de Serrasalmus brandtii, foram analisados quanto a
morfologia e morfometria 157 (89,71%) otólitos, 18 (10,29%) deles sofreram algum dano durante a
retirada da cápsula auditiva e não foi possível serem analisados. Não houve diferença
estatisticamente significativa entre os otólitos direito e esquerdo (t= 0,038; P>0,05), desta forma
para o presente estudo foi utilizado o otólito do lado esquerdo. O comprimento dos otólitos (CO)
variou de 4,628mm a 8,640mm com média e desvio padrão de 6,394±0,225 e a altura (AO) variou
de 4,463mm a 7,349mm, com média e desvio padrão de 5,811±0,637, observando-se que o
comprimento do otólito, na maioria dos casos, é maior que a altura. O otólito asteriscus do
Serrasalmus brandtii (Figura 1) é translúcido para os indivíduos menores e de acordo com o
crescimento vai se tornando opaco, a forma acompanha o formato do otólito, quanto às
características morfológicas, possui um formato discoidal, a região posterior é redonda e a anterior
tipo bico duplo, com a borda do otólito lobada. O sulcus acusticus possui uma posição inframediana
e orientação descendente, com formato pseudoarqueossulcóide, com abertura ostial.

Figura 1: Morfologia do otólito esquerdo do Serrasalmus brandtii, capturado no reservatório de Moxotó,
durante o período de agosto de 2017 a julho de 2018.
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No atlas criado por Nunes (2012) sobre a morfologia de peixes do Rio Minho (Portugal) ele
observou que grande parte dos indivíduos analisados possuíam formatos dos otólitos lanceolado,
triangular e elíptico, não sendo observado otólitos discoidal, possivelmente esta relacionado com o
fato que de nas fases iniciais de vida, os otólitos apresentam tendência aos formatos circulares e,
com o crescimento do indivíduo, se diferenciam nas formas amplamente registradas na literatura,
entretanto para o presente estudo, o Serrasalmus brandtii apresentou um formato discoidal em todas
as fases. O formato do colliculum é heteromórfico, a região anterior do sulcus acústicus, conhecida
como ostium é tubular, a região posterior é denominada de cauda, sendo classificado como
fortemente curvada. Em alguns casos, a região anterior do otólito possui uma protuberância
normalmente afilada, conhecida como rostrum (ventral) e antirostrum (dorsal), sendo estes
separados pela excisura, no caso dos otólitos da pirambeba, o rostrum foi classificado como Pouco
Desenvolvido e o antirostrum como Desenvolvido, a excisura é grande e bem evidente,
características essas que torna-se mais nítida de acordo com o crescimento do peixe (Figura 2). Um
estudo realizado por Silva (2017) com o otólito do Astronotus ocellatus (AGASSIZ, 1831), na bacia
do rio São Francisco, observou-se a formação do rostrum e antirostrum da espécie, entretanto, o
rostrum foi classificado como Desenvolvido e o antirostrum Pouco Desenvolvido. Na Figura 2
pode-se observa que de acordo com o crescimento da pirambeba o otólito vai se tornando mais
robusto, no qual as cristas da borda do otólito vão diminuindo de tamanho, no entanto, ainda
possível visualizar. Análise da morfologia, bem como das relações morfométricas dos otólitos são
meios bastantes úteis na identificação e diferenciação de espécies, populações pesqueiras, podendo
ser utilizado para estimar o tamanho do peixe e a biomassa em estudos de alimentação
(CAMPANA, 2005; HUSSY et al., 2012). Cada espécie apresenta otólitos bem definido quanto a
sua morfologia, características do grupo taxonômico ao qual a espécie pertence tende a possuir uma
morfologia mais próxima, desta forma, quanto mais distante, de acordo com a ordem filogenética,
mais diferente serão os otólitos (ASSIS, 2004).

Figura 2: Crescimento dos otólitos asterisci esquerdos do Serrasalmus brandtii, capturado no reservatório de
Moxotó, durante o período de agosto de 2017 a julho de 2018. (A) medidas: CO=5,0300 mm, AO=4,5383
mm; (B) medidas: CO=5,2348 mm, AO=4,8350 mm; (C) medidas: CO=6,1711 mm, AO=5,5052 mm; (D)
medidas: CO=6,0025 mm, AO= 5,6481 mm; (E) medidas: CO=6,2177 mm, AO= 5,6619.

Existe uma escassez muito grande de estudos sobre otólitos de espécies de água doce, no
Brasil essa linha de estudo vem sendo desenvolvida fortemente com peixes marinhos (RONDON et
al., 2014), esse número de estudos diminui bastante quando a pesquisa é voltada para morfologia e
morfometria de otólito, e mais ainda para espécies que é utilizado o otólito asterisci para essas
análises (VAZ-DOS-SANTOS, 2015). Para o presente estudo não foi localizado nenhuma
referência voltada para análise morfológica para o Serrasalmus brandtii, bem como de qualquer
outra espécie do mesmo gênero. Essa carência de estudos de otólitos essa espécie, possivelmente
pode esta relacionada ao fato dela ser nativa do rio São Francisco e possuir uma baixa distribuição.
O índice de circularidade mostra o quanto a forma do otólito se assemelha a um círculo
exato, com um valor mínimo de 4π (12,57); a retangularidade apresenta alterações do comprimento
e altura com relação à área, sendo que para um quadrado perfeito o valor tem que ser igual a 1
(TUSET et al., 2003). Esse índice para a espécie variou de 14,56 a 30,7, com média e desvio padrão
de 22,84±1,79, de acordo com os valores médios dos índices, a circularidade apresentou altos
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valores nas primeiras classes de tamanho, diminuindo de acordo com o crescimento, ou seja, o
otólito dos indivíduos menores são mais circulares que a dos indivíduos maiores (Figura 3A), não
havendo correlação significativa entre o comprimento padrão (CP) e os valores de circularidade (r s=
-0,474; t= 93,072; P<0,05), isso porque a medida que a pirambeba cresce os valores de
circularidade diminuem. A retangularidade variou de 0,49 a 0,94, com média e desvio padrão de
0,75±0,0168. Observou-se índices médios para retangularidade e não houve variações nítidas
durante o crescimento (Figura 3B), embora os indivíduos maiores tenham apresentado uma pequena
elevação, que possivelmente demonstre uma mudança no formato circular para retangular.
A ocupação do sulcus acusticus variou de 0,12 a 0,36, com média e desvio padrão de
0,23±0,0012. Observou-se que o sulcus acusticus aumenta a sua ocupação no otólito de acordo com
o crescimento do peixe (Figura 3C). Essa ocupação apresentou uma correlação mediana (rs=
0,5118; t=106,98; P<0,05), resultando em um valor de correlação maior que as medidas anteriores,
isso pode está relacionado com o crescimento do índice da ocupação do sulcus acústicus e com o
crescimento da pirambeba.
Na relação entre a altura do otólito (AO) com o comprimento do otólito (CO) pode-se
observar que nas classes de tamanhos iniciais a relação destas medidas são bastante próximas
(Figura 3D), resultando em dados iguais ou superior a 1, com o decorrer do desenvolvimento da
pirambeba, a proporção (AO/CO) vai diminuindo gradativamente, resultando em um formato mais
elíptico, o comprimento do otólito obteve valores crescentes, resultando em uma correlação
negativa com a altura do otólito (rs= -0,316; t=103,37; P<0,001).
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Figura 3: Valores médios (caixa azul), mínimo e máximo (barras verticais) dos índices de circularidade (A),
retangularidade (B), Porcentagem ocupacional do Sulco acústico (C) e proporções (AO/CO) (D)
por classes de comprimento padrão (CP) do Serrasalmus brandtii, capturado no reservatório de
Moxotó, durante o período de agosto de 2017 a julho de 2018.
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A pirambeba modifica o seu habito alimenta durante o seu crescimento, esse comportamento
é conhecido como ontogenia trófica, ou seja, Serrasalmus brandtii de menores classes de tamanho
se alimentam preferencialmente de insetos aquáticos, moluscos e outros organismo de
macroinvertebrados, com aproximadamente 18 a 20 cm de comprimento padrão a pirambeba
modifica a sua dieta e passa a alimentar-se de peixes (nadadeiras, musculatura, escamas)
(POMPEU, 1999; OLIVEIRA et al., 2004; SILVA e PINHEIRO, 2017). Essas alterações no hábito
alimentar poderiam estar influenciando nas modificações morfológicas e morfométricas do otólito.
Um estudo realizado por Callicó Fortunato et al. (2017) com três espécies de Mugilidae , observou
que provavelmente duas destas espécies (Mugil liza Valenciennes, 1836 e Mugil cephalus Linnaeus,
1758), também apresentaram variações na analise do otólito, relacionado com a modificação da
atividade alimentar. Entretanto, outros parâmetros podem influenciar nessas variações, como a
condições ambientais, padrões de produtividade, abundância do organismo na região,
comportamento da espécie, biologia reprodutiva e outros fatores (HAEDRICH e BARNES, 1997;
NAIR et al., 1999; MADHUPRATAP et al., 2003).
As relações do comprimento padrão (CP) com as medidas dos otólitos (CO, AO, PO e EO)
resultaram em valores de correlação altos e significativos (P<0,001) para a presente pesquisa, em
relação as outras medidas a maior correlação ocorreu entre as CO e CSA (r s= 0,952; t=49,393;
P<0,001 ), ou seja, essas duas medidas apresentaram um alto desenvolvimento linear, enquanto que
CC e COs resultaram no menor índice de correlação ( rs=0,662; t=-7,690; P<0,001), entrentando
todas as correlaçoes apresentaram alometria positiva. A analise de regressão apresentou valores
variados, da mesma forma que na correlação, CO x CSA apresentou o maior índice (r 2= 0,920),
entretanto CSA x COs e CC x COs resultaram em relações menos robustas (r 2=0,345; r2=0,129,
respectivamente), nas duas analises (correlação e regressão) as relações com o comprimento da
cauda resultou em baixos valores, esses baixos indices possivelmente esta relacionado com a
estabilização do crescimento do CC, ou seja, as outras medias tinham um crescimento continuo e
quando se relacionava com o CC, obtinham um baixo desenvolvimento linear, devido ao baixo
incremento que o otólito recebe neste eixo. O crescimento relativo apresentou valores com
tendência a índices lineares positivos para grande parte das medias, evidenciando que o otólito
cresce proporcionalmente com o crescimento da pirambeba, entretanto, as medidas relacionadas
com o comprimento da cauda, por não apresentarem altos valores significativos, apresentou a
crescimento proporcionalmente menor que as outras medidas. As análises utilizando a morfometria
dos otólitos representam uma importante ferramenta de informações ao longo do desenvolvimento
(RONDON et al., 2014), mesmo não havendo estudos sobre a morfometria para a espécies deste
estudo, analise de regressão é empregada por diversos autores para caracterizar os otólitos
(ABILHÔA e CORRÊA, 1992 e VAZ-DOS-SANTOS et al., 2007, RONDON et al., 2014). Freire
(2017) observou em seu estudo que a relação de regressão peso-comprimento com os otólitos e do
peixe, com os indivíduos menores e maiores, houve uma diferença no crescimento, desta forma,
tanto os peixes quanto o otólito vão se tornando mais pesado de acordo com o crescimento da
espécie, resultados similares foram observados na presente pesquisa, por apresentarem alometria
positiva na relação entre o comprimento do peixe e as medidas dos otólitos.
4- CONCLUSÃO
Os resultados apresentado neste estudo pode ser utilizado como um referencial para o
Serrasalmus brandtii, servindo como uma base para a sua identificação a partir do otólito
asteriscus, bem como para outros trabalhos, como crescimento, modificações geográficas, relação
com fatores ambientais. É possível ser um suporte de informações que tende a integrar a lacuna
relativa à pesquisa com otólitos de espécies de água doce, sobretudo para os otólitos asterisci. O
antirostrum dos otólitos asterisci do S. brandtii é bastante desenvolvido, uma característica bem
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peculiar que pode facilitar a identificação da espécie quanto utilizado a morfologia do otólito. O
otólito da pirambeba apresenta modificações ontogenéticas na sua morfologia e morfometria
quando relacionadas ao crescimento dos peixes, podendo estar sendo influenciada pelo habitat e
mudanças na dieta ou outros fatores que não foram possíveis de identificar na presente pesquisa.
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MORFOLOGIA E MORFOMETRIA DOS OTÓLITOS ASTERISCI DO PEIXECACHORRO Acestrorhynchus britskii (MENEZES, 1969), CAPTURADO NO
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RESUMO: O presente trabalho objetivou caracterizar os padrões morfológicos e morfométricos
dos otólitos asterisci do Acestrorhynchus bristkii capturado no reservatório de Moxotó. As amostras
foram adquiridas durante o período de agosto de 2017 a janeiro de 2018 e os exemplares foram
adquiridos com os pescadores da região já eutanasiados. Os otólitos foram retirados das cápsulas
auditivas, lavados, secados e armazenados em tubos de eppendorfs. Foram calculados os índices de
circularidade e retangularidade; índices biométricos Relação Comprimento-Altura do otólito (RCA)
e Relação Otólito-Peixe (ROP); e realizadas comparações estatísticas entre as medidas dos otólitos.
Foram capturados 162 exemplares com comprimento padrão variando entre 98 e 186 mm com
média e desvio padrão de 147,6±14,6 mm respectivamente. Desse total foram analisados 132
otólitos os quais verificou-se a semelhança entre os do lado direito e do esquerdo, como não houve
diferenças estatisticamente significativas optou-se por trabalhar com os otólitos do lado direito. O
índice RCA apresentou o valor médio de 0,814 indicando que a forma geral do otólito é mais alta
que longa; e no índice ROP observou-se valor médio de 0,863 indicando que o otólito da espécie é
pequeno em relação ao tamanho do peixe. Os índices de circularidade e retangularidade variaram
entre 15,4792 e 28,2535 (com média de 20,3312) e entre 0,5376 e 0,8604 (com média de 0,6946)
respectivamente. No geral os otólitos asterisci do A. britskii são mais circulares que retangulares.
Palavras-chave: Biometria; Retangularidade; Characiformes, Hidroelétrica.
ABSTRAT: This work aimed to characterize the morphological and morphometric patterns of the
asterisci asterisci of A. bristkii captured in the Moxotó reservoir. The collections were carried out
from August 2017 to January 2018 and the specimens were purchased, already slaughtered, by
fishermen from the region. The asteriscus otoliths were removed from the ear capsules, washed,
dried and stored in plastic tubes. Circularity and rectangularity indices were calculated; Otolith
Length-Height (RCA in Portuguese) and Otolith-Fish Ratio (ROP in Portuguese), biometric indices;
and statistical comparisons were made between measurements of otoliths. A total of 162 specimens
of standard length ranging from 98 to 186 mm with mean and standard deviation of 147.6 ± 14.6
mm respectively were captured. From this total, 132 otoliths were analyzed, which verified the
similarity between the right and left sides, as there were no statistically significant differences. The
work was carried out on the right side otoliths. The RCA index had the mean value of 0.814
indicating that the general form of otolith is higher than long; and the ROP index had the mean
value of 0.863 indicating that the otolith of the species is small in relation to the size of the fish.
Circularity and rectangularity indexes varied between 15.4792 and 28.2535 (mean of 20.3312) and
between 0.5376 and 0.8604 (mean of 0.6946) respectively. In general, the A. britskii asteriscus
otoliths are more circular than rectangular.
Key words: Biometry; Rectangularity; Characifomes; Hydroelectric.
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1- INTRODUÇÃO
Até o ano de 2006, eram conhecidas 515 famílias e 27.977 espécies de peixes em todo
planeta, dentre as quais 11.952 são de águas continentais ou doce (NELSON, 2006). Quando
comparada com outros continentes, a América do Sul apresenta a maior diversidade de ictiofauna
de água doce do mundo (MENEZES, 1996). No Brasil o aumento de lagos artificial, devido a
construção de hidroelétricas tem colaborado para estimular o interesse pelo estudo de peixes de
ecossistemas continentais, deste modo, destacou-se a oportunidade de aproveitá-los para uma maior
produção de peixes e, com isso, surgiu a necessidade de estudar e conhecer melhor a biologia e
ecologia das espécies desses ambientes (BRITSKI et al., 1984).
Entre os rios do nordeste brasileiro, o principal é a bacia do rio São Francisco, que é dividida
em quatro segmentos: alto, médio, submédio e baixo (BARBOSA & SOARES, 2009). Entre os rios
que cortam essa região, o principal é o São Francisco que compreende uma área de 645.067,2 km²,
na classificação mundial é o 34° rio de maior vazão correspondendo à terceira bacia hidrográfica do
Brasil, a primeira situada inteiramente em território brasileiro (GODINHO e GODINHO, 2003). A
bacia é dividida em quatro segmentos: alto, médio, submédio e baixo; o alto possui uma extensão de
630 km, abrangendo da nascente até Pirapora-MG; o médio possui 1090 km e compreende de
Pirapora até Remanso-BA; o submédio, com 686 km, de Remanso até a cachoeira de Paulo AfonsoBA; e o baixo possui 274 km, indo de Paulo Afonso até a foz (PAIVA, 1982).
A ictiofauna do rio São Francisco apresenta uma rica diversidade com 244 espécies listadas
das quais 214 são nativas (BARBOSA & SOARES, 2009). Entre essas espécies está o
Acestrorhynchus britskii (MENEZES, 1969) pertencente a família Acestrorhynchidae que tem
Acestrorhynchus como único gênero, englobando 15 espécies ocorrentes na América do Sul.
Possuem corpo alongado e comprimido, boca grande com dentes cônicos e/ou caniniformes,
costumam predar em cardumes, têm hábito alimentar piscívoro e preferência por ambientes lênticos,
como lagos, lagoas e alguns trechos de rios (BRITSKI et al., 1984; REIS et al., 2003). São
popularmente conhecidos como “peixes-cachorro”. O A.britskii é uma espécie endêmica da bacia do
rio São Francisco (MENEZES, 2003) e, apesar de não possuir valor comercial está inclusa na dieta
de espécies de valor para a pesca artesanal, sendo considerada como controladora de populações de
peixes forrageiros (PERET, 2004).
Otólitos são concreções compostas de carbonato de cálcio, matéria orgânica e elementos
traço (CAMPANA, 2004), estão situados na cápsula auditiva dos peixes ósseos e suas principais
funções são: percepção da posição e do movimento, e recepção sonora (TUSET et al., 2008). Os
peixes ósseos apresentam três pares de otólitos: sagittae, lapilli e asterisci, relacionados as câmaras
labirínticas, sacculus, utriculus e lagena, respectivamente (ASSIS, 2000).
Os otólitos podem ser utilizados para diversos estudos: por serem resistentes a digestão
comumente são encontrados em estômagos e intestinos de animais ictiófagos, possibilitando
analisar a estrutura trófica de ecossistemas (ROSSI-WONGTSCHOWSKI et al., 2014); podem ser
usados para identificação de espécies de peixes (TUSET et al., 2008); por apresentar um
crescimento periódicos de anéis podem ser utilizados em estudos sobre idade e crescimento de
populações (SHAMSAN e ANSARI, 2010).
Em relação aos estudos acerca da morfologia dos otólitos, há uma enorme discrepância entre
os trabalhos que tratam de cada um deles, recebendo destaque apenas o par de sagitta, ocasionando
um déficit no conhecimento das características do asteriscus e do lapillus (VOLPEDO e VAZDOS-SANTOS, 2015). Dentre os poucos trabalhos que utilizam a caracterização morfológica de
otólitos asterisci, a maior parte utiliza espécies dos Otophysi, que neste caso, possuem os asterisci
maiores e mais robustos que os sagittae (ASSIS, 2000). Otophysi é uma super-ordem que representa
aproximadamente 75% da fauna recente de peixes de água doce do mundo que são caracterizados
pela presença do aparelho de Weber (relacionado a percepção de som), e incluem as Ordens
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Cypriniformes, Characiformes, Siluriformes e Gymnotiformes (FINK e FINK, 1996). Entre os
characiformes esta o Acestrorhynchus britskii apresentando o par de otólitos asteriscus maiores e
robustos em relação aos sagittae. Deste modo, neste estudo, foi escolhido os asterisci para ser
analisado quanto a morfologia e morfometria.
2- MATERIAL E MÉTODOS
Área de Trabalho
O reservatório de Moxotó encontra-se no meio da cascata de barragens hidrelétricas do rio São
Francisco (CHESF, 2009). Sua formação se deu a partir da instalação da Usina Hidrelétrica
Apolônio Sales em 1977 (CHESF, 2003). Situado entre os estados de Pernambuco, Bahia e Alagoas
(LEAL, 2011), está posicionado entre as coordenadas 09° 12’ 54,30” S e 038° 018' 36,32" O.
Inundando áreas pertencentes aos municípios de Petrolândia, Glória e Paulo Afonso, Água Branca e
Delmiro Gouveia (CHESF, 2000). Ocupando uma área de 1366,98 ha (FADURPE, 2000), o
reservatório possui 98 km² e armazena um volume de cerca de 1,2 bilhões de metros cúbicos de
água (CHESF, 2003).
As coletas foram realizadas mensalmente, durante o período de agosto de 2017 a julho de
2018, os exemplares foram adquiridos já abatidos diretamente com pescadores através da pesca
artesanal no reservatório de Moxotó na bacia do rio São Francisco. As capturas foram realizadas
com o auxílio de rede de espera simples, com malhas entre nós opostos de comprimentos variados,
afim de coletar indivíduos de todas as classes de tamanho. Os equipamentos de pesca foram postos
ao entardecer e recolhidas ao amanhecer ficando expostos durante cerca de 12 horas. Em seguida os
exemplares capturados foram identificados, acondicionados em sacos plásticos devidamente
etiquetados, resfriados em gelo e levados ao Laboratório de Biologia Pesqueira (LABIPESQ),
localizado no Centro de Desenvolvimento e Difusão de Tecnologia em Aquicultura (CDTA) na
Universidade do Estado da Bahia (UNEB) Campus VIII, Paulo Afonso-BA.
Os espécimes foram mensurados quanto ao comprimento total (CT) e comprimento padrão
(CP) em milímetros (Figura 2); peso total (PT) e peso eviscerado (PE) em gramas. Realizou-se uma
abertura abdominal, iniciando-se pela abertura anal até a altura da inserção das nadadeiras pélvicas
para observação das gônadas para classificar os indivíduos em machos ou fêmeas. Os pares de
otólitos asteriscus foram retirados das cápsulas auditivas, lavados, secados e armazenados em tubos
plásticos separando-se direitos e esquerdos (FAO, 1981).
A análise morfológica do otólito asterisci realizou-se da seguinte forma: a caracterização da
morfologia, com a descrição de feições específicas através de estereomicroscópio BEL
PHOTONICS. E a descrição morfométrica, por meio da realização de medidas dos otólitos
utilizando o programa Motic Images Plus 2.0 (BASTOS, 1990; FURLANI et al., 2007; TUSET et
al., 2008).
Foram observadas as seguintes feições morfológicas dos otólitos: contorno do otólito
(forma); tipo de sulcus acusticus (ostial, caudal, pseudo-ostiocaudal, mesial, pseudo-ostial, paraostial, ostio-caudal); posição do sulco (inframediano, mediano e supramediano); tipo de óstio
(dobrado-côncavo, dobrado, tubular, lateral, discoidal, afunilado, retangular, arredondado e
elíptico); natureza da cauda e sua curvatura (tubular, elíptica e círculo-oval); regiões anterior e
posterior (afilada, angulosa, entalhada, cortada, duplamente afilada, circular, arredondada, achatada,
oblíqua, lanceolada, irregular); natureza do rostro e da excisura; tipo de margem dorsal e ventral
(lisa, denteada, irregular, sinuosa, lobada, serrada e crenada) (VOLPEDO e VAZ-DOS-SANTOS,
2015).
Para caracterização morfométrica foram observados: peso dos otólitos (PO) com o auxílio
de uma balança semianalítica; espessura (EO) com um paquímetro digital. Com o auxílio do
programa Motic Images Plus 2.0 foram capturadas imagens e realizadas as seguintes medidas em
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milímetros (mm): comprimento do otólito (CO), altura do otólito (AO), área (ArO), perímetro
(PerO); comprimento do sulcus acusticus (CSA), altura (ASA), perímetro (PerSA), e área (ArSA);
comprimento do ostium (COS) e da cauda (CC) (VOLPEDO e VAZ-DOS-SANTOS, 2015).
A partir desses dados, foram calculados índices para a caracterização do formato, a
circularidade e a retangularidade. A circularidade foi calculada pela fórmula: Ci = PerO2/AO, onde:
Ci: circularidade; PerO: perímetro do otólito; AO: área do otólito. A circularidade foi calculada pela
fórmula: Re = ArO/ (CO x AO), onde: Re: retangularidade; ArO: área do otólito; CO: comprimento
do otólito; AO: altura do otólito (TUSET et al, 2008).
Para descrever variações ontogenéticas, a distribuição das médias dos índices por classes de
comprimento padrão foi analisada graficamente. Para verificar sua significância, estes dados foram
submetidos à análise de correlação de Spearman Rs após testes de pressupostos (ZAR, 2010).
A análise de correlação de Spearman Rs também foi aplicada aos dados de comprimento
padrão (CP) e as medidas dos otólitos (CP x CO; CP x AO; CP x PO; CP x EO) e das medidas dos
otólitos entre si (CO x PO; CO x AO; CO x EO; CO x CSA; EO x PO; AO x ASA; CSA x ASA;
CSA x CC; CSA x COS; CC x COS) no programa estatístico PAST.
As relações significativas (p<0,05) foram analisadas com a regressão linear de acordo com
sua caracterização morfométrica (BASTOS, 1990; CORRÊA & VIANNA, 1992). Para verificar
diferenças no comprimento dos otólitos realizou-se uma análise de variância (ANAVA) do
programa estatístico SISVAR.
Para avaliar as diferenças entre as médias de dois grupos, foi realizado o teste T para as
medidas dos otólitos entre si no programa estatístico PAST. Avaliou-se também o comprimento dos
otólitos de machos e fêmeas de acordo com o comprimento padrão, e foi elaborado gráfico de
colunas para observar se há possíveis diferenças expressivas entre os mesmos.
Para analisar se houve diferença estatística entre a proporção sexual foi aplicado um teste de
qui-quadrado (2), com um nível de 5% de significância.²= 2 (O –E)² / E, onde: “O” é a frequência
porcentual de machos e fêmeas; “E” é a proporção sexual esperada, em todos os casos, seja de
50%:50%, havendo diferença significativa quando o valor de 2 >3,84. (Vazzoler 1996).
Para a análise biométrica foi utilizada a Relação Comprimento-Altura do otólito (RCA) e a
Relação Otólito-Peixe, calculados a partir das dimensões dos otólitos (ASSIS, 2000). Para análise
da Relação Comprimento-Altura dos otólitos, foi utilizada a seguinte equação: RCA = COoi/AOoi,
onde: “o” é o otólito asteriscus direito; “i” o indivíduo da amostra; CO - Comprimento do otólito;
AO - Altura do otólito. De acordo com os valores da RCA, foi utilizada a seguinte escala:
Se RCA < 1 o otólito é mais longo que alto;
Se RCA = 1 o otólito tem comprimento e altura semelhantes;
Se RCA > 1 o otólito é mais longo que alto.
Já para a Relação Otólito-Peixe (ROP) foi utilizada a equação que segue: ROP = (COoi/CT)
x 100, onde: “o”: Otólito asteriscus direito; “i”: Indivíduo da amostra; CO - Comprimento do otólito
e CT - Comprimento total do peixe. De acordo com os valores da ROP, foi utilizada a seguinte
escala:
Se ROP ≤ 1 o otólito é considerado pequeno;
Se 1 < ROP ≤ 3 o otólito é considerado de dimensão média;
Se ROP > 3 o otólito é considerado grande.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram capturados 162 exemplares de A. britskii com comprimento padrão entre 98 e 186
mm com média e desvio padrão de 147,6±14,6 mm. Desse total foram analisados 132 otólitos, nos
quaisverificou-se uma semelhança entre os otólitos do lado direitos e do lado esquerdos, não
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apresentando diferença estatisticamente significativa e optou-se por trabalhar apenas com os
otólitos do lado direitos. O comprimento (CO) variou entre 0,9653 e 2,4329 mm, a altura (AO)
variou entre 1,1945 e 2,5688 mm e a área (ArO) apresentou uma variação entre 0,7968 e 4,0856
mm2. Os métodos de morfometria utilizado nos otólitos representam um importante conjunto de
descritores de forma ao longo do desenvolvimento mesmo diante à complexas mudanças nas
feições morfológicas (RONDON et al., 2014).
Quanto a morfologia (Figura 3) observou-se que o otólito do A. britskii é mais alto que
longo, com região anterior redonda e posterior irregular, enquanto as bordas do otólito apresentam
região anterior lobada e posterior irregular. A posição do sulcus acusticus é mediana, com
orientação horizontal, formato pseudoarqueossulcóide e abertura ostial. Seu colliculum é
heteromórfico; o ostium tubular; e a cauda levemente curva. O perfil do otólito é achatado.

Figura 3: Morfologia do otólito direito do A. britskii. Feições observadas: Sulcus acusticus, Cauda,
Ostium, Colliculum, Borda dorsa e ventral, Região posterior e anterior.

Existem poucos estudos sobre otólitos de espécies de água doce, uma vez que no Brasil essa
linha de estudo tenha sido desenvolvida tradicionalmente com peixes marinhos (RONDON et al.,
2014), nesse cenário a quantidade de trabalhos que utilizam os otólitos asterisci são ainda mais
raros se comparados com os que tem como foco os sagittae (VOLPEDO e VAZ-DOS-SANTOS,
2015) o que por um lado dificulta a comparação dos resultados e por outro destaca sua importância.
Quanto a análise biométrica dos otólitos do A. britskii (Tabela 1), o índice RCA teve o valor
médio de 0,814 indicando que a forma geral do otólito é mais alta que longa. O índice ROP teve o
valor médio de 0,863 indicando que o otólito da espécie é pequeno em relação ao tamanho do peixe,
no entanto 10 indivíduos (7,57%) tiveram dimensões medianas por apresentarem ROP maior que 1
e menor que 3. No estudo realizado por Soares (2016) utilizando 50 espécies de águas costeiras,
estuarinas e continentais, foi observado que a maioria possuía os otólitos asterisci do tipo vertical
(mais altos que longos) e em relação ao tamanho foram considerados “pequenos”, sendo apenas
alguns indivíduos considerados “médios”.
Em relação ao sexo, houve diferença significativa (2 =46,13) representando uma proporção
sexual entre machos (26 indivíduos) e fêmeas (136 indivíduos) de 1M: 5,23F. Vários fatores podem
atuar na proporção sexual dos peixes, entre eles a qualidade do ambiente, normalmente em
ambientes aquáticos oligotróficos (pobres de nutriente e baixa produção de matéria orgânica) ocorre
predominância de machos, já quando o ambiente possui alimento em abundancia ocorre uma maior
quantidade de fêmeas (NIKOLSKI, 1969). No presente trabalho houve uma grande predominância
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de fêmeas podendo presumir que o ambiente é favorável para espécie em relação a quantidade de
alimento disponível, como foi observado também por Rocha et al. (2015) e Melo e Pinheiro (2017)
em seus trabalhos realizados na mesma área de estudo e com a mesma espécie. Foi feita uma
relação do comprimento dos otólitos com 9 classes de comprimento padrão dos indivíduos machos
e fêmeas de A. britskii (Figura 4), observando um aumento proporcional no tamanho dos otólitos
conforme os peixes crescem (Figura 5), tendo os machos otólitos levemente maiores na maioria das
classes de comprimento.

Figura 5: Crescimento dos otólitos asteriscus direitos do A. britskii. (A) medidas: CO=0,7677 mm,
AO=0,5613 mm; (B) medidas: CO=1,0519 mm, AO=1,3996 mm; (C) medidas: CO=1,4800 mm,
AO=1,8484 mm; (D) medidas: CO=1,8106 mm, AO= 2,224mm; (E) medidas: CO=2,4329 mm,
AO= 2,5688. Escala de 1 mm (barra horizontal).
Na Tabela 2 pode-se observar que as análises do comprimento padrão (CP) e das medidas
dos otólitos (CO, AO e PO) apresentaram valores de correlações altos e significativos (P<0,001),
com exceção da espessura do otólito (EO) que teve baixo valor significativo (P>0,001) e um dos
menores coeficiente de correlação de Spearman (r s=0,302). A espessura não variou muito com o
aumento do comprimento padrão do peixe (Figura 6) estabilizando por volta da média geral de 0,41
mm, demonstrando uma baixa expansão que o otólito sofre nesta feição ao longo de seu
desenvolvimento.
Quanto às medidas dos otólitos entre si, todas apresentaram correlação com valor
significativo (P<0,001), em especial a relação do comprimento do otólito com o comprimento do
sulcus acusticus (CO x CSA) que apresentou o maior coeficiente de correlação (rs=0,857)
mostrando a importância desta medida como estrutura característica do desenvolvimento do otólito
do A. britskii. Resultados similares também observados por Vaz-dos-Santos et al. (2007) ao
caracterizarem os otólitos sagittae do Bembrops heterurus.
Na análise de regressão, os melhores ajustes foram os das relações entre comprimento do
otólito com sua altura (CO x AO) e seu peso (CO x PO), e a altura do otólito com a altura do sulcus
acusticus (AO x ASA) com r2=0,760, r2=0,713, r2=0,736 respectivamente.
Em relação ao crescimento relativo todas as medidas apresentaram alometria positiva
indicando um aumento do otólito em relação ao comprimento corporal, diferente do que foi
encontrado por Rondon et al. (2014) ao estudar a morfologia e biometria dos otólitos sagittae de
Beryx splendens e Hoplostethus occidentalis onde a maioria das relações foram alométricas
negativas para a primeira espécie e todas para a segunda.
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Tabela 2: análises de correlação, regressão e crescimento relativo (rs – coeficiente de correlação de
Spearman; t – valor da estatística do teste; P – valor da probabilidade associada à estatística
calculada) entre o comprimento padrão (CP) e medidas dos otólitos.
Crescimento
Correlação
Regressão
Relativo
Variáveis
2
rs
T
P
a
B
r
t
P
CP x CO
0,602 103,33 <0,0001 1,137 -1,148 0,515 11,755 <0,0001
CP x AO

0,673

100,51

<0,0001

1,034

-0,937

0,594

13,803

<0,0001

CP x PO

0,564

116,07

<0,0001

3,115

-6,275

0,430

9,909

<0,0001

CP x EO

0,302

112,66

>0,0001

1,718

-2,390

0,225

6,155

<0,0001

CO x AO

0,801

-15,023

<0,0001

0,908

0,106

0,760

20,295

<0,0001

CO x PO

0,564

95,804

<0,0001

2,738

-3,130

0,713

17,995

<0,0001

CO x EO

0,657

64,679

<0,0001

1,510

-0,655

0,510

11,649

<0,0001

CO x CSA

0,857

3,387

<0,0001

1,952

-0,272

0,197

5,658

<0,0001

EO x PO

0,707

66,271

<0,0001

1,812

-1,942

0,547

12,532

<0,0001

AO x ASA

0,802

46,906

<0,0001

1,276

-0,377

0,736

19,045

<0,0001

CSA x ASA

0,809

4,186

<0,0001

0,594

-0,079

0,232

6,267

<0,0001

CSA x CC

0,820

9,544

<0,0001

0,640

-0,334

0,262

6,807

<0,0001

CSA x COS

0,773

7,789

<0,0001

0,523

-0,224

0,150

4,797

<0,0001

CC x COS

0,547

-13,755

<0,0001

0,817

-0,048

0,434

9,99

<0,0001

Figura 6: Relação da espessura dos otólitos do A. britskii com as classes de comprimento padrão.

Os índices de circularidade e retangularidade variaram entre 15,4792 e 28,2535 (com média
de 20,3312) e entre 0,5376 e 0,8604 (com média de 0,6946) respectivamente (Figura 7). O índice de
circularidade permite determinar o quão a forma do otólito se assemelha a um círculo perfeito, com
um valor mínimo de 4π (12,57); a retangularidade tem o valor máximo de 1, sendo 1 o valor de um
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quadrado perfeito (TUSET et al., 2003). Deste modo, observou-se que os otólitos asteriscus do A.
britskii não tem grandes variação em seu formato em relação a circularidade e retangularidade que
se mantiveram praticamente constantes ao longo das classes de tamanho. O fato de que no gráfico
poder se observar uma maior retangularidade na menor classe de comprimento (98-109) se deu pelo
baixo número amostral, apenas 2 indivíduos, e um deles ter sido atípico (retangularidade de
0,8604). No geral os otólitos asteriscus do A. britskii são mais circulares que retangulares.

28

0,84

26

0,80
0,76

Retangularidade

22

0,72

20

0,68

18

0,64

16

0,60

14

0,56

12

180-189

170-179

160-169

150-159

140-149

130-139

120-129

110-119

180-189

170-179

160-169

150-159

140-149

130-139

120-129

110-119

0,52
98-109

10

98-109

Circularidade

24

Comprimento padrão (cm)

Figura 7: Valores médios, mínimo e máximo dos índices de circularidade e retangularidade por
classes de comprimento padrão dos A. britskii capturados no reservatório de Moxotó.

4- CONCLUSÃO
O A. britskii apresentou otólito asteriscus do tipo ventral, mais alto que longo e foi
considerado “pequeno” em relação ao tamanho do peixe, mas demonstrou crescimento diretamente
proporcional ao comprimento padrão dos indivíduos. Seu formato foi mais circular que retangular.
Os resultados aqui expostos atenderam a função de ajudar a preencher a lacuna existente
referente a trabalhos com otólitos de peixes de água doce, principalmente quando se tratando dos
otólitos asterisci. O estudo serve como referencial para identificação da espécie, levando em
consideração sua morfologia e medidas morfometricas, em destaque para o sulcus acusticus que foi
a feição mais correlacionada em função do desenvolvimento do otólito. Em contra partida a feição
que teve menos importância foi a espessura do otólito que se mantêm quase constante durante o
crescimento do peixe.
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RESUMO: A aquicultura vêm em constante aumento de produção para suprir a demanda por
alimento, isto significa maior demanda por recursos alimentares especialmente sobre os
ingredientes para formulação de rações. Na busca de aumentar a sustentabilidade na produção
animal, a procura por ingredientes alternativos é uma das possibilidades para substituir os
ingredientes convencionais, como o farelo de soja e de trigo e a farinha de peixes, que apresentaram
grandes oscilações de preços nos últimos anos. Assim, o uso de farinha de insetos pode ser uma
execelente alternativa de alimento para alguns peixes. Esses animais possuem um ciclo reprodutivo
rápido e fácil manejo, com alta eficiência de conversão alimentar, possibilitando o seu uso na
aquicultura. O tenebrio (Tenebrio molitor), o grilo-preto (Gryllus assimilis) e a barata cinérea
(Nauphoeta cinerea) são os insetos mais utilizados como forma de farinha de insetos para utilização
em rações. Dentre os ingredientes usados em rações para os organismos aquáticos, a farinha de
peixe oriunda da pesca muitas vezes é constituida por espécies indevidas de peixes (tamanho
inadequado de captura e espécies com potencial de extinção), sendo necessário buscar alternativas
para diminuir o uso desse recurso. O presente estudo teve método de pesquisa bibliográfica, a partir
de busca eletrônica de artigos científicos em base de dados, Google Acadêmico e Periódicos da
CAPES. A literatura aponta que esses insetos já foram utilizados na alimentação de tilápia
(Oreochromis niloticus), tambaqui (Colossoma macropomum), jundiá (Rhamdia quelen) e camarão
branco (Litopenaeus vannamei). Foi ressaltado a necessidade de mais investigações sobre as
propriedades funcionais desses insetos e os níveis de inclusão nas dietas. Ainda que bons nutrientes,
os insetos possuem composição nutricional que varia dependendo do seu estágio de
desenvolvimento e o tipo alimento ofertado. Conclui-se com essa revisão que novos estudos devem
ser realizados com a farinha desses insetos, para que seja disponibilizado uma nova opção para uso
em rações na aquicultura.

Palavras-chave: Aquicultura; farinha de insetos, tenebrio; grilo-preto; barata cinérea.
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RESUMO: A pesca de peixes ornamentais na bacia do rio Xingu é uma atividade de grande
importância econômica e social para as comunidades pesqueiras locais. O mercado passou a ser
mais popular após a década de 80 quando alguns exemplares capturados no rio Xingu passaram a
ser vendido em lojas de aquarismo no Estados Unidos da América. A partir desse momento o rio
Xingu se tornou um dos principais rios brasileiro para capturas desses organismos. O Estado do
Pará é o principal exportador de espécies de peixes ornamentais pertencentes à família Loricariidae,
popularmente chamados de “acaris, bodós ou cascudos” e mundialmente conhecidos pelos “códigos
L”, “números L”, “L-numbers” e “Plecos”. Apesar da grande importância para a região, há poucas
informações sobre a pesca ornamental dessas espécies no rio Xingu, dificultando dessa forma, a
gestão sustentável de suas pescarias. Nesse contexto, objetivou-se com o presente estudo
caracterizar a pesca ornamental de peixes da família Loricariidae no rio Xingu, Estado do Pará. As
embarcações utilizadas para a captura de peixes loricarideos no rio Xingu são de pequeno porte,
sendo classificadas como canoas a remo, canoas motorizadas (rabetas) e voadeiras. As canoas a
remo possuem comprimento variando de 3 a 7 metros e transportam até 6 pessoas. As canoas
motorizadas (rabetas) possuem comprimento variando de 5 a 15 metros, com motores de potência
entre 3,0 a 13 Hp, movidos a gasolina ou gás butano (botijão de cozinha). Já as voadeiras, são
canoas feitas em alumínio, com comprimento variando de 3 a 12 metros e com motor de popa de
potência entre 15 a 40 Hp. A captura desses loricarideos é realizada por ribeirinhos denominados
acarizeiros que exercem essa atividade individualmente ou em pequenos grupos (até 8 pessoas),
geralmente com algum grau de parentesco e em diferentes faixas etárias (13 a 65 anos). Os
apetrechos utilizados para captura peixes loricarideos são a rede de emalhar para capturar os peixes
maiores, além de tarrafinhas para cercar os peixes, réguas de madeira chamadas de vaquetas para
retirar os peixes das fendas e potes plásticos com tampa pendurados na cintura para armazenar os
peixes durante a pesca de mergulho. Concluímos que a pesca de ornamental no rio Xingu são
adaptados conforme a peculiaridade do ambiente.
Palavras-chave: Loricariidae; Pesca; Peixes ornamentais; Xingu.
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Os peixes ornamentais são produtos que movimentam o comércio mundial, sendo 90% dos
espécimes oriundos de criação em cativeiro enquanto os 10% restantes provêm do extrativismo. De
acordo com a lista disponível pelo IBAMA cerca de 725 espécies são liberadas para
comercialização com fins ornamentais, apesar da cidade de Barcelos, no médio rio Negro
concentrar o maior foco de captura desses peixes no Amazonas, também há possibilidades de
ocorrência de algumas espécies ornamentais próxima a região metropolitana de Manaus. Dessa
forma, o presente estudo se propôs a verificar a ocorrência de peixes ornamentais que habitam os
microhabitats de troncos caídos nas margens do lago Tupé durante o período de enchente. As
coletas foram realizadas nas margens do lago Tupé, localizado a cerca de 25 km a montante da
cidade de Manaus, ocorrendo nos meses de março e abril (enchente) de 2018. Primeiramente foi
definido um perímetro de 9m² ao redor dos troncos naturalmente caídos, posteriormente os peixes
eram capturados com auxílio de rapichés e puçás, seguido da remoção dos troncos da água com o
intuito de forçar a saída dos peixes que eventualmente ainda estivessem escondidos nas fendas e
aberturas. Após a captura, os peixes foram identificados e mensurados (peso (kg) e comprimento
(cm)). As estimativas ecológicas de abundância, riqueza, diversidade e dominância da ictiofauna
foram estimadas. Foram capturados 372 indivíduos, divididos em 12 espécies. A proporção de
presença das espécies de ornamentais foi alta, com 100% no período estudado, de acordo com as
espécies listadas pelo IBAMA (IN, N°1 de 2012). Characiformes foi a ordem mais abundante e rica.
As espécies Hemigrammus analis (63,2%) e Fluviphylax zonatus (28,2%) foram as duas mais
abundantes. A diversidade calculada foi de H’= 1,03, equitabilidade J’=0,81 e dominância com
d=0,63. Por tanto os troncos caídos nas margens de lagos servem como um ambiente propício para
a permanência de peixes de pequeno porte de fins ornamentais, a exemplo das espécies
Acestrorhynchus nasutus, Apistogramma sp., Copella nattereri, Farlowella sp., Fluviphylax
zonatus, Hemigrammus analis, H. coeruleus, H. levis, Mesonauta insignis, Nannostomus
digrammus, N. eques e N. unifasciatus uma vez que neste microhabitat é possível o encontro de
alimento, assim como podem servir de abrigo e refúgio, contra predadores. Dessa forma as espécies
podem ser facilmente capturadas nesses microhabitats, uma vez que utilizam este ambiente durante
parte ou todo o seu ciclo de vida. E ainda, nosso resultado mostra que regiões próximas à Manaus
também possuem potencial para o mercado ornamental.
Palavras-chave: Diversidade; Ictiofauna; Águas pretas; Água doce
Apoio: UFAM
(No caso de trabalhos em resumo simples, não será permitido por hipótese nenhuma, mais
que uma folha)
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QUALIDADE DA ÁGUA DO TRANSPORTE DE JUVENIS DO CAMARÃO-DA-AMAZÔNIA
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi analisar a qualidade da água da simulação de transporte de
juvenis de Macrobrachium amazonicum em diferentes densidades de estocagem. O estudo foi
realizado no Laboratório Múltiplo para Produção de Organismos Aquáticos, onde os camarões
foram aclimatados por sete dias, sendo realizado um jejum alimentar prévio de 24 horas. Os
camarões (0,18±0,07 g) foram distribuídos aleatoriamente em quatro densidades de estocagem (25,
50, 75 e 100 camarões/L) durante 10 horas de simulação de transporte. As unidades experimentais
consistiram de sacos plásticos transparentes, nos quais foram inseridos 1000 mL de água e gás
oxigênio na proporção 1:2 (água:oxigênio). No decorrer do experimento foram coletadas amostras
de água afim de analisar a qualidade da água. Os dados de qualidade de água e sobrevivência dos
camarões foram submetidos a análise de variância e teste de Tukey para verificar as diferenças entre
as densidades. Os parâmetros oxigênio dissolvido, condutividade, alcalinidade e amônia total
apresentaram diferença estatística significativa em relação a densidade às 5 horas da simulação de
transporte dos camarões (p<0,05). Já com 10 horas de estudo, os parâmetros que apresentaram
diferença estatística foram o oxigênio dissolvido, o pH, a alcalinidade e a amônia total (p<0,05). A
variação dos parâmetros qualidade de água durante o transporte de juvenis de M. amazonicum não
afetou a sobrevivência dos organismos (p>0,05). Portanto, conclui-se que o transporte de juvenis de
M. amazonicum pode ser realizado com uma densidade de até 100 camarões/L, sem afetar
negativamente a qualidade de água assim como a sobrevivência dos camarões.
Palavras-chave: Carcinocultura; Camarão de água doce; Simulação de Transporte.

ABSTRAT: The objective of this work was to analyze the water quality of the transport simulation
of Macrobrachium amazonicum juveniles at different stocking densities. The study was conducted
at the Multiple Laboratory for Aquatic Organism Production, where the shrimps were acclimatized
for seven days, and a prior 24 hours fasting was performed. Shrimps (0.18±0.07 g) were randomly
distributed in four stocking densities (25, 50, 75 and 100 shrimps L-1) during 10 hours of transport
simulation. The experimental units consisted of transparent plastic bags, in which 1000 mL of water
and oxygen gas in a 1:2 ratio (water: oxygen) were inserted. During the experiment water samples
were collected in order to analyze the water quality. Water quality and shrimps survival data were
subjected to analysis of variance and Tukey test to verify differences between densities. The
dissolved oxygen, conductivity, alkalinity and total ammonia parameters showed a statistically
significant difference in relation to the density at 5 hours of shrimps transport simulation (p<0.05).
After 10 hours of study, the parameters that presented statistical difference were dissolved oxygen,
pH, alkalinity and total ammonia (p<0.05). Variation of water quality parameters during transport
of M. amazonicum did not affect the survival of the organisms (p>0.05). Therefore, it can be
concluded that M. amazonicum juveniles can be transported with a density of up to 100 shrimps L-1,
without negatively affecting water quality as well as shrimp survival.
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1- INTRODUÇÃO
O camarão-da-Amazônia, Macrobrachium amazonicum, é uma espécie nativa de água doce,
encontrada principalmente em rios e lagos da América do Sul, sendo mais utilizada para fins
comerciais nos estados do Amapá e Pará (LUCENA-FRÉDOU et al., 2010; LIMA, 2014). Esta
espécie de camarão é amplamente consumida pelas populações de todos os grupos econômicos da
região Amazônica, devido a sua abundância e aceitação no mercado (SOUZA et al., 2013).
Características como o sabor e a textura de carne do camarão-da-Amazônia tornaram o a
preferência em relação ao camarão-gigante-da-Malásia, Macrobrachium rosenbergii, espécie de
camarão de água doce muito consumida e com pacote tecnológico de produção completo
(MORAES-RIODADES e VALENTI, 2001; SILVA et al., 2007).
A criação de camarões de água doce, como atividade econômica, vem apresentando acelerado
desenvolvimento no mundo, especialmente nos países de clima tropical e subtropical (FAO, 2018).
Apesar do esforço de pesca sobre o camarão-da-Amazônia ter aumentando na região Norte do
Brasil (LUCENA-FRÉDOU et al., 2010; MARQUES e MORAES-VALENTI, 2012; LIMA, 2014;
LIMA e SANTOS, 2014), a criação comercial de M. amazonicum não se encontra ainda
estabelecida. Com o intuito de diminuir custos na produção, oferecer novas opções aos
consumidores e diminuir as problemáticas da pesca das espécies nativas, o interesse na criação das
mesmas está sendo despertado em vários países, como para o M. amazonicum, especialmente no
Brasil, por conta de seu comportamento pouco agressivo, rusticidade e por se reproduzir o ano todo
(MACIEL, 2007).
Dentre as etapas da carcinicultura, o transporte de camarões é uma fase importante para
alcançar uma boa produção, sendo que esta tem como objetivo deslocar larvas, pós larvas ou
juvenis para a criação, pesca esportiva ou consumo (FOTEDAR e EVANS, 2011; JENSEN et al.,
2014). Porém, esta etapa pode ser considerada como um evento traumático por conta do estresse
ocasionado aos animais (ROBERTSON et al. 1998), sendo necessário possuir conhecimento
adequado sobre o processo e sobre as características especificas da espécie utilizada visando evitar
elevada mortalidade dos animais e, consequentemente, perdas de produção (JENSEN, 2012).
Durante o processo de transporte, um dos fatores importantes a ser considerado é a qualidade
da água utilizada, sendo que esta pode atuar sobre a sobrevivência dos organismos. Uma vez que
modificações em parâmetros como temperatura, oxigênio dissolvido, pH, entre outros, em níveis
acima dos ideais e tolerados, podem alterar o comportamento metabólico dos animais (MORAESRIODADES, 2005).
Desta forma, este trabalho teve como objetivo verificar o efeito de diferentes densidades de
estocagem de juvenis de M. amazonicum sobre a qualidade da água da sua simulação de transporte.
2- MATERIAL E MÉTODOS
Os camarões foram capturados em ambiente natural com autorização do SISBIO n° 52390-2,
através da utilização de peneiras de malha 8 (abertura 2,79 mm) e fio 28 (0,36 mm), em lagoas que
apresentavam macrófitas aquáticas em abundância, por serem ambientes protegidos e ricos em
alimentos.
Os juvenis de M. amazonicum foram transportados e aclimatados no Laboratório Múltiplo
para Produção de Organismos Aquáticos (LAMPOA) da Universidade Federal do Oeste do Pará.
Ao final do período de aclimatação, os camarões permaneceram em jejum alimentar previamente
durante o período de 24 horas antes da simulação de transporte.
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O estudo consistiu em uma simulação de transporte de M. amazonicum por um período de dez
horas (08:00 às 18:00 h). Os exemplares do camarão-da-Amazônia (0,18±0,07 g) foram distribuídos
em quatro densidades de estocagem (25, 50, 75 e 100 camarões/L) utilizando-se três repetições para
cada tratamento.
As unidades experimentais consistiram-se em sacos plásticos transparentes (35,6 cm de
comprimento e 19,9 cm de largura) com capacidade de 3800 mL, nos quais foram inseridos 1000 ml
de água e gás oxigênio na proporção de 1:2 (água:oxigênio).
Seguindo a metodologia utilizada por Jensen et al. (2014), uma mangueira plástica foi inserida
dentro das unidades experimentais, sendo que a extremidade externa continha um registro e a
interna um peso amarrado para que a mesma se mantivesse dentro da água das unidades
experimentais, com o objetivo de extrair amostras (100 mL) para o monitoramento da qualidade de
água na metade e ao final do período de simulação de transporte de M. amazonicum (5 e 10 horas,
respectivamente).
Em seguida, todas as unidades experimentais foram acondicionadas em uma caixa de
polietileno com volume útil de 500 L. Seguindo a metodologia de Silva e Mathias (1997), com o
objetivo de manter a temperatura constante ao longo de todo o período experimental foi adicionado
gelo no interior da caixa na qual as unidades experimentais foram acondicionadas nos horários mais
quentes (entre 11:00 e 15:00 h).
Os dados de qualidade de água, como temperatura (°C), oxigênio dissolvido (mg/L), pH e
condutividade elétrica (μS/cm), foram mensurados com o auxílio de um equipamento
multiparâmetro (Modelo AKSO AK88) e registrados a partir do fechamento dos sacos no tempo
zero (início do experimento) e nos tempos 5 e 10 horas de experimento.
Em cada período de amostragem foram coletados 100 mL de água de cada unidade
experimental para análise dos parâmetros amônia total (mg/L) e alcalinidade (mg/L de CaCO 3). A
amônia total foi determinada por espectrofotometria (VERDOUW et al., 1978) e a alcalinidade por
titulometria utilizando a metodologia proposta por Apha (1998).
Os parâmetros de sobrevivência e qualidade da água dos tratamentos foram organizados por
meio de planilhas do Microsoft Excel 2010. Os dados em percentagem
(sobrevivência) foram transformados em arco-seno da raiz quadrada antes de serem analisados
(ZAR, 1996). Posteriormente foram submetidos à análise estatística utilizando o teste Shapiro-Wilk
para verificar a normalidade dos dados e em seguida foi realizado o teste Cochran para verificar a
homogeneidade. Por fim, realizou-se a análise de variância (ANOVA) uma via, ao nível de 5% de
significância e subsequente teste de Tukey, para verificar a diferença entre as médias dos
tratamentos.

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante as 10 horas de simulação de transporte do M. amazonicum, a concentração de
oxigênio dissolvido apresentou variações (Figura 1). Após 5 horas de simulação, observou-se que
entre a água dos tratamentos T25 (7,23±0,49 mg/L) e T100 (4,37±1,61 mg/L) houve diferença
estatística significativa para este parâmetro (p<0,05). Já ao final da simulação de transporte, os
tratamentos com menores densidades de estocagem de camarões (T25 e T50) apresentaram maiores
concentrações de oxigênio dissolvido em relação aos tratamentos com maiores densidades (T75 e
T100) (p<0,05).
De modo geral, a concentração de oxigênio dissolvido é um fator limitante no transporte de
organismos aquáticos (JENSEN et al., 2014). No presente estudo, a aferição de oxigênio dissolvido
no tempo inicial ocorreu antes da inserção do gás oxigênio nas unidades experimentais. Por esta
razão, a concentração de oxigênio dissolvido observado na amostragem realizada após 5 horas de

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

4

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

simulação de transporte foi superior em todos os tratamentos em relação ao observado no tempo
inicial. Portanto, o aumento da concentração de oxigênio dissolvido observado na água nas
primeiras horas de simulação de transporte de M. amazonicum está relacionado a dissolução do
oxigênio injetado nas unidades experimentais (BECKER, 2016).

Figura 1 - Variação do oxigênio dissolvido (mg/L) da água de simulação de transporte de
Macrobrachium amazonicum com diferentes densidades de estocagem (25, 50, 75 e 100
camarões/L) durante 10 horas.
Já ao final da simulação de transporte, os tratamentos com menores densidades de estocagem
de camarões (T25 e T50) apresentaram maiores concentrações de oxigênio dissolvido em relação
aos tratamentos com maiores densidades (T75 e T100) (p<0,05). Possivelmente as condições
estressantes as quais os camarões foram submetidos, como diferentes densidades, podem ter levado
as diferenças significativas de concentração de oxigênio dissolvido ao final do período
experimental. Visto que fatores como a respiração, fezes e restos de animais mortos, são
determinantes para a redução de oxigênio dissolvido no meio de cultivo ou, como neste caso, no
transporte (HENARES et al., 2011). Por outro lado, a adição de gelo no processo de simulação de
transporte provavelmente acarretou uma diminuição do processo metabólico dos camarões, gerando
um menor consumo de oxigênio por estes organismos, como pode ser observado após 10 horas de
experimento, onde foram observados valores aceitáveis para a espécie. Este comportamento já foi
observado por Jensen (2012) em simulação de transporte com o camarão marinho Farfantepenaeus
brasiliensis, no qual quanto menor foi a temperatura, mais reduzido foi o consumo de oxigênio
dissolvido pelos animais, sendo este trabalho realizado com temperatura entre 16 e 28ºC.
Com relação a temperatura, foi observado uma média de 29,4±0,3°C, sendo que não houve
diferença estatística significativa entre os tratamentos para este parâmetro (P>0,05) (Figura 2). Esta
média observada está dentro da faixa mencionada em diversas pesquisas recentes realizadas com a
espécie, demonstrando que o M. amazonicum consegue sobreviver entre 25,3 e 31,0 °C
(SPERANDIO et al., 2014).
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Figura 2 - Variação da temperatura da água (ºC) de simulação de transporte de Macrobrachium
amazonicum com diferentes densidades de estocagem (25, 50, 75 e 100 camarões/L) durante 10
horas.
Com relação aos níveis de pH, durante as 10 horas do período experimental observou-se uma
diminuição (Figura 3). Após 5 horas de simulação de transporte de M. amazonicum, não houve
diferença estatística significativa entre os níveis deste parâmetro entre a água dos diferentes
tratamentos (P>0,05). Após 10 horas de experimento, assim como para o oxigênio dissolvido,
houve diferença estatística significativa entre o pH da água dos tratamentos com menores
densidades de estocagem de camarões (T25 e T50) em relação aos tratamentos com maiores
densidades (T75 e T100) (p<0,05).
No presente estudo, a faixa de pH da água das unidades experimentais da simulação de
transporte do camarão-da-Amazônia variou de 6,57 a 5,99 no início e final do período experimental,
respectivamente. Com a adoção de elevadas densidades de estocagem para organismos aquáticos, a
água tende a acidificar, visto que através do processo de respiração os animais liberam dióxido de
carbono e este atua na redução do pH da água (FURTADO et al., 2011). A diminuição do pH que
ocorreu durante a simulação de transporte provavelmente não afetou diretamente a sobrevivência
dos camarões M. amazonicum, uma vez que pH da água entre 6,0 e 6,5 são comuns no habitat
natural da espécie (MACIEL e VALENTI, 2009).

Figura 3 - Variação do pH da água de simulação de transporte de Macrobrachium amazonicum com
diferentes densidades de estocagem (25, 50, 75 e 100 camarões/L) durante 10 horas.
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Quanto a alcalinidade da água da simulação de transporte, após 5 horas de experimento
observou-se diferença estatística significativa entre os tratamentos T25 (22,21±1,13 mg/L de
CaCO3) e T75 (27,44±0,0 mg/L de CaCO3) dos demais (P<0,05) (Figura 4). Observou-se também
que os tratamentos T50 (43,12±1,60 mg/L de CaCO3) e T100 (44,42±1,84 mg/L de CaCO3) não
apresentaram diferença estatística significativa entre si (P>0,05), porém apresentaram diferença em
relação aos demais tratamentos (P<0,05). Após 10 horas de simulação, também foram encontradas
diferenças estatísticas significativas (P<0,05), onde os tratamentos T25 (34,63±1,13 mg/L de
CaCO3) e T50 (47,04±5,96 mg/L de CaCO3) (com menores densidades) diferenciaram-se dos
tratamentos T75 (81,99±3,96 mg/L de CaCO3) e T100 (100,94±14,23 mg/L de CaCO3) (com
maiores densidades).

Figura 4 - Variação da alcalinidade (mg/L CaCO3) da água de simulação de transporte de
Macrobrachium amazonicum com diferentes densidades de estocagem (25, 50, 75 e 100
camarões/L) durante 10 horas.
As concentrações médias de alcalinidade observadas na presente pesquisa estão acima das
concentrações mínimas recomendadas de 20 mg/L para o manejo do M. amazonicum (MORAESRIODADES, 2005) e para os tratamentos com maiores densidades estas foram superiores às
concentrações máximas recomendadas de 60 mg/L para o gênero Macrobrachium (NEW, 2002). De
modo geral, quanto maior a densidade de estocagem utilizada, mais elevada foi a concentração da
alcalinidade provavelmente relacionada com a maior liberação de CO2 pelo processo de respiração
dos organismos nas unidades experimentais dos tratamentos com as densidades mais elevadas.
Em relação à condutividade elétrica, houve diferença estatística significativa em relação a este
parâmetro na água dos tratamentos após 5 horas de simulação (P<0,05), onde T25 (47,23±4,06
µS/cm) diferiu dos tratamentos T75 (57,57±3,43 µS/cm) e T100 (61,07±0,47 µS/cm) e o tratamento
T50 (52,6±1,6 µS/cm) diferiu de T100 (Figura 5). Após 10 horas de simulação de transporte não
houve diferença estatística significativa para a condutividade entre a água dos tratamentos
(P>0,05).
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Figura 5 - Variação da condutividade elétrica (μS/cm) da água de simulação de transporte de
Macrobrachium amazonicum com diferentes densidades de estocagem (25, 50, 75 e 100
camarões/L) durante 10 horas.
De acordo com os resultados obtidos no presente estudo, após 5 horas de simulação de
transporte de M. amazonicum a condutividade elétrica da água aumentou nos tratamentos com
maiores densidades de estocagem de camarões, o que também foi observado por Silva et al. (2018)
durante a simulação de transporte de juvenis de Colossoma macropomum. Esta elevação da
condutividade provavelmente está relacionada a liberação de íons na água pelos animais, resultante
do estresse sofrido durante a simulação de transporte, corroborando também com o estudo de
Adamante et al. (2008) sobre o estresse durante a simulação de transporte de Salminus brasiliensis.
As concentrações médias de amônia total nas águas das unidades experimentais após 5 horas
de simulação de transporte de M. amazonicum apresentaram diferença estatística significativa entre
os tratamentos para este parâmetro (P<0,05) (Figura 6). A concentração média de amônia total do
tratamento T25 (0,29±0,04 mg/L) diferenciou-se dos tratamentos T50 (0,45±0,01 mg/L), T75
(0,51±0,01 mg/L) e T100 (0,52±0,00 mg/L), assim como o tratamento T50 diferenciou-se dos
demais tratamentos (P<0,05). Após 10 horas de simulação, também houve diferença estatística
significativa entre os tratamentos, onde a concentração média de amônia total do tratamento T50
(0,52±0,00 mg/L) diferenciou-se do tratamento T100 (0,04±0,02 mg/L) (P<0,05).

Figura 6 - Variação da amônia total (mg/L) da água de simulação de transporte de Macrobrachium
amazonicum com diferentes densidades de estocagem (25, 50, 75 e 100 camarões/L) durante 10
horas.
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A amônia é um subproduto oriundo do metabolismo dos animais e da decomposição de
matéria orgânica, como resíduos de ração e até mesmo espécimes mortos (BALDISSEROTO,
2013). Durante a simulação de transporte do presente trabalho, os valores de concentração média de
amônia total podem ser considerados baixos (entre 0,2 mg/L no T25 e 0,53 mg/L nos T50 e T100)
possivelmente pelos organismos terem sido submetidos a jejum prévio e por conta da ausência de
alimentação durante a simulação de transporte, favorecendo os organismos a não liberarem estes
rejeitos metabólicos. De acordo com os resultados de Sperandio et al. (2014) no transporte de póslarvas de M. amazonicum, quanto maior a densidade de estocagem utilizada mais elevada foi a
concentração de amônia total obtida, o que foi corroborado por esta pesquisa após as 5 horas de
simulação de transporte de juvenis de M. amazonicum.
Ao final do período experimental, a menor taxa de sobrevivência dos camarões-da-Amazônia
foi igual a 94,00±0,04 % no tratamento com maior densidade de estocagem (100 camarões/L).
Todavia observou-se que não houve diferença estatística significativa em relação a sobrevivência
dos animais nas diferentes taxas de densidades utilizadas neste estudo (P>0,05).

4- CONCLUSÃO
Conclui-se que o transporte de juvenis de M. amazonicum pode ser realizado com uma
densidade de até 100 camarões/L, sem afetar negativamente a qualidade de água assim como a
sobrevivência dos camarões.
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RENDIMENTO DE PIRAPITINGA (Piaractus brachypomus) IN NATURA E SUBMETIDA A
DIFERENTES MÉTODOS DE DEFUMAÇÃO.
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RESUMO: O objetivo desse estudo foi determinar o rendimento da pirapitinga (Piaractus
brachypomus) in natura e submetida a diferentes métodos de defumação. Cerca de quinze
exemplares adultos (2,73 ± 0,31 kg e 49,70 ± 2,76 cm) foram coletados no Setor de Aquicultura do
Instituto Federal de Roraima Campus Amajari (IFRR-CAM). Os exemplares foram abatidos por
choque térmico e acondicionados em gelo na proporção de 1:1 (gelo:peixe). Em laboratório, os
peixes foram lavados com água clorada (5ppm), descabeçados, eviscerados e filetados. Os filés sem
pele foram submetidos a defumação pelo método tradicional (quente) e líquido. No método
tradicional, os filés foram submetidos a salga em salmoura refrigerada (10%) por 30 minutos. Em
seguida, foram expostos a fumaça quente, em defumador industrial por 5 horas, utilizando serragem
de goiabeira. Para o método líquido, os filés foram submetidos a salmoura refrigerada (10%) por 30
minutos e imersão a fumaça líquida comercial (20%) por mais 30 minutos. Após a imersão, os filés
foram aquecidos em defumador industrial por 1 hora e 30 minutos. Durante o beneficiamento,
foram aferidas as massas (g) de pescado inteiro, corpo limpo, cabeça, resíduos, filé com pele, filé
sem pele (in natura e defumados) e pele. As massas aferidas foram aplicadas em cálculo de volume
percentual (%) para determinação do rendimento. A pirapitinga in natura apresentou rendimento de
74,46 ± 4,97 % para o corpo limpo, 37,24 ± 3,81 % para o filé com pele, 27,37 ± 3,90 % para o filé
sem pele e 10,25 ± 2,83 % para a pele. Os resíduos compostos pelas escamas, vísceras, brânquias e
nadadeiras contabilizaram 25,60 ± 4,08 % em relação ao corpo limpo. O rendimento da cabeça
(8,05 ± 1,87 %) apresentou correlação positiva fraca para o corpo limpo (Pearson, r = 0,24) e filé
com pele (Pearson, r = 0,15), porém, moderada para o filé sem pele (Pearson, r = 0,50). Quanto ao
rendimento dos filés defumados, ambos os métodos apresentaram médias similares (Teste TStudent, p = 0,63), com 72,31 ± 6,20 % para o método quente e 74,35 ± 6,68 % para o método
líquido em relação a matéria-prima. Esses valores estimam uma perda de massa de 27,69 ± 6,20 % e
25,65 ± 6,68 %, respectivamente. O teor de umidade entre os filés defumados não apresentaram
diferenças entre os métodos, mas foram menores em relação aos filés in natura (Anova one-way, p
= 0,00). A umidade variou de 71,40 ± 3,58 % para o filé in natura, 60,39 ± 2,58 % para o defumado
tradicional e 60,42 ± 3,14 % para o defumado líquido. O estudo sugere que a filetagem e defumação
por ambos os métodos podem promover uma melhor qualidade e agregar valor sensorial e
comercial para a pirapitinga. A pele, embora tenha menor rendimento, pode ser aproveitada para
elaboração de “torresmo de peixe”, um produto alternativo e de interesse comercial. Todos os
resultados encontrados podem contribuir para o desenvolvimento do cultivo dessa espécie que na
aquicultura é menos relevante comparada a outros peixes redondos.
Palavras-chave: Peixe redondo; Beneficiamento; Pescado Defumado.
Apoio: IFRR/CAM.
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PRODUTIVIDADE DA PESCA ESPORTIVA REALIZADA EM SANTA ISABEL DO RIO
NEGRO, AMAZONAS
Chiara Lubich Cardoso Furtado¹*; Flávia Kelly Siqueira-Souza²; Carlos Edwar de Carvalho
Freitas ²
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A pesca esportiva na região do médio rio Negro é uma atividade com elevado potencial de geração
de renda e emprego. A temporada de pesca corresponde aos meses de águas baixas (2° semestre do
ano) da região e as diversas espécies de tucunaré, Gênero Cichla spp., são os principais alvo na
pescaria. O presente estudo teve como objetivo avaliar a produtividade de captura do tucunaré paca
Cichla temensis durante uma temporada de pesca esportiva, a partir de pescarias realizadas em rios
e lagos do município de Santa Isabel do Rio Negro - Amazonas. Os dados foram cedidos pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Santa Isabel do Rio Negro (SEMAT), que realizou o
Programa de Monitoramento da APA Tapuruquara em 2017. Os dados coletados correspondem aos
meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017 e janeiro de 2018. Foram anotados a
quantidade de pescadores por bote e o comprimento (cm) dos peixes capturados. Foi realizado uma
análise de regressão linear entre as variáveis número de botes e quantidade exemplares capturados
por mês. Também foi efetuada uma análise descritiva para identificar variações mensais na
produtividade e na média de comprimento dos espécimes. A temporada ocorreu durante cinco
meses, totalizando uma captura de 4.322 indivíduos de tucunaré (C. temensis). Os meses de
dezembro e janeiro apresentaram o menor número de viagens, fato que deve-se por dezembro
representar o mês de comemorações de fim de ano (natal e ano novo), e janeiro por dar início ao
período chuvoso que evidencia o aumento das áreas alagadas de floresta, e propicia a dispersão das
espécies e consequente dificuldade de captura pelos pescadores. O mês de novembro representou o
de maior número de botes/mês com ocorrência de 206 botes no município. Todavia, o mês de
outubro foi o de maior quantidade de tucunarés Cichla temensis capturados (N=1.459). A
produtividade média dos meses variou entre 3,17±1,47 e 9,67±6,84, sendo outubro o mês mais
produtivo, com aproximadamente nove exemplares capturados por viagem, como já mencionado.
Em contrapartida, janeiro foi o menos produtivo com cerca de três exemplares capturados por
viagem. A média de comprimento dos indivíduos capturados mensalmente manteve um padrão
semelhante no período avaliado, com exceção de janeiro que apresentou média de comprimento
superior as demais (66,11±10,26). A análise evidenciou forte correlação positiva entre o número de
botes e a captura (r = 0,9164) reforçando a relação de influência direta que o número de botes
ocasiona para a captura de tucunarés na área de estudo.

Palavras-chave: Pesca amadora; Tucunaré; Alto rio Negro
Apoio: Agências de fomento CNPq e FAPEAM
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INFLUÊNCIA DO TIPO DE APETRECHO SOBRE O TAMANHO DO TUCUNARÉ
(Cichla spp) CAPTURADO PELA PESCA ESPORTIVA NO MÉDIO RIO NEGRO,
(AMAZONAS, BRASIL)
Chiara Lubich Cardoso Furtado¹*; Carlos Edwar de Carvalho Freitas²; Flávia Kelly
Siqueira- Souza²
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RESUMO: A região do médio rio Negro (Amazonas, Brasil) vêm atraindo muitos aficionados pela
pesca esportiva, principalmente devido à abundância de grandes exemplares de tucunaré (Cichla
spp.), denominados de “ troféus”. O presente estudo objetivou verificar diferenças na abundância,
peso e comprimento de tucunarés capturados na pesca esportiva pelos apetrechos do tipo fly e
carretilha, na região do médio do Rio Negro. A coleta de dados foi realizada a partir do
acompanhamento da atividades de pesca esportiva na região, durante duas semanas no mês de
novembro de 2018. Na primeira semana, as pescarias acompanhadas foram realizadas pelos
usuários a partir de vara de pesca e fly; Na segunda semana os pescadores usaram carretilha como
apetrecho. Importante mencionar que cada semana de pescaria foi constituída de quatro dias, com
pesca ocorrendo nos horários da manhã (06:00 às 12:00hrs) e tarde (14:00 às 18:00hrs), o que
equivaleu a oito períodos de pesca por semana. As pescarias ocorreram na calha principal dos rios
Negro e Itú, em lagos e canais secundários chamados “paranãs” e “furos. O esforço aplicado para
captura dos exemplares foi semelhante entre os petrechos utilizados, com dois pescadores para cada
petrecho (fly e carretilha). Cada indivíduo capturado, foi medido e pesado e, em seguida, devolvido
ao ambiente, conforme a prática do pesque e solte. Para analisar possíveis diferenças entre o
número de exemplares capturados com fly e carretilha foi realizado o Teste t de Student. Enquanto
para testar diferenças em peso e comprimento, como função dos diferentes petrechos (fly e
carretilha), foi utilizado o Teste U de Mann-Whitney, uma vez que os dados não apresentaram
distribuição normal. Foram capturados 264 exemplares de tucunaré (Cichla spp), sendo 66,7%
capturados com fly e 33,3% com carretilha. O peso e comprimento dos indivíduos capturados por
fly variou entre 0,450 a 7,00 Kg e entre 27 a 77cm, respectivamente. Enquanto o peso dos
exemplares capturados com carretilha variou entre 0,600 a 7,00Kg e o comprimento entre 30 a
75cm. O teste t não mostrou diferenças significativas no número de indivíduos capturados entre os
apetrechos (p=0,1202), mas o teste de Mann-Whitney mostrou diferença significativa entre o peso e
o comprimento dos exemplares capturados com fly e carretilha (p<0,005).

Palavras-chave: Pesca amadora; Tucunaré; Pesque-solte; Troféu
Apoio: CNPq; FAPEAM
Caso necessário cite apenas os nomes/siglas das Instituições (Ex.: CNPq; FINEP; UFA).
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OCORRÊNCIA DE TROFÉUS DE TUCUNARÉ CAPTURADOS EM ÁREA DE TERRA
INDÍGENA E DE LIVRE ACESSO, NA REGIÃO DE SANTA ISABEL DO RIO NEGRO,
AMAZONAS
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Siqueira-Souza²
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RESUMO: A pesca esportiva na bacia do rio Negro (Amazonas, Brasil) vem se desenvolvendo de
forma rápida em função da ocorrência de grandes exemplares de tucunaré (Cichla spp.), comumente
denominados como “troféus”. Em geral, é esperado que áreas indígenas devido a sua restrição de
acesso concentre maior número de peixes de grande tamanho, denominados “troféus” quando
comparado a áreas de acesso livre. O presente estudo teve como objetivo avaliar diferenças na
ocorrência de peixes considerados “troféus” capturados em uma calha de rio no interior de terras
indígenas e um rio de livre acesso a pesca esportiva, ambos tributários do médio rio Negro. Os rios
avaliados foram Uneiuxi, um tributário da margem direita do rio Negro que percorre área indígena
na região; e o rio Preto situado a margem esquerda e que não apresenta restrições de acesso a
usuários. Ambos estão distantes do município de Santa Isabel do Rio Negro aproximadamente
15km e 100km de distância em linha reta, respectivamente. Os dados foram cedidos pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente de Santa Isabel do Rio Negro (SEMAT) que realizou o Programa de
Monitoramento da APA Tapuruquara em 2017. Os dados coletados correspondem aos meses de
outubro e novembro de 2017, meses referente a época de pesca esportiva realizada nos dois rios. No
mês de outubro foram realizados três dias de pescaria em cada rio, com diferença de pescaria de
uma semana entre um e outro. No mês de novembro foram realizados quatro dias de pesca em cada
rio. Devido a autorização de pesca no rio Uneiuxi, as pescarias ocorreram no início do mês, em
contra partida no rio Preto as pescarias ocorreram no final do mês. As pescarias foram
padronizadas, com dois pescadores por bote e mesmo tempo de pescaria, com saída às 06:00 da
manhã e retorno às 18:00horas. O petrecho utilizado foi vara de pesca e carretilha. Após a captura,
os exemplares foram medidos e soltos, seguindo a prática do pesque e solte. Exemplares de
tucunaré com comprimento superior a 62cm foram considerados “troféus” na pesquisa, seguindo a
orientação de Holley et al., (2008). Para avaliar diferenças nos comprimentos dos tucunarés
pescados entre os rios Uneiuxi e Preto, foi utilizado Teste U de Mann-Whitney, uma vez que os
dados não apresentaram distribuição normal. Foi avaliado também possíveis diferença no número
de troféus capturados entre os dois rios estudados, para isso foi realizado Teste t de Student, uma
vez que os dados apresentaram distribuição normal. Foram capturados 140 e 95 exemplares de
tucunarés no rio Preto e Uneiuxi, respectivamente. O comprimento dos tucunarés capturados no rio
Preto variou entre 29 e 78 cm, enquanto no Uneiuxi variou entre 26 e 84 cm. O Test U de MannWhiney, mostrou diferença nos comprimentos dos exemplares capturados (p<0,05). O rio Uneiuxi
apresentou a maior quantidade de troféus capturados no estudo (N=32). Porém o Test t de Student
não mostrou diferença (p>0,05. Apesar de os rios não terem o mesmo regimento de utilização, a
análise estatística revelou diferenças apenas entre os tamanhos dos tucunarés capturados, uma vez
que no rio Uneiuxi foram capturados os maiores exemplares de tucunaré.
Palavras-chave: Pesca, Tucunaré, Pesca esportiva
Apoio: FAPEAM, CNPq
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DNA barcode como ferramenta para discriminação de espécies do gênero Hypophthalmus
spp. no rio Solimões/Amazonas
Giselle Moura Guimarães-Marques1*; Kyara Martins Formiga2; Jacqueline da Silva Batista2
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RESUMO: O mapará constitui uma das espécies, ou grupo de peixes, mais comercializadas no
Amazonas e no Pará. O gênero Hypophthalmus, compreende quatro espécies: Hypophthalmus
edentatus, Hypophthalmus fimbriatus, Hypophthalmus oremaculatus e Hypophthalmus marginatus
(esta última, não é encontrada no Brasil). No estado do Amazonas, a produção desse recurso
pesqueiro, apresenta-se maior de que outras espécies amplamente comercializadas. Mesmo com
toda essa exploração os dados estatísticos da pesca são poucos, a exemplo do último boletim
estatístico do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) publicado em 2011. Por esse motivo ficam
alguns questionamentos: Quais espécies estão sendo pescadas? Em que quantidade? A produção
está aumentando ou diminuindo? Somado a esta falta de conhecimento a respeito do mapará, não se
sabe qual espécie é mais ou menos comercializada, se há alguma em estado de vulnerabilidade e
qual seria, uma vez que todas elas são comercializadas com um único nome comercial. Por esse
motivo, são necessários estudos que possibilitem a caracterização genética das espécies do gênero e
a identificação de estoques pesqueiros de cada uma delas, visando a implementação de medidas
para o manejo e conservação. Este trabalho teve como objetivo utilizar a metodologia do DNA
Barcode (fragmento do DNA mitocondrial Subunidade I do gene Citocromo C Oxidase – COI) para
estimar a frequência de ocorrência e a variabilidade genética no Gênero Hypophthalmus spp.
comercializados nos rios Solimões/Amazonas. Exemplares do gênero foram coletados em
desembarques pesqueiros de 04 localidades ao longo do referido rio e caracterizados com a
metodologia padronizada do DNA barcode que incluiu extração do DNA genômico seguida da
amplificação e sequenciamento do gene COI. A matriz de DNA editada e alinhada compreendeu a
sequência de DNA de 149 exemplares, com 591 pb e 138 sítios polimórficos. Das amostras
analisadas, 56% pertenciam a H. edentatus, 38% de H. oremaculatus e 6% de H. fimbriatus. O
conjunto de dados compreendeu um total de 56 haplótipos únicos. Não foram detectados haplótipos
compartilhados entre diferentes espécies sendo obtida a média da diversidade nucleotídica (π) em
torno de 0.0590 ± 0.0286. A composição nucleotídica foi semelhante às do genoma mitocondrial de
outros organismos, com predomínio de bases A e T (C = 26.79%, T = 28.42%, A = 26.87% G =
17.92%). A média da diversidade gênica do gênero foi de 0.9304 ± 0.0130. Por espécie, H.
oremaculatus teve a maior diversidade gênica 0.8896 ± 0.0273, seguido de H. edentatus 0.8330 ±
0.0362 e a menor em H. fimbriatus 0.5833 ±0.1833. A média da distância genética no gênero foi de
6,2% e dentro das espécies 1,4%; 0,3%; 3,4% (H. oremaculatus, H. fimbriatus e H. edentatus
respectivamente), dentro das espécies há indícios de mais de uma linhagem em H. edentatus e uma
possível linhagem em H. oremaculatus. Os índices apresentados, mostram diferenças gênicas entre
as espécies do mesmo gênero e por tanto não poderiam ser tratadas como uma única espécie.
Palavras-chave: Mapará, DNA barcode, pesca
Apoio: CAPES; FAPEAM; MCTIC-INPA; Projeto PIRADA.
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COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DE PIRAPITINGA (Piaractus brachypomus) IN NATURA E
DEFUMADA, ORIUNDA DE AQUICULTURA.
Gelcirene de Albuquerque Costa1*; Carlos Freire Calafate Ferreira2; Jefter Fernandes
Lopes3; Lígia dos Santos Mourão4; Adriana Pontes Viana5; Antônio José Inhamuns da Silva6.
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RESUMO: O objetivo desse estudo foi determinar a composição centesimal de pirapitinga
(Piaractus brachypomus) in natura e defumada, oriunda de aquicultura. O experimento foi
conduzido no Instituto Federal de Roraima Campus Amajari (IFRR/CAM) em parceria com o
Laboratório de Tecnologia do Pescado da Universidade Federal do Amazonas (LABTEC/UFAM).
Cerca de quinze exemplares adultos com massa média 2,73 ± 0,31 kg e comprimento total de 49,70
± 2,76 cm foram despescados em um viveiro semi-escavado do IFRR-CAM. Os animais foram
abatidos por choque térmico e acondicionados em caixa térmica na proporção de gelo de 1:1
(gelo:peixe). Em laboratório, os peixes foram lavados com água clorada (5ppm), descabeçados,
eviscerados e filetados. Após o beneficiamento do pescado, os filés sem pele foram submetidos a
dois métodos de defumação: tradicional (quente) e líquido. As amostras de filés in natura (n= 5) e
filés defumados (n = 5 para cada método) foram submetidas a análise de composição centesimal
(%), por meio dos teores de umidade, proteínas, lipídeos e cinzas. Os valores encontrados foram
transformados (log10) e aplicados em estatística paramétrica (ANOVA one-way, Tukey HSD) a 5%
de probabilidade. Os resultados mostraram que as amostras defumadas apresentaram teores de
umidade similares e menores que as amostras in natura (p = 0,00). As médias variaram de 71,40 ±
3,58 % para o filé in natura, 60,39 ± 2,58 % e 60,42 ± 3,14 % para os defumados tradicional e
líquido, respectivamente. Em relação ao teor de proteínas, as amostras de defumado tradicional
apresentaram teores proteicos superiores (26,87 ± 0,25 %, p = 0,00) comparados as amostras de
defumado líquido (24,63 ± 0,41 %) e in natura (18,49 ± 0,93 %). Para os lipídeos, todas as amostras
apresentaram concentrações similares (p = 0,59), com valores de 8,27 ± 3,87 % para o filé in
natura, 8,77 ± 1,32 % para o defumado tradicional e 9,80 ± 3,33 % para o defumado líquido. As
cinzas exibiram resultados diferenciados entre todas as amostras analisadas (p = 0,00), com valores
médios de 4,30 ± 0,76 % para o defumado quente, seguidos por 2,78 ± 0,76 % para o defumado
líquido e 1,11 ± 0,04 % para o filé in natura. O método de produção, tamanho dos indivíduos e
desenvolvimento das gônadas foram fatores determinantes na composição centesimal da pirapitinga
no presente estudo. Durante o processamento, observou-se a presença de gordura na parte ventral
desses indivíduos, bem como a presença de fêmeas maduras. A pirapitinga in natura pode ser
classificada na categoria “E”, definida por teores intermediários de gordura e proteína, enquanto os
filés defumados podem ser classificados na categoria “A”, por serem altamente proteicos e
intermediários em gordura. Os teores proteínas, lipídeos e cinzas superiores encontrados nos filés
defumados se devem a diminuição umidade e concentração desses nutrientes durante a defumação.
Desse modo tanto o filé in natura como defumados de pirapitinga cultivada são excelentes fontes
nutritivas e sua qualidade nutricional pode auxiliar no desenvolvimento do cultivo dessa espécie.
Palavras-chave: Peixe redondo; Pescado; Defumação; Qualidade Nutricional.
Apoio: IFRR/CAM; LABTEC/UFAM.
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PARTIÇÃO DO NICHO TRÓFICO DE Diapterus auratus (Ranzani, 1842) E Stellifer naso
(Jordan, 1889) NO DELTA DO PARNAÍBA, REGIÃO ESTUARINA NO NORDESTE
BRASILEIRO
Thaize dos Santos Souza¹*; Gleyce Grabrielle do Espirito Santo Aquino²; Rory Romero de
Sena Oliveira³; Tommaso Giarrizzo4; Ulrich Saint-Paul5; Marcelo Costa Andrade6.
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RESUMO: O presente estudo busca comparar a sobreposição no comportamento alimentar de duas
espécies de peixes demersais e com hábito bentófago ocupantes dos canais de maré na região do
Delta do Parnaíba, Diapterus auratus e Stellifer naso. As coletas foram realizadas no Rio Parnaíba
próximo à Ilha das Canárias nos meses de março e abril de 2015 referentes ao período de cheia. O
apetrecho de pesca utilizado foi a redes de arrasto manual do tipo picaré, com 7,6m de comprimento
e tamanho da malha de 13mm. Ainda em campo, procedeu-se com a identificação e a aferição do
Comprimento Total (CT) e o Peso (P) dos espécimes capturados. Em laboratório os peixes tiveram
seus estômagos retirados e seccionados para posterior análise da dieta. Sob microscópio
estereoscópico identificou-se cada conteúdo estomacal ao menor nível taxonômico possível e cada
item foi pesado numa balança de precisão de 0,0001 g. Os itens foram diferenciados em categorias
para calcular o Índice de Pianka, afim de analisar se há sobreposição de nicho trófico entre as
espécies e o Índice de Importância Alimentar (IAi%), para indicar o item consumido mais relevante
para cada espécie. Um total de 16 peixes foram amostrados, sendo 8 indivíduos de D. auratus e 8
indivíduos de S. naso. Os peixes variaram em média ± desvio padrão em 63,60±17,63 cm no CT e
3,13±3,17 g no P para S. naso e 104,72±16,13 cm no CT e 23,85±11,97 g no P para D. auratus.
Designou-se 5 categorias de itens ingeridos: Algas; Crustáceos; Peixes; Insetos Aquáticos; e
Sedimento. O IAi% constatou que o item mais importante para D. auratus foi peixes com 46,56%
da representatividade nos resultados, seguido de algas com 30,74%; já para S. naso o item crustáceo
obteve maior prevalência com 98,61%. O Índice de Pianka demonstrou uma sobreposição de nicho
de 31,2%, sendo os crustáceos como principal item responsável por essa porcentagem. Em relação a
dieta, ambos compartilharam todas as categorias, porém ao descriminar as categorias, percebe-se
que estágios larvais de peixes e insetos aquáticos demonstraram um interesse a predação
particularmente por D. auratus e crustáceos com a carapaça mais calcificada como Brachyura e
Thoracica foram consumidos apenas por S. naso. Ao analisar a diferença entre as espécies
estudadas, percebe-se que D. auratus revela uma plasticidade trófica na busca de uma ampla
variedade de alimentos para garantir maior ganho energético quando comparado a S. naso, que
concentra seus esforços na captura de apenas um tipo de presa. Agregando este fator com a
sobreposição significativa de nicho, S. naso tende a aumentar sua competição pelos mesmos itens,
podendo acarretar na privação da sua maior fonte de nutrição em uma região que a pesca
camaroeira também é prevalente, devido ao alto consumo por moradores e o crescimento do
turismo no local. A conservação dos recursos no Delta do Parnaíba é de extrema importância para
subsidiar tanto as populações de S. naso quanto D. auratus. Estimulamos mais estudos com
sobreposição de nicho trófico com Stellifer naso para um melhor entendimento da verdadeira
competição por alimentos com outras espécies de peixes.
Palavras-chave: Ecologia Trófica; Demersal; Competição; Conservação.
Apoio: CNPq; CAPES.
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ELABORAÇÃO, ANÁLISE SENSORIAL E ECONÔMICA DE NUGGETS
DESENVOLVIDOS UTILIZANDO RESÍDUOS COMESTÍVEIS DE CAMURIM
Centropomus undecimalis (Bloch, 1792)
Victor Hugo Piedade Vieira¹*; Bárbara Cristina Santos de Brito²; Emilly Monteiro Lopes3;
Alexandre Vaz da Silva4; Bruno José Corecha Fernandes Eiras5; Lorena Batista de Moura6;
Daniel Abreu Vasconcelos Campelo7; Carlos Alberto Martins Cordeiro8
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RESUMO: Nas indústrias de beneficiamento do pescado, o camurim é uma das matérias primas
mais utilizada. Contudo nesse processo, resíduos são gerados, sendo necessária técnicas de
reaproveitamento, afim de reduzir o impacto para o meio ambiente, além de gerar um retorno
financeiro para a indústria geradora. Diante disto, o presente estudo tem como objetivo a elaboração
de nuggets utilizando resíduos comestíveis do camurim Centropomus undecimalis obtidos da
indústria de beneficiamento de pescado GPESCA situada no município de Bragança (PA), além de
avaliar a aceitação do produto e sua viabilidade econômica. O produto foi desenvolvido a partir da
obtenção de resíduos da espécie em questão por meio de Carne Mecanicamente Separada (CMS),
com posterior processo de empanamento do produto. Após elaboração dos nuggets foi realizada
avaliação do produto frente ao público. Os dados da avaliação sensorial foram coletados por meio
de formulário com as informações dos atributos sensoriais: aparência, aroma, cor, sabor, textura e
aceitação global, bem como a frequência de consumo dos consumidores assim como avaliação da
viabilidade econômica do produto. Verificou-se um índice de aceitação com cerca de 88% do
alimento pelos consumidores enfatizando, sobretudo, aspectos como sabor e aparência. Através da
análise econômica do produto pode-se observar que o preço mínimo de venda por quilo de nuggets
apresentou-se no valor de R$ 13,46, e que a receita líquida do produto, atingiu valor de R$ 36,54.
Os resultados refletem que o produto elaborado apresenta não apenas apelo de venda como também
viabilidade econômica podendo ser uma excelente alternativa para reduzir o impacto ambiental com
o descarte desses resíduos proveniente do processamento do pescado via confecção de produto de
valor agregado.

Palavras-chave: Aproveitamento; Beneficiamento; Empanados; Pescado.

ABSTRAT: In fish processing industries, camurim, Centropomus undecimalis, is one of the most
widely used raw materials. However, this process generates waste that should be process in order to
reduce the impact on the environment also generating financial return for the industry. Thus, the
present study aims to prepare nuggets through edible residues of camurim obtained from GPESCA
fish processing industry located in Bragança (PA), in addition to assessing the acceptance of the
developed product. The product was developed by obtaining residues of the species in question
through Mechanically Separated Meat (CMS), with subsequent product breading processes. After
the preparation of the nuggets a subsequent evaluation by the public was perform through a form
with information about the attributes of appearance, aroma, color, taste, texture and overall
acceptance, as well as the frequency of consumption of consumers. It was observed that the product
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showed an index acceptance of 88% by the public consumer, emphasizing, above all, aspects such
as taste and appearance of nuggets. Through the economic analysis of the product, it can be
observed that the minimum selling price per kilo of nuggets was R$ 13.46, and the net revenue of
the product reached R$ 36.54. The results reflect that the elaborated product presents not only sales
appeal but also economic viability and may be an excellent alternative to add more value to the
product as a whole without further waste of raw material.
Key words: Harnessing; Beneficiation; Breaded; Fish.

1- INTRODUÇÃO
A espécie Centropomus undecimalis (Bloch, 1792) pertence à família Centropomidae,
popularmente conhecida como robalo-flecha, camurim ou camurim açu. Sua distribuição se dá
desde os Estados Unidos até o sul do Brasil e tem como habitat os manguezais, estuários e baías. No
Brasil, o camurim é considerado uma espécie nobre, uma vez que possui características
organolépticas atraentes, carne de excelente qualidade nutricional, além de grande aceitação no
mercado. É considerado importante recurso pesqueiro não só para a pesca artesanal e esportiva, mas
também para aquicultura (FERRAZ e CERQUEIRA, 2010; RABELO et al., 2009).
Nas indústrias de beneficiamento do pescado o camurim é uma matéria prima muito
utilizada. Nesse processo, resíduos são gerados, sendo necessária técnicas de reaproveitamento,
afim de reduzir o impacto que esse material pode representar para o meio ambiente, além de
proporcionar retorno financeiro para a indústria geradora, uma vez que os resíduos compõem cerca
de 50% da matéria-prima utilizada nas indústrias de pescado que, em sua grande maioria, são
descartados de forma inadequada (LIMA, 2013; VILARINHO et al., 2017).
Diversas alternativas podem ser utilizadas para o aproveitamento dos resíduos de pescado,
dentre elas destaca-se a Carne Mecanicamente Separada (CMS), produto gerado a partir da
separação da carne ainda existente nas carcaças. A obtenção desta matéria prima é feita através de
máquinas capazes de separar os ossos da carne de alta eficiência. A CMS de pescado possibilita a
produção de grande diversidade de produtos que variam de acordo com as formulações, de forma a
agregar valor ao produto final (REVIS, 2017).
A elaboração de novos produtos a partir da CMS tem se tornado uma alternativa para a
aumentar o consumo deste tipo de proteína, agregar valor a uma matéria prima erroneamente
caracterizada como resíduo potencializando assim a cadeia produtiva do pescado. Nesse contexto, o
aproveitamento de CMS de pescado para produção de empanados tipo “nuggets” apresentam-se
como uma alternativa inovadora e de valor agregado para o aproveitamento desses resíduos, uma
vez que produtos empanados têm tido crescente aceitação dos consumidores nos últimos anos
(DILL et al., 2009; REVIS, 2017).
Diante disto, o presente trabalho tem como objetivo a elaboração de nuggets através de
resíduos comestíveis do camurim Centropomus undecimalis obtidos de uma indústria de
beneficiamento de pescado GPESCA situada no município de Bragança (PA), além avaliar a
aceitação do produto desenvolvido, bem como efetuar a análise econômica para avaliação da
lucratividade do produto.
2- MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho foi realizado no Laboratório de Probióticos da Universidade Federal do
Pará – Campus Bragança, tendo como matéria prima principal o camurim, Centropomus
undecimalis (Bloch, 1792). O produto foi desenvolvido a partir da obtenção de resíduos da espécie
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em questão por meio de Carne Mecanicamente Separada (CMS) fornecido pela indústria GPESCA,
situada no município de Bragança – PA, os condimentos necessários para a formulação do produto,
foram obtidos no comércio local, além disso, também foram inseridos os custos referentes a
produção do empanado (Tabela 1).
Tabela 1: Ingredientes utilizados para a formulação dos nuggets com respectivos valores de
quantidade (até atingir o valor total de 1Kg) e o custo (em reais).
Ingredientes
Quantidade
Custo (R$)
Cebola
106,36 g
0,48
Cheiro Verde
19,50 g
2,50
Farinha de trigo
73,09 g
0,23
Sal
7,31 g
0,001
Glutamato monossódico
4,39 g
0,32
CMS
730,89 g
5,85
Farinha de rosca
36,54 g
0,34
Gás
113 g
0,74
Mão de obra
30 min
2,59
Ovo
21,93 g
0,40
Sal
7,31 g
0,001
1000 g
13,46
Total
O primeiro processo para o preparo dos nuggets foi a produção da massa desenvolvida com
o uso dos condimentos que foram misturados com 730g de CMS, que posteriormente foram
utilizados para efetuar o molde do produto, passando em seguida para o empanamento. A primeira
operação, chamada de predusting, é caracterizada quando há a aplicação da camada de farinha para
melhoramento da adesão do produto, funcionando como uma espécie de agente físico.
Posteriormente, foi realizado o processo denominado de batter que é o líquido de mistura (água ou
leite, farinho de trigo, ovos e condimentos) adicionado ao produto, que permite o máximo de
adaptação ao produto em questão.
O procedimento seguinte foi o breading. Este caracteriza como a mistura seca de farinha,
amido e temperos aplicados ao alimento, tendo como principais características a granulometria,
textura, densidade, umidade, potencial de absorção de umidade e óleo, velocidade de
escurecimento, cor e sabor. Após as operações de mistura de ingredientes com a massa de pescado,
moldagem e congelamento, as porções foram submetidas à operação de pré-fritura, resfriamento e o
posterior congelamento a uma temperatura próxima de -18°C.
Após a produção dos nuggets, as amostras foram submetidas a análise sensorial por 50
consumidores não treinados, utilizando escala hedônica. Através deste, cada consumidor avaliou
diferentes atributos acerca do produto apresentado. Foram atribuídas qualificações na escala de 1 a
9 acerca das características sensoriais das amostras (aparência, aroma, cor, sabor, textura e
aceitação global), bem como da frequência de consumo dos nuggets de acordo com a preferência do
consumidor.
As últimas avaliações das amostras foram em relação à frequência de compra, ou seja, qual
seria o interesse do consumidor ao obter o produto no mercado para seu consumo, de tal forma que
os valores para atribuições de pontuação variaram de 1 a 5. Após as avaliações de características
sensoriais e interesse de consumo e compra do produto, os avaliadores puderam estabelecer
opiniões baseadas em seus respectivos critérios que não se apresentaram no formulário em questão.
Posteriormente, os dados foram tabulados por meio de planilhas no programa Excel para
posteriores análises referentes à aceitação do produto desenvolvido através das atribuições e
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opiniões realizadas pelos consumidores. Foram efetuadas médias e desvio padrão dos valores
obtidos em cada atributo sensorial, além da frequência de consumo e venda e o índice de aceitação
global.
Para verificar a aceitação dos produtos, foi realizado o cálculo do Índice de Aceitabilidade
(IA), através da expressão abaixo:
, onde:
A - Representa nota média na escala hedônica, obtida para o produto analisado.
B - Representa a nota máxima na escala hedônica que o produto recebeu.
Para a análise econômica dos produtos elaborados foram avaliados os custos de operação
efetivo (COE):
COE: Custo operacional efetivo e Ʃ é a somatória de todos os gastos direto.
A receita bruta (RB) significa o valor de venda dos produtos elaborados.
A receita líquida (RL) é a diferença entre o RB e COE:
RL: Receita líquida, RB a receita bruta e o COE o custo operacional efetivo.
O ponto de equilíbrio significa o valor mínimo de venda necessário para não ocorrer
prejuízos.
A margem de lucro (ML) é o valor em porcentual da RB convertida em lucro.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos acerca dos atributos de aparência, aroma, cor, sabor, textura e
aceitação global dos nuggets de camurim foram plotados em gráfico de radar representados pela
figura 1.
Figura 1: Gráfico de radar elaborado para as análises dos atributos sensoriais dos consumidores do
produto desenvolvido (n=50).
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Após análise dos resultados, constatou-se que a aparência do produto variou de 8 a 9 pontos
na escala de preferência dos consumidores, com 19 avaliações na opção por “gostei muito” e 18
avaliações na opção por “gostei extremamente (adorei)”. As menores avaliações registradas, foram
nas escalas 3 (“desgostei moderadamente”) e 5 (“indiferente”), com apenas uma aparência em cada
aspecto assinalado. Quanto ao atributo o aroma do produto, foi observado que a grande maioria das
avaliações variaram entre a escala de 8 a 9 pontos na preferência, com 16 avaliações na opção 8 e
15 avaliações na opção 9. Os menores valores registrados para esse atributo variaram entre as
escalas 2 (“desgostei muito”), 3 e 4 (“desgostei ligeiramente”).
Em relação à cor, foram verificados que as pontuações dos consumidores se concentraram na
opção 9, com 20 avaliações nesta escala de pontuação, bem como 16 avaliações na opção 8, o que
se assemelhou com os valores anteriormente descritos para outros atributos. Por fim, os três últimos
atributos (sabor, textura e aceitação global) apresentaram-se como os mais bem avaliados pelos
consumidores. Os valores das pontuações atribuídas se concentraram na opção 9 (“gostei
extremamente”) com valores médios assinalados na opção 8. Para o sabor, 45% dos consumidores
assinalaram a opção 9, para a textura o produto registrou 22 aparências na mesma escala (44% do
total analisado), bem como no atributo da aceitação global do produto, que registrou 21 avaliações
na maior pontuação (42% dos consumidores).
Também foram realizadas avaliações correspondentes à frequência de consumo do produto
pelos consumidores. Neste aspecto, verificou-se que a opção 9, equivalente à característica
“comeria isto sempre que tivesse oportunidade” registrou 21 avaliações, apresentando-se como a
opção mais escolhida em relação ao produto. A menor avaliação denotou-se na opção 7 (“comeria
isto frequentemente”), com 3 avaliações, o que mostrou um índice de aceitação extremamente
positivo neste quesito em relação ao produto apresentado ao consumidor.
Os resultados da frequência de compra do produto de acordo com a preferência dos
consumidores, ou seja, com que frequência o consumidor efetuaria a compra do produto ao
encontrá-lo no mercado, variaram de 1 a 5 pontos. A opinião dos consumidores em relação à
frequência de venda do produto analisado também registrou um bom índice de aceitação, com a
opção 5, correspondente ao atributo “certamente compraria”, denotando-se com o mais frequente
entre os resultados obtidos, registrando 26 avaliações.
Por fim, através da análise econômica do produto elaborado, pode-se observar que o ponto
de equilíbrio se correlaciona com o custo operacional efetivo, sendo representado por todos os
custos para a formulação do produto, como verificado na tabela 2. Dessa forma, o preço mínimo de
venda por quilo de nuggets apresentou-se no valor de R$ 13,46, verificando também que a receita
líquida do produto (a quantidade em dinheiro que foi angariada após a elaboração do produto, bem
como posterior às vendas efetuadas), atingiu valor de R$ 36,54 (Tabela 2).
As várias opiniões acerca das amostras apresentadas mostraram a boa aceitação do produto
ao consumidor, enfatizando, sobretudo, aspectos como sabor e aparência dos nuggets. Dentre as
considerações em relação ao produto desenvolvido, destacam-se “Eu gostei muito, a aparência foi
agradável, além da textura e sabor. Bem aceitáveis”; “Muito bom! Compraria com certeza”; “Gostei
muito do sabor da amostra. O sabor é diferente”; “Gostei muito do sabor. Senti uma certa
resistência, mas estava delicioso”.
Tabela 2: Análise econômica da produção por quilo da formulação dos nuggets.
Formulação PE (R$) *
COE (R$)
RB (R$)
RL (R$)
ML (%)
N

13,46

13,46

50,00

36,54

73,08

* PE: Ponto de equilíbrio, COE: Custo operacional efetivo, RB: Receita bruta, RL: Receita líquida, ML: Margem de lucro.
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4- CONCLUSÃO
O presente trabalho propôs mostrar uma alternativa viável para o descarte de resíduos de
pescado em indústrias de beneficiamento. Após a elaboração dos nuggets e as posteriores avaliações
do produto frente ao público, verificou-se que os resultados refletem que o produto elaborado
apresenta não apenas apelo de venda como também viabilidade econômica podendo ser uma
excelente alternativa para reduzir o impacto ambiental com o descarte desses resíduos proveniente
do processamento do pescado via confecção de produto de valor agregado.
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RESUMO: A arabaiana (Seriola lalandi) possui carne muito apreciada pelo mercado consumidor
brasileiro, em função disso essa espécie é inserida na linha de processamento de plantas frigoríficas
junto com outras espécies comerciais. Contudo, a geração de resíduos é inevitável e a opção de
reaproveitar esse subproduto, através da utilização de máquinas desossadoras/ despolpadoras que são
responsáveis pela separação mecânica da carne e a produção da “carne mecanicamente separada
(CMS)”, se faz muito mais atrativa do que o seu simples descarte. Assim, o presente estudo objetiva
propor uma alternativa de valor agregado ao uso dos resíduos de processamento da arabaiana via
produção de carne mecanicamente separada (CMS) para obtenção de surimi, como matéria prima
base na elaboração de fishburger e bolinho de peixe. Para tanto os produtos confeccionados foram
avaliados quanto aos seus aspectos sensoriais; aceitação global, frequência e intenção de compra,
assim como de sua viabilidade econômica. Os dados obtidos foram tabulados em planilhas pelo
programa Excel, além de serem efetuadas análises estatísticas de variância ANOVA- one way no
programa STATISTIC 7.0 para verificação de possíveis diferenças significativas nos atributos que
foram avaliados pelos consumidores. Também foi utilizado o programa CANOCO 4.5 e
CANODRAW para desenvolvimento de análises multivariadas dos aspectos sensoriais e de atributos
de consumo e venda do produto elaborado. Após as análises referentes aos atributos sensoriais e
econômicos verificou-se que ambas as amostras apresentadas obtiveram um bom índice de aceitação
global pelo público consumidor, com o fishburguer atingindo valor de 77,78% de aceitação global e
do bolinho de peixe com 82%. Com as posteriores avaliações do produto frente ao público, verificouse a aceitação do alimento, refletindo, não apenas a necessidade de se reduzir o impacto ambiental
com o descarte desses resíduos, mas como a possibilidade de se agregar mais valor ao produto como
um todo, sem maiores desperdícios de matéria-prima.

Palavras-chave: Tecnologia do pescado; Aproveitamento de resíduos; Consumo de pescado.
ABSTRAT: The arabaiana (Seriola lalandi) has a much appreciated meat by the consumer market.
This, its frequently inserted in the fish processing plant line along with other commercial species.
However, waste generation is inevitable and the option of reusing this by-product through the use of
boning/pulping machines responsible for the mechanical separation of the meat and the production
of “mechanically separated meat (CMS)” is a lot more attractive than its simple discard. This study
aimed to propose an alternative for the use of arabaiana processing waste through the obtation of
surimi via the CMS, as the main ingredient used in the preparation of fishburger and fish balls. For
this porpuse a sensory attribute evaluation, an economic viability as for the evaluation of consumption
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intention and acquisition intention was performed. After analyzing the sensory and economic
attributes it was found that both samples presented a good overall acceptance rate by the consuming
public, with the fishburguer reaching 77.78% of global acceptance and the fish balls with 82%.
Subsequent evaluations of the product before the public verified the acceptance of the food, reflecting,
not only the need to reduce the environmental impact with the disposal of these residues, but also the
possibility of adding more value to the product as a whole, without major waste of raw material.

Wey words: Fish technology, Waste management, Fish consumption

1- INTRODUÇÃO
O desenvolvimento de métodos que visam o aproveitamento do pescado na forma de produtos
elaborados a partir de resíduos comestíveis, gerados pelas indústrias processadoras de pescado, tem
aumentado no mundo nos últimos anos (FELTES et al., 2010). No Brasil, resíduos como vísceras e
cabeça dos peixes, somam aproximadamente 70% do total dos resíduos do processamento do pescado
e são muitas vezes descartados (algumas de forma incorreta), sendo as iniciativas para o
aproveitamento desses resíduos recentes e incipientes (REBOUÇAS et al., 2012).
As indústrias de processamento de pescado são caracterizadas como o segmento que mais
gera resíduos dentro da cadeia produtiva do setor pesqueiro e aquícola, sendo pequeno o
aproveitamento, muitas vezes em função da inexistência de estrutura e equipamentos que realizem o
processamento (BOCHI et al., 2008). Ao longo do tempo, muitas tecnologias surgiram e
possibilitaram a utilizações dos resíduos como fontes alimentares, através da elaboração de produtos
com boa aceitação no mercado, onde estes são elaborados à partir da obtenção do surimi, produzido
com a carne aderida às espinhas do pescado após o processo de filetagem (SANTOS et al., 2011),
como patês, bolinhos, fishburgers e nuggets apresentando-se como alguns exemplos.
A região costeira do Norte do Brasil abriga uma ampla variedade de espécies de peixes
marinhos de importância comercial, explorados pela pesca e por indústrias processadoras de pescado
(LUCENA FRÉDOU et al., 2009). A arabaiana Seriola lalandi (Valenciennes, 1833), conhecida
também como olhete ou peixe-rei, é uma espécie que apresenta características de interesse comercial.
Possui tamanho médio de 80 cm e pesa em torno de 10 kg na fase adulta, possui musculatura de cor
avermelhada, vive em águas com temperaturas entre 20 a 25°C, e além disso, a espécie apresenta
potencial para criação em cativeiro, como acontece no litoral dos EUA, Chile, África do Sul, Japão e
Austrália (ABBINK et al., 2012; ORELLANA et al., 2014; BROWN et al., 2011).
A arabaiana possui carne muito apreciada pelo mercado consumidores, em função disso essa
espécie é inserida na linha de processamento de plantas frigoríficas junto com outras espécies
comerciais. A geração de resíduos é inevitável e a opção de reaproveitar esse subproduto, através da
utilização de máquinas desossadoras/ despolpadoras que são responsáveis pela separação mecânica
da carne e a produção da “carne mecanicamente separada (CMS)”, é muito atrativa (FOGAÇA et al.,
2015).
Dessa forma, o presente estudo objetiva-se utilizar a carne mecanicamente separada (CMS)
de arabaiana (Seriola lalandi) para obtenção de surimi, utilizado na elaboração de fishburger e
bolinho de peixe, bem como avaliar os aspectos sensoriais e econômicos para avaliação da aceitação
e efetuação da viabilidade econômica dos produtos elaborados.
2- MATERIAL E MÉTODOS
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Foram utilizados resíduos da filetagem de arabaiana, disponibilizados pela unidade de
processamento de pesca GPesca, no município de Bragança, PA. O material foi conduzido para o
Laboratório de Probióticos da Universidade Federal do Pará (UFPA), campus de Bragança, onde
ocorreu a retirada da carne das carcaças dos peixes de forma manual, não sendo utilizado equipamento
que mecanizasse o processo, onde o músculo foi embalado em sacos de polietileno com capacidade
de 1 kg e mantido em freezer a - 18°C, sendo importante frisar que todos os ingredientes utilizados
para a formulação dos alimentos foram quantificados, bem como verificados quanto ao seus custos
unitários (Tabela 1).
Tabela 1: Ingredientes utilizados para a formulação do fishburguer e do bolinho com respectivos
valores de quantidade (até atingir o valor total de 1Kg) e o custo (em reais).

Ingredientes
Alho
Azeite tipo
único
Batata
Cebola
Cheiro verde
CMS/Surimi
Coloral
Farinha de
arroz
Gás
Mão de obra
Óleo
Ovo
Sal
Trigo
Total

Fishburguer
Quantidade
Custo
(R$)
3,22g
0,06
6,44g
0,34

Bolinho
Quantidade
Custo
(R$)
5,92g
0,12
29,59g
1,57

_
9,66g
6,44g
643,85g

_
0,04
2,50
5,15

295,86g
59,17g
_
591,72g

1,62
0,27
_
4,73

6,44g
64,39g

0,13
0,58

_
_

_
_

113,00g
30 min
64,39g
121,14g
9,66g
64,39g
1000,00g

0,74
2,59
0,26
2,21
0,01
0,21
14,82

113,00g
30 min
_
17,75g
_
_
1000,00g

0,74
2,59
_
0,40
_
_
12,04

O músculo de arabaiana foi descongelado sob refrigeração a 5 °C durante 24 horas e em
seguida descongelado, sendo submetido a três lavagens sucessivas, com água fria (5 °C), onde a
temperatura da água durante a lavagem estabeleceu-se em torno dos 5 °C com o uso de gelo em
escamas, após cada lavagem, que durou em média 1 minuto. A amostra prensada manualmente em
filtro de tela de polietileno e após isso, o surimi foi embalado em sacos de polietileno de 2,0 kg e
mantido congelado (- 18 °C) até o momento da elaboração dos produtos.
O fishburger de surimi foi elaborado segundo a seguinte formulação: 68,8% (1000g) de
surimi, 0,7% (10g) de azeite de oliva, 0,34% (5g) de alho, 1,03% (15g) de cebola, 0,35% (5g) de
coentro, 0,35% (5g) de folha de cebolinha, 0,7% (10g) de corante, 6,88% (100g) de farinha de arroz,
6,88% (100g) de farinha de trigo, 12,94% (188,15g) de ovos e 1,03% (15g) de sal. Todos os
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ingredientes foram misturados ao surimi manualmente durante 10 minutos, onde após a
homogeneização, a mistura foi enformada e congelada a -18 °C por 24 horas.
O bolinho de peixe foi elaborado com a seguinte formulação: 59,17% (1000g) de surimi,
2,96% (50g) de azeite de oliva, 0,6% (10g) de alho, 5,91% (100g) de cebola, 29,58% (500g) de batata
e 1,78% (30g) de ovos. Todos os ingredientes foram misturados ao surimi manualmente durante 10
minutos, onde posteriormente, a mistura envolvida por massa a base de trigo e moldados na forma de
bolinhos e, posteriormente foram congeladas a - 18 °C por 24 horas.
Utilizou-se o teste de aceitação global, no qual o provador deveria expressar por meio de uma
escala hedônica estruturada de nove pontos o grau de gostar ou desgostar das amostras (9 = “gostei
extremamente” a 1 = “desgostei extremamente”) para avaliar a aceitabilidade dos parâmetros
sensoriais de aspecto geral, aparência, aroma, cor, sabor e textura do fishburger e do bolinho
(STONE; SIDEL, 1992). Participaram da análise sensorial 50 provadores não treinados, recrutados
aleatoriamente, onde cada provador recebeu amostras de fishburger e bolinho de acondicionadas em
recipientes plásticos descartáveis (pratos) codificados de acordo com as amostras, fishburger (570) e
bolinho (248).
Para a análise econômica dos produtos elaborados foram avaliados os custos de operação
efetivo (COE):
Onde: COE é o custo operacional efetivo e Ʃ é a somatória de todos os gastos direto.
A receita bruta (RB) significa o valor de venda dos produtos elaborados.
A receita líquida (RL) é a diferença entre o RB e COE:
Onde: RL é a receita líquida, RB a receita bruta e o COE o custo operacional efetivo.
O ponto de equilíbrio significa o valor mínimo de venda necessário para não ocorrer prejuízos.
A margem de lucro (ML) é o valor em porcentual da RB convertida em lucro:

Onde: ML é a margem de lucro, L significa o lucro e o RB é a receita bruta.
O ponto de equilíbrio significa o valor mínimo de venda necessário para não ocorrer prejuízos. A
margem de lucro (ML) é o valor em porcentual da RB convertida em lucro
Os dados obtidos foram tabulados em planilhas pelo programa Excel, além de serem efetuadas
análises estatísticas de variância ANOVA- one way no programa STATISTIC 7.0 para verificação
de possíveis diferenças significativas nos atributos que foram avaliados pelos consumidores. Também
foi utilizado o programa CANOCO 4.5 e CANODRAW para desenvolvimento de análises
multivariadas dos aspectos sensoriais e de atributos de consumo e venda do produto elaborado.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a obtenção dos dados e a digitalização nas planilhas, foram efetuadas análises com as
informações acerca dos atributos de aparência, aroma, cor, sabor, textura e aceitação global, bem
como a frequência de consumo e venda dos consumidores, referente ao fishburguer e ao bolinho,
onde os valores atribuídos variaram na escala de 1 a 9, onde também foram obtidos os valores das
médias de cada atributo, bem como o desvio padrão de cada resultado obtido, além da preferência de
ordenação. É importante ressaltar que após a realização dos testes de variância ANOVA (p<0,05),
foram obtidos resultados que apresentaram diferença significativa somente para o atributo cor (Tabela
2).
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Tabela 2: Avaliações dos consumidores em relação ao produto desenvolvido, utilizando valores de
escala hedônica, bem como valores de média, desvio dos atributos sensoriais dos produtos
fishburguer e bolinho.

Atributos

Scores
Fishburguer

Bolinho

Aparência

1-9

7,50±1,27a

7,36±1,36a

Aroma

1-9

7,08±1,63a

7,44±1,55a

Cor

1-9

7,28±1,44b

7,12±1,78a

Sabor

1-9

6,92±2,26a

7,76±2,02a

Textura

1-9

6,80±1,85a

7,44±1,43a

Aceitação global

1-9

7,00±1,80a

7,38±1,83a

Índice de aceitação (%)

0-100

77,78

82,0

Frequência de consumo

1-9

6,98±2,13a

7,60±1,59a

Intenção de compra

1-5

3,64±1,19a

4,06±1,24a

Preferência-ordenação

1-2

84a

66a

Após as análises referentes aos atributos sensoriais (aroma, cor, sabor, textura e aceitação
global), bem como das avaliações dos aspectos econômicos do produto, verificou-se que ambas as
amostras apresentadas obtiveram um bom índice de aceitação global pelo público consumidor, com
a amostra 570 (referente ao fishburguer) atingindo o valor de 77,78% de aceitação global e da amostra
248 com 82%. É importante frisar que a ordem de preferência não apresentou diferença significativa
em relação aos produtos desenvolvidos (dms>=18), no entanto, é necessário pontuar que o bolinho
obteve maior preferência em relação ao fishburguer.
Os resultados referentes ao fishburguer demonstraram que a aparência se denotou como o
atributo mais bem qualificado, com média atingindo valor de 7,50 e desvio padrão a 1,27, sendo
explicado pelo modo de preparo do produto que passou por processo de altas temperaturas no forno,
o que destacou tal aspecto. Em contrapartida à boa aceitação da aparência, o sabor do produto já
obteve uma aceitação relativamente baixa, levando em consideração os demais aspectos sensoriais
do alimento, com valores médios de 6,92 e desvio padrão de 2,26, sendo um ponto destacado a partir
da visualização das atribuições.
A frequência de consumo do fishburguer mostrou qual a periodicidade na qual o consumidor
aproveitaria o produto desenvolvido, onde os valores das médias atingiram 6,98, com desvio padrão
a 2,13. Esses dados mostraram que o alimento não apresentou uma boa aceitação para este atributo,
reforçando a necessidade de se desenvolver melhorias, de forma com que o consumo do produto
apresente resultados mais promissores.
Os resultados obtidos acerca da frequência de venda (atributo este que indica a regularidade
com que o consumidor efetuaria a compra do produto ao encontrá-lo no mercado) variaram na escala
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de 1 a 5 pontos, de acordo com a preferência dos consumidores. A opinião do público consumidor
não registrou um bom índice de aceitação para este aspecto, atingindo valores médios de 3,64 com
desvio padrão de 1,19, os menores valores entre todos os avaliados pelos consumidores, o que se
denotou como um ponto importante nas análises das avaliações desenvolvidas.
Os resultados referentes ao bolinho mostraram que o sabor representou o maior índice de
aceitação dentre todos os atributos avaliados, onde os valores da média atingiram 7,76 e desvio padrão
a 1,67, o que refletiu na boa aceitação dos consumidores pela preferência no alimento, em relação ao
fishburguer. É importante frisar que dentre os atributos sensoriais, a cor apresentou o menor valor
médio (média = 7,12 e desvio padrão = 1,78), levando em consideração a comparação com os demais
aspectos, entretanto, este quesito ainda foi considerado como uma boa aceitação pelas avaliações
efetuadas.
A frequência de consumo do produto elaborado, a partir das avaliações dos consumidores,
mostraram uma boa aceitação (média = 7,60 e desvio padrão = 1,59), o que reflete na boa
possibilidade de comercialização, visando a periodicidade do consumo dos consumidores. Em
consonância a isso, a frequência de venda do bolinho representou bons índices de aceitação com
valores médios a 4,06 e desvio padrão igual a 1,24, onde tal representação, mostrou a boa perspectiva
de mercado para este produto, visando uma possível lucratividade no desenvolvimento do negócio.
Após o desenvolvimento das análises multivariadas (PCA – Análises de Componentes
Principais) foi verificado que em relação ao Eixo 1, os atributos sensoriais relacionados à aparência,
aroma e cor receberam melhores avaliações sobre as amostras referentes ao fishburguer. Os resultados
obtidos após as análises do Eixo 2 mostraram que os atributos sensoriais de textura e aceitação global
representaram-se positivamente correlacionadas com o bolinho, de acordo com as os resultados
obtidos pela PCA (Figura 1).

Figura 1: Análise multivariada com a utilização da PCA para avaliação dos atributos sensoriais das
amostras 570 (fishburguer) e 248 (bolinho).
Por fim, em relação à análise econômica dos produtos elaborados, pode-se afirmar que, através
dos dados obtidos, o ponto de equilíbrio se correlaciona com o custo operacional efetivo (Tabela 3),
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onde é representado por todos os custos para a formulação dos produtos. Então o preço mínimo de
venda por quilo de fishburguer foi de R$ 14,82 e o de bolinho foi de R$ 12,04. O que significa que a
venda desses produtos em valores menores que estes pode ocasionar prejuízos, em contrapartida, a
venda em maiores valores representa lucro.
A receita bruta foi relacionada a um valor de venda hipotético de R$ 50,00 para todos os
produtos, e a receita líquida variou entre os produtos, de acordo com o custo operacional efetivo,
então quanto menor as despesas para a elaboração do produto, maior a receita líquida, assim como a
margem de lucro. No presente estudo, a maior margem de lucro foi referente ao bolinho, com 75,91%,
onde o fishburguer atingiu valor de 70,37%, o que conclui que ambos os produtos desenvolvidos
possuem boas perspectivas de comercialização.
Tabela 3: Análise econômica da produção da formulação do fishburguer e do bolinho.
Formulação
H
B

PE (R$)*
14,82
12,04

COE (R$)
14,82
12,04

RB (R$)
50,00
50,00

RL (R$)
35,18
37,96

ML (%)
70,37
75,91

* PE: Ponto de equilíbrio, COE: Custo operacional efetivo, RB: Receita bruta, RL: Receita líquida, ML: Margem de lucro.

4- CONCLUSÃO
O presente trabalho propôs mostrar uma alternativa para os resíduos produzidos após o
processamento de pescado, no caso deste estudo a espécie Arabaiana, através da elaboração de dois
(2) subprodutos desenvolvidos utilizando Carne Mecanicamente Separada (CMS) e com diferentes
concentrações de Surimi. Com as posteriores avaliações do produto frente ao público, verificou-se a
aceitação do alimento, refletindo, não apenas a necessidade de se reduzir o impacto ambiental com o
descarte desses resíduos, mas como a possibilidade de se agregar mais valor ao produto como um
todo, sem maiores desperdícios de matéria-prima.
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UTILIZAÇÃO DOS MODELOS OCULTOS DE MARKOV NA ANÁLISE
COMPORTAMENTAL DOS PESCADORES: UM ESTUDO DE CASO COM A FROTA
PESQUEIRA DE FERNANDO DE NORONHA (NORDESTE, BR)
Tatiana Beltrão1*; Paulo Travassos2; Sophie Bertrand3
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RESUMO: Informações sobre a dinâmica espaço-temporal das frotas pesqueiras vem sendo
amplamente utilizadas para inferir sobre diversos aspectos da ciência pesqueira, como a avaliação
da dinâmica da atividade de pesca, os padrões de distribuição das espécies capturadas, e a
quantificação do esforço pesqueiro, entre outros. Um ponto importante na descrição da dinâmica
das pescarias é a definição de modos ou estados comportamentais de uma viagem ou cruzeiro de
pesca, que consiste na sua segmentação em diferentes atividades; pesca, deslocamentos, captura,
etc. Dentre os métodos utilizados para a análise comportamental, os Modelos Ocultos de Markov
(do inglês: HMM) tem se destacado por sua flexibilidade para aplicação em diversos cenários. Com
isso, o objetivo do nosso estudo foi avaliar a eficiência dos HMM na segmentação das trajetórias
pesqueiras da pesca praticada em Fernando de Noronha. Barcos da pesca artesanal e esportiva
foram monitoradas através do uso de aparelhos GPS (Modelo iGOT-U) durante três campanhas
ocorridas em setembro de 2015, setembro de 2016 e abril de 2017, gerando 70 trajetórias
pesqueiras. Além dos dados de geolocalização, observadores de bordo acompanharam as saídas
para registro das espécies e horários e captura cada indivíduo. As trajetórias registradas foram
previamente processadas, tendo dados de localização próximos ao porto e em terra removidos,
assim como a regularização temporal entre os pontos de GPS. Para a modelagem através do HMM
foi utilizado o pacote moveHMM desenvolvido para ambiente R, que é voltado para análise do
movimento animal. Em se tratando da avaliação da performance dos modelos, utilizamos matrizes
de confusão para calcular a sua acurácia, assim como a sobre e subestimação dos eventos de
captura. Foram testados 128 modelos, obtendo-se um resultado de 72% de acurácia média na
estimação dos momentos de captura. Em relação a sobre e subestimação dos eventos de captura, os
modelos apresentaram valores médios de 21,2% e 6,5%, respectivamente. Os modelos estimaram
uma maior atividade pesqueira em zonas tradicionalmente exploradas pelos pescadores locais,
conhecidos como “pico com frade”, “quebra corda”, “casinha branca” e no “banco drina”. Os
resultados do presente estudo confirmam que o HMM é uma ferramenta adequada para diferenciar
atividades exercidas durante as pescarias de Fernando de Noronha. Os elevados valores de sobreestimação estão ligados a metodologia de registro das atividades pelos observadores. É preferível
que observadores coletem dados sobre todo o esforço da pesca, assim como o tempo gasto para
realizar o embarque de cada indivíduo capturado, melhorando assim resultados da estimação dos
eventos de captura. No geral, os modelos expressaram ser eficientes para a estimação das zonas de
captura, sendo tais informações essenciais para o entendimento da dinâmica da pesca local,
denotando quais áreas são mais importantes para a pesca. Dados sobre a distribuição espacial de
pescadores devem ser considerados na execução do manejo espacial marinho e nosso trabalho traz
dados inéditos sobre a espacialização da pesca em Fernando de Noronha, podendo estes serem
usados por órgãos de gerenciamento ambiental em planos de manejo.
Palavras-chave: Modelagem, Pescadores, Ilhas Oceânicas, HMM, GPS.
Apoio: Fundação Boticário, Institut de recherche pour le développement (IRD), Projeto Protuna.
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DESCRIÇÃO DA ICTIOFAUNA ACOMPANHANTE DA PESCA DE ARRASTO
MOTORIZADO DE CAMARÃO NO NORDESTE DO BRASIL
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RESUMO: A pesca de arrasto de camarão consiste em uma das mais importantes pescarias no
litoral nordeste do Brasil. Embora tenha uma grande relevância para a economia da região, essa
modalidade pesqueira é também uma das mais prejudiciais a fauna marinha dada a elevada captura
de fauna acompanhante e captura de juvenis. Desta forma, o presente estudo teve como objetivo
descrever quantitativamente e qualitativamente a ictiofauna acompanhante da pesca de arrasto
motorizado no Estado da Paraíba, no nordeste brasileiro, contribuindo com informações para
subsidiar medidas de gestão que tornem a pesca mais sustentável. Os dados foram obtidos através
da pesca de arrasto nos meses de setembro e outubro de 2016, na praia de Lucena/PB. Em
laboratório, todos os espécimes foram identificados, medidos e pesados. Utilizando informações
disponíveis na literatura, as espécies identificadas foram categorizadas em suas respectivas guildas
tróficas e funcionais, além de informações sobre seu status atual de conservação, baseados nos
critérios da IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza). No total foram capturados
50,874 kg, totalizando 3.491 indivíduos pertencentes a 9 gêneros 18 famílias e 46 espécies. A
ordem Perciforme e a família Sciaenidae foram as mais frequentes e as espécies Pellona harroweri,
Stellifer stellifer, Chirocentrodon bleekerianus, Larimus breviceps e Haemulopsis corvinaeformis
as mais abundantes em número e biomassa. Zoobentívoros e Marinho Migrantes foram as guildas
mais representativas. De acordo com os critérios da IUCN, 7 espécies foram categorizadas como
dados deficientes (DD) e 2 espécies como quase ameaçadas (NT). O presente trabalho destaca os
grupos tróficos e funcionais e as espécies mais vulneráveis a pesca de arrasto camaroeira, assim
como as espécies prioritárias para a pesquisa e conservação, visando uma pesca mais sustentável.
Palavras-chave: Bycatch; Guildas Funcionais; Guildas Tróficas; IUCN; Peixe.
ABSTRAT: Shrimp trawling is one of the most important fisheries on the northeast Brazilian coast.
Despite its great importance for the economic sector of the region, this type of fishing is also one of
the most harmful to marine fauna given the high capture of accompanying fauna and the capture of
juveniles. Thus, this study aimed to describe, quantify and qualify the ichthyofauna accompanying
motorized trawl fishing in the State of Paraíba, in northeastern Brazil, contributing with information
to support management measures that make fishing more sustainable. The data were obtained
through trawling in September and October 2016, on the beach of Lucena/PB. In the laboratory, all
specimens were identified, measured and weighed. Using information available in the literature
about the identified species, it was possible to categorize them in their respective trophic and
functional guilds, as well as information about their actual conservation status, based on the IUCN
(International Union for the Conservation of Nature) criteria. A total of 50,874 kg were captured,
totalizing 3,491 individuals belonging to 9 genera, 18 families and 46 species. The Perciform order
and the Sciaenidae family were the most frequent and the species Pellona harroweri, Stellifer
stellifer, Chirocentrodon bleekerianus, Larimus breviceps and Haemulopsis corvinaeformis were
more abundant in number and biomass. Zoobenthivores and Marine Migrants were the most
representative guilds. According to IUCN standards, 7 species were categorized as deficient data
(DD) and 2 species as near threatened (NT). This work highlights the trophic and functional groups
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and the species most vulnerable to shrimp trawling, as well as the priority species for research and
conservation, aimed at more sustainable fishing.
Key words: Bycatch; Conservation; Functional Guild; Trophic guild; IUCN; Fish.
1- INTRODUÇÃO
A pesca de camarão tem grande importância econômica e social no Brasil, incluindo um
grande número de pessoas e embarcações, representando um recurso de alto valor comercial
(ISAAC et al., 2006; MARTINS E DOXSEY, 2006). Estima-se que mais de cem mil pessoas
trabalhem diretamente ou indiretamente na pesca do camarão no Nordeste (SANTOS, 2008).
A pesca de arrasto motorizada é a principal modalidade empregada na pesca camaroeira na
região Nordeste do Brasil, e tem como alvo as espécies Xiphopenaeus kroyeri (camarão sete
barbas), Litopenaeus schmitti (camarão branco) e Farfantepenaeus subtilis (camarão rosa).
Esta pesca é caracterizada pela baixa seletividade e capturas elevadas de indivíduos juvenis,
que devido ao baixo valor comercial são frequentemente descartados no mar, não sendo reportados
as estatísticas oficiais. Essas capturas acidentais são conhecidas como bycatch. (CROWDER E
MURAWSKI, 1998) e podem contribuir significativamente nas alterações dos ecossistemas
marinhos e declínio de populações (PASCOE, 1997).
Atualmente, muitos esforços vêm sendo aplicados para minimizar impactos e reduzir a captura
de bycatch, como modificações na rede, gestão de período e locais de pesca (HAZEN et al., 2018),
porém, a escassez de dados biológicos e ecológicos para diversas espécies marinhas dificulta a
aplicação de medidas de manejo. Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo descrever e
quantificar a composição da fauna acompanhante e compreender a estrutura da comunidade,
contribuindo com subsídios para elaborar soluções que visem a redução da captura da pesca
incidental e uma pesca sustentável.
2- MATERIAL E MÉTODOS
A área de estudo foi localizada na região costeira de Lucena (6° 53ʹ50. S e 34° 51ʹ01.W) na
costa norte da Paraíba, no nordeste do Brasil. A portaria (IBAMA nº 833/1990) prevê a restrição da
pesca por arrasto motorizado a menos de 3 MN (milhas náuticas) ao longo de toda costa.
Foram realizadas coletas científicas experimentais em dois meses (setembro e outubro/ 2016),
através de arrasto motorizado, utilizando uma rede medindo 10 metros de comprimento, com 6
metros de abertura da boca, e malhas de 30 mm no corpo, e 25 mm no saco, sendo realizados no
total 7 arrastos, de uma hora de duração cada.
Em laboratório, os espécimes coletados foram identificados, mensurados quanto ao
comprimento total (cm) e peso total (g). Para cada espécie, foram registradas informações sobre as
guildas tróficas e ecológicas utilizando a literatura disponível. As espécies foram classificadas de
acordo com o uso do habitat (guilda funcional) segundo o proposto por Elliot et al. (2007) em:
Marinho Migrante (MM), Marinho Visitante (MS) e Espécies Estuarinas (ES). Os grupos tróficos
funcionais foram classificados, levando em consideração a estratégia alimentar (guilda trófica)
proposta por Elliot et al. (2007), como sendo: Zooplanctívoro (ZP), Detritívoro (DV), Piscívoros
(PV), Zoobentívoro (ZB), Herbívoro (HV) e Onívoro (OV).
O risco de extinção das espécies capturadas foi avaliado utilizando a categorização da Lista
Vermelha da União Internacional para Conservação da Natureza IUCN regional através de
avaliações realizadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO,
2018) que compreendem 10 categorias: extinta (EX), extinto na natureza (EW), regionalmente
extinta (RE), criticamente em perigo (CR), Em Perigo (EN), vulnerável (VU), quase ameaçadas
(NT), menos preocupante (LC), dados deficientes (DD), não aplicável (NA) e não avaliada (NE).
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram coletados aproximadamente 51 kg, totalizando 3.491 indivíduos, pertencentes a 9
gêneros 18 famílias e 46 espécies. A ordem Perciforme foi a mais representativa em biomassa
(51,84 %) e número de indivíduos (59,47%), seguida de Clupeiformes (27,93%) e (35,18%). Entre
as famílias coletadas, a Sciaenidae foi a mais representativa em biomassa (40,85%) e número de
indivíduos (49,56%), seguida da Pristigasteridae com 27,32% e 34,66% respectivamente.
As espécies mais frequentes em número de indivíduos e biomassa respectivamente foram:
Pellona harroweri (19,59% e 7,95%); Stellifer stellifer (19,31% e 11,57%); Chirocentrodon
bleekerianus (11,29% e 16,63%); Larimus breviceps (11,20% e 9,38%) e Haemulopsis
corvinaeformis (7,36% e 8,86%). (Tabela 1).
Tabela 1: Ordem; Família; Espécies; N= número de indivíduos; B = biomassa ( g ); T Min.= Tamanho Mínimo
(comprimento total em cm); T Máx.= Tamanho máximo (comprimento total em cm); Classificação IUCN; GT = Guilda
Trófica; GF= Guilda Funcional; Ref.= Referências (Sumário) da ictiofauna que compõem o bycatch da pesca de arrasto
de camarão no nordeste do Brasil.
Ordem – Família – Espécie
ANGUILLIFORMES
Muraenidae
Gymnothorax ocellatus Agassiz, 1831
CLUPEIFORMES
Engraulidae
Anchoa filifera (Fowler, 1915)
Anchoa sp.
Cetengraulis edentulus (Cuvier, 1829)
Lycengraulis grossidens (Spix & Agassiz,
1829)
Pristigasteridae
Chirocentrodon bleekerianus (Poey, 1867)
Odontognathus mucronatus Lacepède, 1800
Pellona harroweri (Fowler, 1917)
MYLIOBATIFORMES
Gymnuridae
Gymnura micrura (Bloch & Schneider,
1801)
PERCIFORMES
Carangidae
Chloroscombrus chrysurus (Linnaeus, 1766)
Selene brownii (Cuvier, 1816)
Ephippidae
Chaetodipterus faber (Broussonet, 1782)
Gerreidae
Eucinostomus gula (Quoy & Gaimard)
1824)Gerres cinereus (Walbaum, 1792)
Haemulidae
Conodon nobilis (Linnaeus, 1758)
Haemulopsis corvinaeformis (Steindachner,
1868)Orthopristis ruber (Cuvier, 1830)
Polynemidae

N

B

TMín

TMáx

IUCN

GT

GF

Ref.

1

139

35

35

DD

ZB

MS

[1], [2]

2
6
6

8
34
103
166

8.5
8.6
12.2
12.8

8.5
11.8
12.8
20.9

LC
x
LC
LC

ZB
x
ZP
PV

394
132
684

8458
1395
4046

6.4
10.2
5.3

14
15.7
13.5

LC
LC
LC

PV
ZB
ZB

ES
[3], [4]
x 4
MM 6 [5], [6]
ES 6 [7], [4]
1210
MS 394 [8], [9]
MM 132[10], [9]
MS 684[11], [12]

7

3230

20.2

90.5

NT

PV

MS

[13], [14]

2
25

19
171

10
4.6

10.4
19.2

LC
LC

ZB
ZB

MS
MS

[15], [6]
[16], [17]

1

20

7.6

7.6

LC

OV

MM

[18], [19]

7
1

148
12

9.1

14

LC
LC

ZB
ZB

MM
MM

[20], [6]
[21], [22]

14
257
5

277
4507
134

6.3
5.9
6.7

15.6
19.8
14.1

LC
LC
LC

ZB
ZB
ZB

MM
MS
MS

[23], [6]
[24], [6]
[20], [25]
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Polydactylus virginicus (Linnaeus, 1758)
Sciaenidae
Cynoscion jamaicensis (Vaillant & Bocourt,
1883)Cynoscion leiarchus (Cuvier, 1830)
Cynoscion virescens (Cuvier, 1830)
Isopisthus parvipinnis (Cuvier, 1830)
Larimus breviceps Cuvier, 1830
Macrodon ancylodon (Bloch & Schneider)
1801)Menticirrhus americanos (Linnaeus, 1758)
Stellifer sp.
Ophioscion punctatissimus
MeekOphioscion
& Hildebrand,
sp. 1925
Paralonchurus brasiliensis (Steindachner,
1875)Stellifer micros (Steindachner, 1864)
Stellifer rastrifer (Jordan, 1889)
Stellifer stellifer (Bloch, 1790)
Sphyraenidae
Sphyraena guachancho Cuvier, 1829
PLEURONECTIFORMES
Achiridae
Achirus declivis Chabanaud, 1940
Achirus lineatus (Linnaeus, 1758)
Trinectes paulistanus (Miranda, 1915)
Cynoglossidae
Symphurus tessellatus (Quoy & Gaimard,
1824)
Paralichthyidae
Etropus crossotus Jordan & Gilbert, 1882
SCORPAENIFORMES
Triglidae
Prionotus punctatus (Bloch, 1793)
SILURIFORMES
Ariidae
Aspistor luniscutis (Valenciennes, 1840)
Aspistor quadriscutis (Valenciennes, 1840)
Bagre bagre (Linnaeus, 1766)
Bagre marinus (Mitchill, 1815)
Cathorops spixii (Agassiz, 1829)
Notarius grandicassis (Valenciennes, 1840)
Sciades herzbergii (Bloch, 1794)
TETRAODONTIFORMES
Tetraodontidae
Sphoeroides testudineus (Linnaeus, 1758)
TORPEDINIFORMES
Narcinidae
Narcine bancroftii (Griffith & Smith, 1834)
Narcine brasiliensis (Olfers, 1831)

32

265

3.5

19.4

LC

ZB

MM

[26], [6]

1
1
1
3
391
10
32
50
4
134
55
181
193
674

36
76
55
76
4771
230
793
202
92
2853
1624
907
3181
5885

15
19.5
17.1
10.5
2.7
11.1
8.6
5.3
10.5
5.8
6.4
5.1
8.4
7.7

15
19.5
17.1
10.5
18.4
14.1
20.4
8.5
11.9
15.6
20.2
12.8
15.7
16.1

LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
x
DD
x
LC
LC
LC
LC

PV
PV
ZB
PV
ZB
PV
ZB
x
ZB
x
ZB
ZB
ZB
ZB

MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
x
MS
x
MM
ES
MM
ES

[27], [28]
[29], [6]
[30], [31]
[32], [33]
[34], [34]
[35], [36]
[37], [36]

2

43

14.5

18.1

LC

ZB

MS

[42], [43]

7
3
7

349
86
209

11.4
10.8
10.7

16.5
12.6
11.7

LC
LC
LC

ZB
ZB
ZB

ES
ES
MM

[44], [6]
[45], [6]
[46], [6]

7

99

10.1

13.6

LC

ZB

MM

[47], [48]

17

335

10

13.6

LC

ZB

MM

[49], [50]

1

18

11.9

11.9

LC

ZB

MS

[51], [6]

8
16
6
47
25
4
5

537
407
180
1284
768
182
114

13.6
8.8
13.6
11.5
10
10.6
14.5

25.9
21.4
19.2
22.9
23.2
21.5
15.8

LC
LC
NT
DD
LC
LC
LC

OV
PV
ZB
ZB
ZB
ZB
ZB

MS
MS
MM
MM
ES
MM
ES

[52],[52]
[52]
[53],
[52]

24

2026

8.2

21.7

DD

ZB

ES

[60], [6]

1
1

199
129

26.4
22

26.4
22

DD
DD

ZB
ZB

MS
MS

[61], [62]
[22], [12]

[20], [9]
[38], [33]
[28], [39]
[9], [39]
[40], [41]

[54], [36]
[55], [55]
[56] , [6]
[57], [58]
[59], [6]

Estudos prévios realizados na área de estudo (NUNES E ROSA, 1998) coletaram 59 espécies,
dentre 6.031 indivíduos capturados e, embora os estudos apresentem diferenças entre o esforço de
captura, valores aproximados de riqueza foram observados.
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Resultados similares foram encontrados para o estado de Pernambuco, onde 51 espécies foram
capturadas (SILVA-JÚNIOR et al., 2019), enquanto em Sergipe foram observadas um total de 89
espécies (BARRETO et al., 2018). Assim como no presente estudo, ambos os autores observaram
uma maior frequência e abundância da família Sciaenidae.
As espécies L. breviceps, P. harroweri, H. corvinaeformis e C. bleekerianus também foram as
mais frequentes em número em Pernambuco (SILVA-JÚNIOR et al., 2019), enquanto P. harroweri,
e L. breviceps estão entre as espécies mais numerosas coletas em Sergipe (BARRETO et al., 2018).
A média do tamanho de captura observada foi de 14.6 cm, sendo o menor valor registrado
para a espécie L. breviceps (2,70 cm) e o maior valor para espécie G. micrura (90.5 cm).
De acordo com a classificação proposta por Elliott et al. (2007), as espécies foram distribuídas
nas seguintes guildas tróficas; 35 espécies Zoobentívoras, 8 Piscívoras, 2 Onívoras e 1
Zooplânctivora (Tabela 1). Para as guildas funcionais, 22 espécies foram classificadas como
marinho migrantes, 15 marinho visitantes e 9 estuarinas (Tabela 1).
A alta riqueza de espécies zoobentívoras, indica uma maior vulnerabilidade deste grupo a
pesca de arrasto de fundo, em função da distribuição espacial destas espécies na coluna d’água
(SILVA-JÚNIOR et al., 2013). A captura majoritária de espécies deste grupo trófico também foi
observada em outros trabalhos que discutem a vulnerabilidade de espécies que compõem o bycacth
da pesca de camarão (RIJNSDORP, 2001).
A análise de uso do habitat revelou uma alta riqueza de espécies marinhas que utilizam
obrigatoriamente áreas estuarinas para alimentação ou para completar parte do ciclo de reprodução,
evidenciando a conectividade entre os habitats costeiros e os estuários, bem como a importância
destas áreas na exportação de energia para áreas adjacentes (VASCONCELOS FILHO et al., 2009).
Assim é possível inferir que a elevada exploração destas áreas pode comprometer o fluxo entre
zonas costeiras e o ambiente estuarino.
De acordo com o status de conservação proposto pela IUCN, 37 espécies foram categorizadas
como menos preocupante (LC), 7 espécies como Dados Deficientes (DD) e 2 espécies como Quase
Ameaçadas (NT) (Tabela 1). As espécies classificadas como NT e DD são consideradas prioritárias
para pesquisa sobre o estado de conservação de acordo com a portaria MMA n° 43/2014. Desta
forma, o presente estudo ressalta a importância da realização de trabalhos mais específicos sobre a
biologia e o papel destas espécies no ecossistema, contribuindo com o processo de conservação das
espécies B. bagre e G. micrura, classificadas como quase ameaçadas (NT) e G. ocellatus, M.
americanos, O. punctatissimus, B. marinus, S. testudineus, N. bancroftii, N. brasiliensis
classificadas como dados deficientes (DD).
4- CONCLUSÃO
O presente trabalho aponta os principais grupos tróficos e funcionais capturados, assim como
as espécies mais vulneráveis a pesca de arrasto camaroeira e as prioritárias para pesquisas sobre o
estado de conservação, contribuindo com informações que possibilitem medidas de gestão que
considerem as espécies não-alvo, como uma forma de garantir a biodiversidade e a estabilidade do
ecossistema, tornando a pesca mais sustentável.
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POPULATIONAL ASPECTS AND DISTRIBUTION OF THE WHITE GRUNT (Haemulon
plumierii) AT THE CONTINENTAL SHELF IN THE NORTHEAST OF BRAZIL

Catarina Cardoso de Melo¹*, Andrey Paulo Cavalcanti Soares¹, Latifa Pelage¹, Anne Karen
da Silva Justino¹, Rafaela Passarone², Alex Souza Lira1, Leandro Nolé Eduardo1, Arnaud
Bertrand³4, Flávia Lucena-Frédou³
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Ecologia. ³ Professores e pesquisadores na UFRPE. 4 Pesquisador no Institut de Recherche pour le Développement
(IRD)

ABSTRACT: Haemulon plumierii, also known as white grunt, belongs to the family Haemulidae
and it is distributed along the entire west coast of the Atlantic Ocean, being commonly associated
with coral areas. It is considered one of the most abundant species in the family and is widely
captured by artisanal fisheries, mainly through fish traps. However, despite its socio-economic
importance through fishing, knowledge about the population aspects of the species is punctual and
overall restricted. In this context, the present study focuses on the population biology, abundance,
and distribution of H. plumierii on the Northeastern coast of Brazil. The data for this study were
obtained from the Acoustics Along Brazilian Coast (ABRACOS) project, through two scientific
expeditions on the Northeast coast, the first, was carried out from August to September 2015, and
the second in April and May 2017, totalizing 37 stations along the continental shelf (9°-5°S). The
samples were collected using bottom trawls at depths ranging from 15 to 65 meters, in an average of
5-minute hauls. Individuals were measured (standard length, cm) and weighted (total weight, g).
Sex and maturity stages were also obtained for most individuals. The length-weight relationships
and sex ratio were estimated, as well as the first maturation size (L50). The Capture per Unit of
Effort (CPUE) was obtained for each set and used as an index of abundance along a latitudinal
gradient. A total of 202 individuals of H. plumierii were captured. The standard length ranged from
9.2 to 24.2 cm SL ( = 16.63 cm ± 3.94), and the weight ranged from 23.1 to 385.7 g TW ( =
150.35g ± 93.69). The L50 estimated for combined sex was 14 cm SL (CI = 13 – 14.7) and 72.5% of
the individuals collected were adults (SL > L50). The most representative length class for females
and males were respectively 16-18 and 18-20 cm SL. There was a significant statistical difference
between the mean length for females and males (t-test, p <0.05), males being larger than females.
According to the length-weight relationship for pooled sexes, H. plumierii presented positive
allometry (b=3.24; p<0.05) the same result was found for females (b=3.13; p<0.05) and males
(b=3.18 p<0.05). It was registered more females than males in the study area (sex ratio 1.9:1) (χ2=
14.961, p<0.05). Individuals of Haemulon plumierii are widely distributed in the northeast coast
and the highest CPUE were observed in the south region of Pernambuco state. The results obtained
with this study may contribute to the knowledge of the biology of the species H. plumierii and thus
generate subsidies for the management of this resource in the Northeast of Brazil.
Key words: Reef fishes, Maturity, Abundance, Management.
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CPUE OU CPUA, QUAL O MELHOR ÍNDICE DE ABUNDÂNCIA RELATIVA PARA A
PESCA DE ARRASTO DE CAMARÕES?
Paulo Victor do Nascimento Araújo1*; Carolina Teixeira Puppin Gonçalves2; Laiane Lane
Lucena de Medeiros2; Fúlvio Aurélio de Morais Freire2, 3
1
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RESUMO: A padronização do esforço de pesca ainda é um dos grandes gargalos encontrados nas
ciências pesqueiras. Ela é um elemento crucial para a obtenção dos índices de abundância relativa
(CPUA e CPUE). Este trabalho objetivou avaliar a diferença entre a CPUE x CPUA na pesca de
arrasto de camarões, litoral oriental do Estado do Rio Grande do Norte, no intuito de indicar o
melhor índice de abundância relativa a ser utilizada para este tipo de pescaria. Foram realizados
durante o ano de 2016, 53 arrastos experimentais georreferenciados, em um recorte da faixa
litorânea da enseada de Baía Formosa-RN. Os arrastos foram executados de forma aleatório em
uma embarcação pesqueira artesanal, motorizada e equipada com uma rede de arrasto com portas
do tipo “single-rig”. Cada arrasto foi padronizado a ser executado em velocidade constante (1,9
nós) e com duração de 20min. Todos os camarões capturados foram submetidos a pesagem
individual. Em um Sistema de Informações Geográficas (SIG), foram obtidos o sentido e as
distâncias dos deslocamentos dos arrastos. Na região, o sentido da direção do fluxo da corrente
litorânea é de S-N. Quando o arrasto foi realizado no mesmo sentido da direção da corrente
litorânea, foi denominado de sentido convergente, quando o contrário, sentido divergente. Os dados
coletados foram expressos pela: captura por unidade de esforço (CPUE) que foi calculada a partir
da razão entre a captura total, em peso (kg), e o tempo da duração do arrasto (h); e pela captura por
unidade de área (CPUA), que foi calculada a partir da razão entre a captura total, em peso (kg), e a
área varrida durante o arrasto (km²). Os dados quantitativos foram normalizados (normalização
segundo a amplitude) e submetidos a inferências estatísticas (p < 0,05), de acordo com os
pressupostos estatísticos. No total, foram realizados 27 arrastos no sentido convergente ao sentido
do fluxo da corrente litorânea, enquanto que 26 arrastos no sentido divergente. A distância do
deslocamento médio dos arrastos foi de 999,60m, com máximo e mínimo de 1691m e 270,50m,
respectivamente. Além disso, o deslocamento foi maior nos arrastos com sentido convergente ao
sentido do fluxo da corrente litorânea (p < 0,05). Foi obtido uma média da CPUE de 2,595kg/h,
com máximo e mínimo de 11,145 e 0,003kg/h, respectivamente. Enquanto a CPUA apresentou uma
média de 103,12kg/km², com máximo e mínimo de 546,80 e 0,008kg/km², respectivamente. Foram
verificadas diferenças entre os dados da CPUE normalizada e CPUA normalizada. A diferença da
CPUE normalizada e CPUA normalizada apresentou alta correlação com a distância do
deslocamento do arrasto normalizado (r = 0,63). Além disso, essa diferença foi maior nos arrastos
com sentido convergente ao sentido do fluxo da corrente litorânea (p < 0,05). Fica claro que o
sentido do fluxo da corrente litorânea influencia diretamente na distância do deslocamento do
arrasto, resultando em uma superestimação da CPUE. A adoção da CPUA como índice de
abundância relativa, para a pesca de arrasto de camarões, se torna extremamente pertinente, visto
que as variações das distâncias dos deslocamentos dos arrastos não lhe afetam.
Palavras-chave: Esforço de Pesca; Investigação Pesqueira; Avaliação de Estoques Pesqueiros.
Apoio: CNPq/MPA (Processo: 407046/2012-7).
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ABSTRACT: Fishes of the Haemulidae family, commonly known as grunts, are a relevant portion
on the artisanal fisheries, having significant socioeconomic importance in the Northeast of Brazil.
They also play a crucial ecologic role on the trophic chain and in the nutrient’s distribution through
different environments, besides that, they are one of the most diverse and abundant family of fishes
worldwide. Thus, the objective of this study was to observe the diversity of the Haemulidae family,
and their dominant species along the Northeast coast, considering shelf position, latitude stratum,
and habitat type. Data were obtained through the Acoustics Along Brazilian Coast (ABRACOS)
project, where two campaigns were performed in August-September 2015, and April-May 2017,
totalizing 37 stations settled along the continental shelf (9°-5°S). The samples were obtained using
bottom trawls at depths ranging from 15 to 65 meters. The study area was divided by latitude (<6°,
6°-7°, 7°-8°, >8°), position on the continental shelf (inner (<20 km) and outer shelf (>20 km)) and
furthermore, three habitat types were identified (coral, sand and algae). Relative abundance (CPUE)
in biomass and frequency of occurrence (%FO) were calculated for each species. Those data were
used to evaluate the dominance through the relative importance index. A total of 2.976 individuals
of Haemulidae were captured, belonging to 5 genera and 10 different species. The most dominant
species were Haemulon aurolineatum, Haemulon plumierii and Haemulon squamipinna. A total of
9 species occurred in the inner shelf, whereas 5 of them were found in the outer shelf. It was
observed 5 species in latitude <6°S, 3 for the latitude 6°-7°S, 6 in latitude 7°-8°S, and finally, in the
latitude >8°S, all species were reported (10). Overall, all species occurred in the coral habitat
whereas 5 were reported in the sand habitat, and only 3 in the algae habitat. The areas which
presented higher diversity were the inner shelf, the latitudes higher than >8°S, and the coralline
habitat. The results here provided improve the knowledge of this family and can be used as subsidy
for the determination of priority areas for conservation. This information together with the
biological aspects of the species would bring insights for a better management of these resources.

Key words: Tropical areas, Reef fish, Richness, Dominance.
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ATIVIDADE ANTI-PARASITÁRIA DE ACANTEX® NO CONTROLE DE
Neoechinornhychus buttnerae (ACANTHOCEPHALA) EM TAMBAQUI.
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RESUMO: Neoechinorhynchus buttnerae é a única espécie de acantocéfalo relatada em tambaqui
puro. A ação das probóscides do helminto na parede intestinal do peixe causa reação inflamatória, e
tem acarretado prejuízos econômicos aos produtores, uma vez que o ganho de peso é afetado nas
altas infestações. O presente trabalho avaliou a eficácia in vitro do aromatizante Acantex®,
constituído de 44% fitobiótico, veículo de gordura e SiO2 no controle ao N. buttnerae. Um total de
15 tambaquis (19,7±1,76 cm; 171±40 g) naturalmente parasitados com N. buttnerae foram
utilizados para obtenção de 300 acantocéfalos. Após remoção, os parasitas foram lavados em
solução salina 0,9% e distribuídos em placas de Petri contendo 5 mL do meio essencial mínimo, 10
parasitas cada. Nove concentrações de Acantex®, em triplicata (1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5 e 5
Kg/ton) foram testadas e a diluição foi feita em tween 80. O controle constituiu-se de meio de
cultura e tween 80. A viabilidade dos parasitas foi observada em estereomicroscópio em quatro
tempos: 15 min, 2 h, 6 h e 24 h. Constatou-se 100% de mortalidade a partir de 2h de exposição do
parasita ao produto, na concentração de 3 Kg/ton. Todos parasitos do controle permaneceram vivos
até 24h. Estes resultados preliminares são de grande importância para evolução das estratégias de
controle ao parasita na produção de tambaqui da região norte do Brasil e fornece base científica
para testes in vivo, onde serão avaliadas, entre outras, a toxicidade do produto ao peixe e viabilidade
de incorporação na ração.
Palavras-chave: Aquicultura amazônica, tratamento, sanidade aquícola
Apoio: FAPEAM
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CARACTERIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO ALIMENTAR DO Batrachoides
surinamensis (BATRACHOIDIFORMES: BATRACHOIDIDAE) NO ESTUÁRIO DO RIO
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RESUMO: Este estudo buscou identificar os itens predominantes na dieta da espécie Batrachoides
surinamensis (Bloch & Schneider, 1801) em períodos hidrológicos diferentes, no estuário do Rio
Caeté, Pará. A região é caracterizada por densas florestas de manguezais sob influência de marés
semidiurnas, com amplitudes de 4 a 5 m (maré de sizígia). As amostragens com caráter oportunista
qualitativa foram realizadas com auxílio de pescadores, visitações em currais localizados no
entremarés da planície costeira Bragantina durante os meses de janeiro (período chuvoso) e agosto
(período de estiagem) de 2018. Em campo, os peixes foram identificados e mensurados o pesos em
gramas (P) e o comprimento total em cm (CT) de cada indivíduo. As análises dos conteúdos
estomacais foram realizadas no laboratório do Núcleo de Ecologia Aquática e Pesca da Amazônia
(NEAP-UFPA), onde os peixes foram eviscerados e seus itens alimentares foram triados e
identificados sob microscópio estereoscópico, em seguida pesados separadamente numa balança de
precisão de 0,0001 g. Após estes procedimentos , os itens puderam ser separados nas seguintes
categorias: crustáceos; peixes; material orgânico; moluscos; algas; e plantas alóctones. A partir
destes dados, foi calculado o Índice de Diversidade de Shannon-Wiener (H’), a fim de identificar
diferenças na diversidade de recursos alimentares durante os períodos chuvoso e estiagem, ainda foi
realizado o Índice de Importância Alimentar (IAi) para verificar a importância dos itens
encontrados. O IAi é calculado através da fórmula: IAi=Fi*Bi/Σ(Fi*Bi), onde Fi é a frequência de
ocorrência da categoria i e o Bi é a massa relativa da categoria i. Foi analisado 16 indivíduos (8 ind.
para o período chuvoso e 8 ind. estiagem) de B. surinamensis. Os peixes variaram em média ±
desvio padrão em 26,7±84,3 cm no CT e 305,9 ±90,6 g para o período chuvoso; e em 28,3±20,6 cm
no CT e 366,4±85,4 g para o período de estiagem. O IAi revelou: que os crustáceos foram os itens
com maior importância com 91,08% e 72,99%; seguidos por peixes com 5,90% e 26,74%; plantas
alóctones com 1,84% e < 0,01%; algas com 0,82% e 0,08%; material orgânico com 0,34% e 0,02%;
e moluscos com 0,01% e 0,17%, durante os períodos chuvosos e de estiagem respectivamente. O
Índice de Shannon-Wiener mostrou que não houve diferença na diversidade de alimentos
consumidos entre os períodos hidrológicos (p≥0,05). Dessa forma a dieta do B. surinamensis é
baseada, predominantemente, de crustáceos representados principalmente por diferentes espécies de
caranguejo e camarão, seguido de peixes para ambos os períodos hidrológicos, apresentando
também componentes vegetais em menores proporções. Concluímos que o comportamento
alimentar do B. surinamensis não varia no decorrer dos diferentes períodos hidrológicos na região
entremarés do Rio Caeté. Crustáceos constituem o item mais importante na sua dieta permanecendo
sem alterações significantes às mudanças sazonais, indicando a abundância da presa no local.
Palavras-chave: Nutrição; Ecologia; Planície Bragantina; Manguezal, Pacamão
Apoio: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
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COMÉRCIO E CONSUMO DE QUELÔNIOS NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU,
AMAZONAS
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RESUMO: O consumo de quelônios no Estado do Amazonas é uma atividade tradicional, sendo uma
fonte de proteína que há décadas é utilizado na dieta das populações ribeirinhas, que usam sua carne
e ovos. Este trabalho objetivou quantificar o comércio, consumo de quelônios e ovos no Município
de Manacapuru, Amazonas. Após aplicação de 30 questionários os dados foram confrontados e os
resultados apresentados sob a forma de média. Os resultados demostram que 66% dos entrevistados
consomem quelônios de uma a três vezes por ano, adquiridos por meio da comercialização na própria
cidade (feiras e mercado) e que ocorrem quase que exclusivamente no período de vazante e seca do
rio Solimões. As principais espécies de quelônios consumidas no município é o tracajá Podocnemis
unifilis (77%), seguido de iaçá Podocnemis sextuberculata (13%) e da tartaruga Podocnemis expansa
(10%). A preferência é pela carne do Iaçá (70%), tracajá (20%) e tartaruga (10%). Em Manacapuru
o consumo e preferência pela carne obteve resultados similar ao encontrado na literatura. Na cidade
de Manacapuru o tracajá e o iaçá são comercializadas por unidade, sendo que o tracajá tem uma média
de preço que varia de R$ 30,00 a 100,00 e o iaçá varia de R$ 20,00 a 50,00, esses valores são bem
acentuados comparados aos demais municípios que apresentam valores inferiores aos retratados neste
estudo o que implica que as espécies possam estar mais escassa ou a fiscalização esteja mais eficiente
ou ainda seja uma inflação natural dos preços. A tartaruga é comercializada por quilo, com o preço
de R$ 30,00, espécie mais valorizada no município de Manacapuru, provavelmente devido à escassez
dessa espécie no mercado. Em relação ao consumo por ovos de quelônios 46%, consome uma vez
por ano, o ovo do tracajá é preferido e mais comercializado. Em relação à origem de ovos e quelônios,
33% dos entrevistados afirmaram conhecer a origem dos mesmos e assim os compram. Para a maioria
(66%), os indivíduos que “comercializam” esses animais são meros comerciantes, no entanto, 50%
classificaram esses “comerciantes” como contrabandistas. A tartaruga e o tracajá são as espécies mais
procuradas para a criação comercial, porém, a venda ilegal de quelônios capturados na natureza ainda
é extremamente elevada no Estado do Amazonas. A prática de comercialização de quelônios é
acentuada durante a seca, período onde as espécies se encontram vulnerável, aumentando a
comercialização ilegal, devido a fácil captura dos quelônios principalmente das espécies P.
sextuberculata e P. unifilis, mais comercializada provavelmente por conta de o preço ser mais
acessível à população. A tartaruga da Amazônia (P. expansa) parece estar desaparecendo da mesa da
população de Manacapuru, visto que o seu preço se encontra bem elevado em relação às demais
espécies de quelônios comercializados no Município. É necessário o aumento da fiscalização sobre o
comércio de quelônios em Manacapuru, assim como medidas que incentivem a queloniocultura para
assim atender a demanda de quelônios pela população manacapuruense.
Palavras-chave: Podocnemididae, uso, recurso natural.
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RENDIMENTO E COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DE DUAS ESPÉCIES DE BAGRES
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RESUMO: O presente trabalho avaliou o rendimento e a composição centesimal de duas espécies de

bagres capturados no Estado do Amazonas em dois ciclos sazonais, cheia e seca. Foram utilizados dez
exemplares de cada espécie, cuiú-cuiú (Oxydoras niger) e mandi-moela (Pimelodina flavipinnis) com
peso médio de 1091g e 985 e de 465 e 339g seca e cheia. Os resultados foram submetidos ao teste de
T de student (α=5%). Os percentuais obtidos para o rendimento de filé sem pele do cuiú-cuiú e mandimoela nos dois períodos sazonais (seca e cheia) foram de 21 e 25,1% e de 33 e 43% e resíduos totais
de 67,8 e 61,8; 49,1 e 45,5 respectivamente. Os teores de proteínas, lipídios, cinzas, umidade e
NIFEXT variaram dentre as espécies nos dois períodos com valores de 18 e 16; 0,82 e 1,9; 0,69 e
1,02; 79,4 e 77,8; 0,54 e 3,4 para o cuiu-cuiu e 15 e 13; 4,9 e 13,7; 0,69 e 1,2; 75,9 e 71,5; 3,9 e 0,52
para o mandi-moela respectivamente. Houve diferenças estatísticas (α=5%) dentre e entre as espécies
nos diferentes ciclos sazonais para o corte filé sem pele, que detém a preferência do consumidor local
na forma de comercialização. Os dados mostraram que os peixes estudados apresentam um excelente
rendimento de filé quando comparados a estudos de outras espécies do mesmo grupo, evidenciando o
corte como uma alternativa a ser praticada na indústria pesqueira regional. Os resíduos totais
apresentaram alto rendimento, fato que os caracterizaram como fontes em potencial a serem
aproveitados pela indústria na produção de ingrediente proteico, utilizado na fabricação de ração para
peixes e outros animais.

Palavras-chave: Bagres, indústria pesqueira, subprodutos de pescado
Apoio: CNPq; UFAM
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RESUMO: O cabeçudo Peltocephalus dumerilianus é uma das espécies de quelônios que possui a
morfologia da cabeça diferente das demais espécies de quelônios, além do mais essa espécie também
possui boa aceitação no comércio e estudos fisiológicos para estratégias de conservação e de criação
em cativeiro. Este trabalho objetivou avaliar os parâmetros hematológicos e bioquímicos do cabeçudo
P. dumerilianus de ambiente natural e mantidos em cativeiros. Foram coletados parâmetros de 28
animais entre machos e fêmeas, dos quais 7 foram oriundos de vida livre no Arquipélago de Mariuá,
Barcelos, AM, situado na bacia do médio Rio Negro, e 21 de um criadouro situado na cidade de
Manaus, AM. As coletas de amostras sanguíneas foram realizadas por meio de punção da veia femoral
com seringas heparinizadas, na qual serviram para análise dos parâmetros hematológicos e
bioquímicos. Foi utilizado o teste “t” Student para comparação entre os animais de vida livre e de
cativeiro. Dos valores biométricos analisados, observou-se indicadores de variações elevadas em
animais de cativeiro. O Eritrograma revelou diferença estatística entre os grupos de vida livre e de
cativeiro, apresentando variável do hematócrito com médias entre 22,64 e 21,13; respectivamente.
As médias encontradas para os dois grupos foram próximas àquelas relatadas em estudos realizados
com tartarugas da Amazônia P. expansa e tracajá P. unifilis, os valores médios do cabeçudo de ambos
locais para o índice hematimétrico VCM, são de 1404,4(fL) e 389,7 (fL), respectivamente, enquanto
seu valor CHCM apresentaram entre 44 g/dL e 27,93 g/dL, ou seja, os animais de cativeiro
apresentaram um VCM elevado, porém com a CHCM equivalente, descartando a possibilidade de
um quadro anêmico. Visualiza-se ainda, alteração superior e estatisticamente diferente nos níveis de
glicose do grupo de cativeiro com média 94,96 ± 18,70 mg/dL, enquanto o grupo de vida livre
apresentou 14,02 ± 8,24 mg/dL. Este resultado pode ter sido causado pelo estresse de captura, já que
estudos relatam hiperglicemia em resposta ao estresse agudo em tartarugas marinhas, assim como
para mamíferos. Quanto aos níveis de proteínas totais, contatou-se para animais de cativeiro média
de 2,30 ± 1,97 mg/dL, inferiores em relação aos animais de vida livre, com média de 4,93 ±1,48
mg/dL. Houve ainda, diferença significativa entre as médias obtidas para o colesterol, sendo para
animais de vida livre o valor de 157,93 ± 45,16 mg/dL, e para os animais de cativeiro de 87,50 ±
39,46 mg/dL. Em relação as médias encontradas para os triglicerídeos, os animais de vida livre e de
cativeiro apresentaram diferenças estatísticas significativas entre 201,75 ± 67,87 mg/dL e 466,08 ±
107,22 mg/ dL. Assim, observou-se que os valores dos parâmetros hematológicos se assemelham aos
que foram encontrados na literatura em estudos com espécies do mesmo gênero. Vale destacar, o
monitoramento da sanidade dos animais, mantidos em confinamentos e de ambiente natural. Ressaltase ainda, a escassez de literatura sobre parâmetros sanguíneos de quelônios, especificamente para P.
dumerilianus, sendo este estudo relevante para a pesquisa com a espécie no Amazonas.
Palavras-chave: Podocnemididae, sangue, répteis.
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OCORRÊNCIA DE HELMINTOS EM ESTÔMAGOS DE PEIXES COLETADOS NO
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RESUMO: Levando em consideração o possível risco à saúde através da ingestão de pescados crus
e mal cozidos que estejam contaminados com parasitas, o presente estudo objetivou verificar a
ocorrência de endoparasitas em peixes comumente encontrados no litoral norte do Brasil. A região é
caraterizada por extensas planícies de maré, entrecortadas por estuários e manguezais, sob o efeito
das elevadas descargas hídricas do Rio Amazonas gerando influência direta na dinâmica costeira.
As amostragens com caráter oportunista qualitativa foram realizadas com auxílio de pescadores,
durante os meses de janeiro e agosto de 2018 nos estuários dos rios Caeté e Pará (Baia do Marajó).
Em campo, os peixes foram identificados e mensurados o pesos em gramas (P) e o comprimento
total em cm (CT) de cada indivíduo. Em laboratório, houve a incisão abdominal para a retirada
cuidadosa dos estômagos, para posterior análise dos conteúdos estomacais sob microscópio
estereoscópico. Foi utilizado o cálculo de Prevalência para descrever a presença-ausência dos
endoparasitas discriminados. Foram coletados 254 indivíduos ao todo, destes 146 foram capturados
no estuário do Rio Caeté, cuja presença de helmintos foi constatada em 12 indivíduos. Já para o
estuário do Rio Pará 108 peixes foram analisados, com registro de helmintos em 10 indivíduos. Para
o estuário do Rio Caeté, as espécies identificadas contendo endoparasitas junto ao conteúdo
estomacal foram: Batrachoides surinamensis (7 ind.); Centropomus undecimalis (1 ind.);
Colomesus psittacus (1 ind.); Genyatremus luteus (1 ind.); e Strongylura timucu (2 ind.). Para o
estuário do Rio Pará, as espécies foram: Achirus achirus (1 ind.); B. surinamensis (6 ind.);
Cathorops spixii (1 ind.); Rhinosardinia amazonica (1 ind.); e S. timucu (1 ind.). Os endoparasitas
encontrados foram classificados em nematelmintos e platelmintos. Para os indivíduos do estuário do
Rio Caeté verificou-se nematelmintos nos estômagos de 7 indivíduos de B. surinamensis, 2
indivíduos de S. timucu e em 1 indivíduo de C. undecimalis, C. psittacus e G. luteus cada. Já
platelmintos ocorreu apenas em 2 indivíduos de B. surinamensis. Enquanto para os peixes do
estuário do Rio Pará verificou-se a presença de nematelmintos nos estômagos das espécies de A.
achirus, C. spixii, S. timucu (1 indivíduo cada), ainda sendo encontrados platelmintos nos
estômagos de 6 indivíduos de B.surinamensis e nas espécies de S. timucu e R. amazônica (1
indivíduo cada). O resultado do cálculo de Prevalência revelou que nematelmintos e platelmintos
presentes nas amostras são de 5,9% e 3,9%, respectivamente. O hábito alimentar das espécies,
assim como o seu nível trófico está diretamente relacionado à sua composição parasitária. Desta
forma podemos concluir que a contaminação por helmintos nos peixes aqui analisados, pode estar
ligada ao habito alimentar, por se tratarem em sua maioria de espécies carnívoras oportunistas, com
exceção de R. amazonica que é uma espécie plactívora. Levando em consideração também que C.
undecimalis, G. luteus e R. amazonica fazem parte da dieta das populações costeiras. Porém, mais
estudos devem ser realizados para constatar alterações ambientais nos locais amostrados, além do
efeito destes parasitas ao hospedeiro e ao demais consumidores.
Palavras-chave: Estuário; Ictiofauna, Região Costeira; Parasita
Apoio: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
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QUALIDADE DO TAMBAQUI TRATADO COM ATMOSFERA MODIFICADA
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade físico-química do tambaqui

acondicionado em câmara fria sob atmosfera modificada com gás ozônio, foram avaliadas as
variáveis, pH, N-BVT e TBA, foram utilizados 72 peixes para cada tratamento (atmosfera modificada
com ozônio e atmosfera convencional) com peso médio de 2,8 kg, as coletas para as análises físicoquímicas aconteceram em diferentes intervalos de tempo de armazenamento (0, 7, 14, 21, 28 e 35
dias), o delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado no esquema fatorial 2 x 6
(dois sistemas de armazenamento – atmosfera modificada com ozônio e atmosfera convencional e seis
tempos de coletas das amostras – 0, 7, 14, 21, 28 e 35 dias). Todos os tratamentos apresentaram
valores de pH na faixa de 6,3 – 6,5 o armazenamento com atmosfera de ozônio foi significativo
(p<0.05) notou-se que o pescado armazenado em ar atmosférico apresentou maiores valores de pH –
(6,3) quando comparados aos armazenados em atmosfera modificada de ozônio, o tipo de atmosfera
(p<0.05) foi significativo para os valores de N-BVT – (10mg N.100g-1), para os valores de TBA a
utilização de atmosfera modificada com ozônio foi significativa (p<0.05) e observou-se que os peixes
armazenados em atmosfera modificada com ozônio apresentaram menores valores de TBA –
(<1mg/kg) em relação aos tratamentos armazenados em ar atmosférico – (2mg/kg). Os valores foram
estáveis até o 14° dia de armazenamento com aumento significativo após este tempo, o uso do ozônio
em atmosfera modificada na conservação de tambaqui se mostrou eficiente, mantendo os padrões
físico-químicos de qualidade de acordo com o preconizado pela legislação, para trabalhos futuros
sugere-se que sejam realizados testes com diferentes concentrações de gás ozônio, avaliando os
parâmetros de qualidade, principalmente a oxidação lipídica.
Palavras-chave: Colossoma macropomum, peixe regional, ozônio, oxidação lipídica.
Apoio: CNPq; UFAM
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INFECÇÃO PARASITÁRIA EM Pterophyllum scalare (ACARÁ-BANDEIRA), PEIXE
ORIUNDO DA REGIÃO AMAZÔNICA.
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RESUMO: Agentes patogênicos são abundantes em climas tropicais e parasitos respondem por
uma das principais causas de enfermidades em ornamentais, podendo levar a retardo no
desenvolvimento, alteração no brilho e coloração das escamas e até à morte, o que de toda forma
pode acarretar perdas econômicas. Este estudo faz parte de uma investigação da riqueza e
diversidade parasitária, bem como dos danos histopatológicos associados a carga em Pterophyllum
scalare, importante espécie ornamental da bacia amazônica. Para tanto, foram analisados órgãos
internos de seis espécimes de acará bandeira e por meio da ferramenta histológica verificou-se
presença/ausência de patógenos, quantidade e grau de comprometimento dos órgãos afetados. Foi
lançada a mão da estatística descritiva para apresentação dos resultados. Nove órgãos internos
foram analisados e destes, fígado, baço, vesícula biliar e intestino deram resultados positivos para
algum tipo de enfermidade. Predominou a ocorrência de fases larvais da classe Cestoda, tanto em
prevalência quanto em nível de patogenicidade, pois vários exemplares apresentaram infecção por
formas encapsuladas do tipo plerocercóides, muitas causando perfurações do estroma dos órgãos,
principalmente o fígado. O grau de comprometimento e lesão destes órgãos ficou evidente, o que
nos leva a crer na interferência em suas respectivas funções e consequentemente o
comprometimento dos animais afetado. Esta investigação mostra a necessidade de ampliação dos
estudos relativos à ictiopatologia de espécies ornamentais, com intuito de conhecer os patógenos e
por luz na idéia de carreamento de problemas sanitários de nossa região para outros países ou vice
versa, o que conhecemos como transfaunação.
Palavras-chave: Acará-bandeira, Cestoda, Histopatologia, Parasitos em peixes.
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CÓDIGO DE BARRAS DE DNA COMO FERRAMENTA PARA SUBSIDIAR ESTUDOS
DE DNA AMBIENTAL NA AMAZÔNIA BRASILEIRA
*Danniel Rocha Bevilaqua1,5, Adolfo José da MOTA2, Carlos Edwar de Carvalho Freitas3,5;
Jacqueline da Silva Batista4.
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RESUMO: Em razão do gene mitocondrial COI ter sido eleito como o “DNA barcode em animais”
e dado ao crescente número de depósitos nos bancos públicos, surge a oportunidade de utilizar, não
somente os referidos bancos como suporte, mas também a metodologia do DNA barcode como
ferramenta promissora em estudos com DNA ambiental (metodologia de detecção e monitoramento
da biodiversidade). Este estudo teve como objetivo construir um banco de sequências de DNA
barcode para espécies de peixes da Ordem Characiformes e desenvolver marcadores espécieespecíficos (primers e sondas), para Prochilodus nigricans e Potamorhina altamazonica, a fim de
serem disponibilizados para estudos com DNA ambiental. Para validar os primers foi realizado o
teste in silico e in vitro (sistemas Sybrgreen e Taqman). Valores menores de CT (threshold cycle)
indicam alta concentração de DNA alvo. Amostras de 63 exemplares de Characiformes foram
coletadas em 09 locais na amazônia brasileira, identificadas por taxonomistas, depositadas na
coleção ictiológica e de Recursos genéticos do INPA e o gene COI do genoma mitocondrial
sequenciado, seguindo a metodologia padronizada do código de barras de DNA (DNA barcode). O
banco de dados gerado reuniu a sequência nucleotídica do COI de cerca de 174 exemplares de
peixes (63 geradas no presente estudo mais 111 obtidas nos bancos públicos: NCBI e Bold),
distribuídas em 33 espécies representativas de sete Famílias de Characiformes. No teste in silico, os
primers desenhados para as espécies-alvo resultaram também na amplificação de outras espécies do
mesmo gênero. No teste in vitro, utilizando o sistema Sybrgreen, os primers desenhados para P.
nigricans resultou na amplificação do fragmento alvo da referida espécie além das espécies
correlatas, que fazem parte da mesma Família (Semaprochilodus taeniurus e S. Insignis), o mesmo
ocorreu para P. altamazonica e sua correlata. Para o teste in vitro, em sistema Taqman, P. nigricans
(CT = 27,18± 0,11) foi detectada mas as espécies correlatas não foram. Potamorhina altamazonica
(CT = 22,21± 0,17) também foi detectada bem como as correlatas P. latior (CT = 23,51 ± 0,19) e P.
pristigaster (CT = 30,21 ± 0,95) porém com valores de CT maiores que da espécie alvo. Nenhum
controle negativo amplificou nos experimentos. Embora algumas espécies correlatas tenham sido
detectadas, o valor de CT obtidos para as espécies-alvos foram menores de que as obtidas para as
correlatas, o que indica maior concentração de DNA alvo, validando os primers e sondas de P.
nigricans e P. altamazonica podendo ser utilizado em pesquisas de detecção de espécies na
abordagem de DNA ambiental. Com este estudo também foi possível gerar sequências de DNA de
espécies de peixes do gene COI não existentes nos bancos públicos (NCBI e BOLDSystems).
Palavras-chave: Amazônia; DNA barcode; DNA ambiental; amazônia.
Apoio: MCTIC-INPA; UFAM e FAPEAM.
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ASPECTOS PRELIMINARES DO HÁBITO ALIMENTAR DO CAÇÃO-BAGRE
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo gerar informações preliminares sobre a dieta do Cirrhigaleus asper
(Merrett, 1973), capturado no talude continental da costa de Pernambuco, entre 7º50'26.5''S/
34º26'10.7''W e 8º20'20,6''S/34º38'51,2''W, e entre as profundidades de 240 e 600 m, com
armadilhas de fundo e espinhel vertical. Em ambas as artes de pesca a cavalinha (Scomber
scombrus) foi utilizada como isca. Em laboratório, os indivíduos foram mensurados (comprimento
total- CT), sexados e eviscerados. Os estômagos foram abertos com um corte longitudinal para
análise do seu conteúdo, identificando-se os itens alimentares ao menor táxon possível, com auxílio
de literatura especifica. Após a identificação, todas as presas foram pesadas (g) e medidas quanto ao
comprimento total (cm), sempre que possível. Em seguida, os conteúdos individuais foram
armazenados em etanol a 70%, para coleção de referência. Iscas não foram consideras itens
alimentares. Para avaliar a importância de cada item na dieta do Cirrhigaleus asper foi utilizado o
PSIRI (Prey-Speciﬁc Index of Relative Importance), onde: %PSIRI =%FOi × (%PNi +%PWi)/2. A
fim de avaliar o nível relativo de especialização na dieta da espécie, a amplitude do nicho trófico,
foi empregado o índice padronizado de Levins (Bi) (Krebs, 1999). O índice assume valores de 0 a 1,
com os valores baixos (<0,6) indicando uma dieta dominada por poucos itens alimentares, caso dos
predadores especialistas, e valores altos (>0,6), indicando uma dieta mais generalista. Foram
analisados 18 estômagos, dos quais 14 apresentaram algum conteúdo e quatro estavam vazios. O
Cirrhigaleus asper, apresentou um espectro trófico relativamente limitado, com nove categorias de
presas, incluindo cefalópodes, crustáceos e teleósteos, distribuídas em quatro famílias e duas
espécies. Os cefalópodes foram a principal presa (49,17% PSIRI), com o Octopus vulgaris, como
presa dominante (35,0% PSIRI). Os Teleósteos não identificados apresentaram 25,1% PSIRI da
dieta. Segundo o Índice padronizado de Levins (Bi: 0,45), o Cirrhigaleus asper, apresentou uma
dieta dominada por poucos itens alimentares, caracterizando uma dieta especializada,
principalmente em cefalópodes.
Palavras-chave: elasmobrânquios, predadores especialistas, PSIRI.
Apoio: CAPES
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APLICAÇÃO DA CURVA DE CORREÇÃO DE KETCHEN (1975)
PARA DETERMINAÇÃO DE BANDAS DE CRESCIMENTO PERDIDAS EM ESPINHOS
DAS NADADEIRAS DORSAIS DE TUBARÕES SQUALÍDEOS
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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo avaliar a aplicabilidade da curva de correção de
Ketchen (1975) na determinação de bandas de crescimento em espinhos presentes nas nadadeiras
dorsais de tubarões Squalídeos da espécie Squalus cf. albicaudus. No período de outubro de 2014 a
março de 2018, foram coletados 86 exemplares da espécie em profundidades entre 200 a 500 m ao
longo da costa de Pernambuco através de doze cruzeiros científicos a bordo do barco de pesquisa
Sinuelo, da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), utilizando-se espinhéis mistos e
armadilhas de fundo (covos). Uma vez embarcados e medidos quanto ao seu comprimento total
(CT; em mm), todos os espécimes tiveram os espinhos das suas nadadeiras dorsais coletados e
igualmente medidos quanto ao seu comprimento total (CTE; em mm). As estimativas de idade
foram baseadas nas bandas pigmentadas do primeiro espinho, associadas às cristas de esmalte,
encontradas na superfície das estruturas, as quais se formam com periodicidade anual para sua
congênere S. acanthias. Posteriormente, foi utilizado o método da curva de correção de Ketchen
(1975) para a determinação da quantidade de bandas perdidas pelo desgaste. A curva foi gerada
através das idades determinadas para espinhos considerados não desgastados, ou seja, com diâmetro
do ponto de desgaste (DPL; em mm) igual ou inferior ao diâmetro da base do esmalte (DBE; em
mm) encontrado nos indivíduos que apresentaram 1 ano de idade (2,30 mm). Não foram
encontradas diferenças significativas entre os sexos para a correlação CTE-CT (ANCOVA, F =
2,006, p = 0,1614). Com isso, a curva de correção foi unificada, sendo constituída pelos sexos
agrupados. Dos 86 espécimes coletados, 42 eram fêmeas (220,0 a 860,0 mm em CT; 622,46 mm ±
105,73) e 44 machos (241,0 a 554,0 mm em CT; 486,39 mm ± 67,02). A forte correlação CTE-CT
confirmou a estrutura como sendo adequada para o estudo da idade (CT= 10,9841 CTE + 60,2694,
r2 = 0,8601, n = 70). Para a construção da curva de correção de Ketchen foram utilizados 44
espinhos, obtendo-se a seguinte equação da curva determinada por: Idade = 0,4687 DBE 1,9412 (r2=
0,8235). Foram corrigidas as idades para 69 indivíduos, dos quais 53 tiveram o incremento etário
entre 1 e 9 bandas. Incrementos entre 1 e 3 bandas foram os que apresentaram maior percentual
(68,12%) enquanto 7 e 8 foram inexistentes na análise. A ausência de correção para 16 indivíduos
devido ao baixo DPL representou 23,19% do total. Com a aplicação da curva de correção de
Ketchen, a maior idade, determinada inicialmente pelas leituras como sendo 20 anos, foi aumentada
para 24 anos. Como a leitura é realizada em espinhos externos, as intempéries podem ser fator
determinante na contagem de bandas, levando a subestimação da idade. Com isso, a aplicação da
curva demonstrou ser uma forma relativamente fácil e rápida de se aumentar a precisão na
determinação da idade em tubarões Squalídeos.

Palavras-chave: Squalus cf. albicaudus; Idade; Incremento; Pernambuco.
Apoio: CNPq; CAPES.
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ESTRUTURA POPULACIONAL DO Squalus cf. albicaudus CAPTURADO NA COSTA DE
PERNAMBUCO, BRASIL

Sidney Marcelo Victor de Andrade ¹; Pollyana Christine Gomes Roque ²*;
Danielle de Lima Viana3; Fábio Hissa Vieira Hazin4.
¹sidney_marcelo95@hotmail.com
Mestrando
em
Recursos
Pesqueiros
e
Aquicultura/UFRPE.
²pollyana_cgr@hotmail.com Doutoranda em Recursos Pesqueiros e Aquicultura/ UFRPE. ³vianadl@yahoo.com
Doutora em Oceanografia/ UFPE. 4fhvhazin@terra.com.br Professor Doutor do departamento de Pesca e Aquicultura/
UFRPE.

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo obter informações sobre a estrutura
populacional e a biologia reprodutiva da espécie Squalus cf. albicaudus capturada na costa de
Pernambuco, Brasil. As capturas ocorreram entre outubro de 2014 e março de 2018 em
profundidades que variaram entre 200 e 600 m. Os animais coletados foram levados ao Laboratório
de Oceanografia Pesqueira (LOP) onde foram sexados, medidos (mm) e pesados (g), retirando-se,
em seguida, o sistema reprodutor para mensurações de seus órgãos e classificação dos estágios de
maturação. Para o entendimento da estrutura populacional, a proporção sexual foi calculada,
avaliando-se, também, a distribuição de frequência de comprimento e a relação peso x
comprimento. Além disso, o tamanho de primeira maturação foi estimado. A proporção sexual não
mostrou diferença significativa entre os sexos (1F: 1M). O comprimento total médio foi de 613 mm
para as fêmeas e de 485 mm para os machos. As fêmeas apresentaram alometria levemente negativa
(b= 2,97), enquanto os machos apresentaram alometria positiva (b = 3,16), indicando um
crescimento corporal proporcionalmente maior nas fêmeas e um maior ganho de biomassa nos
machos. O tamanho de primeira maturação estimado para os machos (452,1 mm), por sua vez, foi
menor do que o obtido para as fêmeas (571,4 mm).
Palavras-chave: alometria; Elasmobranchii; L50; Squalidae.
ABSTRACT: The present study aimed to understand about the population structure and
reproductive biology of Squalus cf. albicaudus caught off Pernambuco coast, Brazil. Catches
occurred between October 2014 and March 2018 at depths ranging from 200 to 600 m. In the
Laboratório de Oceanografia Pesqueira (LOP), the specimens were sexed, measured (mm) and
weighed (g), then they were eviscerate for analysis of reproductive system. To understand the
population structure, the sex ratio was calculated, as well as the distribution of length frequency and
length-weight relationship. Furthermore, the first maturation size was estimated. Sex ratio showed
no significant difference between genders (1F: 1M). The total length averaged was 613.0 mm for
females and 485.0 mm for males. Females revealed slightly negative allometry (b = 2.97), while
males showed positive allometry (b = 3.16), indicating a proportionally higher body growth in
females and a greater biomass gain in males. The first maturation size estimated for males (452.1
mm), in turn, was smaller than that obtained for females (571.4 mm).
Key words: Allometry; Elasmobranchii, L50; Squalidae.
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1. INTRODUÇÃO
Realizada nos oceanos de todo o mundo, a pesca marítima é extremamente importante, não
só pelo aspecto econômico, mas também, por sua função social (RODRIGUES e GIUDICE, 2011)
e de segurança alimentar, tendo resultado em uma produção total desembarcada em 2016 igual a
79,3 milhões de toneladas (SOFIA, 2018).
Populações de grandes peixes no mundo inteiro, porém, têm sido afetadas direta ou
indiretamente por diversas atividades antrópicas, incluindo o rápido crescimento da pesca; os altos
níveis de mortalidade por captura incidental; e a degradação de importantes áreas de berçário e
outros habitats críticos para o seu desenvolvimento. Como resultado, vários dos seus estoques se
encontram em situação de plena explotação ou mesmo de depleção.
Para que se possa desenvolver e implementar estratégias adequadas para assegurar a
conservação das espécies pelágicas e demersais de profundidade, e a sustentabilidade da atividade
pesqueira incidente sobre as mesmas, torna-se essencial, portanto, a coleta de dados sobre suas
características biológicas e ecológicas (CAMHI et al., 1998).
Para se compreender os aspectos fisiológicos e a estrutura populacional de uma determinada
espécie, é muito importante o conhecimento parâmetros populacionais como a proporção sexual, a
distribuição de frequência de comprimento, a relação peso-comprimento e, do ponto de vista
reprodutivo, especialmente o tamanho de primeira maturação sexual.
O tamanho de primeira maturação (L50), comprimento no qual metade da população está
apta a se reproduzir, é um importante parâmetro na gestão pesqueira, com vistas a assegurar a
manutenção da parcela reprodutiva da população capaz de repor as perdas pela mortalidade natural
e por pesca (KING, 1995). A relação peso-comprimento é outro importante parâmetro para o
entendimento do crescimento de peixes, já que define a correlação entre o ganho de peso e a taxa de
crescimento corporal do animal (BEYER, 1991). Quando a variação proporcional entre essas
variáveis, com valor de coeficiente de equilíbrio (β) = 3, significa que o animal possui uma taxa de
crescimento em peso proporcional ao comprimento, chamado de crescimento isométrico (HUXLEY
e TEISSIER apud GAYON, 2000). Quando as taxas de crescimento variam acima ou abaixo desse
valor, o crescimento é dito alométrico, podendo ser negativo ou positivo (HUXLEY e TEISSIER
apud GAYON, 2000). Entender o crescimento do peso em relação ao comprimento do animal,
portanto, é importante para se compreender a condição das populações de peixes, a partir do
chamado fator de condição e também para se estimar a biomassa a partir de dados de distribuição de
frequência de comprimento (BOLGER e CONNOLLY, 1989).
Tubarões e raias, peixes cartilaginosos pertencentes à classe Chondrichthyes e à subclasse
Elasmobranchii (BIGELOW e SCHROEDER, 1953) são caracterizados, em geral, por apresentarem
baixa fecundidade, ciclos de vida longos, reprodução complexa e maturação tardia, além de serem
k-estrategistas e ocuparem o topo da cadeia trófica (STEVENS et al., 2000).
O entendimento acerca da estrutura e dinâmica populacional de uma determinada espécie,
por sua vez, é de extrema importância para se assegurar a sua conservação, por meio de um manejo
eficiente, tornando, assim, necessário o estudo da sua biologia, incluindo informações como
tamanho de maturação, fecundidade, idade, crescimento e longevidade (NATANSON et al., 2002).
Sendo assim, o presente trabalho teve o intuito de avaliar alguns aspectos da estrutura populacional
da espécie Squalus cf. albicaudus, elasmobrânquio de profundidade capturado na costa de
Pernambuco.
2- MATERIAL E MÉTODOS
A área estudada está compreendida na costa de Pernambuco, caracterizada por ter fundo
plano, presença de recifes de arenito e plataforma continental curta, se estendendo até 42 km de
largura e com profundidade de 60 m, na sua margem externa (COUTINHO, 1996). As capturas
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foram realizadas no talude continental, entre 7º50'26.5''S/34º26'10.7''W e 8º20'20,6''S/
34º38'51,2''W, e entre as profundidades de 240 e 600 m, com armadilhas de fundo e espinhel
vertical. O número de lances variou entre 1 e 4 por cruzeiro, incluindo o lançamento de duas linhas
de covos e um espinhel. Os covos são armadilhas de metal com entrada arredondada, emalhada com
tela de plástico, tendo sido utilizados 3 diferentes formatos e dimensões: grande retangular (2,00 x
0,90 x 0,30 m), médio retangular (2,00 x 0,60 x 0,20 m) e redondo (1,00 x 0,60 x 0,30 m). O
espinhel era formado por um cabo principal com 50 linhas secundárias (alças), com um anzol
circular na sua extremidade. Em ambas as artes de pesca, a cavalinha (Scomber scombrus Linnaeus,
1758) foi utilizada como isca. Nos covos, a isca era fixada na região central a partir de uma rede de
náilon, tendo sido utilizado aproximadamente 1 kg/covo/lançamento. Os aparelhos de pesca foram
sinalizados por boias e bandeiras com luzes intermitentes, que auxiliaram na sua localização no
momento de retirada da água. As operações de pesca foram conduzidas pelo barco de pesquisa
“Sinuelo” pertencente ao Departamento de Pesca e Aquicultura (DEPAq) da Universidade Federal
Rural de Pernambuco (UFRPE).
No Laboratório de Oceanografia Pesqueira (LOP), do DEPAq/ UFRPE, os indivíduos
capturados foram inicialmente sexados e mensurados. Em seguida, o sistema reprodutor foi retirado
para medição dos seus diversos órgãos, incluindo comprimento e largura, em centímetros, e peso
total, em gramas. Uma vez medidos, todos os órgãos foram imersos em solução de formol a 10%
por 24 horas. Após esse tempo, os testículos e ovários foram clivados e recolocados na mesma
substância por mais 24 horas, tendo sido, na sequência, imersos em álcool etílico, com concentração
de 70%.
A análise macroscópica das gônadas foi adaptada da tabela de descrição do sistema
reprodutor dos elasmobrânquios vivíparos, proposta pela ICES (2013), com os indivíduos tendo
sido classificados de acordo com a descrição de cada estágio. Após a medição do comprimento e
largura do útero, os mesmos foram abertos para verificação da presença/ ausência de ovos ou
embriões, com os mesmos, sempre que presentes, tendo sido contados e, no caso dos embriões,
sexados.
A proporção sexual foi calculada através da razão entre fêmeas e machos capturados (PSC),
em idade reprodutiva (PSR) e embrionária. Para avaliar a significância estatística das diferenças
observadas na proporção sexual (PSC e PSR), foi utilizado o teste de Qui quadrado (χ²), a partir da
formula X = ∑ ((O – E) ² /E), no qual O= frequência observada e E= Frequência esperada.
Para se determinar a amplitude das classes da distribuição da frequência de comprimento
dos animais coletados foi aplicada a equação: k = 1 + 3,322(log10 N), na qual k é a amplitude a ser
encontrada e N é o tamanho amostral. Para se determinar em quantas classes os valores deveriam
ser divididos foi utilizada a formula: w= R/k, onde w é o número de classes e R é a diferença entre o
maior e o menor comprimento presentes na amostra (VAZZOLER, 1996).
A relação peso x comprimento foi avaliada a partir da função de regressão potencial Y= aX b
onde Y, a variável peso, é dependente de X, a variável comprimento. Em seguida os dados foram
linearizados, a partir da formula logY= Log a + b logX, para uma melhor representação gráfica,
além de permitir a realização do teste T de Student, comparando-se o valor do coeficiente de
equilíbrio “b” ao valor de isometria= 3, valor que indica que peso e comprimento aumentam
igualmente. Caso b> 3, a espécie possui crescimento alométrico positivo, no qual a taxa de aumento
de biomassa é maior que a do crescimento; caso b< 3, a alometria é negativa com a taxa de
crescimento do animal sendo maior do que o ganho de peso.
O tamanho de primeira maturação (L50) foi calculado através da formula P= 1/(1+exp[-|b|(LL50)], na qual P é a proporção de espécimes maduros, b é coeficiente angular, L é o valor médio das
classes de comprimento e L50 = |a/b|, sendo necessária a linearização do modelo para a obtenção dos
valores de a e b (KING, 1995). O L95 também foi estimado com a finalidade de se determinar em
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qual comprimento 95% da coorte estará apta a se reproduzir, utilizando-se a mesma formula
sobrescrita.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Entre outubro de 2014 e março de 2018, foram capturados 110 indivíduos de S. cf.
albicaudus: 55 fêmeas (15 imaturas, 5 capazes de reproduzir, 17 em gestação inicial, 14 em
gestação média e 4 em gestação final), e 53 machos (4 imaturos, 5 em desenvolvimento, 23 capazes
de reproduzir e 21 ativos). Não foram observadas diferenças estatisticamente significativas entre os
sexos, nem em relação ao total de animais capturados (PSP), nem em relação aos que já se
encontravam em idade reprodutiva (PSR), nem em relação aos embriões (Tabela 1). A fecundidade
uterina média foi igual a três embriões, variando entre 1 e 8. Hazin et al. (2006) descreveram alguns
aspectos reprodutivos do Squalus megalops capturado na costa nordeste do Brasil, espécie que
corresponde ao S. cf. albicaudus avaliado no presente estudo, com a alteração da nomenclatura
tendo sido o resultado de uma revisão do gênero Squalus (VIANA et al., 2016). Os estudos sobre o
Squalus megalops realizados por Hazin et al. (2006), porém, indicaram uma proporção sexual com
uma forte predominância de fêmeas (5:1), diferentemente do encontrado neste trabalho, no qual não
foram detectadas diferenças estatisticamente significantes. As possíveis razões para essa forte
discrepância podem estar ligadas à segregação sexual por área ou profundidade, conhecida para o
gênero. No presente estudo, também não houve diferença significativa no fator reprodutivo da
espécie, nem na proporção sexual dos embriões, com uma fecundidade uterina muito próxima ao
observado por HAZIN et al. (2006) e por YIGIN e ISMEN (2013), para as espécies Squalus
acanthias e Squalus megalops, respectivamente, ambos com fecundidade média de 4 embriões por
fêmea.
Tabela 1- Proporção sexual dos indivíduos capturados pela pesca (PSP), dos indivíduos adultos, em
idade reprodutiva (PSR), e entre os embriões do cação bagre de cauda branca (S.
albicaudus), capturado no litoral de Pernambuco, Brasil, entre outubro de 2014 e março de
2018. F= Fêmea, M= Macho, SNI= sexo não identificado.
PSP
PSR
EMBRIÕES

F
55
41
33

M
53
44
27

SNI
30

TOTAL
108
85
90

F/M
1,03
0,93
1,22

Χ²
0,37
0,11
0,60

P
0,84
0,7449
0,4306

A distribuição de frequência absoluta de comprimento total foi dividida em 8 classes com
intervalos de 79 mm entre elas. O comprimento total dos exemplares examinados variou de 231mm
a 860 mm, para fêmeas, com uma moda entre 546 e 625 mm (n= 26) (média= 613 mm); e de 244
mm a 542 mm, para os machos, com uma moda de 467 e 546 mm (n= 45) (média= 485 mm). O
número de indivíduos nas primeiras classes de comprimento foi baixo para ambos os sexos (Fig. 1).
O tamanho de primeira maturação das fêmeas (Fig. 2) foi estimado em 571,4 mm, podendo
variar entre 554,4 e 589,0 mm (α= 0,05), enquanto que para os machos o valor médio foi igual a
452,1 mm, com uma variação de 400,5 a 478,8 mm (α= 0,05). O comprimento em que 95% das
fêmeas e machos da população atingem a capacidade reprodutiva foi de 649,3 e 502,9 mm,
respectivamente, sugerindo que as fêmeas tenham um desenvolvimento mais lento quando
comparadas aos machos.
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Figura 1 - Distribuição de classe de comprimento do S. cf. albicaudus capturado na costa de
Pernambuco - Brasil, por sexo, entre outubro de 2014 e março de 2018.

Figura 2- Tamanho de primeira maturação (L50) estimado para machos e fêmeas de S. cf.
albicaudus, capturados no litoral de Pernambuco- Brasil, entre outubro de 2014 e março de
2018.
A variação do L50 encontrada é considerada alta para o gênero e pode estar atrelada a uma
menor taxa de crescimento nos machos. Esses valores, porém, são próximos aos relatados por Hazin
et al. (2006), para S. megalops, que encontraram uma amplitude ainda maior, com o tamanho de
maturação para fêmeas situando-se em 588,0 mm, contra o intervalo entre 430,0 e 480,0 mm, para
os machos. Já no S. acanthias, a diferença é menor, com as fêmeas e os machos chegando à
maturidade com, respectivamente, 564,0 e 528,0 mm (YIGIN e ISMEN 2013).
Hazin et al. (2006) encontraram um comprimento médio para os machos de S. megalops
igual a 641,6 ± 72,0 mm, enquanto que para as fêmeas o valor foi de 472,4 ± 45,5 mm,
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aproximadamente 170 mm de diferença, situação oposta ao presente trabalho, em que o
comprimento médio das fêmeas (613 mm) foi bem maior do que o dos machos (485 mm) de S.
albicaudus. Levando-se em consideração que o tamanho de primeira maturação das fêmeas em
ambas as espécies é maior que o dos machos, é possível que o presente trabalho tenha realizado
capturas na área reprodutiva da espécie, no talude continental, enquanto Hazin et al. (2006) podem
ter realizado capturas em diferentes profundidades, tendo, assim, acesso a um número maior de
classes de comprimento.
Para as fêmeas, a relação peso eviscerado x comprimento total (Fig. 3) apresentou um valor
de b= 2,97 (R² = 0,9803), indicando uma alometria levemente negativa, enquanto que para os
machos (Fig. 4) b= 3,16 (R² = 0,9672), indicando uma alometria positiva, um maior incremento de
peso do que de tamanho, na taxa de crescimento. De acordo com a correlação entre fecundidade
uterina e o comprimento das fêmeas gestantes (Fig. 5) pode-se observar que as maiores fêmeas
tendem a gerar um número maior de embriões.
De acordo com Yigin e Ismen (2013), fêmeas de S. acanthias possuem alometria positiva no
seu crescimento, enquanto que os machos apresentam alometria negativa, tendência, portanto,
contrária àquela observada para o S. albicaudus. Esta diferença pode estar relacionada à estratégia
reprodutiva da espécie aqui estudada, uma vez que as fêmeas podem necessitar de um maior espaço
na cavidade celomática para dar suporte ao crescimento embrionário, consequentemente, investindo
sua energia no crescimento corporal, enquanto que nos machos, este investimento acontece no
ganho corporal visto não terem a necessidade de mais espaço na cavidade celomática.
Embora não haja machos de tamanho intermediário na presente amostragem (300 a 420
mm), o clásper parece apresentar um crescimento abrupto, servindo possivelmente como um bom
indicador da maturação sexual, em conjunto com o seu estágio de calcificação, coincidindo com o
comportamento descrito por Yigin e Ismen (2013), para o S. acanthias, e por Hazin et al. (2006)
para os S. megalops.

Figura 3- Relação Peso Eviscerado (PE) x Comprimento Total (CT) de fêmeas de S. cf. albicaudus
capturadas no litoral de Pernambuco, Brasil, entre outubro de 2014 e março de 2018.
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Figura 4- Relação Peso Eviscerado (PE) x Comprimento Total (CT) de machos de S. cf. albicaudus
capturados no litoral de Pernambuco, Brasil, entre outubro de 2014 e março de 2018.

Figura 5- Comprimento total (CT) das fêmeas x fecundidade uterina do Squalus cf. albicaudus
capturado na costa de Pernambuco, Brasil, entre outubro de 2014 e março de 2018.

4- CONCLUSÃO
O cação bagre de cauda branca apresenta proporção sexual equilibrada de uma fêmea para
um macho, tanto na pesca quanto na natalidade. O maior comprimento médio das fêmeas (613,0
mm) em relação aos machos (485,0 mm) pode resultar tanto de uma segregação sexual por tamanho
como de um crescimento diferenciado entre os sexos.
As fêmeas exibiram uma alometria negativa, com a taxa de crescimento em tamanho sendo
maior que em peso, diferentemente dos machos, provavelmente em razão desses últimos terem um
custo energético menor para o amadurecimento reprodutivo, podendo transferir, assim, mais energia
para o ganho de massa. Pela mesma razão, provavelmente, os machos atingem a maturação sexual
antes das fêmeas (452,1 mm x 571,4 mm).
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EFEITO OVICIDA DOS ÓLEOS ESSENCIAIS DE Lippia alba, Lippia sidoides e Lippia
gracilis SOBRE O ACANTOCÉFALO Neoechinorhynchus buttnerae.
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RESUMO: O tambaqui (Colossoma macropomum) é a espécie nativa mais cultivada no Brasil e a
mais importante para a economia da região norte do país. Entretanto a acantocefalose causada por
Neoechinorhynchus buttnerae tem sido um dos maiores desafios para a produção desta espécie e,
diante disso, formas de intervenção no ciclo de vida desse parasito devem ser estudadas. Este estudo
objetivou avaliar o efeito de óleos essenciais do gênero Lippia spp., sendo elas o alecrim pimenta
(L. sidoides), alecrim de tabuleiro (L. gracilis) e erva cidreira (L. alba) sobre os ovos do
acantocéfalo, afim de definir uma alternativa que inviabilizasse o sucesso de completar o seu ciclo
de vida . Para tanto, os intestinos de peixes naturalmente parasitados por N. buttnerae foram
extirpados e os parasitos foram coletados e colocados em placas de petri contendo solução salina
0,9% NaCl, onde foram sexados, através de suas características morfológicas. Nas fêmeas grávidas
selecionadas (n=20), realizou-se uma pequena ruptura na parte posterior do corpo, para que
liberassem os ovos na placa de petri onde estavam inseridas. Um pool de ovos de todas as fêmeas
utilizadas foi distribuído entre as unidades experimentais, que consistiam em placas de 12 poços
contendo as diluições seriadas dos óleos essenciais (0.5, 1, 2, 5 e 10 mg mL-1), além de um controle
água + tween 3% (meio diluidor dos óleos essenciais), totalizando o volume de 1 mL em cada
placa. Após 24h de exposição a cada óleo, uma alíquota de 200 µL dos ovos era retirada e corada
com 2 µL de eosina básica, para observação em microscópio. De acordo com a penetração ou não
do corante através da membrana, os ovos foram caracterizados como viáveis, inviáveis, e os
acântores eclodidos foram contabilizados e todo o experimento foi realizado em triplicata. Com os
resultados obtidos, observou-se que o óleo essencial de L. alba promoveu uma eclosão maior que a
mortalidade, em todas as diluições utilizadas e apresentou baixa eficácia para o controle de ovos de
N. buttnerae, inviabilizando menos de 35% dos ovos mesmo em maiores concentrações. Por outro
lado, o óleo essencial de L. gracilis apresentou 100% de eficácia para inviabilização de ovos na
maior concentração, entretanto em todas as outras diluições utilizadas a eclosão de ovos e a
integridade da membrana se mantiveram. Por fim, o óleo de L. sidoides apresentou mais de 50% de
eficácia contra a eclosão de ovos já na concentração de 2 mg mL-1, alcançando 100% de eficácia na
maio concentração, em um efeito dose dependente. Com isso, podemos concluir que L. sidoides foi
a espécie mais eficaz para invializar ovos N. buttnerae. No entanto, devido ao alto custo inerente à
esta prática, sua utilização pode ser extrapolada apenas para criações de tambaqui em pequena
escala, essencialmente em ambiente controlados.
Palavras-chave: Aquicultura, tambaqui, acantocefalose, fitoterápicos.
Apoio: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Processo: 402434/20161)
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CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE ALIMENTAR DA
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O Parque Nacional do Cabo Orange (PNCO) constitui-se em uma área cuja proteção é
fundamental para proporcionar o restabelecimento de diversas populações de peixes de
mar e de água doce, funcionando como ponto seguro para a procriação. Este trabalho
teve como objetivo caracterizar a atividade alimentar da ictiofauna amostrada na área do
PNCO. As coletas ocorreram entre janeiro de 2014 e outubro de 2015, totalizando seis
expedições de campo. As amostragens foram realizadas em quatro pontos próximos à
linha de costa e cinco pontos de amostragem experimental no entorno do PNCO. Em
cada ponto de coleta foram utilizadas redes de emalhar com diferentes tamanhos de
malha e espinhel com anzóis no 2 e 3, expostos por duas horas em cada ponto de coleta e
os indivíduos coletados foram armazenados com a devida identificação e conservados
em gelo na urna da embarcação. Em laboratório, todos os indivíduos amostrados foram
identificados, posteriormente foram pesados e medidos. Após a retirada das gônadas e
dos estômagos, ocorreu a determinação dos índices de repleção, foi realizada a análise
da atividade alimentar foi baseada na metodologia proposta por Viana (2006). Após a
identificação dos itens alimentares e inclusão destes em categorias. Analisando a
atividade alimentar da ictiofauna, observou-se grande porcentagem de estômagos vazios
em todos os pontos de amostragem Somando as porcentagens dos itens, no Cunani
temos o valor de 56%, o que pode sugerir que seja uma área de alimentação para
algumas espécies. Por períodos de coleta, observou-se maiores porcentagens para o
índice de repleção estomacal 1 (vazio), exceto para o mês de maio de 2014. O índice de
repleção 2 foi mais significativo no mês de maio/2014 (92,4%). Os índices 3 e 4 não
apresentaram valores significativos. Esses valores demonstram que, de modo geral, a
alimentação não é a função principal das áreas do PNCO no ciclo de vida ictiofauna.
Observou-se que há predominância de espécies carnívoras, seguida por onívoras, que
são aquelas que consomem uma grande variedade de itens, como peixes, crustáceos,
detritos e até mesmo zooplâncton. Também foram registradas espécies
detritívoras/planctófagas, que são aquelas que se alimentam tanto de detritos quanto de
organismos do plâncton de forma geral. As categorias peixe, camarão e caranguejo
totalizam 65% dos itens preferenciais das espécies carnívoras. Os detritos encontrados,
em maioria, eram compostos por resíduos de digestão de vegetais ou sedimentos
ingeridos ocasionalmente durante a captura de presas. Essa categoria foi encontrada nos
estômagos de representantes das famílias Ariidae, Pimelodidae, Aspredinidae e
Mugilidae. Os resultados do presente estudo se constituem em um dos primeiros
esforços para o entendimento da atividade alimentar das comunidades de peixes
estuarinos e marinhos do Parque Nacional do Cabo Orange.
Palavras-chave: repleção; categorias alimentares; peixes.
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RECRIA DE TAMBAQUI COLOSSOMA MACROPOMUM EM ÁGUA CLARA E SISTEMA
DE BIOFLOCOS COM REUSO DE ÁGUA
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RESUMO: A produção aquícola realizada de forma desordenada pode provocar alguns problemas
ambientais como a contaminação ou destruição dos corpos hídricos. Pensando nisso algumas
tecnologias vêm sendo empregadas com objetivo de reduzir essa problemática, dentre elas, a
tecnologia de bioflocos (BFT) é considerada mais sustentável por ser um sistema de produção
fechado sem ou com a mínima troca de água. O presente trabalho teve por objetivo verificar a
qualidade da água e o desempenho zootécnico de juvenis de tambaqui Colossoma macropomum em
água clara e sistema de bioflocos com reuso de água. Os juvenis de tambaqui (2,53±1,27 g) foram
distribuídos aleatoriamente por 15 dias em uma densidade de 250 peixes/m³ em três tratamentos:
(AC) criação de tambaqui em água clara (sem bioflocos, controle), (TBFT5%) com inóculo de 5%
do volume de água de uma produção BFT anterior e (TBFT0%) em sistema BFT iniciado sem
inóculo, com duas repetições cada. Os parâmetros de qualidade água aferidos foram a temperatura,
pH, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, amônia total e nitrito. Para o desempenho
zootécnico dos tambaquis foram avaliados os parâmetros: sobrevivência, ganho de peso e
produtividade. Tanto os parâmetros de qualidade de água, com exceção do pH (p<0,05), como os de
desempenho zootécnico dos peixes, não diferiram estatisticamente (p>0,05) entre os diferentes
sistemas de criação. Os resultados encontrados estão provavelmente relacionados ao fato do sistema
de bioflocos não ter maturado completamente durante o período de estudo. Portanto, conclui-se que
reuso de 5 % da água de uma produção anterior de BFT não foi suficiente para contribuir com a
melhoria da qualidade de água e desempenho zootécnico de tambaquis em BFT durante o período
de 15 dias.

Palavras-chave: BFT; Juvenis; Piscicultura

ABSTRACT: The disorderly aquaculture production can cause some environmental problems,
such as contamination or destruction of water bodies. With this in mind, some technologies have
been employed in order to reduce this problem, among them, biofloc technology (BFT) is
considered more sustainable because it is a closed production system without or with minimal water
exchange. The present work aimed to verify the water quality and zootechnical performance of
juveniles of tambaqui Colossoma macropomum in clear water and biofloc system with water reuse.
Tambaqui juveniles (2.53±1.27 g) were randomly distributed for 15 days at a density of 250 fishs
m-³ in three treatments: (AC) clear water tambaqui breeding (without bioflocs, control), (TBFT5 %)
with inoculum of 5% of the water volume of a previous BFT production and (TBFT0%) in BFT
system started without inoculum, with two repetitions each. The water quality parameters measured
were temperature, pH, dissolved oxygen, electrical conductivity, total ammonia and nitrite. For the
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zootechnical performance of tambaqui the following parameters were evaluated: survival, weight
gain and productivity. Both water quality parameters, except pH (p <0.05) and fish zootechnical
performance, did not differ statistically (p> 0.05) between the different rearing systems. The results
found are probably related to the fact that the biofloc system did not fully mature during the study
period. Therefore, it is concluded that reuse of 5% of water from a previous BFT production was
not sufficient to contribute to the improvement of water quality and zootechnical performance of
BFT tambaqui over the 15 day period.
Key words: BFT; Juveniles; Pisciculture.
1-INTRODUÇÃO
O desenvolvimento descontrolado do setor aquícola pode provocar alguns problemas
ambientais como disseminação de doenças associadas a criação por manejo inadequado, introdução
de espécies exóticas no ambiente natural e geração de efluentes com alta concentração de nutrientes
e matéria orgânica (PRIMAVERA, 2006). Portanto, a utilização de práticas ambientalmente
amigáveis na aquicultura desponta como uma alternativa mais sustentável e de menor impacto
ambiental.
Entre as tecnologias que vem sendo empregadas no setor da aquícola, o sistema de bioflocos
(BFT) vêm se popularizando nos últimos anos e é considerada uma técnica sustentável por não
realizar trocas e/ou utilizar reposição mínima de água ao longo da produção (CRAB et al., 2009).
Esse sistema tem como princípio reciclar nutrientes através de uma elevada relação
carbono/nitrogênio na água, a fim de estimular o crescimento de bactérias heterotróficas que
convertem amônia em biomassa microbiana, e que ainda suplementam a alimentação dos
organismos aquáticos criados com hábito alimentar filtrador (AVNIMELECH, 2007). Os bioflocos
podem alcançar níveis de proteína bruta de até 50% de proteína bruta (ROCHA et al., 2012), o que
os tornam um alimento interessante para os animais no sistema produtivo, com a possibilidade da
redução das taxas de arraçoamento e, consequentemente, dos custos da produção aquícola com a
alimentação. Além disso, a tecnologia BFT por ser um sistema fechado de produção permite a
redução dos custos com bombeamento de água, minimizando também os riscos de introdução de
patógenos oriundos da água externa, além de diminuir a contaminação do ambiente com o descarte
de efluentes da produção aquícola (BURFORD et al., 2003). Quando comparado aos sistemas
tradicionais de criação, a tecnologia BFT oferece uma alternativa mais econômica com a redução de
despesas de uso de água em torno de 30% e adicionalmente o ganho potencial em relação a
diminuição das despesas com alimentação, tornando-se uma alternativa mais sustentável para o
desenvolvimento da aquicultura (AVNIMELECH, 2009).
Segundo Mercante et al., (2007), a manutenção dos parâmetros de qualidade da água dentro
das faixas ideais ou de tolerância para cada espécie é de fundamental importância, já que os fatores
físicos e químicos de qualidade da água podem interferir diretamente no desempenho zootécnico
dos organismos aquáticos, consequentemente afetando o sucesso econômico da produção. Sant’ana
de Faria et al. (2013) ressaltam que o desempenho dos organismos pode variar de acordo com a
espécie, densidade, sistema utilizado, qualidade da água e qualidade do alimento utilizado.
O tambaqui (Colossoma macropomum) desponta como um dos peixes nativos mais
importantes na piscicultura brasileira, sendo a principal espécie nativa produzida no país (IBGE
2018; PEIXEBR, 2019). A espécie apresenta hábito alimentar onívoro com tendência
zooplanctófaga na fase jovem (SILVA et al., 2003), essas características são importantes para que o
animal tenha a capacidade de consumir os bioflocos. Esta espécie possui ainda características
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biológicas e zootécnicas, tais como: tolerância a baixos níveis de oxigênio dissolvido (ALMEIDAVAL et al., 1993) e a elevados níveis de amônia (MARCON et al ., 2004) e de nitrito (COSTA et
al., 2004); a variações de pH (ARIDE et al., 2007) e temperatura na água (AFFONSO et al., 2002),
elevada eficiência na conversão de proteína da dieta, fácil adaptação ao confinamento e
arraçoamento (COSTA et al., 2016); facilidade da reprodução artificial em laboratório (STREIT JR
et al., 2012), e ainda econômicas, entre elas, valor de mercado e facilidade de escoamento, que são
importantes para sua criação e que tem favorecido a sua produção (CAMPOS et al., 2015; IBGE,
2018).
Diante disto, o presente trabalho teve como objetivo comparar a produção de juvenis de
tambaqui no sistema de bioflocos, com reuso e sem reuso da água de um sistema anterior BFT
maturo, e em água clara, através dos parâmetros de qualidade da água e do desempenho zootécnico
dos peixes.
2- MATERIAL E MÉTODOS
2.1- Local de estudo e delineamento experimental
O experimento foi realizado no Laboratório Múltiplo de Produção de Organismos Aquáticos
- LAMPOA da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), Santarém - Pará, durante um
período de 15 dias.
Juvenis de tambaqui (2,53±1,27 g) foram pesados e estocados a uma densidade de 250
peixes/m³, aleatoriamente em três tratamentos: (TAC) em água clara (sem bioflocos, controle),
(TBFT5%) em sistema BFT com inóculo de 5% do volume de água de uma produção BFT anterior
e (TBFT0%) em sistema BFT iniciado sem inóculo, com duas repetições cada. As unidades
experimentais utilizadas possuíam volume útil de 20 L e com aeração constante.
2.2- Qualidade de Água
A fertilização orgânica para estímulo a formação dos bioflocos nos tratamentos BFT foram
feitas com a adição de melaço de cana-de-açúcar e farelo de aveia buscando atingir a relação de
carbono:nitrogênio de 20:1 (AVNIMELECH, 1999), durante os 3 dias iniciais.
O controle dos parâmetros de qualidade de água foi realizado duas vezes ao dia, por meio da
aferição da temperatura (ºC), pH, oxigênio dissolvido (mg/L), condutividade elétrica (μSm/cm),
com auxílio de sonda multiparâmetro. Enquanto, a amônia total (mg/L) e o nitrito (mg/L) foram
verificadas diariamente e a cada cinco dias, respectivamente, com o uso de testes colorimétricos.
Nas unidades experimentais do tratamento TAC, a renovação de água de cerca de 70 % do
volume total foi realizada diariamente pala manhã e à tarde. Já nas unidades experimentais dos
tratamentos com BFT, não ocorreu renovação de água durante o período do estudo, somente a
fertilização orgânica com melaço de cana-de-açúcar na proporção de 6 g de C: 1 de N quando
verificadas concentrações de amônia total ≥ 1 mg/L (AVNIMELECH, 1999).
2.3- Desempenho Zootécnico
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Para avaliar o desempenho zootécnico dos tambaquis, foi realizada uma biometria inicial e
final dos peixes para cálculo dos parâmetros: sobrevivência, ganho de peso, conversão alimentar
aparente e produtividade, seguindo os cálculos abaixo:
a) Sobrevivência final (%) = (número final de animais/número inicial de animais) x 100;
b) Ganho de peso (g) = Peso final (g) - Peso inicial (g);
c) Produtividade (kg/m³) = biomassa final (g)/volume utilizado (L).
2.4- Análise estatística dos Dados
Os dados obtidos foram planilhados e submetidos a análise estatística quanto à
homocedasticidade e normalidade através do teste de Cochran e Shapiro-Wilk, respectivamente. Os
dados normais foram submetidos a análise de variância ANOVA uma via e as diferenças entre as
médias dos tratamentos foram identificadas através do teste de Tukey, ao nível de significância 5 %
de probabilidade. Enquanto, os dados não normais (sobrevivência e concentrações de amônia total)
foram analisados pelo teste não paramétrico Kruskall-Wallis, ao nível de significância 5 % de
probabilidade.

3-RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os parâmetros físicos e químicos da água de criação de juvenis de tambaqui ao longo dos 15
dias podem ser observados na Tabela 1. Entre estes, somente o pH diferiu estatisticamente entre os
tratamentos (p<0,05).
Tabela 1. Valores (média ± desvio padrão) dos parâmetros físicos e químicos da água e renovação
de água durante a criação de tambaqui (Colossoma macropomum) nos diferentes tratamentos.
Tratamentos
Parâmetros
TAC

TBFT0%

TBFT5%

Temperatura (º C)

26,3±0,44a

26,3±0,49a

26,3±0,59 a

pH

7,0±0,27 a

7,8±0,3b

7,7±0,36 b

Oxigênio dissolvido (mg/L)

6,0±0,79 a

5,7±1,10 a

5,4±1,21 a

Condutividade elétrica (μS/cm)

94,4±1,5 a

98,1±2,32 a

99,8±2,87 a

Amônia total (mg/L)

0,94±0,85a

5,87±2,40a

6,15±2,33a

Nitrito (mg/L)

1,13±0,98 a

2,50±0,87 a

1,73±2,33 a

Renovação de água diária (L)

14,1±2,59

-

-

(TAC) criação em água clara (sem bioflocos, controle), (TBFT5%) em sistema BFT com inóculo de 5% do volume de
água de uma produção BFT anterior e (TBFT0%) em sistema BFT iniciado sem inóculo. Letras distintas sobrescritas
entre as colunas indicam diferenças estatísticas significativas pelo teste Tukey (p<0,05).
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O pH da água foi inferior na AC comparado aos tratamentos com a do BFT, provavelmente
pela renovação de água ter sido feita periodicamente no sistema TAC. No sistema BFT geralmente
é observada a redução do pH na água devido o consumo da alcalinidade pelas bactérias
heterotróficas e nitrificantes que compõem os bioflocos durante o processo de transformação de
amônia em biomassa microbiana (EBELING et al., 2006). Entretanto, este comportamento não foi
observado neste estudo possivelmente pelo fato que é necessário em torno de 6 a 7 semanas para
estabilização das comunidades microbianas e consequentemente do processo efetivo de nitrificação
no sistema BFT (NOOTONG & PAVASANT, 2011). Portanto, o período de 15 dias de
experimento não foi suficiente para ocorrer a maturação do sistema BFT e consequentemente a
melhoria de qualidade de água em relação a diminuição das concentrações de nitrogenados.
Segundo Gallardo-Collí et al. (2019) em estudo com tilápia verificaram que o reuso da água
em sistema BFT pode auxiliar a estabilização de novas produções com bioflocos, contribuindo com
a redução do consumo de água na aquicultura. Entretanto, o uso de 5 % de inoculo da água de um
sistema BFT maturo para estabelecimento de uma nova produção de tambaqui em bioflocos neste
estudo não permitiu a melhoria de qualidade de água desde o início do estudo.
Com relação ao desempenho zootécnico dos tambaquis, os parâmetros analisados não
apresentaram diferença estatística significativa entre os tratamentos (p > 0,05) (Tabela 2).
Tabela 2. Parâmetros de desempenho zootécnico de juvenis de tambaqui (médias e desvio padrão)
em diferentes sistemas de criação durante 15 dias.
Tratamentos
Parâmetros
TAC
TBFT0%
TBFT5%
Sobrevivência (%)

80±0,02

100±0,00

100±0,00

Ganho de peso (g)

1,92±1,48

1,11± 0,65

1,13 ± 0,30

Produtividade (kg/m³)

0,98± 0,52

0,82±0,16

0,73± 0,07

(TAC) criação em água clara (sem bioflocos, controle), (TBFT5%) em sistema BFT com inóculo de 5% do volume de
água de uma produção BFT anterior e (TBFT0%) em sistema BFT iniciado sem inóculo.

A sobrevivência dos juvenis de tambaquis foi elevada em todos os diferentes sistemas de
produção avaliados. A elevada taxa de sobrevivência dos peixes mostra a rusticidade da espécie e
tolerância, as elevadas concentrações de amônia e nitrito, a densidade utilizada, assim como
observado em outros sistemas de produção (ARBELÁEZ-ROJAS et al., 2002; IZEL E MELO,
2004; PONTES, 2013; COSTA et al. 2016).
4- CONCLUSÃO
Conclui-se que o reuso de 5 % da água de uma produção anterior de BFT não foi suficiente
para contribuir com a melhoria da qualidade de água e desempenho zootécnico de tambaquis em
BFT durante o período de 15 dias.
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COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA NOS RIACHOS DE PLATÔ DA FLONA DE SARACÁTAQUERA, AMAZÔNIA ORIENTAL
Thaize dos Santos Souza¹*; Aline da Silva Leão²; Caroline Costa Rocha e Silva³; Tommaso
Giarrizzo4; Marcelo Costa Andrade5.
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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo caracterizar a composição das assembleias de
peixes dos corpos hídricos na Área de Influência Direta (AID) da Zona Central e Oeste da FLONA
de Saracá-Taquera, Oriximiná, Pará. As coletas foram realizadas em março de 2019 em 21 igarapés
que drenam os platôs de Jamari (7 igarapés), Rebolado (8), Cruz Alta Leste (1) e Escalante (5). Os
apetrechos de pesca utilizados foram: rede de arrasto manual; peneiras circulares, e tarrafa. O número
amostral dos apetrechos empregados por ponto e campanha foi igual a 5, 10 e 5 respectivamente. A
riqueza de espécies, gêneros, famílias e ordens foi estimada contando o número de categorias
taxonômicas por amostras, representada através de uma curva média de acumulação de espécies. Para
comparar a diversidade das espécies por platô, utilizou-se o índice de diversidade de ShannonWiener. Ao todo foram coletados 1.389 indivíduos, distribuídos em 6 ordens, 14 famílias, 28 gêneros
e 37 espécies. Characiformes foi a ordem mais diversa, com 21 espécies agrupadas em 5 famílias
sendo Characidae a mais rica (32,4% com 12 spp.); seguida de Lebiasinidae (10,8% com 4 spp.); e
Erythrinidae, Crenuchidae, Iguanodectidae somaram menos de 9% da riqueza. Seguida pela ordem
Siluriformes, com a família mais diversa Heptapteridae (5,4% com 2 spp.). As ordens, i.e.
Cichliformes, Cyprinodontiformes, Gymnotiformes e Symbranchiformes somaram menos de 11% da
riqueza total. A diversidade de espécies e abundância nos platôs foi de 25 spp. e 411 indivíduos no
platô Rebolado, 23 spp. e 382 ind. no Jamari, 17 spp. e 559 ind. no Escalante e de 3 spp. e 37 ind. no
platô Cruz Alta Leste. Entre os peixes, Bryconops aff. caudomaculatus (Characidae) foi o mais
abundante com 373 indivíduos capturados (26,9% da captura total de indivíduos), seguido por
Copella arnoldi (Lebiasinidae) com 255 indivíduos (18,4%), Bryconops inpai (Characidae – 158 ind.;
11,4%), Bryconops affinis (Characidae – 114 ind.; 8,2%), Laimosemion dibaphus (Rivulidae – 100
ind.; 7,2%), Copella callolepis (Lebiasinidae – 94 ind.; 6,8%), Knodus heterestes (Characidae – 66
ind.; 4,8%), Apistogramma regani (Cichlidae – 42 ind.; 3,0%), e as demais espécies (29 spp.)
somaram menos de 1% da captura total cada. As estimativas sugerem que as curvas dos estimadores
apresentaram uma tendência a se estabilizarem na assíntota, indicando esforço amostral suficiente
para caracterizar a riqueza das espécies nos platôs. Foram encontradas diferenças significativas na
diversidade de espécies [Shannon-Wiener (H’)] onde, H’Rebolado > H’Jamari > H’Escalante >
H’Cruz Alta Leste (t-Student, gl = 36, p < 0,05). O presente estudo, mesmo que preliminar, revelou
a abundância tanto de espécies raras e restritas, como de espécies comuns e pouco abundantes
evidenciando importância ecológica da área de estudo para as assembleias de peixes nos platôs.
Palavras-chave: Riqueza; Igarapés; Assembleias de peixes.
Apoio: Flona Saracá-Taquera; ICMBio; MRN.
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DIFERENTES TEMPOS DE QUEIMA À EXTRAÇÃO DE MATÉRIA MINERAL DE
MOLUSCOS BIVALVES.
Ladson Fábio Araújo De Oliveira¹*; Ione Iolanda Dos Santos²; Jaqueline Lima De Moura3;
Ana Jéssica Pereira Da Silva3; Patricia Dias Dos Santos3.
¹*fabioladson@gmail.com. Graduando do Bacharelado em Engenharia de Pesca/UFOPA.
²ione_iolanda@hotmail.com. Engenheira Agrônoma/Professora/UFOPA.
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RESUMO: Em vista do potencial de estudos relacionados aos teores nutricionais dos moluscos de
água doce, o presente trabalho tem como objetivo analisar diferentes tempos de queima para
determinação de minerais das espécies Prisodon obliquus e Prisodon corrugatus. Para a queima
utilizou-se o equipamento mufla (Marca Jung, Modelo 0612) a 550 °C durante 4 h, 6 h e 8 h. O
delineamento amostral utilizado foi o inteiramente casualizado, com três tempos de queima para três
amostras de cada espécie em duplicata (3x2x2). Os dados obtidos foram submetidos à análise de
variância usando-se o programa estatístico PAST (versão 3.26). Analisando-se os dados obtidos nos
tempos 4, 6 e 8 horas, respectivamente, pode-se observar para Prisodon obliquus, um percentual de
matéria mineral de 1,99; 1,97 e 1,95, e para Prisodon corrugatus de 1,45; 1,47 e 1,45. Não houve
diferença significativa entre os percentuais de matéria mineral nos diferentes tempos de queima para
cada espécie. Dessa forma pode-se utilizar o tempo de 4 horas como protocolo de análise na
determinação da matéria mineral às espécies Prisodon obliquus e Prisodon corrugatus, uma vez que
economiza custo com energia elétrica e reduz tempo de uso e manutenção do equipamento.
Palavras-chave: Água doce, Minerais; Prisodon; Mufla.
ABSTRAT: Given the potential of studies related to the nutritional content of freshwater mollusks,
the present work aims to analyze different burning times for determination of minerals of the species
Prisodon obliquus and Prisodon corrugatus. For firing the muffle furnace (Brand Jung, Model 0612)
was used at 550 ° C for 4 h, 6 h and 8 h. A completely randomized design was used, with three burning
times for three samples of each species in duplicate (3x2x2). The data obtained were subjected to
analysis of variance using the PAST statistical program (version 3.26). Analyzing the data obtained
at 4, 6 and 8 hours, respectively, it can be observed for Prisodon obliquus, a percentage of mineral
matter of 1.99; 1.97 and 1.95, and for Prisodon corrugatus 1.45; 1.47 and 1.45. There was no
significant difference between the percentages of mineral matter in the different burning times for
each species. Thus, the time of 4 hours can be used as a protocol of analysis in determining the mineral
matter of the species Prisodon obliquus and Prisodon corrugatus, since it saves cost with electricity
and reduces the time of use and maintenance of the equipment.
Key words: Freshwater, Minerals; Prisodon; Muffle.
1- INTRODUÇÃO
Os moluscos bivalves da região amazônica são organismos aquáticos filtradores, que se
alimentam de alguns sólidos em suspensão na água, na maioria das vezes microalgas, partículas de
matéria orgânica morta e pequenos animais. Possuem hábitos bentônicos, vivendo parcialmente ou
totalmente enterrados nos fundos arenosos. Apresentam fecundação interna, na maioria das vezes, as
larvas precisam do parasitismo em um peixe para consolidar seu desenvolvimento (WACHTLER et
al., 2001). Quando atingem o tempo de maturação sexual, incubam os ovos em marsúpios (regiões
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modificadas das brânquias) até serem liberadas no ambiente ou em um determinado hospedeiro
(MANSUR, 2010).
Chamados comumente de itãs, os moluscos bivalves da amazônia pertencem ao filo mollusca,
classe bivalvia e ordem unionoida. De acordo com Bogan e Roe (2008), representam a maior radiação
dos bivalves em ambientes dulcícolas. Exercem papel importante na ecologia de rios e lagos, agindo
como filtradores de microrganismos e matéria orgânica em suspensão (BOGAN, 2008). As conchas
são ricas em carbonato de cálcio (CaCO3), o que possibilita servir de matéria-prima para diversos
produtos (D. CHIERIGHINIA et al., 2011). Estudos em relação ao potencial nutricional dos moluscos
amazônicos ainda são bem limitados, em comparação com os de água salgada (ostras, mariscos,
vieiras e berbigões) que já são muito utilizados na alimentação humana. De acordo com Santos et
al., (2017), as espécies de moluscos bivalves, Prisodon obliquus e Prisodon corrugatus, apresentam
valor nutritivo que podem ser aproveitados em dietas. O primeiro, apresenta concha de contorno
triangular com projeções alares anterior e posterior, raramente ausentes, superfície lisa com brilho,
sem raios na escultura umbonal; borda posterior truncada perpendicularmente formando em geral um
ângulo reto com a ventral. O segundo, concha de contorno triangular com projeção alar posterior e
anterior, eventualmente ambas podem estar ausentes, a anterior mais raramente presente; escultura
umbonal formada por raios largos e convergentes que podem se estender pela dissoconcha,
eventualmente ocorrem nódulos nas áreas de conexão dos raios; (MANSUR, 2010). São espécies que
carecem muito de estudos relacionados ao potencial nutricional.
Os minerais compõem aproximadamente 4% do corpo de um indivíduo e interferem diretamente
em vários aspectos da vida. Alguns deles, são essenciais para uma dieta saudável (Ca, P, K, Na, Se,
Zn, Mn). A extração da matéria mineral ou cinzas de uma amostra, geralmente é realizada com a
queima por incineração a 550 graus. O principal equipamento utilizado nesta análise é mufla. A
determinação de matéria mineral é importante em diversas áreas, como nutrição, ciências dos
alimentos e indústria alimentícia.
À realização da queima por incineração, os laboratórios gastam quantidades expressivas de
energia elétrica, um recurso caro. Tendo em vista o potencial para estudos em torno das análises
bromatológicas dos moluscos bivalves de água doce, e a necessidade de se criar um protocolo de
tempo à extração das cinzas, o presente trabalho teve como objetivo testar, o melhor e mais
sustentável, tempo de queima à extração de matéria mineral.

2- MATERIAL E MÉTODOS
As amostras foram coletadas na comunidade de São Francisco do Carapanari, Santarém/Pará
(coordenadas geográficas 2°25’06.3’’S, 59°50’51.3’’W). As coletas foram realizadas manualmente
no período que compreende a estação da seca e obteve-se as amostras de moluscos bivalves Prisodon
corrugatus e Prisodon obliquus, com crescimento adequado para captura. Os exemplares coletados
foram transportados em caixas de isopor com água do ambiente, até ao laboratório de Bromatologia,
vinculado ao Instituto de Biodiversidade e Florestas (IBEF) da Universidade Federal Do Oeste Do
Pará (UFOPA).
No laboratório as amostras foram lavadas com água destilada e separadas por espécie.
Utilizou-se faca para a abertura do exoesqueleto, e assim, foi possível a retirada da parte interna
(carne). Esta foi lavada com água destilada, posta para escorrer o excesso de água e pesada em balança
semi-analítica. As amostras foram pré-secas em estufa de circulação forçada de ar a 60 ± 5 ̊C e depois
em 105 ̊C, seguindo as recomendações de Prates (2007).
À obtenção da Matéria Mineral, as amostras secas de cada espécie foram moídas em moinho,
distribuídas em cadinhos de porcelana enumerados, com duas réplicas de cada. Foram pesadas em
balança analítica, tendo seus respectivos pesos anotados em seguida foram incineradas na mufla
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calibrada em 550° C. A incineração obedeceu os tempos de 4, 6 e 8 horas. A cada queima, foram
realizadas as pesagens das amostras, tendo seus respectivos pesos anotados para posterior análise.
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância usando-se o programa estatístico
PAST (HAMMER et al., 2001) versão 3.26.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Analisando os dados obtidos (Tab. 1) podemos observar que os tempos de queima de 4, 6 e 8
horas, apresentaram um percentual de matéria mineral respectivamente, 1,99; 1,97 e 1,95 para
Prisodon obliquus e para Prisodon corrugatus os resultados obtidos foram de 1,45; 1,47; 1,45. Esses
valores estão de acordo com aqueles encontrados por Furlan et al., (2011) ao analisarem a composição
centesimal do molusco bivalve Perna perna, encontrando 1,80% de matéria mineral. De acordo
também com Araújo (2010), quando o mesmo analisando a composição química do molusco Anadara
natabilis, obteve 1,52 % de matéria mineral.
De modo geral os valores de minerais observados em ambas as espécies, estão dentro dos
valores encontrados na carne do pescado (1 a 2%). Os valores obtidos ficaram muito próximos um
do outro, não havendo diferença significativa entre eles para cada espécie. A ausência de diferença
significativa (P<0,05) nos faz concluir que o tempo de 4 horas é suficiente à obtenção do total de
matéria mineral existente em cada espécie. Adiciona-se que um tempo de 4 horas, se torna mais
econômico e ecológico, pois consome menos energia elétrica e reduz tempo de uso e manutenção do
equipamento.
Tabela 1- Tempo de queima à obtenção de matéria mineral de moluscos bivalves
Tempo de queima

Espécie
P. Obliquus

4h

6h

8h

*1,99 ± 0,40

*1,97 ± 0,41

*1,95 ± 0,40

*1,47 ± 0,02

*1,45 ± 0,01

P. Corrugatus
*1,45 ± 0,01
*Média e desvio padrão dos resultados obtidos.

4- CONCLUSÃO
Nas condições desenvolvidas neste trabalho, conclui-se que o tempo de queima de 4 horas é o
mais eficiente à determinação de matéria mineral das espécies de Prisodon corrugatus e Prisodon
obliquus.
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PRODUÇÃO DE CAMARÃO MARINHO Litopenaeus vannamei (BOONE, 1931)
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RESUMO: As espécies exóticas eurialinas possuem um grande potencial de criação em águas
continentais, pois tolera grandes variações de salinidade. O objetivo do trabalho foi analisar o uso
do biorremediador na sobrevivência e biomassa final do camarão Litopenaeus vannamei. O trabalho
foi realizado no sítio Senhor do Bonfim, zona rural de Xique-Xique/BA. O experimento teve
duração de 60 dias, utilizando dois tanques escavados, impermeabilizados com lonas, ambos com
área de 1000m² e altura média de 0,9m. O abastecimento dos viveiros era proveniente de água de
poço, localizado na propriedade, com baixa salinidade (1,30±0,04 ppt), alcalinidade total (>150,00
CaCO3 mg L-1) e dureza total (> 350,00 CaCO3 mg L-1). Inicialmente os viveiros foram povoados
com 35.000 pós-larvas (PL - 15) do camarão marinho L. vannamei. No viveiro 01 aplicou-se o
biorremediador uma vez ao dia, e no viveiro 02 não houve aplicação. As aplicações seguiram a
recomendação do fabricante, sendo inicialmente 0,4 gramas/m³ e 1/30 de 30% do valor da aplicação
inicial, diariamente. Inicialmente foi utilizada ração comercial com 40% de proteína bruta, ofertada
seis vezes ao dia (08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 e 18:00), durante 30 dias. Posteriormente foi
reduzida as ofertas para três ao dia (8:00, 12:00 e 17:00), utilizando ração peletizada de 35% de
proteína bruta. Para avaliar o desempenho zootécnico dos camarões foram realizadas biometrias
semanais, utilizando balança eletrônica de precisão (0,01 g). Ao final do experimento, uma amostra
de 100 camarões foi coletada em cada viveiro, com auxílio de uma tarrafa. A sobrevivência e
biomassa final foram tabuladas e analisadas utilizando o programa computacional MS Excel™,
onde foi obtido suas médias e desvio padrão. A média da sobrevivência no viveiro que utilizou o
biorremediador apresentou resultado superior (37,97% ± 1,95), comparando com o viveiro que não
houve aplicação (17,29% ± 1,95). Em relação a biomassa final do viveiro com biorremediador foi
melhor (78,00kg ± 47,8) quando comparado ao viveiro que não houve o uso (65,10kg ± 42,6). A
aplicação do biorremediador aumentou a biomassa final em 19,8% no ciclo inteiro de cult ivo do L.
vannamei. Apesar do viveiro com o uso do biorremediador ter obtido melhores resultados, as
variáveis estudadas podem ter sido influenciadas pelo desequilíbrio iônico, neste sentido é
fundamental a continuação de estudos que confirmem a eficácia do biorremediador na melhoria do
desempenho zootécnico dos camarões marinhos.
Palavras-chave: Eurialina; Carcinicultura Continental; Águas Oligohalinas.
Apoio: UNEB; LAPOA; CODEVASF; KAYROS.
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IDENTIFICAÇÃO DE GENES RELACIONADOS A HIPÓXIA EM TAMBAQUI
(Colossoma macropomum)
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RESUMO:
O oxigênio (O2) exerce um papel primordial na dinâmica dos ecossistemas. Ele é dissolvido na água
principalmente pela fotossíntese realizada por algas e plantas aquáticas e por meio da atmosfera. As
taxas de oxigênio podem variar naturalmente de acordo com o ambiente, essa variação também
pode ser decorrente de ações antrópicas como a poluição e interferências no ecossistema aquático.
Em ambientes aquáticos baixos teores de oxigênio dissolvido na água cria uma condição conhecida
como hipóxia. Nos indivíduos, a hipóxia pode desencadear distúrbios e doenças que afetarão o
crescimento, reprodução e a taxa de sobrevivência. Alguns genes que são ativados por hipóxia já
tiveram sua função e estrutura estudadas em outras espécies, mas pouco se sabe sobre essas funções
em tambaqui (Colossoma macropomum). Nesse trabalho, buscamos identificar e caracterizar genes
relacionados à hipóxia em tambaqui. Para a obtenção das sequências de alinhamento, preparamos
uma biblioteca de Genotipagem por Sequenciamento (GBS) obtido de 424 indivíduos de três
diferentes regiões brasileiras para a descoberta de SNPs. Realizamos uma anotação funcional no
BLAST usando 2031 sequências de nucleotídeos de catelicidina da base de dados GenBank (1,140)
e RefSeq (528) e do Algoritmo Discontigous Magablast (com parâmetros ajustados). Para o
alinhamento, utilizamos um total de 182,416 sequências de GBS, que gerou 11 alinhamentos em 7
espécies de animais. Obtivemos alinhamento significativos com os seguintes genes: Fator de
Crescimento do Endotélio Vascular (VEGF) que desempenha importante papel regulador no
desenvolvimento vascular fisiológico induzido por hipóxia ou isquemia; Genes de receptores
adrenérgicos α1 que medeiam às ações centrais e periféricas da norepinefrina e epinefrina causando
uma resposta simpática, ou seja, respostas de luta ou fuga; Gene codificador da hemoglobina β beta.
As hemoglobinas desempenham um papel fundamental no transporte de oxigênio e adaptação a
ambientes hipóxicos; Família de domínios indutíveis de hipóxia HIG1. O domínio do HIG1 age
como um modulador do complexo γ-secretase mitocondrial e pode desempenhar um papel na
manutenção da função mitocondrial normal; O fator induzível por hipóxia 1 (HIF-1) ativa a
transcrição de genes que codificam proteínas que medeiam respostas adaptativas à redução da
disponibilidade de oxigênio. A subunidade HIF-1β é constitutivamente expressa, enquanto a
subunidade HIF-1α está sujeita a ubiquitinação e degradação proteasomal, um processo que é
inibido sob condições hipóxicas. Dados recentes indicam que o HIF-1 desempenha um papel
importante na prevenção da isquemia miocárdica e cerebral e na patogênese da hipertensão
pulmonar e do câncer. A identificação de locis candidatos a regiões codificadoras de genes
relacionadas a hipóxia em tambaqui pode fornecer uma ferramenta valiosa para a seleção de
indivíduos mais resistentes a águas com menor teor de oxigênio.
Palavras-chave: Oxigênio; Epinefrina; Hemoglobinas.
Apoio: FAPEAM
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USO DE BIORREMEDIADOR NA PRODUÇÃO DO CAMARÃO Litopenaeus vannamei
(BOONE, 1931).
Patrizia Paula Leitão da Cunha¹*; Tulio Rodrigues Feitosa2; Karolaine Rocha de Sá
Medeiros3; Larissa Lívia Eufrazio da Silva4; César Antunes Rocha Nunes5; Pedro Gargur dos
Santos Coroa6; André Luis Lima Batista Sales7.
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RESUMO: A carcinicultura no semiárido vem crescendo e espécies exóticas com alto potencial
podem ser uma alternativa econômica viável. O objetivo do trabalho foi analisar a influência do
biorremediador no ganho de peso e conversão alimentar aparente do camarão Litopenaeus
vannamei. O trabalho foi realizado no sítio Senhor do Bonfim, zona rural de Xique-Xique/BA. O
experimento teve duração de 60 dias, utilizando dois tanques escavados, impermeabilizados com
lonas, ambos com área de 1000m² e altura média de 0,9m. O abastecimento dos viveiros era
proveniente de água de poço, localizado na propriedade, com baixa salinidade (1,30±0,04 ppt),
alcalinidade total (>150,00 CaCO3 mg L-1) e dureza total (> 350,00 CaCO3 mg L-1). Inicialmente
os viveiros foram povoados com 35.000 pós-larvas (PL - 15) do camarão marinho L. vannamei. No
viveiro 01 aplicou-se o biorremediador uma vez ao dia, e no viveiro 02 não houve aplicação. As
aplicações seguiram a recomendação do fabricante, sendo inicialmente 0,4 gramas/m³ e 1/30 de
30% do valor da aplicação inicial, diariamente. Inicialmente foi utilizada ração comercial com 40%
de proteína bruta, ofertada seis vezes ao dia (08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 e 18:00), durante 30
dias. Posteriormente foi reduzida as ofertas para três ao dia (8:00, 12:00 e 17:00), utilizando ração
peletizada de 35% de proteína bruta. Para avaliar o desempenho zootécnico dos camarões foram
realizadas biometrias semanais, utilizando balança eletrônica de precisão (0,01 g). Ao final do
experimento, uma amostra de 100 camarões foi coletada em cada viveiro, com auxílio de uma
tarrafa. O ganho de peso (GP) e Conversão Alimenta Aparente foram tabuladas e analisadas
utilizando o programa computacional MS Excel™, onde foi obtido suas médias e desvio padrão. A
média do ganho de peso do viveiro que utilizou o biorremadiador foi maior (7,00g ± 0,7) quando
comparada ao viveiro onde não houve aplicação (6,00g ± 0,4). A conversão alimentar aparente do
viveiro com aplicação do biorremediador apresentou melhor resultado (2,78 ± 1,14), em relação ao
viveiro que não houve o uso (4,17 ± 16,92). O uso do biorremediador apresentou influência positiva
nas variáveis testadas, necessitando de mais estudos com o uso do biorremediador, em função da
influência do balanço iônico em águas de baixa salinidade.
Palavras-chave: Semiárido; Baixa salinidade; Carcinicultura.
Apoio: UNEB; LAPOA; CODEVASF; KAYROS.
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RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO DE MACHOS E FÊMEAS DO CAMARÃO ROSA
(Farfantepenaeus paulensis) CAPTURADO NO LITORAL SUL DO ESPÍRITO SANTO,
BRASIL
Lucas Eduardo Comassetto¹*; Caroline Vettorazzi Bernabé²; Roberta Cardozo de Paiva
Garcia²; Lucas Areias Bassul3; Cecília Fernanda Farias Craveiro4; Douglas da Cruz Mattos
Neto5; Leonardo Demier Cardoso5; Hildemário Castro Neto6; Marianna Valéria Pereira
Cabral Torres7; Henrique David Lavander5
¹lucas.comassetto@ifrr.edu.br Professor do Instituto Federal de Roraima-IFRR/CAM, 2Estudantes do curso de
Engenharia de Pesca do Ifes – Campus Piúma; 3Técnico de Laboratório Ifes – Campus Piúma; 4Doutoranda em
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6
Estudante do curso de Engenharia de Pesca – UFRPE, 7Mestranda em Agroecologia-UERR.

RESUMO: O conhecimento da estrutura populacional das espécies contribui para o entendimento
tanto do comportamento das populações ao longo do tempo, como das interações e respostas das
mesmas aos diferentes estímulos oriundos do ambiente natural. Nesse contexto, objetivou-se com o
presente estudo estabelecer as relações biométricas do camarão-rosa Farfantepenaeus paulensis no
litoral sul do Espírito Santo. Foram realizados sete embarques, totalizando 13 arrastos no período de
março a julho de 2019. A captura foi realizada em embarcação motorizada utilizando arrasto duplo
de popa com tangones (Rede Balão). Os arrastos foram realizados entre o litoral dos municípios de
Anchieta, Piúma e Itapemirim – Espírito Santo, Brasil. A duração dos arrastos foi de 60 minutos
cada. Em laboratório, foi aferido o comprimento de cefalotórax (C - cm) e peso (P - g) dos
indivíduos. A relação peso/comprimento foi expressa pela equação Pt=aCb. O peso foi considerado
a variável dependente (Pt) e o comprimento (C) a variável independente. Os parâmetros a e b foram
estimados por regressão linear por meio da fórmula: logP = loga + blogC, utilizando o software R.
No total, foram coletados 305 camarões, e as frequências relativas das fêmeas e dos machos foram
de 50,58% e 49,42%, respectivamente, correspondendo a proporção sexual de aproximadamente
1:1, não havendo diferenças significativas ao longo dos meses. A distribuição de frequência de peso
para ambos os sexos foi maior nas faixas de 5 a 10 g (n=39) com amplitude de 1.78 a 42.92 g
(14.19± 7.41). A relação peso-comprimento dos machos (PT=2.5813; C=.5597; R²= 0.77) e fêmeas
(Pt=1.208; C=2.573; R²= 0.86) foi significativa, apresentando crescimento alométrico negativo
(p<0,05). Os resultados obtidos contribuem para aumentar o conhecimento sobre a ecologia dos
camarões peneídeos, a fim de fornecer subsídios para a formulação de recomendações para a pesca
sustentável desta espécie na região.
Palavras-chave: camarões peneídeos, dinâmica populacional, pesca artesanal, relações biométricas.
Apoio: FAPES; IFES/Piúma; SEAG-ES
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DESEMPENHO PRODUTIVO DO Litopenaeus vannamei BOONE, 1931 (CRUSTACEA:
DECAPODA) UTILIZANDO DIFERENTES CORRETIVOS AGRÍCOLAS EM ÁGUAS
OLIGOHALINAS
Patrizia Paula Leitão da Cunha1*; Taliany Santos de Amorim2; Israel Carneiro Santana3,
César Antunes Rocha Nunes4; André Luis Lima Batista Sales5.
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RESUMO: O desempenho produtivo dos camarões marinhos pode ser relacionado com a qualidade
de água do ambiente de cultivo, como também com a sua capacidade em absorver sais liberados
pelos corretivos agrícolas. O objetivo do trabalho foi avaliar o uso de diferentes corretivos agrícolas
no ganho de peso e no peso médio final do Litopenaeus vannamei em águas oligohalinas. O
experimento foi executado com a espécie de camarão Litopenaeus vannamei, no Laboratório de
Carcinicultura do Departamento de Ciências Humanas e Tecnologias - XXIV, da Universidade do
Estado da Bahia, em Xique-Xique (BA). Os camarões foram transportados para o laboratório de
carcinicultura e transferidos para caixas d` água de 500 L, onde passaram pelo processo de
aclimatação, em seguida, foram contados e transferidos para unidade experimentais constituídas de
12 caixas de água de 100 L cada, com sistemas independentes de abastecimento e drenagem,
acopladas a filtros biológicos, com densidade de 33 camarões/m², com peso médio inicial de 7,60±
0,29 g. Foi utilizado um delineamento experimental inteiramente casualizado, com quatro
tratamentos e três repetições. Os corretivos utilizados foram Calcário Calcítico (1.000 kg/ha), Cal
Virgem (100 kg/ha), Cal hidratada (200 kg/ha) e Gesso (2415 kg/ha), aplicados inicialmente 30%
na primeira calagem e o restante aplicado de forma fracionada, semanalmente, em horário
determinado, no decorrer do cultivo. A ração utilizada era composta por 35% de proteína bruta e foi
oferecida duas vezes por dia (08:00 e 17:00). A água utilizada durante todo o cultivo foi
proveniente de poços artesianos de propriedades rurais localizadas no próprio município, onde
foram coletadas e transportadas para o uso no laboratório durante todo o experimento. Para avaliar
o desempenho zootécnico dos camarões foram realizadas biometrias semanais. Ao término do
cultivo (60 dias), os camarões foram capturados, para a obtenção do ganho de peso e do peso médio
final. Foi realizada análise de variância e as diferenças detectadas pelo teste de Tukey a 5% de
probabilidade (p≤0,05), através do programa estatístico SISVAR. Não houve diferença significativa
entre as médias dos tratamentos para o ganho de peso pelo teste Tukey (p>0,05). Para o peso médio
final, a média dos tratamentos apresentou diferença significativa pelo teste Tukey (p<0,05), sendo o
melhor valor obtido com a cal hidratada (9,15 ± 0,39 g). Entre os corretivos avaliados é possível
apontar que a cal hidratada foi eficiente para o aumento do peso médio final, e que, mesmo sem
apresentar diferença significativa entre as médias dos tratamentos, em valores absolutos, também
foi a mais eficiente para o ganho de peso no cultivo do L.vannamei.

Palavras-chave: Calcário agrícola; Carcinicultura continental; Semiárido.
Apoio: UNEB; LAPOA; CODEVASF; KAYROS.
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EFEITO SAZONAL SOBRE A DIETA DE PEIXES ONIVOROS EM LAGOS DE VÁRZEA
AMAZÔNICO MANEJADOS
Jerusa Halem do Nascimento Santos 1*; Diogo Campos Cardoso2; Chiara Lubich Cardoso
Furtado³; Carlos Edwar de Carvalho Freitas4; Flávia Kelly Siqueira de Souza4
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RESUMO: Estudos voltados para a ecologia trófica tem sido uma ferramenta importante
para compreender os padrões ecológicos das espécies de peixes, permitindo o entendimento sobre a
versatilidade alimentar ao longo do tempo e espaço destas espécies. Peixes onívoros destacam-se
em ambientes alagados, por terem a capacidade de adaptar a sua dieta as condições ambientais, uma
vez que podem fazer uso de itens de origem animal e vegetal. Desta forma as espécies podem
apresentar um amplo espectro alimentar, favorecido pelo fator sazonal e pelo tipo de hábitat
disponível em áreas alagadas. Portanto, a proposta do estudo foi avaliar o efeito sazonal sobre a
dieta de peixes onívoros que habitam os lagos de várzea amazônicos. As coletas ocorreram em seis
lagos de várzea localizados na região do baixo rio Solimões. O apetrecho utilizado foi rede de
emalhar com tamanhos de 15 x 2 metros, com malha variando de 30 a 120mm entre nós opostos. O
tempo de pescaria foi de 8 horas divididos entre manhã e fim do dia. Após a coleta, os peixes foram
triados, identificados e submetidos à incisão ventral para remoção dos estômagos e consequente
avaliação dos itens consumidos, a partir dos métodos: Frequência de Ocorrência; Volume Relativo e
Índice de Importância Alimentar. Para testar o efeito sazonal sobre a dieta das espécies onívoras foi
realizado uma Análise Permutacional – perMANOVA. As análises foram realizadas em 111
indivíduos coletados na época de cheia e 143 da seca. Na cheia os insetos e frutos/sementes foram
os itens mais importante na dieta dos indivíduos e na seca foram os peixes e insetos. A análise
perMANOVA evidenciou diferença na dieta das espécies entre as duas fazes hidrológicas (pseudo-F
= 5.528, df = 1, 10, p < 0.05), o que reflete a importância da dinâmica sazonal para a oferta de itens
na dieta de peixes em áreas alagadas amazônicas.

Palavras-chave: ecologia trófica, várzea amazônica, lagos manejados
EFEITO SEASONAL EFFECT ON THE DIETA OF OMNIVORAL FISH IN AMAZON
VANDEL LANDS MANAGED
ABSTRAT: Studies focused on trophic ecology have been an important tool to understand the
ecological patterns of fish species, allowing the understanding of the feeding versatility over time
and space of these species. Omnivorous fish stand out in flooded environments, as they have the
ability to adapt their diet to environmental conditions, as they can make use of items of animal and
plant origin. Thus, the species may have a wide food spectrum, favored by the seasonal factor and
the type of habitat available in flooded areas. Therefore, our proposal was to evaluate the seasonal
effect on the diet of omnivorous fish that inhabit the Amazonian floodplain lakes. The collections
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occurred in six floodplain lakes located in the lower Solimões River region. The device used was a
gillnet with sizes of 15 x 2 meters, with mesh ranging from 30 to 120mm between opposite nodes.
The fishing time was 8 hours divided between the morning and the end of the day. After collection,
the fish were screened, identified and submitted to ventral incision to remove stomachs and
consequent evaluation of the consumed items, by the following methods: Frequency of Occurrence;
Relative Volume and Food Importance Index. To test the seasonal effect on the diet of omnivorous
species was performed a Permutational Analysis - perMANOVA. One hundred and thirty
specimens of omnivores were collected in the flood and 158 in the drought, and the frequency of
occurrence and food importance index analyzes were performed only on 111 flood and 143 drought
individuals. In the flood the insects and fruits / seeds were the most important items in the diet of
the species and in the drought were the fish and insects. The perMANOVA analysis showed
differences in the diet of the species between the two hydrological phases (pseudo-F = 5,528, df =
1,10, p <0.05), and this reflects the importance seasonal dynamics for the resource of items for diet
fish in Amazonian floodplain area.
Key words: Trophic ecology, Amazonian floodplain, Managed lakes
INTRODUÇÃO
A região Amazônica possui a maior bacia hidrográfica do mundo, formada por uma elevada
heterogeneidade de ambientes, composto de rios, lagos, igarapés, entre outros (ESTEVES, 2011),
que abrigam a maior ictiofauna de água doce do mundo (REIS et al., 2016). Segundo Junk (1989), o
pulso de inundação é o principal fator responsável pela produtividade aquática, interações da biota e
estrutura da assembleia de peixe nas áreas da várzea amazônica (FREITAS et al., 2010). As várzeas
desempenham papel fundamental no ciclo de vida de várias espécies, atuando como áreas de
berçário, essencial para a sobrevivência de lavas, abrigo, para fuga de predadores, alimentação e
transição de um habitat para outro (LOWE-MCCONNELL, 1999).
Durante o período de águas altas as florestas são alagadas, favorecendo os organismos
aquáticos para se dispersarem, e disponibilidade de itens de origem alóctone como os frutos,
sementes, que caem das copas das árvores, e invertebrados (JUNK, 1980). Em contrapartida no
período de águas baixas, os corpos d’água ficam reduzidos, aprisionando os peixes, diminuindo a
disponibilidade de itens alimentares e aumentando os níveis de predação (MÉRONA e RANKINGDE-MÉRONA, 2004).
No que se refere a grupos tróficos presentes na várzea, todos os níveis são encontrados, desde
os herbívoros aos carnívoros (ZAVALA-CAMIN, 1996). Estudos sobre a ecologia trófica em
peixes tem sido uma ferramenta importante para compreender os padrões ecológicos das espécies
(CORREA e WINEMILLER, 2014), revelando uma considerável versatilidade alimentar, uma vez
que muitos peixes podem mudar de um 199alimento para outro, tão logo, ocorram alterações na
abundância relativa do recurso alimentar de preferência (GERKING, 1994). Este é um aspecto
marcante na ictiofauna tropical, especialmente para aquelas que habitam as áreas de várzea
(SANTOS e FERREIRA, 1999).
Dentre as diversas categorias alimentares conhecidas, os onívoros são os que mais se
destacam em ambientes alagados, por terem a capacidade de adaptar a sua dieta entre a época de
cheia, período de maior disponibilidade de alimentar (zooplâncton, algas, restos vegetais,
frutos/sementes e insetos) e a seca, onde ocorre uma redução na disponibilidade de alimentos, sendo
peixe, insetos e material vegetal os mais consumidos (MÉRONA e RANKIN-DE-MÉRONA,
2004).
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Estudos sobre a dieta de peixes onívoros em áreas de várzea sugerem variação sazonal de
itens alimentares (GOULDING, 1980; ALMEIDA, 1984), com indicativo de que os itens
consumidos pelos organismos são especificamente o reflexo da disponibilidade de recurso no
ambiente. Neste sentido, considerando a elevada abundância de espécies onívoras em lagos de
várzea, e a ampla variedade de recursos que podem ser ofertados conforme as fases do ciclo
hidrológico, o presente estudo pretende avaliar o hábito alimentar de seis espécies onívoras em
lagos de várzea, durante as fases extremas (cheia e seca) do ciclo hidrológico, com a hipótese de
que a dieta das espécies onívoras muda em função da época do ano.
MATERIAL E MÉTODOS
Área de Estudo
As amostragens ocorreram em seis lagos de várzea localizados na ilha da paciência,
município de Iranduba, região do baixo rio Solimões, sendo: Cacau (03º18’32.9”S e
60º12’54.1”W), Baixo (03º18’09.0”S e 60º13”35.4”W), Sacambú (03º18’46.0”S e 60º13”19.0”W),
Preto (03°18’33.0’’ S e 60°13’09.5’’ W), Piranha (03º16’57.3”S e 60º13’20.0”W) e Poção
(03º18’53.1”S e 60º11’10.5”W) (Figura 1).

Figura 1. Imagem da área de estudo, localizada no município de Iranduba – AM.

Coletas e análises dos dados
Foram realizadas duas pescarias experimentais em 2018, referentes aos períodos hidrológicos
de cheia (junho) e seca (dezembro). Utilizou-se redes de emalhar com dimensões padronizadas de
15 metros de comprimento por 2 metros de altura. As redes formaram baterias com tamanhos de
malha variando de 30 a 120 mm entre nós opostos. Cada bateria (bateria = conjunto de 10 redes de
emalhar) foi disposta aleatoriamente nos lagos, dispostas por um período de quatro horas ao
amanhecer (05:00 às 09:00hrs) e quatro horas ao entardecer (16:00 às 20:00hrs).
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Identificação e biometria das espécies
Os peixes capturados foram identificados, com auxílio de chaves dicotômicas e sujeitos a
biometria. Posteriormente foi realizada a alocação das espécies dentro da categoria trófica de
onívoria de acordo com classificação de Mérona e Rankin-de-Mérona (2004) e Soares et al. (2007).
Dessa forma as espécies escolhidas foram Pterodoras lentiginosus, Trachelyopterus galeatus,
Triportheus albus, Pimelodus blochii, Mylossoma albiscopum e Triportheus angulatus.
Os exemplares foram submetidos a uma incisão ventral para retirada dos estômagos, e foram
acondicionados em caixas de isopor com gelo seco e transportados ao Laboratório de Ecologia
Pesqueira da Universidade Federal do Amazonas onde foi realizada a análise da dieta.
Análise da dieta
Para a análise os alimentos foram divididos e quatro itens, sendo: peixes, insetos,
frutos/sementes e outros (composto por três itens que seriam material vegetal, moluscos e
crustáceos).
No Laboratório de Ecologia Pesqueira foram realizadas as análises dos conteúdos estomacais,
iniciando com a identificação do grau de repleção estomacal, utilizando a técnica adotada por Uieda
(1994). Também foram realizados os Métodos de Frequência de Ocorrência de acordo com Marrero
(1994) e Método Volumétrico segundo Hyslop (1980) para gerarmos o Índice de Importância
Alimentar.
De acordo com Kawakami e Vazzoler (1980) os aspectos mais importantes para avaliação do
regime alimentar de peixes são a frequência que determinado item é consumido e o seu volume.
Assim, a partir da razão entre o produto da frequência de ocorrência e o volume (método
volumétrico), em valores percentuais de cada item, e da somatória dos produtos para todos os itens
observados, foi possível estimar o índice de importância alimentar do item através da equação
abaixo:

Sendo:
IIA= índice alimentar;
i= 1, 2... n = determinado item alimentar;
Fi = frequência de ocorrência (%) de cada item;
Vi= volume relativo (%) atribuído a cada item.
Análises Estatísticas
Para testar a hipótese, do efeito sazonal sobre a dieta de peixes onívoros nos períodos (cheia e
seca), utilizou-se as espécies como réplicas em uma Análise Permutacional – perMANOVA
(ANDERSON e WALSH, 2013).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram coletados 130 exemplares na cheia e 158 na seca, porém para análises de frequência de
ocorrência e índice de importância alimentar só foram utilizados 111 e 143 exemplares na cheia e
seca, respectivamente. Os demais estômagos não foram levados em consideração na análise uma
vez que estavam vazios ou continham o conteúdo completamente digerido, impossibilitando a
identificação (Tabela 1).
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Tabela 1. Quantidade de estômagos analisados por período.
Espécies
Cheia
Triportheus albus
78
Triportheus angulatus
5
Mylossoma albiscopum
13
Pimelodus blochii
7
Trachelyopterus galeatus
4
Pterodoras lentiginosus
4
TOTAL
111

Seca
38
55
14
20
8
8
143

Estômagos vazios
22
8
0
3
1
0
34

Grau de repleção
Na época de cheia os graus encontrados foram: grau 0 (vazio) com 14,6%, grau I (25%) com
30%, grau II (50%) com 24,7%, grau III (75%) com 11,5% e grau IV (100%) com 19,2%, como
observado os graus entre 25 – 50 % foram os que tiveram em maior quantidade. Na época de seca
os graus encontrados foram: grau 0 com 9,4%, grau I com 30,6%, grau II com 28,4%, grau III com
13,3% e grau IV com 18,3%, como observado os graus 25% e 50% foram os que apareceram em
maior quantidade.
O grau de repleção nas duas fazes hidrológicas apresentaram resultados semelhantes, com os
graus 25% e 50% do estômago cheio sendo os mais frequentes. Bennemann et al. (1996)
observaram que espécies onívoras apresentam um percentual de estômagos cheios próximo a 60%.
Espécies dessa categoria possuem constância na alimentação, dieta variada e uma frequência alta de
estômagos com alimento (BASILE-MARTINS et al., 2018).
Índice de Importância Alimentar
Durante a cheia os itens “insetos” e “frutos/sementes” foram os itens mais importante na dieta
das espécies, com “insetos” sendo o item mais importante na dieta de três das seis espécies,
Trachelyopterus galeatus, Triportheus albus, Triportheus angulatus com contribuição de 95%,
95,6% e 80,6% respectivamente, já o item “frutos/sementes” foi o mais importante na dieta das
espécies Pterodoras lentiginosus e Mylossoma albiscopum com contribuição de 100% e 99,9%
respectivamente. A espécie Pimelodus blochii foi a única com o item “outros” mais importante na
dieta com 53% de importância. O item “peixes” foi o que teve menos importância, com IIA com
menos de 3% de importância (Figura 2).
Na seca foi possível observar que o item “outros” apareceu na dieta de todas as espécies, mas
em três espécies foi o item mais importante, Mylossoma albiscopum, P. lentiginosus e
Trachelyopterus galeatus com IAI de 85,8%, 97,8% e 53,1% respectivamente. Para as espécies
Triportheus albus e Triportheus angulatus o item “insetos” apresentou maiores valores de IIA (%)
com 40% e 44,3%, respectivamente. Para P. blochii, os itens “peixes” e “outros” tiveram a mesma
importância com 48% cada (Figura 3).
Em relação ao índice de importância alimentar foi observado que todas as espécies
encontradas obtiveram resultados parecidos com a literatura onde é possível observar que a dieta
inclui frutos, sementes, matéria vegetal, insetos e crustáceos características de uma dieta onívora
(FERREIRA et al., 1998; MERONA e RANKIN-DE-MERONA, 2004; YAMAMOTO, 2004).
Na cheia o item mais importante foi o item “insetos”, das 6 espécies estudadas em 4 o item foi
encontrado sendo elas Trachelyopterus galeatus, Triportheus albus, Triportheus angulatus e
Pimelodus blochii. Alguns estudos voltados para essas espécies as classificam como onívoras com
tendência a insetivoria, ou seja, se alimentam preferencialmente de insetos alóctones e materiais
vegetal (MÉRONA et al., 2001). Foi observado que o item “frutos e sementes” apareceu na dieta de
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2 espécies como o mais importante sendo elas Pterodoras lentiginosus e Mylossoma albiscopum.
Espécies dos gêneros Mylossoma já foram descritos como comedores de fruto e semente (HONDA,
1974; GOULDING, 1980; GOULDING et al., 1988). Assim como Hahn et al. (1992) observou que
a espécie Pterodoras lentiginosus tem tendência ao consumo de alimentos de origem vegetal.
Segundo Merona e Rankin de Mérona (2004) durante a cheia, quando a floresta é inundada,
um número de insetos terrestres cai na água e são ingeridos pelos peixes. Os alimentos mais
disponíveis nessa fase hidrológica seriam insetos e frutos, dois recursos que são em grande parte
oriundos da floresta inundada.
Na seca o item com maior importância alimentar nas espécies foi o item “outros”, junção de
material vegetal, molusca e crustáceo, que a apareceu na dieta de todas as 6 espécies. Os principais
representantes dessa dieta alimentar seriam Pterodoras lentiginosus e Mylossoma albiscopum por
conta do material vegetal. Nas espécies Trachelyopterus galeatus, Triportheus albus e Triportheus
angulatus foi observado um elevado consumo de camarão, segundo Merona et al. (2004) a
contribuição do camarão é maior na baixa temporada de água.

Figura 2. Índice de importância alimentar das espécies onívoras na época de cheia

Figura 3. Índice de importância alimentar das espécies onívoras na época de seca.
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A Análise Permutacional perMANOVA evidenciou diferença na dieta das espécies conforme
a época do ano (pseudo-F = 5.528, df = 1, 10, p < 0.05), padrão possível de ser observado na análise
de NMDS (Figura 4). Essa diferença provavelmente ocorre por serem espécies onívoras e serem
capazes de se adaptar ao alimento que está sendo ofertado pelo ambiente. São espécie que podem
ser induzidas a consumir uma determinada fonte de alimento que se encontra temporariamente
abundante no ambiente (TÓFOLI, 2010). Estudos sobre alimentação de espécies de peixes onívoras
amazônicas mostram uma variação sazonal dos itens alimentares (GOULDING, 1980; ALMEIDA,
1984).
A atividade alimentar está diretamente relacionada com a variação sazonal do ciclo
hidrológico, que altera a disponibilidade dos itens alimentares. Na cheia (as águas altas) ocorre
maior disponibilidade de alimentos, junto com a dispersão dos peixes nos diversos habitats,
intensificando a atividade alimentar. O contrário ocorre na seca, quando a acentuada redução da
atividade alimentar pode ser explicada pela escassez de alimentos. A menor quantidade de
alimentos pode ser compensada pela qualidade, por exemplo, os itens alimentares de origem animal
muitas vezes têm maior valor nutritivo do que os de origem vegetal (LOWE-MCCONNELL, 1964;
GOULDING, 1980; GOULDING e CARVALHO, 1982).

Figura 4. NMDS realizada com a matriz dos índices de importância alimentar espécies onívoras, sendo:
cheia e seca.

CONCLUSÃO
O resultado encontrado é similar ao observado em literatura relativa ao consumo de peixes
por itens de origem animal e vegetal. Na época da cheia o item mais importante na alimentação das
espécies foi “insetos”, enquanto na seca o item mais importante foi “outros” que reflete o consumo
por material vegetal, moluscos e crustáceos. Destaca-se também o consumo pelo item peixe, na
época da seca que foi importante para a espécie Pimelodus blochii. De modo geral, é possível
considerar que a dieta das espécies apresentou variação em relação aos períodos de águas baixas e
altas, o que reflete a importância da dinâmica na oferta de itens em áreas alagadas amazônicas.
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A COLEÇÃO DIDÁTICA E CIENTÍFICA DE PEIXES DO LABORATÓRIO DE
ICTIOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM.
Wallacy Adriano Cavalcante Campos1*; Kedma Cristine Yamamoto2.
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wallacyadrianoo@gmail.com Graduado em Engenharia de Pesca/ UFAM. 2kcyamamoto@gmail.com Docente do
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RESUMO: O laboratório de Ictiologia da Universidade Federal do Amazonas contém uma
Coleção Ictiológica Didática e Científica, onde desde o ano de 2013 vem sendo catalogadas e
depositadas espécies da região amazônica. O processo de tombamento ocorre com as seguintes
informações: classificação taxonômica, local de captura, região, apetrecho, coletor, data entre
outros. A coleção de peixes presente no laboratório serve para dar suporte às aulas do curso de
Engenharia de Pesca, nas disciplinas que envolvem a biologia pesqueira como Ictiologia, Peixes
ornamentais e Classificação de Peixes Amazônicos. O acervo também recebe visitação de alunos da
rede pública e particular, apoio em projetos de extensão como PIBEX e PACE. Assim sendo, o
objetivo desta atividade técnica foi de identificar, catalogar e tombar peixes da região amazônica
oriundas da bacia do rio Negro na coleção do laboratório de Ictiologia da Universidade Federal do
Amazonas (UFAM), pois será um importante subsídio para o Curso de Engenharia de Pesca e áreas
afins, bem dar continuidade ao processo de tombamento visto que o Laboratório de Ictiologia não
possui técnico específico para este processo. As atividades ocorreram entre 05 de abril a 22 de
junho de 2018, onde já contava com um acervo de 288 lotes tombados, contendo 838 exemplares. A
organização da coleção didática constou na revisão dos frascos, havendo a troca do álcool (70%)
para preservação do material e impressão de novas etiquetas de identificação. Para a realização do
processo de tombamento os peixes utilizados foram advindos de coleta experimental da localidade
da Praia do Tupé, município de Manaus – AM, no ano de 2017 para projetos de iniciação científica
como o PIBIC, sendo acondicionados em bombonas plásticas, preservados em formol a 10%,
contendo todas as informações de coleta, para que estes fossem inseridos na coleção científica. Os
exemplares foram separados, identificados, etiquetados, colocados em sacos plásticos e preservados
mais uma vez em formol a 10%, dentro de uma bombona. A identificação foi realizada ao menor
nível taxonômico através de chaves de identificação e com ajuda de especialistas, após isso dois
produtos foram elaborados, etiquetas externas e etiquetas internas confeccionadas de papel vegetal.
Os dados dos lotes das espécies foram incorporados na base de dados do Excel e no livro de
Tombo, recebendo um registro numérico único de entrada. A base de dados consiste no código
único, dados taxonômicos em sistema binomial e dados referentes a coleta. Durante o período
ocorreu o tombamento de 41 lotes, com 158 exemplares, adicionados aos dados já existentes. Os
peixes tombados ficaram distribuídos em quatro ordens, na qual a ordem Characiformes foi a mais
representativa em número de lotes (N=24), com 87 exemplares, e a ordem Perciformes foi a menos
representativa com apenas três lotes, com nove exemplares. Através das atividades desenvolvidas
foi possível ter a percepção da importância de uma Coleção de peixes, tanto didática como
científica para a realização e suporte das atividades acadêmicas, para a comunidade externa,
pesquisa e conservação da ictiofauna amazônica.
Palavras-chave: Bacia Amazônica, ictiofauna, tombamento, Tupé.
Apoio: Universidade Federal do Amazonas – UFAM.
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ANÁLISE ECONÔMICA DO EMPREENDIMENTO DA PISCICULTURA PARAÍSO NA
ÁREA DE INFLUÊNCIA DO RESERVATÓRIO DA USINA HIDRELÉTRICA DE
TUCURUÍ, AMAZÔNIA, BRASIL.
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RESUMO: O trabalho analisou economicamente o empreendimento de piscicultura Paraíso, na
área de influência do reservatório da usina hidrelétrica do município de Tucuruí-PA. A análise de
investimento foi realizada por meio da elaboração de fluxo de caixa e determinação de indicadores
de viabilidade econômica. O fluxo de caixa foi determinado a partir da confecção das planilhas de
investimento, despesas e receitas para um horizonte de projeto de dez anos. Foi também
determinado o custo de produção utilizando e a estrutura do custo total de produção. O custo com
ração somou 76,7%, sendo o item de maior participação no custo total de produção. Os indicadores
de viabilidade indicam ser este um investimento atraente, tendo sido obtidos: Valor Presente
Líquido de R$ 4.873.550,52; Taxa Interna de Retorno de 141% ao ano; Razão Benefício/Custo de
2,31; e Período de Recuperação do Capital Simples de - 3 anos. A piscicultura em tanques-redes se
mostra como uma atividade lucrativa e com potencial de geração de emprego e renda para a região
do sudeste do Estado do Pará.
Palavras-chave: Viabilidade econômica; piscicultura; e produção.
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1- INTRODUÇÃO
A aquicultura trata da criação de organismos com ciclo de vida desenvolvido total ou
parcialmente em meio aquático e é praticada há milhares de anos pelos chineses e egípcios. O
pescado é um alimento saudável e cada vez mais procurado pela população em todas as faixas de
renda, sendo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) o consumo de 12 quilos por
habitante/ano (CODEVASF, 2013).
Atualmente a produção mundial de pescado é da ordem de 126 milhões de toneladas ao ano e a
previsão é que até 2030 a demanda internacional de pescado aumente em 100 milhões de toneladas,
de acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO 2013).
Embora os brasileiros ainda consumam quantidade abaixo do indicado, houve um crescimento de
6,46 kg para 9,03 kg por habitante/ano entre 2003 e 2009.
O Brasil é um dos poucos países que tem condições de atender à crescente demanda mundial
por produtos de origem pesqueira, sobretudo por meio da aquicultura e, segundo a FAO, poderá se
tornar um dos maiores produtores do mundo até 2030, ano em que a produção pesqueira nacional
teria condições de atingir 20 milhões de toneladas (MPA, 2013).
Dentre as estruturas de criação, açudes, viveiros escavados e tanques-rede são,
respectivamente, as mais utilizadas pelos produtores, característica que reflete o baixo nível de
tecnologia empregado na atividade (MPA, 2013). Importante ressaltar que grande parte dos
produtores tem a piscicultura como fonte de renda secundária, complementando os rendimentos
obtidos com outras atividades agropecuárias (LEE & SAPERDONTI, 2008).
Este perfil da aquicultura paraense, que se configura como uma atividade secundária para
complementação de renda, é uma das características marcantes e a grosso modo, é um dos reflexos
do atual estado de desenvolvimento do setor aquícola.
De acordo com Brabo (2014), o sistema extensivo de produção é largamente empregado em
todas as regiões do estado do Pará, usando uma grande variedade de espécies, enquanto a maioria
dos empreendimentos comerciais adota o sistema semi-intensivo, geralmente com peixes redondos
em viveiros de derivação ou de barragem, e em menor escala com pirarucu ou surubim, alimentados
com ração comercial ou peixes forrageiros, principalmente a tilápia. Na mesorregião Sudeste, onde
está localizado o reservatório da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, a criação de peixes redondos é
realizada em tanques-rede e no Baixo Amazonas em gaiolas flutuantes construídas totalmente de
itaúba Mezilaurus itauba, madeira de alta resistência encontrada na Amazônia.
O presente trabalho teve como objetivo analisar o custo operacional de produção da
piscicultura Paraíso e verificar a viabilidade econômica do empreendimento na região do lago Usina
Hidrelétrica de Tucuruí (UHT) no estado do Pará.
2 - MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho foi realizado na piscicultura Paraíso, localizada nas influencias do
reservatório da hidrelétrica de Tucuruí-PA, de propriedade do senhor Gilberto Vaz. O reservatório
da Usina Hidrelétrica de Tucuruí localiza-se no curso d’água principal da Bacia Hidrográfica
Araguaia-Tocantins, a cerca de 300 km ao Sul da cidade de Belém, entre Tucuruí e Itupiranga, na
mesorregião Sudeste do Estado do Pará (3º43’ e 5º15’ S; 49º12’ e 50º00’ W) (MÉRONA et al.,
2010).
A piscicultura conta com 165 tanques-rede instalados, com uma produção anual de,
aproximadamente, 200 toneladas de peixe por ano, dentre espécies como tambaqui (Colossoma
macropomum), piau (Leporinus sp.), matrinxã (Brycon amazonicus), pirapitinga (Piaractus
brachypomus). Após dez anos em atividade, o empresário é considerado o pioneiro na piscicultura
em tanque-rede no Lago de Tucuruí-PA. A coleta dos dados foi realizada junto ao empreendimento
no período de junho a outubro de 2017.
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Custo de implantação
O investimento total previsto para a implantação do projeto, detalhado na tabela 1, foi de R$
637.739,00 com a compra de 165 tanques-rede, construção de uma balsa de manejo, demais
equipamentos e cinco funcionários que auxiliam na produção de peixes no empreendimento.
Tabela 1. Custo de implantação da piscicultura Paraíso.
CUSTO DE IMPLANTÇÃO
Discriminação Unidade Quantidade

Tanques-redes
Balsa de
manejo
Embarcação
Cabo
Poita
Balança
Puça
Mão de obra
Diversos
TOTAL

unidade
Unidade

165
1

Valor
unitário
(R$)
2400,00
22000,00

Unidade
Metro
Unidade
Unidade
Unidade
Fixa
-

1
300
12
1
8
5

59900,00
1,0
450,00
959,00
350,00
1500,00

Valor
total (R$)

%

396000,00
22000,00

62,1
3,4

59900,00
3000,00
5400,00
959,00
2800,00
9000,00
138680,00
637739,00

9,4
0,5
0,8
0,2
0,4
1,4
21,7
100,0

Vida Depreciação
útil
(anos)
10
39600,00
10
2200,00
10
5
20
5
5
-

5990,00
600,00
270,00
191,80
560,00
0,00
0,00
49411,80

De acordo com a tabela, podemos observar que além do custo dos tanques-redes que
corresponde a 62,1% do custo de implantação. Além do valor de R$59.900,00 (9,4% do custo de
implantação) referente as embarcações.
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Gráfico 1. Percentuais do custo de implantação.

3.2 Custo operacional de produção
No custo operacional de produção entre os diversos itens consideráveis e analisados, a ração
foi o item de maior custo de produção com R$ 564.300,00, ou 76,7%, referente ao Custo
Operacional Total (COT). O percentual corrobora com Kubitza 2009, onde relata que os alimentos
respondem por cerca de 40 a 80% dos custos de produção na piscicultura intensiva. Outro itens
importantes nos custos são as formas jovens (alevinos) e a mão de obra (4 funcionários) utilizada no
manejo. Tabela 2.
Tabela 2. Custo operacional de Produção da piscicultura Paraíso.
CUSTO OPERACIONAL DE PRODUÇÃO
Discriminação Unidade Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$) %
Formas jovens
milheiro
250
250,00
62500,00
8,5
Ração
Kg
297000
1,90
564300,00
76,6
Mão de obra
diária
48
1200,00
57600,00
7,8
Comercialização unidade
10
220,00
2200,00
0,3
Manutenção
110,00
0,0
Diversos
110,00
0,0
93,3
*COE
686380,00
Depreciação
49411,80
6,7
100,0
**COT
735791,80
COT (kg)
3,72
*COE: Custo Operacional Efetivo.
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**COT: Custo Operacional de Produção.

Gráfico 2. Percentuais do custo operacional de produção.

Em relação as características da produção, a tabela 3 nos mostram que a produção total é de
198.000 kg de peixes por ciclo de produção. Entre os resultados analisados na produção evidenciase a conversão alimentar aparente de 1.5:1, a qual se mostra extremamente baixa relacionada ao
ganho de peso na produção aquícola.
Tabela 3. Característica da produção na piscicultura Paraíso.
Característica
Número de gaiolas
Volume das gaiolas (m3)
Volume total das gaiolas (m3)
Produtividade (kg/m3)
Produção total (kg)
Conversão alimentar (kg)
Preço de venda (R$/kg)

Valor
165
16
2640
75
198000
1.7
10,00

3.3 Fluxo de caixa.
Segundo o fluxo de caixa, o projeto se mostrou atrativo do ponto de vista financeiro, sendo
que o Período de Retorno de Capital (PRC) investido se dá a partir do 3º ano mantida a sua
capacidade de produção (Tabela 4). Significa que a partir daí pode-se expandir o empreendimento
com capital próprio.
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Tabela 4. Fluxo de caixa.
Ano
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

Entrada (R$)
Valor
Receita
residual
0,00
1584000,00
1584000,00
1584000,00
1584000,00
1584000,00
1584000,00
1584000,00
1584000,00
1584000,00
1584000,00
15840000,00
-

FLUXO DE CAIXA
Saída (R$)
Custo
Investimento operacional
637739,00
0,00
686380,00
686380,00
686380,00
686380,00
693139,00
686380,00
686380,00
686380,00
686380,00
686380,00
6870559,00

Fluxo líquido
Saldo (R$)
(R$)
-637739,00
897620,00
897620,00
897620,00
897620,00
890861,00
897620,00
897620,00
897620,00
897620,00
897620,00
-

-637739,00
259881,00
1157501,00
2055121,00
2952741,00
3843602,00
4741222,00
5638842,00
6536462,00
7434082,00
8331702,00
-

3.4 Indicadores de viabilidade econômica
Quanto a Tabela 5, os valores dos indicadores de viabilidade: VPL (Valor Presente Líquido,
TIR (Taxa Interna de Retorno), RBC (Relação Benefício Custo) e PRC (Período de Retorno de
Capital) foram de R$ 4.873.550,52, 41%, 2,31 e 3 anos, respectivamente, ou seja, foram bastante
atraentes, mostrando que, nesta situação determinista, a atividade é bastante viável. É interessante
destacar que, o VPL indica que com os recursos aplicados obtém-se um retorno de R$ 4.873.550,52
no período de dez anos.
Tabela 5. Indicadores de viabilidade econômica da piscicultura Paraíso.
INDICADORES DE VIABILIDADE ECONÔMICA
VPL (R$)

R$ 4.873.550,52

TIR (%)

41%

RBC

2,31

PRC (anos/meses)

-3
anos

4- CONCLUSÃO
Conclui-se que o empreendimento analisado é economicamente viável. Assim como, verifica-se
que a partir do 3º (terceiro) ano o capital investido já começa a ter retorno, isso possibilita com que
o produtor aumente o número de tanques-rede ou aumente sua estrutura com capital próprio,
tornando o empreendimento cada vez maior e gerando mais renda.
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DIETA DE TRÊS ESPÉCIES DE SARAPÓS DA FAMÍLIA STERNOPYGIDAE
(Eigenmannia macrops, Eigenmannia trilineata e Eigenmannia virescens) EM AMBIENTES
DE PRAIA NO RIO NEGRO, AMAZONAS, BRASIL.
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RESUMO: Os ambientes de praia na Amazônia Central ocorrem de forma aparente nas
margens de rios, paranás e lagos, através da alternância do nível da água, que ocorre a partir do
ciclo hidrológico, os quais surgem na fase estacional terrestre, mais conhecidas como períodos de
vazante e seca. Estes habitats proporcionam abrigo para uma diversa e abundante icitiofauna e fonte
de alimentação, dentre as espécies de peixes que habitam os ambientes de praias destacam-se os
peixes da ordem Gymnotiformes, que possuem o nome popular de sarapós, ou conhecidos como
“peixes elétricos”, sendo este último, devido a capacidade de gerar uma corrente de carga elétrica
para eletrolocação e interações sociais. Estudos acerca dos hábitos alimentares e dieta dos
Gymnotiformes são escassos e, essa falta de conhecimento tanto pela história de vida,
comportamento e ecologia são os principais pontos para o não entendimento das pesquisas
realizadas, sendo assim, este estudo é essencial para melhor compreensão dos hábitos alimentares
das espécies Eigenmannia macrops, Eigenmannia trilineata e Eigenmannia virescens coletadas em
praias do rio Negro (Parque Nacional de Anavilhanas, município de Novo Airão – AM e praia do
Tupé, no município de Manaus – AM) durante o período hidrológico de seca (outubro/novembro)
de 2016. Os arrastos ocorreram no período diurno de 07:00h às 10:00h e noturno de 19:00h as
22:00h, após isto os peixes foram acondicionados em sacos plásticos, etiquetados com todas as
informações de coleta, fixados em formol a 10% e transportados para o laboratório de ictiologia da
Universidade Federal do Amazonas – UFAM. A determinação da dieta foi efetuada através da
análise do conteúdo estomacal a partir de observação em estereomicroscópio, utilizando os métodos
da frequência de ocorrência (F.O.) e volume relativo, onde os resultados de ambos foram
combinados no Índice de Importância Alimentar (IAi). A atividade alimentar foi avaliada através do
Grau de Repleção dos estômagos e a classificação em guildas tróficas de acordo com a categoria
alimentar e os valores do IAi (%). Para as informações sobre o estado fisiológico dos peixes foi
utilizado o Fator de Condição proposto por Fulton. Foram analisados 180 estômagos, 60 de cada
espécie e, todos apresentaram algum conteúdo, estando de parcialmente cheio (0-25%) até mesmo
distendido (75-100%) como se destacou para E. macrops. O item alimentar encontrado em maior
quantidade foi o de inseto, seguido por material indefinido e por fim o item material vegetal e, a
partir do IAi (%) pode-se classificar as espécies E. macrops (>70%) e E. virescens (>70%) como
insetívoras e E. trilineata como onívora com tendência a insetivoria. O valor calculado para
amplitude de nicho trófico apresentou nível intermediário para E. trilineata e E. virescens e baixa
para E. macrops, portanto tendo a maior dissimilaridade quanto aos itens consumidos. Quanto ao
fator de condição, o valor médio encontrado demonstrou que as espécies estavam em boas
condições de bem-estar durante o período da seca.
Palavras-chave: Tupé, Alimentação, Sarapó, Amazônia.
Apoio: Universidade Federal do Amazonas – UFAM.
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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência de diferentes taxas
de arraçoamento na alimentação dos juvenis de tambaqui (Colossoma macropomum) sobre
a qualidade de água em sistema bioflocos. Os peixes (2,06±0,86 g) foram distribuídos
aleatoriamente
durante 16 dias em três tratamentos: criação em água clara (sem
bioflocos) e alimentação com ração comercial a uma taxa de arraçoamento igual a 9 %
(TAC9%), sistema de bioflocos e alimentação com ração a uma taxa de arraçoamento de
9% (TBFT9%), sistema de bioflocos e alimentação com ração a uma taxa de arraçoamento
de 3% (TBFT3%), com duas repetições cada. Os juvenis foram estocados em uma
densidade de 250 peixes/m³ nas unidades experimentais (volume útil de 20 L). As
variáveis físicas e químicas da água, como a temperatura, oxigênio dissolvido,
condutividade elétrica, pH e amônia total foram registradas diariamente, enquanto o nitrito
foi a cada 5 dias durante o estudo. Somente os parâmetros condutividade elétrica, pH e
amônia total apresentaram diferenças estatísticas significativas entre os tratamentos
(p<0,05). A amônia apresentou tendência de diminuição no sistema BFT com menor taxa
de arraçoamento (TBFT3%) comparado aos outros tratamentos avaliados para criação de
tambaqui. Recomenda-se a adoção da produção de juvenis de C. macropomum em BFT
com redução da taxa de arraçoamento como uma estratégia para manutenção da qualidade
de água mais adequada para criação da espécie.
Palavras-chave: Alimentação; BFT; Espécie nativa; Parâmetros físicos e químicos.
ABSTRACT: The objective of the present work was to evaluate the influence of different
feeding rates on tambaqui (Colossoma macropomum) juveniles feeding on the water
quality in bioflocs system. The fishs (2.06±0.86 g) were randomly distributed during 16
days in three treatments: clear water rearing (without bioflocs) and commercial feed at a
feeding rate of 9% (TAC9%), bioflocs and feed at a feeding rate of 9% (TBFT9%),
bioflocs system and feed at a feeding rate of 3% (TBFT3%), with two repetitions each.
The juveniles were stocked at a density of 250 fish m-³ in the experimental units (useful
volume 20 L). Physical and chemical water variables, such as temperature, dissolved
oxygen, electrical conductivity, pH and total ammonia were recorded daily, while nitrite
was every 5 days during the study. Only the parameters electrical conductivity, pH and
total ammonia showed significant statistical differences between treatments (p<0.05).
Ammonia tended to decrease in the BFT system with lower feeding rate (TBFT3%)
compared to the other treatments evaluated for tambaqui breeding. It is recommended to
adopt C. macropomum juvenile production in BFT with reduction of the feeding rate as a
strategy to maintain the most adequate water quality for breeding.
Keywords: Food; BFT; Native species; Physical and chemical parameters
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1- INTRODUÇÃO
A conscientização sobre a importância de uma boa alimentação na busca por uma
melhor qualidade de vida humana levou ao aumento na demanda mundial por alimentos
mais saudáveis. Nesse sentido, o pescado destaca-se como uma valiosa fonte de proteína,
rico em nutrientes essenciais, com baixa quantidade de gorduras saturadas e colesterol
(MOHANT et al. 2016), proporcionando um crescente aumento no consumo mundial de
pescados no decorrer dos últimos anos, passando de 18,5 kg/hab./ano em 2011 para 20,3
kg/hab./ano em 2016 (FAO, 2018).
Portanto, a expectativa do aumento do consumo per capita de pescado, o
crescimento populacional e a estagnação da produção pela pesca extrativista, tornam a
aquicultura uma atividade com elevado potencial em suprir a demanda humana de
pescado nas próximas décadas (FAO, 2018).
Dentro deste contexto, a qualidade de água na produção aquícola é de grande
importância e conhecer as características físicas, químicas e biológicas da água é
imprescidivel, uma vez que os organismos aquáticos dependem dela para realizar todas as
suas funções, como respirar, se alimentar, reproduzir e excretar. Sendo assim, um bom
desempenho dos organismos aquáticos e uma produção economicamente viável somente é
possível através do controle da qualidade de água na aquicultura (ALVES DE OLIVEIRA,
2001).
Os parâmetros físicos e químicos da água apresentam capacidade de interação entre
eles, sendo que estas complexas e provocarem prejuízo ao desempenho zootécnico dos
animais. O modelo e intensificação do sistema de produção aquícola adotado pode afetar
os parâmetros de qualidade de água, assim como a exigência de frequência de
monitoramento e a metodologia para controle da manutenção adequada da qualidade de
água (ROSS et al., 2011).
Entre os diversos sistemas de produção aquícola, a tecnologia de bioflocos (BFT)
apresenta destaque por ser um sistema de produção fechado, intensivo e considerado
mais ecologicamente correto (AVNIMELECH, 2007). No sistema BFT ocorre o
estímulo da formação dos bioflocos, formados por diversos microorganismos, os quais
conferem diversas vantagens ao sistema como redução de compostos nitrogenados na
água, ação como probiotico e ainda suplementação alimentar de alto valor proteico
(AZIM & LITTLE, 2008; EMERENCIANO et al, 2013). A disponibilidade dos
bioflocos como suplemento alimentar possibilita a redução nas taxas de arraçoamento e
dos níveis de proteína bruta nas rações, e desta forma, também a diminuição dos custos
de produção (AVNIMELECH, 1999).
Diversos estudos demonstraram resultados positivos quanto a produção de peixes
com a tecnologia BFT quando comparados aos sistemas convencionais de produção
(AVNIMELECH, 2007; AZIM & LITTLE, 2008; KUBITZA, 2011), porém poucos são
os estudos voltados a produção espécies nativas de peixes em BFT.
Entre as espécies nativas de peixes, o tambaqui (Colossoma macropomum)
apresenta características biológicas que demonstram seu potencial para piscicultura, tais
como: tolerância a baixos níveis de oxigênio dissolvido, elevados níveis de amônia e
nitrito, variações de pH e temperatura na água, eficiência na conversão de proteína da
dieta em biomassa, fácil adaptação ao confinamento e arraçoamento (ALMEIDA-VAL
et al., 1993; AFFONSO et al., 2002; MARCON et al., 2004; COSTA et al., 2004;
ARIDE et al., 2007;; FERNANDES et al., 2010).
Portanto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência de diferentes
taxas de arraçoamento na alimentação dos juvenis de tambaqui (C. macropomum) sobre a
qualidade de água em sistema bioflocos.
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2- MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado no Laboratório Múltiplo para Produção de
Organismos Aquáticos - LAMPOA da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)
durante um período de 16 dias.
Os juvenis de tambaquis foram inicialmente aclimatados em um tanque com
capacidade de 2.000 litros, aeração contínua e alimentados com ração comercial
fornecida “ad libitum”.
Após a biometria inicial, os peixes foram distribuídos aleatoriamente nas unidades
experimentais de três tratamentos: criação em água clara (sem bioflocos) e alimentação
com ração comercial a uma taxa de arraçoamento igual a 9 % da biomassa total
(TAC9%), sistema de bioflocos e alimentação com ração a uma taxa de arraçoamento de
9 % da biomassa total (TBFT9%), sistema de bioflocos e alimentação com ração a uma
taxa de arraçoamento de 3% (TBFT3%), com duas repetições cada.
Os juvenis de tambaqui foram estocados com peso médio de 2,06±0,86 g em uma
densidade de 250 peixes/m³ nas unidades experimentais (volume útil de 20 L). A
alimentação dos peixes durante o experimento foi através do fornecimento três vezes ao
dia (8:00, 12:00 e 17:00 h) de uma ração comercial com 42 % de proteína bruta. As
taxas de arraçoamento dos juvenis foram determinadas de acordo com a biomassa dos
peixes de cada unidade experimental e baseada em uma tabela de arraçoamento para a
espécie (MOTA et al. 2011).
O estímulo para formação do bioflocos nos tratamentos BFT foi realizado através
da fertilização orgânica com melaço de cana-de-açúcar e farelo de arroz buscando atingir
uma relação de carbono:nitrogênio de 20:1, considerando o aporte desses nutrientes via
ração e estas fontes (melaço e farelo de arroz) no sistema (AVNIMELECH, 1999).
Diariamente pela manhã foram registradas as variáveis físicas e químicas da água,
como a temperatura (°C), oxigênio dissolvido (mg/L), condutividade elétrica (μSm/cm)
e pH com uma sonda multiparâmetro. Enquanto a amônia total (mg/L) e nitrito (mg/L)
foram verificados diariamente e com periodicidade de 5 dias, respectivamente, com a
utilização de kits colorimétricos.
Nas unidades experimentais do TAC realizou-se renovação diária de cerca de 40
% do volume total de água. Já para as unidades experimentais do TBFT3% e TBFT9%,
não foi renovação de água, somente a adição de uma fonte de carbono orgânica (melaço
de cana-de-açúcar) quando as concentrações de amônia total apresentaram valores ≥ 1
mg/L. A adição do melaço foi feita considerando a proporção de 6 de carbono:1 de
nitrogênio amoniacal total (AVNIMELECH, 1999).
Ao final do estudo, os parâmetros de qualidade de água foram analisados quanto a
normalidade através do teste de Shapiro-Wilk e homocedasticidade pelo teste Cochran.
Os dados com distribuição normal foram analisados por meio da análise de variância
(ANOVA uma via), identificando as diferenças entre as médias dos tratamentos pelo teste
de Tukey, em nível de 5 % de probabilidade. Enquanto os dados não-paramétricos foram
analisados pelo teste de Kruskal-Wallis, seguido por comparações post-hoc com o teste
Mann-Whitney, em nível de 5 % de probabilidade.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os parâmetros de qualidade de água são de extrema importância, já que os fatores
físicos e químicos da água podem interferir diretamente no desempenho zootécnico dos
organismos aquáticos (MERCANTE et al., 2007). Além disso, a quantidade e qualidade da
ração fornecida aos animais influenciam diretamente na qualidade da água da produção
aquícola, podendo gerar uma qualidade de água inferior ao ser fornecida uma ração em
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quantidade acima da recomendada ou ainda quando esta apresenta cararacterísticas não
desejáveis, como rápida lixiviação na água (MALLASEN et al., 2008).
Durante o período experimental, apenas os parâmetros temperatura, oxigênio
dissolvido e nitrito não apresentaram diferenças significativas (p>0,05) entre os
diferentes sistemas de criação de juvenis de tambaqui (Tabela 1).
Tabela 1. Parâmetros de qualidade de água (média±desvio padrão) na criação de juvenis
de Colossoma macropomum em diferentes sistemas de criação durante 16 dias.
Parâmetros
Tratamentos
TAC9%
TBFT9%
TBFT3%
Temperatura (°C)
26,2 ± 0,83
26,05 ± 0,67
26,35±0,73
pH
7,25± 0,30ᵃ
6,76 ± 0,91ᵃᵇ
6,93 ± 0,59ᵇ
Oxigênio Dissolvido (mg/L)
6,15 ± 0,90
6,16 ± 0,85
6,24 ±0,90
Condutividade elétrica
104,52±
104,43
97,31±1,59ᵃ
(μS/cm)
1,60ᵇ
±1,53ᵇ
Amônia total (mg/L)
1,53 ± 1,53ᵃ
0,41 ± 0,79ᵇ
0,13 ± 0,28ᶜ
Nitrito (mg/L)
1,34 ± 0,82
0,79 ± 1,34
0,88 ± 1,03
Criação em água clara (sem bioflocos) e alimentação com ração comercial a uma taxa de arraçoamento
igual a 9 % da biomassa total (TAC9%), sistema de bioflocos e alimentação com ração a uma taxa de
arraçoamento de 9 % da biomassa total (TBFT9%), sistema de bioflocos e alimentação com ração a uma
taxa de arraçoamento de 3% (TBFT3%)Valores seguidos por letras diferentes nas colunas apresentam
diferenças estatísticas significativas entre os tratamentos (p<0,05).

Os valores de temperatura da água da criação de juvenis de tambaqui variaram com
a mínima de 25,1°C (TAC9%) e máxima de 28,8°C (TBFT9%)s, sendo observada uma
temperatura média de 26,20±0,75 °C, permanecendo então dentro da faixa considerada
ideal de 25°C a 32°C para produção de peixes tropicais (REBOUÇAS et al., 2014).
As concentrações de oxigênio dissolvido apresentaram variações entre 4 mg/L (TAC
e TBFT3%) e 7,4 mg/L (TAC e TBFT9%), sendo que a concentração média de para este
parâmetro6, 19±0,88 mg/L ficou dentro do indicado para a espécie (superior a 3 mg/L)
(BALDISSEROTTO & GOMES, 2010). E ainda segundo KUBITZA (2017), o tambaqui é
um peixe extremamente tolerante a baixas concentrações de oxigênio dissolvido, chegando
a suportar concentrações próximas a zero por várias horas, porém a exposição a esta
situação prejudica o crescimento e a conversão alimentar mesmo em espécies tolerantes. A
demanda de oxigênio dissolvido no sistema BFT é geralmente superior devido ao
consumo dos organismos aquáticos criados somado ao dos microorganismos presentes nos
bioflocos (LIMA et al. 2015). Porém, as concentrações de oxigênio dissolvido
permaneceram adequadas para o tambaqui em ambos os sistemas de criação no presente
estudo.
Quanto ao pH da água, observou-se uma média de 6,98±0,67 com variação de 4,55
(TBFT9%) e 7,69 (TBFT9% e TBFT3%), mantendo-se dentro da faixa ótima entre 4 e 6
para crescimento da espécie C. macropomum (BALDISSEROTTO & GOMES, 2010).
Uma tendência de queda do pH foi observada para os tratamentos com bioflocos ao
longo do experimento, sendo necessário adoção do manejo de ajuste deste parâmetro com
a utilização de bicabornato de sódio. Este comportamento é geralmente observado durante
a produção em BFT, com o aumento da comunidade bacteriana e a transformação dos
compostos nitrogenados por estas bactérias (FURTADO, 2013).
A condutividade elétrica na água apresentou variação com valor mínimo de 95,1
μs/cm (TAC9%) e máximo de 107,9 μs/cm (TBFT3%), e valores médios de 102,09 ± 3,73
μs/cm. Este parâmetro apresentou diferenças estatísticas significativas entre os tratamentos
com sistema bioflocos (TBFT9% e TBFT3%) e o tratamento com água clara (TAC9%). A
superioridade deste parâmetro no sistema BFT provavelmente ocorreu em vista da
transformação de compostos nitrogenados, excretados pelos organismos aquáticos, em
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biomassa bacteriana (bioflocos) e também pelo acúmulo de nutrientes pelo BFT ser um
sistema de produção fechado (KUBTIZA, 2003).
A amônia total foi outro parâmetro que diferiu estatisticamente entre os diferentes
tratamentos para criação de tambaqui, sendo inferior no sistema BFT com a menor taxa de
arraçoamento e superior no sistema de água clara. Este fato é observado geralmente em
produção com BFT visto que o princípio fundamental desta tecnologia é a reciclagem de
nutrientes por meio do crescimento de bactérias heterotróficas e nitrificantes que
convertem amônia em biomassa microbiana (AVNIMELECH, 1999; KUBITZA, 2011).
Além disso, a diferença significativa para amônia total entre o tratamento BFT com
diferentes taxas de arraçoamento pode ser explicado pela redução da formação deste
composto com a diminuição da oferta de ração, interferindo na relação C:N do meio e
melhorando a clivagem dos nutrientes no sistema (AVNIMELECH, 2007).
Enquanto, o nitrito, produto intermediário da transformação dos compostos
nitrogenados, apresentou concentração média de 1,01±1,05 mg/L e não diferiu entre os
diferentes tratamentos (p>0,05). As oscilações deste parâmetro são comuns durante a
produção em BFT devido ao processo de nitrificação realizado pelas bactérias
nitrificantes, o qual garante a manutenção da qualidade de água adequada para a produção
de organismos aquáticos (NOOTONG; PAVASANT, 2011; LIMA et al 2015)
A sobrevivência dos juvenis de tambaqui ao final do estudo foi igual a 100 % em
todos os tratamentos, portanto, acredita-se que os parâmetros de qualidade de água
mantivera-se dentro do adequado para criação da espécie.
4- CONCLUSÃO
Recomenda-se a adoção do sistema BFT com redução da taxa de arraçoamento para
criação de juvenis de tambaqui com intuito de garantir uma condição de qualidade de água
para a espécie. Entretanto, torna-se necessário verificar a possibilidade do limite de
redução da taxa de arraçoamento sem perdas quanto ao desempenho zootécnico do
tambaqui na fase de recria.
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ESTRUTURA DA POPULAÇÃO DO CAMARÃO SETE-BARBAS (Xiphopenaeus kroyeri)
DO LITORAL SUL DO ESPÍRITO SANTO, BRASIL
Lucas Eduardo Comassetto¹*; Caroline Vettorazzi Bernabé²; Roberta Cardozo de Paiva
Garcia²; Lucas Areias Bassul3; Cecília Fernanda Farias Craveiro4; Douglas da Cruz Mattos
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RESUMO: A pesca de arrasto de camarão é realizada em grande escala no litoral brasileiro e tem
como principal espécie capturada o camarão peneídeo Xiphopenaeus kroyeri, conhecido
popularmente como camarão sete-barbas. Esta espécie apresenta o ciclo de vida unicamente
marinho, diferentemente das demais espécies de camarões peneídeos que dependem do estuário
para desenvolver seus juvenis. Além disso, o X. kroyeri não apresenta estratificação populacional,
sendo comum a ocorrência de juvenis e adultos na mesma área. Devido às características ecológicas
atribuídas a esta espécie e à importância do X. kroyeri para a pesca brasileira, sobretudo, no litoral
sul do Espírito Santo, o presente estudo tem como objetivo analisar as relações biométricas do
camarão sete-barbas na pesca de arrasto realizada no litoral sul do Espírito Santo, Brasil. Foram
realizados sete embarques, totalizando 13 arrastos no período de março a julho de 2019. A captura
foi realizada em embarcação motorizada utilizando arrasto duplo de popa com tangones (Rede
Balão). Os arrastos foram realizados entre o litoral dos municípios de Anchieta, Piúma e Itapemirim
– Espírito Santo, Brasil. A duração dos arrastos foi de 60 minutos cada. Em laboratório, foi aferido
o comprimento de cefalotórax (CC - cm) e peso (P - g) dos indivíduos. A relação peso/comprimento
dos sexos agrupados foi expressa pela equação Pt=aCb. O peso foi considerado a variável
dependente (Pt) e o comprimento (CC) a variável independente (C). Os parâmetros a e b foram
estimados por regressão linear por meio da fórmula: logP = loga + blogC, utilizando o software R.
No total, foram coletados 12.873 camarões, e as frequências relativas das fêmeas e dos machos
foram de 54,16% e 45,84%, respectivamente, correspondendo a proporção sexual de 1:0,85. A
distribuição de frequência de peso foi maior nas faixas de 1 a 2 g com amplitude de 0.44 a 12.25 g
(3.76± 2.15). A distribuição de comprimento do cefalotórax se apresentou maior nas faixas de 1.3 a
3.8 cm, variando entre 0.8 a 4.1 cm (1.75± 0.39). A relação peso-comprimento apresentou
coeficiente de determinação R²= 0.8544617e ficou definida pela expressão Pt=1.227*C1.944. O
coeficiente angular (b=1.944) menor que 3 representa uma alometria negativa, em que o peso cresce
a uma taxa relativamente maior do que o comprimento. As informações obtidas no presente estudo
são fundamentais para o melhor entendimento do ciclo de vida e de outros aspectos da dinâmica de
populações e, dessa forma, auxiliar no manejo da pesca desta espécie.
Palavras-chave: Biologia populacional, peneídeos, pesca artesanal, relações biométricas.
Apoio: FAPES; IFES/Piúma; SEAG-ES.
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RELAÇÕES BIOMÉTRICAS DO CAMARÃO BRANCO (Litopenaeus schmitti)
CAPTURADO NO LITORAL SUL DO ESPÍRITO SANTO, BRASIL
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RESUMO: As estimativas das relações biométricas são fundamentais para os estudos de avaliação
de estoques, bem como para determinar diferenças morfométricas existentes entre espécies e
dimorfismo sexual entre indivíduos de uma mesma espécie. Neste contexto, o presente estudo se
propôs a analisar a biologia populacional do camarão branco marinho na pesca de arrasto realizada
no litoral sul do Espírito Santo, Brasil. Foram realizados sete embarques, totalizando 13 arrastos no
período de março a julho de 2019. A captura foi realizada em embarcação motorizada com tangones
e arrasto duplo com portas (Rede Balão). Os arrastos foram realizados entre o litoral dos municípios
de Anchieta, Piúma e Itapemirim – Espírito Santo, Brasil. A duração dos arrastos foi de 60 minutos
e todos os exemplares capturados foram separados no convés do barco, acondicionados em sacos
plásticos e armazenados em caixa térmica e gelo. Em seguida, foram transportados para o
Laboratório de Malacocultura do IFES campus Piúma, ES. Os espécimes de camarão identificados
como L. schmitti foram separados, contabilizados, pesados e classificados. Em laboratório, foi
aferido o comprimento de cefalotórax e peso dos indivíduos. A relação peso/comprimento fpara
sexos agrupados foi expressa pela equação Pt=aCb. O peso foi considerado a variável dependente
(Pt) e o comprimento a variável independente (C). Os parâmetros a e b foram estimados por
regressão linear por meio da fórmula: logP = loga + blogC, utilizando o software R. Foram
coletados 173 camarões, e as frequências relativas das fêmeas e dos machos foram de 47,58% e
52,42%, respectivamente, correspondendo a proporção sexual de 1:1,1. A distribuição de frequência
de peso foi maior nas faixas de 20 a 30 g (65%) com amplitude de 4,20 e 69,50 g (27.08 ± 11,42). A
distribuição de comprimento do cefalotórax apresentou-se maior nas faixas de 2,5 a 3,0 cm (80%)
variando entre 1,7 a 4,6 cm (3,03 ±0.55). A relação peso-comprimento apresentou coeficiente de
determinação R²= 0.8979464 e ficou definida pela expressão Pt=2.652* C 2.062. As regressões entre
Pt e C (b=2.062) mostraram um padrão crescimento alométrico negativo para ambos os sexos, no
qual o peso aumenta a uma taxa relativamente maior que o comprimento. Os resultados obtidos
contribuem para aumentar o conhecimento sobre a ecologia dos camarões peneídeos, a fim de
fornecer subsídios para a formulação de recomendações para a pesca sustentável desta espécie.
Palavras-chave: peneídeos, dinâmica populacional, pesca artesanal, relações morfométricas.
Apoio: FAPES; IFES; SEAG/ES
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A ecologia trófica e a partição de recursos de Sternoptyx pseudobscura e S. diaphana no
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RESUMO: Os peixes mesopelágicos são numericamente um dos componentes mais importante de
todos os oceanos. A maior parte dessa comunidade busca refúgio em águas profundas durante o dia
(200-1000 m) e ascendem para se alimentar em camadas epipelágicas durante a noite. Dessa forma,
os peixes mesopelágicos contribuem no trasporte de carbono entre camadas oceânicas, na
regeneração de nutrientes, e atuam como link trófico entre consumidores primários e níveis tróficos
mais elevados (grandes predadores, mamíferos aquáticos e aves marinhas). No entanto, apesar da
sua importancia, estudos sobre a ecologia de espécies mesopelágicas ainda são escassos ao redor do
mundo. Nesse trabalho descrevemos, pela primeira vez no Atlântico Sul, a ecologia trófica de duas
importantes espécies mesopelágicas da família Sternoptychidae: Sternoptyx pseudobscura e S.
diaphana. Dados foram coletados através de 35 arrastos mesopelágicos (abril-maio 2017) em torno
do Atol das Rocas, Arquipélago de Fernando de Noronha e montes submarinos adjacentes. Após a
captura, os peixes foram preservados em gelo e levados a laboratório, onde foram identificados,
contados, pesados (0,001 g), e dissecados para remoção do estômago. A contribuição de cada presa
para a composição da dieta foi calculada através da frequência de ocorrência (%F) e porcentagem
em peso (%W). Além disso, as três metodologias foram combinadas para o cálculo do índice de
Importância Alimentar (IAi). A estratégia alimentar foi caracterizada pelo diagrama de Costello
modificado por Amundsen. Além disso, foi calculado o nível trófico das espécies. No total, 21
espécimes de S. pseudobscura e 42 espécimes de S. diaphana foram analisadas. O espectro
alimentar de S. pseudobscura totalizou 12 categorias alimentares, apresentando dominância dos
itens Amphipoda (%F = 17,0), Copépoda e Cnidária (15,1) e Euphausia sp. (15). Considerando a
porcentagem em peso, o item Euphausia sp. (%W = 23,7) foi dominante. O índice de importância
alimentar (IAi) indicou que o perfil da dieta de S. pseudobscura teve predominância de Cnidária
(15,8). O espectro alimentar de S. diaphana totalizou 14 categorias alimentares, observou-se a
dominância de Amphipoda e Ostracoda (%F = 30,0 e 20,3) e Euphausia sp. (11,9%). A
porcentagem em peso indicou dominância do item alimentar Euphausia sp. (%W = 20,6). O índice
de importância alimentar (IAi) indicou que o perfil da dieta de S. diaphana teve predominância de
Amphipoda (5,62). O nível trófico encontrado para S. pseudoscura e S. diaphana foi de 3,7 e 3,6.
Em relação à preferência alimentar e estratégia alimentar, todos os itens foram classificados como
acessórios e as espécies foram caracterizadas como oportunistas. O comportamento generalista com
poucos grupos de presas principais é confirmado por intermediários a altos valores do índice
padronizado de Levins para S. pseudoscura (Bi=0,69) e S. diaphana (Bi=0,47), no qual indica uma
moderada a alta amplitude de nicho. Sternoptychidae é um grupo de predadores importantes da
comunidade zooplanctônica, especialmente de amphipoda, euphausiids, ostracoda, copepoda e larva
de peixe e suas espécies compartilham os mesmos recursos de presas. Como migradores verticais,
estas espécies também podem ter um papel chave na transferência de material e energia de águas
superficiais até camadas mais profundas.
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DIAGNÓSTICO DA CIRCULAÇÃO DE PESCADO EM SANTARÉM – PA: ESTUDO DE
CASO DOS CAMINHÕES, EMPRESÁRIOS E INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO
Charles Hanry Faria Júnior1*; Járlisson Melo Sousa².
1

charlesufopa@gmail.com. Professor Doutor do Curso de Bacharelado em Engenharia de Pesca/Universidade Federal
do Oeste do Pará/UFOPA. 2melomir144@yahoo.com.br, acadêmico do Curso de Bacharelado em Engenheiro de Pesca/
UFOPA.

RESUMO: Santarém é o principal polo de desembarque pesqueiro do Baixo Amazonas. Possui
históricos de desembarque em torno de 3.000 a 5.819 toneladas de pescado ano, das quais, metade
segue para a indústria de beneficiamento de pescado local. Entretanto, a mais de uma década o
sistema da coleta de dados do desembarque pesqueiro deixou de ser realizado, criando uma lacuna
no conhecimento, não permitindo determinar sua importância no setor pesqueiro. O presente
trabalho apresenta um diagnóstico da circulação de pescado em Santarém, com estudo de caso
voltado a qualificação e quantificação do pescado que circulam através de caminhões, a
comercialização (importação e exportação) pescado in natura realizada por empresários locais e nas
indústrias de beneficiamento de pescado de Santarém. Os dados foram coletados em 2018 mediante
o emprego de formulários semiestruturados, seção de notas fiscais de comercialização da produção
e declarações de representantes de indústrias. As análises foram realizadas com ferramentas da
estatística descritiva. Os caminhoneiros e empresários movimentam em torno de 5.689
toneladas/ano de pescado, com predominância de peixes de origem extrativa (72,9%), contando
com o envolvimento de 160 barcos de pesca e 3.000 pescadores. O destino da produção desses
agentes foram Belém/PA, Brasília/DF, Paraíba/PB, Maranhão/MA, China e Coréia do Norte. Uma
indústria de beneficiamento de pescado comercializou 2.129 toneladas de produtos beneficiados em
2018, utilizando 20 grupos de espécies de peixes para produzir 76 produtos com denominações
diferentes, comercializados para 7 estados, com maior volume direcionados aos estados de Goiás,
São Paulo e Distrito Federal. Com base nesse quantitativo e das taxas de rendimento mencionadas
para o filé e peixe eviscerado sem cabeça, se estima que a quantidade de matéria-prima (in natura)
adquirida pela indústria seja superior a 5.638 toneladas em 2018. Dessa forma, caminhoneiros,
empresários e a indústria, circularam um montante que oscilou entre 6.278 a 11.327 toneladas de
pescado em Santarém em 2018, resultados quase que 3 vezes superior a série histórica de
desembarque conhecida. Para esses atores, entre os atrativos e dificuldades de Santarém para o
comércio do pescado foram citados: ser um bom local para compra (oferta) e venda de peixe
(demanda) porque ainda tem pescado e o preço é atrativo (descrito como preço de cidade pequena);
porém, demanda melhorias na estrutura dos pontos de desembarque para diminuir a demora e evitar
a perda de qualidade do produto, além disso, a qualidade da estrada infere demora no percurso,
principalmente no período chuvoso. Somente 25,0% desses agentes mencionaram observar
mudanças na quantidade ou tamanho no desembarque de algumas espécies como a dourada,
piramutada, mapará, aracu e pescada. Esses resultados mostram a relevância de Santarém como
polo produtor e de circulação de pescado e apontam para maiores estudos para confirmar os
resultados obtidos, de forma a conhecer o real quantitativo de pescado movimentado em Santarém,
uma vez que o pescado comercializado para o consumidor local nos mercados e feiras regional não
foram analisados no presente estudo, o que, levando em conta os dados publicados, eleva o
quantitativo de pescado que circula em Santarém próximo a 13.327 toneladas.
Palavras-chave: Baixo Amazonas, Empresários, Frigoríficos.
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ABSTRAT: Santarém stands out as the main fishing landing pole of the Lower Amazon. It has
landings of around 3,000 to 5,819 tons of fish per year, half of which goes to the local fish
processing industry. However, more than a decade ago, the fishing landing data collection system
was no longer created, creating a knowledge gap, which did not allow us to determine the
importance of this fishing pole. In this sense, this paper presents a diagnosis of fish circulation in
Santarém, with a case study focused on the qualification and quantification of fish that circulate
through trucks (inbound and outbound), marketed by local businessmen who import and export
fresh fish and fish. in the fish processing industries installed in Santarém. Data were collected in
2018 using semi-structured forms, production commercialization invoices section and declarations
from representatives of fish processing industries. The analyzes were performed using descriptive
statistics tools. Truck drivers and businessmen reported moving around 5,689 tons / year of fish,
with predominance of extractive fish (72.9%), with the involvement of 160 fishing boats and 3,000
fishermen in 2018. The destination states of production of these agents were Pará / Belém, Brasília /
DF, Paraíba - PB, Maranhão - MA, China and North Korea. The fish processing industries sold
between 2,129 and 3,729 tons of processed products in 2018, using 20 groups of fish species to
produce 76 different denominated products sold to 7 states, with the largest volume going to the
states of Goiás, São Paulo and Federal District. On the basis of this quantity and the yield rates
mentioned for fillet and gutted headless fish, it is estimated that the quantity of raw material (fresh
fish) purchased by the industry is over 5,638 tonnes. Thus, truck drivers, businessmen and industry
circulated more than 11,327 tons of fish in Santarém in 2018, almost 3 times the historical series of
known landing. Among the attractions and difficulties of Santarém for the fish trade were: Being a
good place to buy (offer) and sell fish (demand) because it still has fish and the price is attractive
(described as small town price). However, it demands improvements in the structure of the landing
points to reduce the delay and avoid the loss of product quality and the quality of the road that
infers delay in the route. Only 25.0% of these agents reported observing changes in the quantity or
size on landing of some species such as dorado, piriramada, mapará, aracu and hake. These results
show the relevance of Santarém as a producer and circulation center of fish and point to further
studies to confirm the results obtained, in order to know the actual quantity of fish moved in
Santarém, since the fish marketed to the local consumer in the Markets and regional fairs were not
analyzed in the present study, which, taking into account the published data, increases the amount
of fish that circulates in Santarém close to 13,327 tons.
Keywords: Baixo Amazonas, Businessmen, Refrigerators.

1- INTRODUÇÃO
A pesca na Amazônia fornece proteína para a subsistência de populações ribeirinhas que se
distribuem ao longo dos diferentes ambientes aquáticos regionais e para o abastecimento de
pequenos e grandes centros urbanos municipais, regionais, estaduais e até de outros países ao longo
da cadeia produtiva do pescado (SANTOS e SANTOS, 2005; SANTOS M., 2005; LOPES et al.,
2010; PINHEIRO et al., 2014; TINOCO, 2014; JÚNIOR e PEREIRA, 2015).
O pescado que chega aos centros urbanos, seja ofertado diretamente pelo pescador ou
atravessador (compra e vende o pescado), é comercializado em mercados e feiras, ou segue para a
indústria de beneficiamento de pescado antes de ser distribuído para distintos mercados ao nível
nacional ou internacional (FABRÉ e BARTHEM, 2005; ALMEIDA, 2006; COELHO et al., 2017)
Almeida (2006) descreve que a indústria pesqueira da Amazônia está localizada
principalmente em três centros importantes: Belém, Manaus e Santarém. Nesse cenário, Santarém
tem destaque como centro pesqueiro mais importante do Baixo Amazonas, obteve o terceiro melhor
desempenho no desembarque de pescado do Estado do Pará, ofertando 5.819 toneladas em 2008, no
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entanto, o setor de comércio e serviços, por sua visibilidade, é o que apresenta maior peso na
composição do PIB local (ISAAC et al., 1996); PREFEITURA SANTARÉM, 2013).
Além das indústrias de beneficiamento de pescado e dos principais polos de vendas
estabelecidos em Santarém/PA, como o Mercadão 2000, Mercado Modelo, Feira do Pescado, que
abastecem o mercado local, existem na região os chamados caminhões do pescado, que são
caminhões frigoríficos e caminhões baú que fazem o acondicionamento do pescado em gelo, alguns
vindo de outros Estados para adquirir o produto em Santarém.
Porém, no sistema Amazônico, onde Santarém se insere, existem fatores que influenciam o
gerenciamento da atividade pesqueira, como os períodos de subida e descida das águas e sua
influência nas migrações reprodutivas e de dispersão da ictiofauna, a grande extensão da bacia
amazônica, o aumento demográfico na região de várzea, a inovação das técnicas de captura, a
grande quantidade de embarcações com características físicas e autonomia distintas, as
características e ciclos de vida das espécies alvos, as preferências culturais e interesses econômicos
do mercado (ISAAC et al., 1996; (SOARES et al., 2008; COELHO et al., 2017).
Para agravar esse quadro, os registros de desembarque pesqueiro em Santarém apresentam
uma lacuna de conhecimento de mais de uma década e não permitem entender a dinâmica de
exploração e circulação dos recursos pesqueiros, sobrestimando sua importância como polo
produtor de pescado. Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo apresentar um
diagnóstico da circulação de pescado em Santarém, reduzir a lacuna de conhecimento e contribuir
na promoção de políticas públicas voltadas a conservação dos recursos pesqueiros e a melhoria da
cadeia de comercialização do pescado em Santarém.
2- MATERIAL E MÉTODOS
2.1 - Área de Estudo
O trabalho foi realizado no município de Santarém-PA, em três etapas: a primeira nos pontos
de parada de caminhões e carretas que circulam com pescado para o mercado de Santarém e que
levam pescado para outros mercados a partir de Santarém (Avenida Tapajós próximo ao Mercadão
2000 e Porto da Vila Arigó no bairro da Prainha); a segunda nas indústrias de beneficiamento de
pescado de Santarém (Edifrigo, Peixão, Pesca Norte - antigo Filhotão, Frigorífico Castro, Rodolfo
Pescados e outros) e a terceira, junto a empresários que circulam pescado para o mercado de
Santarém e a partir de Santarém para outros mercados.
2.2 – Coleta de Dados
A coleta dos dados primários foi realizada no período de dezembro de 2017 a dezembro de
2018, mediante a aplicação de entrevistas semiestruturadas junto aos proprietários ou motoristas de
caminhões e carretas, proprietários ou representantes das indústrias de beneficiamento de pescado
de Santarém e para empresários que comercializam pescado a partir de outros centros para o
mercado de Santarém ou a partir de Santarém para outros mercados. Junto aos proprietários ou
motoristas de caminhões e carretas se buscou obter informações sobre: a capacidade de carga,
espécies transportadas (espécies, quantidade, origem, destino e valor), tempo de atuação na região,
frequência de viagens, custo das viagens, oportunidade e dificuldades enfrentadas na compra,
comercialização e transporte de pescado, perspectivas e percepção de mudanças no desembarque
pesqueiro. Para os proprietários ou representantes das indústrias de beneficiamento de pescado de
Santarém: o quantitativo e qualitativo das espécies beneficiadas, produtos comercializados, valor de
venda e destino. Para os empresários que comercializam pescado: dados referentes as espécies
(origem, quantidade, valor, forma de comercialização de destino).
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Dados secundários foram solicitados mediante expediente para as instituições reguladoras da
área de comercialização e beneficiamento de pescado em Santarém: Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – MAPA, Polícia Federal – PF, Polícia Rodoviária Federal – PRF, Ministério
Público do Estado do Pará – MPPA, Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará –
ADEPARÁ, Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMA, Zoonoses Santarém, Secretaria
Municipal de Agricultura e Pesca SEMAP e de publicações científicas e relatórios técnicos.
2.3 – Armazenamento e Análise de Dados
Uma base de dados foi digitalizada na Plataforma Access para viabilizar as consultas e
análises posteriores, realizadas mediante o emprego de estatística descritiva (percentuais, tabelas e
medidas de tendência central) (ZAR, 1999).
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram entrevistados 5 caminhoneiros (1 trabalhava por conta própria e os demais vinculados
a empresas que trabalham com pescado em outros estados) que atuam em Santarém de 7 a 12 meses
ao ano (média de 8,40 ± 2,07), realizam de 1 a 3 viagens ao mês (média de 1,50 ± 0,71) e com
histórico de trabalho na região de 3 a 10 anos (média de 8,40 ± 0,45). Afirmaram que o mercado de
Santarém é muito bom para compra e venda de peixe. No caso da compra, “é considerado um bom
local para trabalhar pelo fato de ainda ter pescado, porém demanda melhorias nos pontos de
desembarque para diminuir a demora e evitar a perda de qualidade do produto”. Como ponto de
venda, se mostra “um mercado atrativo, porque alia a demanda ao bom preço pago pelo produto”.
Outros caminhões são utilizados para o transporte de pescado via serviço de frete vinculados a
7 empresários locais que compram e revendem pescado em Santarém e em outras localidades.
Atuam no mercado de Santarém de 8 a 12 meses no ano (média de 11,43 ± 1,51), realizando de 2 a
6 operações de transporte ao mês (média de 3,14 ± 1,44), com histórico de atuação de 8 a 32 anos
(média de 22,14 ± 2,05). Todos destacam que “o mercado de Santarém é muito bom e bem
localizado, com preços atrativos “denominados de preço das cidades pequenas”, “tem boa oferta,
rico em peixe (e tem peixe de sobra) de origem extrativa e ótima demanda para peixe cultivados que
chegam de outros estados como Mato Grosso e Rondônia”. Porém, o pescado de origem piscícola
não é bem recebido por todos, um dos entrevistados considera um problema, afirmando que “o
mercado já foi melhor, porém, a crise atual fomentou a entrada de concorrentes no mercado local”.
Em conjunto, caminhoneiros e empresários promovem a circulação (importação e exportação)
de produtos alimentícios e material de construção no mercado de Santarém. No total, esses agentes
circularam no mercado local um volume estimado de 8.146,20 toneladas de produtos (Tabela 1),
dos quais 7.129,0 toneladas foram de pescado. Desse montante de pescado 2.880 toneladas têm
origem piscícola e só transitaram por Santarém (não têm o município como origem ou destino), o
que significa dizer que 1.440,0 toneladas entram (chegam ao município de Santarém) e as mesmas
1.440,0 toneladas saíram com destino aos municípios de Monte Alegre, Óbidos, Alenquer, Mojuí
dos Campus, Belterra e Curuá, estado do Pará, e para o Estado do Amapá.
Resta destacar que um dos empresários que importou 720 toneladas de pescado de origem
piscícola, tentou comercializar parte do quantitativo em Santarém, porém, como resultado da
concorrência (outros caminhões comercializando peixes cultivados), a demanda foi fraca,
motivando o direcionamento do pescado para outro destino. Dessa forma, todo o quantitativo foi
considerado como de destino aos demais municípios listados anteriormente. As demais 720
toneladas de pescado de origem piscícola, composta pelo híbrido tambatinga, foram direcionadas
exclusivamente para o estado do Amapá, devido a preferência local.
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Tabela 1. Produtos que circulam no mercado de Santarém e destino.
Condição

Importação

Empresário

Caminhoneiro

Categoria

Destino

Santarém

Produto

Volume (ton.)

Batatas
Beterrabas
Cenouras
Chocolate Cacau Show

80,0
80,0
80,0
2,5

Tambaqui de origem piscícola

100,0

Alimentos
Manteiga
Material de construção
Peixes de origem piscícola*
Sal
Verduras

180,0
120,0
60,0
1.440,0
120,0
294,7

Subtotal chegada
Aracu
Curimatã
Pacu
Dourada
Mandirá
Mapará
Surubim
Aracu
Mapará

150,0
150,0
180,0
32,0
96,0
128,0
32,0
7,0
116,0

Pescada
Barbado
Dourada
Piramutaba
Surubim
Mandirá
Mapará
Pescada Branca
Sarda

116,0
10,0
50,0
500,0
30,0
15,0
100,0
80,0
70,0

Peixes de origem extrativa**
Aracu
Charuto
Mandirá
Mapará
Pescada

550,0
200,0
32,0
200,0
200,0
120,0

Belém-PA/Maranhão

Jaú
Piramutaba
Pirarara
Surubim

35,0
85,0
50,0
15,0

Belém-PA/Maranhão/Brasília e Bahia

Peixes de origem extrativa

800,0

Amapá
Monte Alegre, Óbidos, Alenquer, Mojuí dos Campus,
Belterra e Curuá
Subtotal saída

Peixes de origem piscícola

720,0

Peixes de origem piscícola

720,0

Caminhoneiro

Belém

Brasília

Paraíba

Exportação

Belém/China

Belém-PA/Maranhão
China/Coreia Norte
São Luiz - MA/Itupiranga - PA

Empresário

2.577,2

Teresinha-Piauí/Pilão Arcado - BA

Total geral (circulação)

5.589,0
8.146,2

* Não foram discriminados os quantitativos das espécies cultivados, porém, envolvem o tambaqui (Colossoma
macropomum), o piau açu (Leoporinus macrocephalus), a matrixã (Brycon cefalus) e tambatinga.
** Várias espécies não discriminadas.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

6

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

Dessa forma, para esse grupo de agentes, o quantitativo de pescado que desembarca no porto
de Santarém e foi exportado para outros mercados foi estimado em 4.149,0 toneladas (somatória do
pescado [5.689,0] – tambaqui de origem piscícola importado [100] - peixes de origem piscícola que
passou por Santarém [1.440,0]), compostas por 15 grupos de espécies de peixes (2 ou mais espécies
no mesmo gênero ou gêneros diferentes), 8 de peixes de couro e 7 de peixes de escama (Tabela 2).
Tabela 2. Grupos de espécies de peixes exportados a partir do mercado de Santarém.
Grupo de espécies
Aracu
Barbado
Charuto
Curimatã
Dourada
Jaú
Mandirá
Mapará
Pacu
Pescada
Pescada Branca
Peixes de origem extrativa
Piramutaba
Pirarara
Sarda
Surubim
Total

Nome científico
Leporinus spp., Schizodon spp.
Pinirampus pirinampu (Spix & Agassiz, 1829)
Hemiodus spp
Prochilodus nigricans (Agassiz,1829)
Brachyplatystoma rousseauxii (Castelnau, 1855)
Zungaro zungaro (Humboldt, 1821)
Pimelodina flavipinnis
Hypophthalmus spp.
Myleus spp. (Jardine, 1841), Mylossoma aureum
Plagioscion spp.
Plagioscion squamosissimus
PICES
Brachyplatystoma vaillantii (Valenciennes, 1840)
Phractocephalus hemeliopterus (Bloch & Schneider, 1801)
Clupeidae (Valenciennes, 1847)
Pseudoplatystoma sp.

Toneladas
357,0
10,0
32,0
150,0
82,0
35,0
311,0
544,0
180,0
236,0
80,0
1.350,0
585,0
50,0
70,0
77,0
4.149,0

A estimativa de que 4.149,0 toneladas de pescado saem do mercado de Santarém através de
caminhões frigoríficos para outras localidades merece destaque por ser um quantitativo superior ao
desembarque estimado por Issac et al. (1996) e Ruffino (2004), o que deixa aparente a lacuna na
coleta de dados do desembarque pesqueiro e a necessidade de conhecer melhor essa dinâmica com
vista ao gerenciamento dos recursos pesqueiros locais.
O mês de novembro foi mencionado como o melhor mês para adquirir e transportar o
pescado, seguido dos meses de agosto, setembro e outubro, o que de acordo com os entrevistados,
correspondem ao período de águas baixas (época de maior captura dos peixes) e a Semana Santa.
Entre os piores meses foram citados os meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, devido
ao final do ano, quando o período de defeso é estabelecido para algumas espécies, bem como no
período chuvoso, que prejudica a trafegabilidade na estrada.
Santos S. et al. (2015) mostram a grande importância no investimento de infraestrutura
logística para a economia local e nacional, bem como para as empresas envolvidas no processo.
Diversos autores têm anuência que a infraestrutura logística é imprescindível na cadeia total do
comércio mundial, favorecendo a competitividade internacional de um país.
Entre as facilidades para a aquisição do pescado em Santarém foram mencionados o preço e a
fiscalização, e entre as dificuldades, a falta de estrutura dos locais de desembarque e a qualidade da
estrada. Quanto ao produto a ser adquirido, 58,33% destacou não ter preferência por espécie,
deixando claro que “quem trabalha com frete não pode perder a viagem”. Portanto, levam o que
estiver disponível no mercado, uma vez que, a espécie não é importante para locais como na região
da Paraíba/Região do Brégio, onde há falta de pescado. Com relação aos custos e despesas das
viagens, 4 empresários declaram que para cada caminhão com 10 toneladas de pescado o custo com
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as despesas chega próximo de R$ 100.000,00 (frete, gelo, combustível, estivadores, aviamento da
pesca e despesas com compra de apetrechos para pescadores e encarregado da compra do pescado).
A receita com a comercialização foi estimada por 2 empresários em R$ 2.000.000,00 por safra, não
sendo possível estabelecer a renda gerada pela carência de informações fornecidas. Entre esses
atores, somente 2 mencionaram observar mudanças no desembarque de algumas espécies, relatando
“uma safra muito rápida da piramutada desde 2010”, para o “mapará, o aracu e a pescada notaram
uma diminuição na quantidade anual desembarcada”.
No contexto da fiscalização, a Polícia Rodoviária Federal da região informou que não há
nenhum tipo de dados que possibilite ver um quantitativo de caminhões frigoríficos ou baú adaptado
(estrutura para armazenamento desse pescado) que saem de Santarém através da BR 163. Da mesma
forma a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, responsável pela fiscalização de
transporte de carga animal em trânsito informou não haver dados a respeito da carga desses
caminhões. Devido a essas lacunas, não se sabe quais caminhões que adquirem o pescado em
Santarém pagam os devidos impostos. Frédou et al. (2010) informam que essa questão torna o preço
do pescado vendido sem o processamento mais baixo comparado com o pescado industrializado que
possui custos mais elevados. Atrativo que de um lado permite uma maior circulação de pescado,
porém, de outro, gera emprego e renda em outros centros e contribui pouco para a economia local,
sem mencionar a dificuldade na gestão dos recursos pesqueiros ao desconhecer as características de
parte dos produtos que circulam (qualidade, quantidade, porte, origem e destino), além de mitigar a
importância de Santarém como importante Polo de Exportação de Pescado, e que portanto merece
maior atenção com vistas na melhoria do controle do pescado que circula a partir de Santarém.
Entre as Indústrias de Beneficiamento de Pescado – IBP, uma permitiu acesso aos dados
produtivos de 2018 (notas fiscais de comercialização da produção e declarações de representantes
de indústrias), onde foi observada a utilização de 20 grupos de espécies de peixes (Tabela 3) para
produzir 76 produtos diferentes, totalizando 2.129.255,0 kg comercializados (93,25% de bagres), o
que resultou em uma receita da ordem de R$ 9.451.777,60 (92,44% de bagres).
Tabela 3. Grupo de espécies, produtos gerados e valor de comercialização da produção do IBP em 2018.
Categoria

Peixe de
couro bagre

Peixe de
escama

Grupo de espécies

Nome científico

Quantidade (kg)

Receita (R$)

Arraia

Potamotrygonidae

26.950,0

R$ 84.343,00

Bacu
Barbado

Lithodoras dorsalis (Valenciennes, 1840)
Pinirampus pirinampu (Spix & Agassiz, 1829)

7.406,0
39.890,0

R$ 22.218,00
R$ 151.255,36

Dourada
Filhote

Brachyplatystoma rousseauxii (Castelnau, 1855)
Brachyplatystoma filamentosum (Lichtenstein, 1819)

111.576,0
20.619,00

R$ 674.193,60
R$ 148.707,44

Jau
Mandirá
Mandube

Zungaro zungaro (Humboldt, 1821)
Pimelodina flavipinnis
Auchenipterus nuchalis (Spix & Agassiz, 1829)

68.320,0
475.980,0
12.888,0

R$ 308.812,93
R$ 2.019.117,25
R$ 32.041,00

Mapará
Piramutaba

Hypophthalmus spp.
Brachyplatystoma vaillantii (Valenciennes, 1840)

635.010,0
174.240,0

R$ 2.447.614,00
R$ 662.095,47

Piranambu
Pirarara
Surubim

Pinirampus pirinampu (Spix & Agassiz, 1829).
Phractocephalus hemeliopterus (Bloch & Schneider, 1801)
Pseudoplatystoma sp.

38.700,0
156.481,0
217.369,0

R$ 163.292,25
R$ 632.310,85
R$ 1.391.450,90

Aruana
Curimata

Osteoglossum bicirrhosum (Cuvier, 1829)
Prochilodus nigricans (Agassiz,1829)

5.915,0
7.455,0

R$ 22.414,00
R$ 24.228,75

Pescada
Aracu
Pirarucu

Plagioscion squamosissimus
Schizodon spp.
Arapaima spp. (Schinz, 1822)

43.903,0
26.285,0
4.519,0

R$ 168.418,25
R$ 46.840,50
R$ 63.491,95

Traíra
Tucunaré

Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)
Cichla sp.

14.411,0
41.338,0

R$ 44.039,65
R$ 344.892,40

2.129.255,0

R$ 9.451.777,6

Total Geral
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O predomínio de bagres, com destaque ao mapará é uma característica da IBP local, que
segundo Almeida (2006), começou a explorar o gênero (mais de duas espécies) no ano de 1993 em
um frigorífico de Santarém, já o bacu e o mandira foram introduzidos a parti de 1995.
A produção foi direcionada para 30 empresas de 41 municípios de 7 unidades federativas
brasileira, com destaque para Goiás, São Paulo e Brasília (Distrito Federal), que juntos absorveram
75,74% da produção somente nessa IBP. Para o transporte até esses centros são utilizadas carretas
com capacidade máxima de 32 toneladas, porém só levam até 29 toneladas para não forçar o
veículo. São embarcadas em balsas com destino até Belém e seguem via rodoviária até seu destino.
De forma comparativa, os resultados da IBP publicados por Fabré e Barthem (2005), houve
um aumento na exportação de pescado a partir de Santarém para outros Estados brasileiros, bem
como do percentual do pescado beneficiado destinado para fora do Estado. O que de um lado
confirma a percepção de Almeida (2006) sobre a dependência do estado do Pará com relação ao
mercado externo, porém, sobre uma outra ótica, mostra a potencialidade do mercado local no
abastecimento de pescado com valor agregado.
Para os representantes da IBP, a pior época do ano para se adquirir a matéria prima é no
período do defeso e os piores meses: dezembro, janeiro e fevereiro. Quanto à percepção na mudança
no desembarque, a única espécie citada foi a dourada, desde 2014, onde se relatou a redução no
tamanho médio e a quantidade, motivado pela grande quantidade de embarcações de outras regiões,
principalmente barcos geleira da cidade de Belém e do estado do Amapá, que chegam a região e
compram o pescado junto aos pescadores do Baixo Amazonas, uma realidade conhecida e que gera
conflitos pela disputa de recursos pesqueiros há décadas (FURTADO, 1990)
As declarações dos melhores e piores meses para se adquirir o pescado apresentam
consonância com a sazonalidade da região, demonstrando coerência nos relatos dos caminhoneiros,
empresários e IBP, relacionados ao regime de flutuação estacional do Rio Amazonas e de seus
afluentes, as principais razões modeladoras das comunidades aquáticas (ISAAC et al., 1996).
O volume de pescado quantificados na IBP se referem ao produto beneficiado, ocorrendo
quebra de peso ao longo do processo de beneficiamento. A quebra informada na filetagem é de
50,00% e para os eviscerado sem cabeça de 25,00%, além disso, para chegar no produto final, sobre
o volume de pescado in natura que entra, foi relatado um rendimento final de 30,00% para o filé e
de 70,00% para os peixes eviscerado sem cabeça. Dessa forma, considerando os rendimentos finais
declarados para o filé e os peixes eviscerados sem cabeça, o volume de pescado in natura estimado
para viabilizar o quantitativo de produtos comercializados para a IBP estudada pode ser superior a
5.638.740 kg. Dessa forma, o volume de pescado quantificado por esse grupo de atores
(caminhoneiros, empresários e IBP) pode ser estimado de 6.278 ton. (pescado exportado por
caminhoneiros e empresários + produção da IBP) a 11.327 ton. (pescado exportado por
caminhoneiros e empresários + matéria prima estimada para a IBP).
Resultado pode ainda ser considerado uma subestimativa do montante que circula em
Santarém, pois o pescado de origem extrativa que abastece a população local não foi quantificado,
bem como o movimentado por 2 IBP atuam com o Sistema de Inspeção Federal – SIF, 1 com
Sistema de Inspeção Municipal – SIM e 1 operando no regime de parceria ao enviar pescado para
outro frigorífico que possui o SIF. Sem mencionar a possibilidade de expansão a partir da inserção
de 1 frigoríficos que está em processo de autorização e operar com SIF.
Outro fator importante a se destacar se refere aos dados históricos cedidos, relacionados a
quantidade de pescado comercialização de 2000 até 2017 em toneladas de uma IBP: 1.000, 1.050,
1.100, 1.150, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 1.600, 1.700, 1.800, 1.525, 1.150, 1.360, 1.544, 1.462,
1.346 e 1.532 respectivamente. Onde se observa um crescimento contínuo da quantidade até 2010,
seguida de oscilações, não superando a quantidade máxima de 2010, que merece estudo do
motivador. Além do fato, de que, adotando um rendimento mínimo de processamento de 50,0%, só
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essa IBP pode ter adquirido 37.078 toneladas de matéria prima em 18 anos de operações, com
destaque para 2010 (2.700 toneladas), o que reforça a importância desse setor da economia regional.
Resta destacar que os resultados foram tabulados com base nas informações obtidas nas
declarações dos agentes estudados e que portanto, demandam estudos continuados para confirmar e
validar os montantes declarados, uma vez que os registros recentes mostram um grande diferencial
em relação aos publicados (RUFFINO, 2004, 2005; ALMEIDA, 2006), o que elevaria o montante
circulado em Santarém a faixa de 8.278 a 13.327 toneladas, consideradas as 2.000 toneladas
historicamente direcionadas ao consumidor. Além disso, os empresários foram unânimes em
declarar que apesar do quantitativo relatado, a produção de 2018 foi considerada razoável, o que
reforça ainda mais a necessidade de estudos continuados para consolidar os dados de desembarque
pesqueiro em Santarém, bem como para toda a região do Baixo Amazonas e possibilitar entender
sua real contribuição para o abastecimento do mercado local, nacional e internacional.
4- CONCLUSÃO
É notória a existência de uma lacuna no conhecimento real no desembarque pesqueiro em
Santarém, o que subestima a importância do município como polo de produção de pescado, onde se
estima que entre 8.278 a 13.327 toneladas possam ter circulado em 2018. Essa lacuna demanda de
forma emergencial uma maior presença e controle por parte estado e sociedade (instituições de
ensino, pesquisa, representativas e reguladoras), com vistas a conhecer a real dinâmica de produção
e circulação de pescado em Santarém, buscar o ordenamento pesqueiro e permitir uma maior
contribuição para a economia local e regional.
O pescado que sai in natura de Santarém distribui renda entre os agentes envolvidos na cadeia
produtiva local e de outros centros de destino, assim como o pescado de origem piscícola que chega
ao mercado local, porém, o fato de seu deslocamento, em parte (as indústrias de beneficiamento de
pescado declaram via nota fiscal), ser realizado sem controle e fiscalização, mitiga a possibilidade
de sua contribuição com o desenvolvimento do setor pesqueiro local.
Santarém é um importante centro exportador de pescado de origem extrativa e importador de
pescado de origem aquícola da Região do Baixo Amazonas, dada a sua localização estratégica e
privilegiada, que permite a utilização dos meios de transporte hidroviário e rodoviário (BR 163),
porém, demandam melhorias para reduzir o tempo de embarque e desembarque, bem como o
deslocamento no período de alta precipitação, reduzindo os custos operacionais e garantindo a
manutenção da qualidade da matéria prima.
Estudos devem ser continuados para validar o presente trabalho e dar maior visibilidade a
Santarém e sua importância no setor pesqueiro regional.
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ESTUDANTES INDIGENAS WAI-WAI NA UFOPA: SOCIOECONOMIA E CONSUMO
DE PEIXES
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RESUMO: O acesso da população indígena à educação superior no Brasil passou a se tornar
realidade a partir da Constituição Federal de 1988. Em Santarém, a Universidade Federal do Oeste
do Pará – UFOPA nos Processos Seletivos Especiais Indígenas (PSEI) de 2011 a 2017 recebeu 351
alunos indígenas de 18 etnias, que contam com auxílio estudantil para desenvolver suas atividades
acadêmicas. Apesar desse auxílio, a mudança da aldeia para a cidade modifica o modo de vida
ligado ao hábito e costume na obtenção de alimentos baseados na caça, pesca de subsistência e
coleta de alimentos na floresta, onde mantem uma estreita dependência dos recursos naturais. O
estudo apresenta dados socioeconômicos e o consumo de peixes por parte dos estudantes indígenas
Wai-Wai da UFOPA para contribuir no entendimento dos efeitos que as mudanças de hábitos
inferem aos discentes. Os dados foram coletados com o emprego de formulários semiestruturados
junto à comunidade indígena Wai-Wai da UFOPA de outubro de 2018 a janeiro de 2019, analisados
com ferramentas da estatística descritiva. Foram entrevistados 46 alunos Wai-Wai das Aldeias
Kwanamari, Mapuera e Takará, localizadas na Terra Indígena Trombetas – Mapuera, Oriximiná –
PA, sendo 37 homens e 9 mulheres, de maioria solteiros (24), com idade de 20 a 39 anos (28,69 ±
4,40 anos), com tempo de estudo na UFOPA de 1 a 7 anos (3,55 ± 1,98 anos), vinculados a 25
cursos. Em Santarém o núcleo familiar é composto por 1 a 6 pessoas (2,59 ± 1,29 pessoas) e contam
com o auxílio da UFOPA (R$ 510,00 mensais) e bolsa de estudos do Ministério da Educação e
Cultura (R$ 900,00 mensais), porém o acesso não é equitativo, resultando uma renda familiar de R$
510,00 a R$ 1.920,00 ao mês, (1.095,15 ± 433,50/mês). A maioria (35) menciona que os auxílios
são suficientes para “pagar aluguel e alimentos” e que dá a oportunidades de estudar. Foi observado
que consumiam peixes de 4 a 7 dias na semana nas aldeias (6,70 ± 0,92 dias) e em Santarém
reduziram para 1 a 3 dias na semana (1,69 ± 0,63 dias), resultando um consumo per capita de peixes
estimado em 42,97 ± 21,19 kg/ano. Todos desejam consumir mais peixes, mas divergem quanto ao
resultado da redução. Mencionaram utilizar 21 grupos de espécies de peixes, com maior diversidade
para as aldeias, onde o trairão foi a etnoespécie mais citada, enquanto o tambaqui predominou para
Santarém. Em mensagem para os futuros alunos indígenas destacaram que a vida na cidade é difícil
e que vão necessitar de um tempo de adaptação ao consumo de outros alimentos, onde, apesar de
terem a liberdade de comer qualquer tipo de alimento existe a necessitar dinheiro para a sua
aquisição. Destacaram ainda que os futuros alunos não devem perder o contato com a família na
aldeia e como vão estar longe dos parentes, dever procurar saber onde outros estudantes Wai-Wai
moram para ver se tem lugar onde eles ficarem e que estão dispostos a auxiliá-los com o
conhecimento adquirido na sua vivencia na cidade.
Palavras-chave: Índio; Universidade: Alimento: Pescado.
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ABSTRAT: The access of the indigenous population to higher education in Brazil became reality
from the Federal Constitution of 1988. In Santarém, the Federal University of Western Pará UFOPA in Indigenous Special Selective Processes (PSEI) from 2011 to 2017 received 351 students.
18 ethnic groups, who have student support to develop their academic activities. Despite this aid,
moving from village to city changes the way of life linked to the habit and habit of obtaining food
based on hunting, subsistence fishing and food gathering in the forest, where it maintains a close
dependence on natural resources. The study presents socioeconomic data and fish consumption by
UFOPA Wai-Wai indigenous students to contribute to the understanding of the effects that changes
in habits have on students. Data were collected using semi-structured forms from the UFOPA WaiWai indigenous community from October 2018 to january 2019, and analyzed using descriptive
statistics tools. Forty-six Wai-Wai students from the Kwanamari, Mapuera and Takará Villages,
located in the Trombetas - Mapuera, Oriximiná - PA Indigenous Land, were interviewed. , 69 ±
4.40 years), with time of study at UFOPA from 1 to 7 years (3.55 ± 1.98 years), linked to 25
courses. In Santarém, the family nucleus is composed of 1 to 6 people (2.59 ± 1.29 people) and is
supported by UFOPA (R $ 510.00 monthly) and scholarship from the Ministry of Education and
Culture (R $ 900.00 per month), but access is not equitable, resulting in a family income of R $
510.00 to R $ 1.920.00 per month (1.095.15 ± 433.50 / month). Most (35) mention that the aid is
sufficient to “pay rent and food” and gives the opportunity to study. It was observed that they
consumed fish from 4 to 7 days a week in the villages (6.70 ± 0.92 days) and in Santarém reduced
to 1 to 3 days a week (1.69 ± 0.63 days), resulting in a per capita consumption. fish head estimated
at 42.97 ± 21.19 kg / year. Everyone wants to consume more fish, but differ on the result of the
reduction. They mentioned using 21 groups of fish species, with greater diversity for the villages,
where trairão was the most cited ethnospecies, while tambaqui predominated for Santarém. In a
message to the future indigenous students, they stressed that life in the city is difficult and that they
will need time to adapt to the consumption of other foods, where, despite having the freedom to eat
any kind of food, there is still a need for money for their living. acquisition. They also pointed out
that prospective students should not lose touch with their family in the village and how they will be
away from their relatives, should seek to know where other Wai-Wai students live to see where they
are staying and who are willing to help them. with the knowledge acquired in your experience in the
city..
Key words: Indian; University; Food; Fish.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

3

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

1- INTRODUÇÃO
O acesso à educação superior pela população de origem indígena no Brasil até ao final da
década de 1990 esteve de fora das agendas do governo, porém a Constituição Federal de 1988
alterou as relações do Estado com os povos indígenas, passando a reconhecer o direito às diferentes
formas de organização social dos povos originários, suas línguas, seus usos, seus costumes e o
direito à educação escolar bilíngue e diferenciada (BONIN, 2008; PALADINO, 2013; DOEBBER e
BRITO, 2014; BERGAMASCHI et al., 2018).
Essa conquista ganha relevância quando se analisa o fato do Brasil ser considerado um dos
países com maior diversidade cultural, étnica e linguística do mundo, em parte pela presença da
população indígena brasileira, que é estimada em 820.000 indígenas, distribuídos na zona urbana
(316.000) e rural em aldeias (504.000), distribuída em 230 etnias/povos e possuindo 180 línguas e
do fato de que apenas 1,0% acessaram o ensino superior, segundo dados da Fundação Nacional do
Índio (FUNAI). Entre esses povos indígenas, cerca de 180 vivem na Amazônia, compondo uma
população de aproximadamente 208 mil indivíduos (HECK et al., 2005; SILVA J. et al., 2012).
A partir do Plano Nacional de Educação e de outras diretrizes que consolidavam os direitos
indígenas, foi estimado que em torno de 8 mil estudantes indígenas tiveram acesso ao ensino
superior no ano de 2012 (LIMA, 2012).
Na Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA, de acordo com o balanço dos Processos
Seletivos Especiais Indígenas (PSEI) realizados em 2017, em sua sétima edição, que começou em
2011, foram quantificados 351 alunos indígenas, oriundos de 18 etnias (Borari, Borari Arapiun,
Borari Tapuia, Cara Preta, Jaraqui, Juruna, Kaxuyana, Kumaruara, Maytapu, Munduruku - Alto
Tapajós, Munduruku - Médio Tapajós, Munduruku - Baixo Tapajós, Tapajó, Tapuia, Tupaiú,
Tupinambá, Wai-Wai e Sateré-Mawé), distribuídos nos seguintes Institutos: Ciências da Educação
– Iced (44,0%), Ciências da Sociedade – ICS (19,0%), Ciências e Tecnologia das Águas - ICTA
(18,0%), Biodiversidade e Florestas – IBEF (8,0%), Engenharia e Geociências – IEG (6,0%) e
Saúde Coletiva – ISCO (5,0%) (UFOPA, 2017).
Esses alunos contam com o apoio do Programa – Bolsa Permanência (PBP) do Governo
Federal, que concede auxílio financeiro e viabiliza a permanência no curso de graduação a
estudantes matriculados em instituições federais de ensino superior em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, especialmente para indígenas e quilombolas. Os auxílios são pagos diretamente
aos alunos por meio de um cartão de benefício, com a finalidade de minimizar as desigualdades
sociais e contribuir para a permanência e a diplomação desses estudantes de graduação, além de
reduzir o custo de manutenção de vagas ociosas em decorrência da evasão estudantil e promover a
democratização do acesso ao ensino superior de qualidade, por meio da adoção de ações
complementares de promoção do desenvolvimento acadêmico.
Mensalmente, a relação dos alunos beneficiários é encaminhada pela Instituição ao Ministério
da Educação, que homologará os nomes e os repassará para o Fundo Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE) providenciar os pagamentos, diretamente aos estudantes beneficiários (MEC,
2018; SISBP, 2018; UFOPA, 2015, 2018).
Apesar do auxilio, o acesso ao ensino superior modifica o modo de vida dos alunos indígenas,
habituados ao costume da obtenção de alimentos típicos baseados na caça, a pesca de subsistência e
a coleta de alimentos na floresta, importantes atividades de subsistência que mantem uma estreita
dependência dos recursos naturais e do uso harmônico desses (SANTOS e SANTOS, 2005;
GARNELO et al., 2010; LIMA, 2012; CARNEIRO, 2015; SILVA e FARIA-JUNIOR, 2018).
Dada a diversidades de origem de alunos indígenas na UFOPA, os alunos de origem Wai-Wai
foram acompanhados nesse estudo. Os Wai-Wai estão dispersos em três Terras Indígenas com
alcance nos estados do Amazonas, Pará e Roraima: Terra Indígenas (TI) Nhamundá-Mapuera
(AM/PA) com 1.049.520 ha, TI Trombetas/Mapuera (AM/RR/PA), com 3.970.420 ha e a TI Wai-
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Wai (RR), com 405.698 ha (EVELYN, 2010; CARDOZO e JUNIOR, 2012; ROCCO, 2014;
NEVES, 2014; SILVA e FARIA-JUNIOR, 2018).
O presente trabalho vem contribuir com o conhecimento sobre o estado atual de estudantes
indígenas Wai-Wai na UFOPA, com base em seus dados socioeconômicos e o consumo de peixes.
2- MATERIAL E MÉTODOS
3.1. ÁREA DE ESTUDO
A área de estudos se concentrou nas unidades da Universidade Federal do Oeste do Pará,
cidade de Santarém – PA.
3.2. COLETA E ARMAZENAMENTO DOS DADOS
A coleta de dados foi realizada nos meses de outubro 2018 a janeiro de 2019 mediante o
emprego de formulário semiestruturados junto à comunidade indígena Wai-Wai que estuda na
Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA. Entre as informações coletadas: gênero e idade;
tempo que estuda na UFOPA e curso; estado civil, quantidade de pessoas residindo na mesma casa,
nível de consumo de peixes semanal; espécies de peixes que consumidos em Santarém, na Aldeia e
efeito da variação no consumo, auxílio financeiro recebido, valor, tempo, outras fontes de renda;
mensagem a futuros alunos indígenas em relação ao consumo de pescado e de outros alimentos.
3.3. ANÁLISE DOS DADOS
Os dados foram analisados com técnicas da estatística descritiva para apresentação dos
resultados na forma de percentuais, medidas de tendência central, gráficos e tabelas (ZAR, 1999).
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram entrevistados 46 alunos indígenas Wai-Wai provenientes das Aldeias Kwanamari
(2), Mapuera (43) e Takará (1), localizadas na Terra Indígena Trombetas – Mapuera,
município de Oriximiná, Pará, composta por 11 aldeias, entre elas a aldeia Mapuera, a mais
antiga e mais povoada (SILVA e FARIA-JUNIOR, 2018), o que pode explicar a maior
participação de alunos provenientes dessa aldeia estudando na UFOPA.
Desses, 37 são do gênero masculino. Solteiros na sua maioria (24), casados (11) ou
convivendo em regime de união estável (11). Idade de 20 a 39 anos (média de 28,69 ± 4,40),
estudam na UFOPA de 1 a 7 anos (média de 3,55 ± 1,98), vinculados a 25 cursos, com maior
procura pelos cursos de Biologia (8), Arqueologia (4) e Geografia (3).
A predominância do gênero masculino, maior quantitativo de solteiros e da faixa etária
de alunos indígenas relatadas nos estudos de Luciano et al. (2010) para a região Norte e
Pereira (2018) na UFOPA, reforçam os resultados obtidos como uma característica local.
Além disso, de acordo com Santos K (2011) e Pereira (2018), existem em torno 6 mil
estudantes indígenas matriculados no ensino superior no Brasil, onde a UFOPA é considera
como uma das Universidades com maior diversidade étnica nos cursos de graduação na região
Norte e onde indígenas provenientes de 17 etnias têm acesso e a oportunidade de se qualificar.
O núcleo familiar dos alunos Wai-Wai é composto por 1 a 6 pessoas (média de 2,59 ±
1,29) com predomínio de parentes (pai, primos, irmãos, irmãs), cônjuge e filhos. Ao longo da
vida acadêmica podem ter acesso ao auxílio da UFOPA (R$ 510,00/mês), bolsa do Ministério
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da Educação e Cultura – MEC (R$ 900,00/mês) e no caso dos alunos que possuem filhos, do
Programa Assistencial do Governo - Bolsa Família (R$ 142,00/mês). Porém o acesso a esses
auxílios não é equitativo e resultou em uma renda familiar de R$ 510,00 a R$ 1.920,00/mês
(média de 1.095,15 ± 433,50), onde 16 recebem um valor abaixo de 1 salário mínimo mensal SMM, 28 de 1 a 2 SMM e somente 2 acima de 2 SMM no caso de duas ou mais pessoas da
mesma família recebem auxílio.
Apesar desse diferencial no acesso, 35 alunos relataram que os auxílios são suficientes
para pagar aluguel, adquirir alimentos e dá oportunidade de estudar, o que ficou claro no relato
“porque gosto de estuda mais e saber e conhecer para aprender mais conhecimento pro meu
futuro e também pra pagar minha contar de aluguel e come”. Os que mencionam ser
insuficiente ressaltaram que “o aluguel está muito caro” ou que “quem tem filhos, família, tem
mais custo com aluguel, material da escolar e alimentação e ai fica difícil pra viver”.
As políticas públicas de inclusão via Processo Seletivo Especial Indígena (PSEI), assim
como Quilombola (PSEQ), realizados pela UFOPA, bem como os auxílios disponibilizados
pelo Governo Federal são fundamentais para a manutenção dos alunos Wai-Wai e demais
discentes indígenas, que culturalmente desenvolvem atividades de subsistência como caça,
pesca, agricultura e coleta de alimentos na floresta para sua manutenção, e portanto, não
possuem habilidade para o trabalho na sociedade capitalista (D’ANGELIS e VEIGA, 2001;
CARDOZO e JUNIOR, 2012; PEREIRA, 2018).
O estudo realizado por Gloria et al. (2017) na Universidade Federal do Pará destaca que
os alunos indígenas passam por várias dificuldades ao virem estudar nos centros urbanos, que
historicamente tem levado a desistência do curso, dentre elas, as financeiras predomina. Silva
J. et al. (2012) relataram que o custo de vida em Brasília é tão alto que dificulta a comprar
comida, o pagamento de aluguel e a manutenção de outros gastos relacionados com a
universidade para os alunos indígenas, que mesmo contando com um auxílio de R$ 900,00 por
mês, passam por dificuldades para continuar estudando. Dessa forma, o apoio institucional é
relevante para a manutenção da comunidade indígena na UFOPA e outras universidades.
No contexto do consumo de peixes, os Wai-Wai informaram que consumiam peixes de 4
a 7 dias na semana quando moravam nas aldeias, com predominância dos sete dias (90,0%)
(média de 6,70 ± 0,92), porém, em Santarém o consumo reduziu para 1 a 3 dias na semana
(média de 1,69 ± 0,63). O consumo per capita varia de 0,04 a 0,29 kg/pessoa/dia (média de
0,12 ± 0,06 kg/pessoa/dia ou 42,97 ± 21,19 kg/pessoa/ano), considerados somente os
integrantes da família que consomem pescado. Dessa forma, a demanda para atender esse nível
de consumo (alunos e familiares) foi estimada em 4.667 kg/ano de peixes.
Apesar desse consumo superar o recomendado pela Organização Mundial da Saúde, é
inferior ao estimado por Silva e Faria-Junior (2018), que foi de 1,21 ± 1,00 kg/pessoa/dia
durante o período de alta precipitação e de 0,84 ± 0,67 kg/pessoa/dia no período de pouca
precipitação na Aldeia Mapuera. Dados que demonstram a importância do peixe na dieta da
população Wai-Wai, assim como em outras áreas indígenas e ribeirinhas (BRAGA e
REBELO, 2014), devido a dependência do mundo natural, de seus ciclos e produtos, além de
confirmar que a água é um dos elementos centrais da reprodução não somente material, mas
também simbólica dos povos indígenas e comunidades tradicionais (DIEGUES, 2000).
Os motivadores da redução do consumo de peixes são explicados nos seguintes relatos:
“antes pescava na aldeia, quando eu cheguei aqui na cidade não vou mais pesca para alimenta,
isso que mudou a minha realidade”; “os peixes são principais alimentos na aldeia, aqui estou
comprando peixes e não mais pescando”; “na aldeia comia peixe natural, aqui na cidade tem
gosto diferente o que comia na aldeia”; “na cidade como carne e frango, na aldeia comia
peixes” e “porque em Santarém e muito caro e na aldeia pescava”.
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Queiroz (2014) destaca que a maioria das aldeias indígenas na região Norte estão as
margens dos principais rios (Nhamundá, Mapuera, Cachorro e Trombetas), o que leva a crer
que são mais dependentes dos recursos pesqueiros, do que os recursos da Terra Firme.
Dependência essa descrita por Silva e Faria-Junior (2018), que ao estudar o consumo de
pescado (peixes, crustáceos, quelônios e crocodilianos) e de outros alimentos derivados da
caça, cultivo ou coleta, observaram que, apesar de ocorrer uma variação sazonal, o pescado
tem nível de consumo per capita superior aos demais itens alimentares, mostrando uma estreita
dependências da proteína de origem íctia por parte dos Wai-Wai.
A mudança na dieta para a metade dos entrevistados não trouxe problemas a saúde: “por
mim ficou bom e o consumo não faz mal”; “o consumo não faz mal para mim” ou “comida da
cidade não faz mal”. Enquanto os demais mencionaram achar ruim “porque nosso vivência da
aldeia nos consumia mais a pesca e quando comia aqui na cidade fiquei com dor de barrica
mas fiquei acostumado comer”, o que demostra que houve uma adaptação as novas condições,
porém, todos foram unânimes em afirmar que desejam consumir mais peixes, fato destacado
nos seguintes relatos: “porque adoro peixes e não tenho preferência de escolher, consumo
diário”; “por que é rico na nossa saúde, é o prato de nosso dia a dia”, “porque aqui na cidade
está gosto diferente isso e pra mim e ruim” e “os peixes da nossa aldeia são peixes pescado e
servidos na hora fresquinhos e é di graças”.
O costume do consumo de pescado e resultado do uso dos peixes para alimentação diária
entre os indígenas Wai-Wai de todas as aldeias (CARDOZO e JUNIOR, 2012), o que
representa um fator cultural forte observado na região Amazônica, não só para a população
indígena, como também para a população que habita os centros urbanos, como o observado em
Santarém por Coelho et al. (2017).
Os estudantes Wai-Wai mencionaram o consumo de 20 etnoespécies se peixes (duas ou
mais espécies do mesmo gênero ou gêneros diferentes) (Tabela 1), com maior diversidade nas
aldeias, onde o trairão foi a etnoespécie mais citada e consumida e o tambaqui em Santarém.
Tabela 1. Grupos de espécies citadas pelos discentes indígenas da UFOPA.
Categoria

Etnoespécie

Bodó
Mapará
Peixes de couro (bagres) Mandii
Surubim
Tamuatá
Acará-açu
Apapá
Aracu
Charuto
Curimatã
Jaraqui
Jatuarana
Pacu
Peixes de escama
Pescada
Piranha preta
Pirapitinga
Sauna
Tambaqui
Traíra
Trairão
Tucunaré
Não definido
Outros

Nome científico
Pterygoplichthys spp.
Hipophitalmus spp.
Pimelodus sp.
Pseudoplatystoma spp.
Callichthys callichthy
Astronotus ocellatus
Pellona castelnaeana
Leporinus spp.; Schizodon spp.
Hemiodus unimaculatus
Prochilodus nigricans
Semaprochilodus insignis
Brycon amazonicus
Myleus
Plagioscion sp.
Serrasalmus rhombeus
Piaractus brachypomus
Hemiodus microlepis
Colossoma macropomum
Hoplias malabaricus
Hoplias sp.
Cichla spp.
Pices

Nome indígena
Poré-citpiwem
Mapara
Warakaka
Okoropicho
Okoko
Xakarakara
Pkra Ktimon
Wahrai
Kururir (Poso)
Kronyuku
Matrixã
Paku katamxiyem
Rusu
Pooni arixi
Pakuymo
Maticara
Tambaqui
Maaxa
Aymara
Parana
Kitikmo

% Aldeia % Santarém
6,90
1,72
12,41
11,38
1,03
9,31
0,34
8,28
0,34
0,34
14,48
1,03
1,03
2,07
15,55
12,41
1,38

2,09
4318
9,06
5,92
1,05
0,35
10,45
9,06
10,45
14,29
1,39
0,35
6,27
12,20
10,80
2,09
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Essa diversidade íctia é inferior a relatada por Cardozo e Junior (2012) e Silva e FariaJunior (2018) para a região da Aldeia Mapuera. Entretanto, apesar desses autores relatarem a
ocorrência de 30 etnoespécies de peixes e 66 espécies, a presença de traíras (Hoplias sp.) nas
capturas é muito frequente, com informação de predominância desse grupo de espécies nas
áreas de pesca, assim como a ausência do tambaqui.
Com base no conhecimento vivenciado na cidade, os alunos indígenas advertem aos
futuros estudantes que: “Vão passar por um tempo de adaptação devido ao consumo de outros
alimentos. Mas nós vamos repassar nossos conhecimentos para os outros sobre os pescados
daqui na cidade, onde o consumo está muito caro e os peixes têm tipos e gosto diferentes e
esquisito dos que pescavam e comiam na aldeia. Que eles tem liberdade de comer qualquer
tipo de peixes, pois alguns só tem na aldeia e não têm na cidade e só vão comer se tiver
dinheiro, por isso, devem se preparar porque os índios que vivem aqui já sabem que na cidade
é difícil de viver porque compramos todos os nossos alimentos, mas na nossa aldeia é fácil de
viver e pra manterem sempre em contato com a família na aldeia”.
Para finalizar, alertam aos futuros estudantes que: “Aqui vão estar longe dos parentes e
devem saber onde outros estudantes moram para ver se tem lugar onde eles ficar para que os
índios ficarem juntos, por isso é bom conhecer onde ficam outros estudantes indígenas. Porque
aqui para estuda na UFOPA é dificultado devido não ser nossa língua, é muito difícil para
entende língua portuguesa. Devem ter cuidado e estudar para formar com a ajuda dos de nossa
aldeia para ensina o que nos aprendeu aqui na UFOPA. Parentes, não é fácil conviver com as
pessoas de outra língua, mesmo assim conseguimos através de luta e esforço. Tem
oportunidade para aprender novas ideias e conhecer cultura diferentes, mais tem desafios e
dificuldade que com tempo superaremos, pois, a vida e um caminho, é feito com obstáculos e
vamos vencer essa jornada, mais tem que luta para aprender nosso futuro na frente”.
Para Euzébio et al. (2012) a adaptação e autonomia são fatores que resultam em baixa
aprendizagem do estudante indígena, que passam longos períodos longe de casa, em uma
realidade bastante diferente da qual vivem, sendo cobrados diariamente em uma cultura que
não é materna, lembrados constantemente do peso que carregam, preocupados em não
decepcionar a comunidade em que vivem. Apesar disso, Gloria et al. (2017) relatam que os
indígenas que continuam na universidade acreditam que ela é uma aliada de suma importância
para sua afirmação étnica, constrói ou reforça sua identidade coletiva e permite obter os
conhecimentos necessários para intervir nos inúmeros problemas sociais que são vítimas.
Esses resultados possibilitam entender o contexto acadêmico, alimentar e social dos
alunos indígenas Wai-Wai e das 17 etnias, que totalizam aproximadamente 400 alunos
indígenas estudando na UFOPA, considerados vulneráveis economicamente, que receberem
um auxílio financeiro durante sua permanência no curso de graduação, com a finalidade de
minimizar as desigualdades sociais (UFOPA, 2015, 2017, 2018; MEC, 2018; SISBP, 2018).
4- CONCLUSÃO
Os alunos indígenas Wai-Wai estão distribuídos em 25 curso ofertados pela UFOPA,
recebem auxílio financeiro da Universidade e do Ministério da Educação, fundamental para a
sua manutenção durante o período de formação.
A vida da comunidade indígena Wai-Wai fora da sua Aldeia traz desafios e a
necessidade de adaptação como resultado das mudanças nos costumes da aldeia para a área
urbana, no caso dos peixes, significa redução dos níveis de consumo, diversidade específica,
sabor diferente e a necessidade de compra.
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A comunidade indígena se mostra aberta para apoiar os futuros alunos e disposta a
compartilhar sua experiencia, além de manter proximidade da família e de seus costumes.
5- AGRADECIMENTOS
Agradecemos a comunidade Wai-Wai da UFOPA pelas informações concedidas.
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A TAXIDERMIA E A TERCEIRA IDADE: INSERÇÃO LUDOPEDAGÓGICA
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RESUMO: Taxidermia é uma técnica de conservação de animais mortos com intuito de exibi-los o
mais fielmente possível para que possam ser usados como material didático e ferramenta para
educação ambiental. O projeto de extensão: Taxidermia de Peixes da Coleção de Referência do Rio
São Francisco se propõe conservar em meio seco exemplares do acervo íctico da Coleção de
Referência do Rio São Francisco (CRSF) lotada no Departamento de Educação (DEDC)/Paulo
Afonso onde abriga uma variedade de espécies de peixes mantidas em meio líquido para
preservação das mesmas. Trabalhos com a terceira idade são realizados na Universidade do Estado
da Bahia (UNEB) através de um programa vinculado à Pró-Reitoria de Extensão (PROEX)
denominado: Universidade Aberta a Terceira Idade (UATI) por meio de oficinas de arte, palestras e
atividades culturais. O objetivo do presente trabalho foi proporcionar através da taxidermia
momentos ludopedagógicos fortalecedores da autoestima, bem como disseminar o conhecimento
das espécies de peixes por meio de uma oficina junto ao Núcleo da Universidade Aberta a Terceira
Idade (NUATI) do DEDC. Essa oficina ocorreu em maio do corrente ano utilizando-se exemplares
do peixe Astronotus ocellatus (apaiari) em três momentos: no primeiro houve apresentação do
projeto e da CRSF; na sequência, a preparação dos espécimes adquiridos para a oficina: limpeza e
retirada da carne; preenchimento com estopa de forma cautelosa para uma apresentação mais
próxima ao natural e fechamento com linha e agulha; acabamento utilizando cola branca diluída em
água para proporcionar brilho. Finalizada a técnica, confeccionou-se uma base de gesso usada como
apoio para os espécimes apresentados em exposição. A oficina ministrada proporcionou
aprendizado da técnica através de tardes interativas e divertidas com confecção de exemplares de
apaiari taxidermizados, os quais ficaram exibidos na sede do NUATI, somados ao acervo de
material oriundo das outras atividades artístico-culturais. Foi possível perceber a satisfação e
interesse das integrantes durante todas as etapas desenvolvidas, contribuindo assim na formação
pessoal e social. A realização da oficina reafirma que a taxidermia pode atuar de forma
extensionista e também difundir o curso de Engenharia de Pesca disseminando o conhecimento
sobre a ictiofauna local, bem como importância de preservação do meio ambiente.
Palavras-chave: Peixes; Rio São Francisco; Técnica; UATI.
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IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO BRASILEIRA DE TUBARÃO-AZUL
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RESUMO: O tubarão azul (Prionace glauca) é uma das espécies de elasmobrânquio de maior
frequência em pescarias oceânicas, especialmente nas de espinhel pelágico destinadas a captura de
espadarte e atuns. É atualmente o tubarão maior consumido pela população brasileira,
principalmente por ser um produto de alto valor nutricional e baixo valor de mercado. Neste
trabalho o objetivo foi analisar os dados do comércio brasileiro de tubarão-azul a partir da análise
de informações referentes ao período de 2012 a 2018, contidas no sistema do comércio exterior
brasileiro-Comex Stat. No total foram analisados 1.256 registros de importação e 21 de exportação.
Os resultados apontaram que o Brasil importa muito mais P. glauca do que exporta, gerando um
déficit médio anual de US$ 16 milhões na balança comercial. Os maiores importadores são o estado
de São Paulo (média 5,9 mil toneladas anuais) e Santa Catarina (média anual de 2,3 mil toneladas).
Já os principais fornecedores foram Taiwan (média anual de 4,5 mil toneladas), Espanha (média de
2,4 mil toneladas) e Uruguai (média de 1,2 mil toneladas). Com relação à produção exportada, mais
de 75% são oriundos dos estados de Santa Catarina (média de 7 toneladas), Rio Grande do Norte
(média de 2 toneladas) e Rio de Janeiro (média de 3 toneladas). A maior exportação ocorreu em
2017, mas foi de apenas 10 toneladas. A principal forma de comercialização é o peixe eviscerado
sem cabeça e nadadeiras (80% das importações). Conclui-se portanto que a exportação brasileira de
carne de tubarão azul é insignificante. No entanto o país é um importante importador de P. glauca.
Palavras-chave: Pesca; Comércio; Prionace glauca
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RESUMO: A análise de risco representa um importante instrumento na diminuição de incertezas
proporcionadas pela doação de métodos determinísticos na avaliação econômica de projetos de
investimento, com o Método de Monte Carlo (MMC) sendo a principal ferramenta utilizada para
esse fim. O objetivo deste estudo foi aplicar o MMC na análise econômica de uma piscicultura
familiar no estado do Pará. Utilizou-se a metodologia do custo operacional (Custo Operacional
Efetivo (COE) e Custo Operacional Total (COT)) e indicadores de rentabilidade econômica
(Receita Bruta (RB), Lucro Operacional Anual (LO), Lucro Operacional Mensal (LOM), Margem
Bruta (MB), Índice de Lucratividade (IL) e Ponto de Equilíbrio (PE)) para avaliação de uma criação
de tambaqui Colossoma macropomum em viveiros escavados com total de 7.200 m2 de lâmina
d’água. Posteriormente, uma análise de risco utilizando o MMC foi efetuada através do software
@RISK, a fim de atestar a capacidade de pagamento do empreendedor no caso da obtenção de
crédito rural por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O
Investimento Total foi estimado em R$ 94.119,00, o Custo Operacional Total por kg em R$ 6,04, o
Valor Presente Líquido (VPL) em R$ 97.022,32, a Taxa Interna de Retorno (TIR) em 33%, a
Relação Benefício Custo (RBC) em R$ 1,27 e o Período de Retorno do Capital (PRC) em 3,4 anos.
Na análise de risco, as probabilidades de obtenção dos valores previstos no projeto para o VPL, a
TIR, a RBC e o PRC foram 42%, 51,2%, 52,5% e 74,2%, respectivamente. Concluiu-se que o
empreendimento é rentável e a aplicação do MMC na análise econômica pode auxiliar
determinantemente nas tomadas de decisão do investidor.

Palavras-chave: Análise de risco; Colossoma macropomum; Crédito rural.
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RESUMO: A artêmia é o alimento vivo comumente utilizado para primeira alimentação das póslarvas de diversas espécies de peixes. Uma vez que as técnicas de eclosão dos cistos e fornecimento
dos náuplios aos peixes já estão estabelecidas. Entretanto, potencializar as propriedades nutritivas
desses microcrustáceos pode ser uma boa estratégia para possibilitar melhoras no desempenho
produtivo das pós-larvas mantidas em cativeiro. O enriquecimento do alimento vivo com óleos
vegetais pode aumentar o valor energético do alimento e disponibilizar ácidos graxos importantes
para os peixes na fase inicial de desenvolvimento. O óleo de coco é rico em ácidos graxos de cadeia
curta, que podem fornecer energia prontamente disponível as pós-larvas. O óleo de canola, por sua
vez, é fonte dos ácidos graxos insaturados linoleico e linolênico, percursores de ácidos graxos
poliinsaturados essenciais. Dessa forma, o presente trabalho foi realizado utilizando óleos de coco e
canola, para enriquecimento de náuplios de artêmia fornecidos a pós-larvas de acará bandeira
(Pterophyllum scalare). As Pós-larvas foram distribuídas aleatoriamente em 16 aquários (1L). O
experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado com quatro tratamentos e
quatro repetições. Artêmias enriquecidos com óleo de coco (COC) e óleo de canola (CAN) foram
ofertados para as pós-larvas, além de artêmias enriquecidas apenas com lecitina (LET) e sem
enriquecimento (ART). A taxa de alimentação foi de 300 artêmias pós-larvas-1 dia-1, três vezes ao
dia. Após 15 dias de larvicultura, foi avaliado o desempenho produtivo, taxas de sobrevivência e
uniformidade das pós-larvas. Não foram observadas diferenças significativas para a taxa de
sobrevivência e a uniformidade das pós-larvas alimentadas com os diferentes tratamentos. Menor
ganho de peso e taxa de crescimento específico para o peso foram observados nas pós-larvas
alimentadas com artêmias enriquecidas com óleo de coco e canola. O ganho de comprimento e a
taxa de crescimento específico para o comprimento foram estatisticamente inferiores nas pós-larvas
de acará bandeira que receberam artêmias enriquecidas com os óleos vegetais e com lecitina.
Conclui-se que pós-larvas de acará bandeira alimentadas com artêmias enriquecidas com óleo de
coco e canola não apresentaram melhorias no desempenho produtivo. Os resultados do presente
trabalho não refutam a prática de enriquecimento de alimentos vivos, visto que inúmeros fatores
contribuem para o sucesso de enriquecimento de artêmias.
Palavras-chave: enriquecimento, óleos vegetais, desempenho produtivo, pós-larva
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ABSTRAT: Artemia is the live food commonly used for the first feeding of post-larvae of various
fish species. Once cyst hatching techniques and nauplii supply to fish are already established.
However, enhancing the nutritive properties of these microcrustaceans may be a good strategy to
enable improvements in the productive performance of captive post-larvae. Enrichment of live feed
with vegetable oils can increase the energy value of the feed and make important fatty acids
available to fish at an early stage of development. Coconut oil is rich in short chain fatty acids,
which can provide readily available energy to post larvae. Canola oil, in turn, is a source of linoleic
and linolenic unsaturated fatty acids, precursors of essential polyunsaturated fatty acids. Thus, the
present work was carried out using coconut and canola oils to enrich artemia nauplii, used as fed to
post-larvae of angel fish (Pterophyllum scalare). Post-larvae were randomly distributed in 16
aquariums (1L). The experiment was carried out in a completely randomized design with four
treatments and four replications. Artemia nauplii enriched with coconut oil (COC) and canola oil
(CAN) were offered to post-larvae, in addition the enriched only with lecithin (LET) and nonenriched (ART) artemia nauplii. The feeding rate was 300 artemia nauplii post-larvae-1 day-1, three
times a day. After 15 days of larviculture, the productive performance, survival rates and uniformity
of the post larvae were evaluated. No significant differences were observed for survival rate and
uniformity of post larvae fed with different treatments. Lower weight gain and weight-specific
growth rate were observed in post larvae fed coconut and canola oil-enriched artemia nauplii. The
length gain and the length-specific growth rate were statistically lower in the post-larvae of angel
fish receiving artemias enriched with vegetable oils and lecithin. It was concluded that post-larvae
of angel fish fed with artemia nauplii enriched with coconut and canola oil showed no improvement
in productive performance. The results of the present work do not refute the practice of enrichment
of live foods, since many factors can contribute to the success of artemia nauplii enrichment.
Key words: Enrichment, vegetable oils, productive performance, post-larva
1- INTRODUÇÃO
A piscicultura é o ramo da aquicultura dedicada exclusivamente à produção de peixes,
atividade com grande potencial de crescimento no país. Essa atividade pode ser dividida em duas
vertentes principais, a produção de peixes de corte e de peixes ornamentais. A produção de peixes
ornamentais não está relacionada somente à geração de renda para os piscicultores, mas também ao
fornecimento de animais de boa qualidade, para o mercado em constante expansão da aquariofilia e
a proteção dos estoques selvagens dessas espécies, possibilitando o desenvolvimento sustentável da
atividade (LUZ e PORTELLA, 2002; ANJOS et al., 2009, ABE et al., 2015).
Um dos grandes entraves durante a produção de peixes, ornamentais e de corte, é a
alimentação das pós-larvas. Muitos estudos têm avaliado a substituição do alimento vivo,
comumente utilizado para primeira alimentação dos peixes, por dietas inertes de alto valor
nutricional (TESSER e PORTELLA, 2006; TAKATA, 2007). As dietas inertes podem apresentar
adequada composição nutricional e granulometria, além disso, exigem menor uso da mão de obra
para preparo e fornecimento, quando comparada aos alimentos vivos (CAHU e INFANTE, 2001;
LUZ e FILHO, 2001). Contudo, para as pós-larvas da maioria das espécies, os resultados positivos
obtidos com a utilização de dietas inertes ainda são inferiores aos obtidos com a utilização do
alimento vivo (ROCHA et al., 2008; LEITÃO, 2013; NETO et al., 2013). Os organismos utilizados
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como alimento vivo geralmente possuem composição adequada em nutrientes essenciais, além
disso, podem apresentar determinadas enzimas, hormônios e fatores de crescimento não
encontrados nos alimentos artificiais (PIEDRAS, 2004). Ademais, a movimentação desses
organismos na coluna d’agua favorece a percepção das pós-larvas de peixes, através de estímulos
químicos e visuais (TESSER e PORTELA, 2006), melhorando o consumo e consequentemente a
taxa de sobrevivência dos animais.
Na piscicultura, o principal alimento vivo fornecido às pós-larvas de peixes são os náuplios de
artêmia. As artêmias são pequenos crustáceos de hábitat salino, filtradores, da Classe Brachiopoda,
ordem Anostraca e pertencente da família Artemiidae. Em condições de variação brusca da
sazonalidade, as artêmias formam cistos, como forma de resistência ao ambiente hostil. As técnicas
para eclosão dos cistos e fornecimento dos náuplios para os peixes já estão bem estabelecidas, além
disso, a facilidade de aquisição deste produto nos mercados nacionais e internacionais tornam as
artêmias um dos insumos mais importantes na alimentação inicial de peixes (CÂMARA, 2004;
JOMORI et al., 2013). A artêmia é um organismo com alto valor nutricional, apresenta entre 51% e
55% de proteína bruta, 14% a 15% de carboidratos, 13% a 19% de lipídios e 3% a 15% de ácidos
graxos altamente insaturados (TREECE, 2000). No entanto, o perfil de ácidos graxos desses
organismos pode variar consideravelmente dependendo do local de origem (SORGELOOS, 2001).
Ako et al. (1994) analisaram o perfil lipídico de artêmias recém-eclodidas e demonstram que os
níveis de ácidos graxos essenciais são aquém do requerido para larvas de peixes.
Em cativeiro, para driblar a deficiência de ácidos graxos insaturados ou possibilitar e melhorar
a disponibilidade de energia para as pós-larvas, pode ser realizado o enriquecimento do alimento
vivo fornecido aos peixes. Existem dois métodos de enriquecimento comumente utilizados: O
método indireto, que aproveita o hábito filtrador não seletivo das artêmias para agregar esses
nutrientes à composição corporal desses microcrustáceos, e o método direto, quando os náuplios
entram em contato com as substâncias enriquecedoras na forma de micropartículas ou emulsões
lipídicas, que ficam aderidas ao corpo do microorganismo (SORGELOOS, 2001; ARAÚJO, 2007;
DELIBANO, 2015). Em ambos os métodos, os microorganismos enriquecidos são consumidos por
seus predadores e, assim, os nutrientes podem ser incorporados em sua composição.
O uso de óleos vegetais na aquicultura tem sido amplamente estudado. Por se tratar de
produtos naturais, a degradação desses óleos é menos prejudicial ao meio ambiente que a de
produtos quimicamente sintetizados, além disso, os óleos vegetais são mais baratos e facilmente
encontrados no mercado (ALY e MOHAMED, 2010). Nesse sentido, o óleo de coco se destaca por
apresentar mais de 80% de ácidos graxos de cadeia curta e média (WANTEN e NABER, 2004),
com potencial para melhorar o desempenho das pós-larvas de peixes, uma vez que esses tipos de
ácidos graxos podem ser prontamente utilizados como fonte de energia (VERAS, 2017). O óleo de
canola também pode trazer vantagens para a larvicultura, podendo incrementar os teores de ácidos
graxos insaturados dos peixes, como o ácido linolênico, primordial para que ocorra a biossíntese de
EPA e DHA (ROWGHANI et al., 2007).
O acará bandeira (Pterophyllum scalare), peixe de interesse ornamental da família Cichlidae,
é nativo da bacia amazônica e amplamente distribuído no Brasil, Colômbia e Peru. Por ser uma
espécie tropical, tem preferência por temperatura entre 29 e 31 °C, pH entre 4 a 6 e condutividade
de 10 a 20 µS. Além disso, o acará bandeira é uma espécie domesticada que, por sua rusticidade,
adapta-se a diferentes alimentos e diversos sistemas de cultivo (GOLDSTEIN, 2001; NAVARRO et
al. 2010; DEON et al., 2017). Em ambiente natural esses peixes podem chegar até 15 cm, mas sua
comercialização ocorre com alevinos entre 2,5 e 5,0 cm (LOPES, 2007).
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Dessa forma, com o presente estudo objetivou-se avaliar o desempenho produtivo, taxa de
sobrevivência e uniformidade de pós-larvas de acará bandeira (Pterophyllum scalare) alimentados
com náuplios de artêmia enriquecida com óleo de coco ou óleo canola.
2- MATERIAL E MÉTODOS
Foram utilizadas 160 pós-larvas de acará bandeira, distribuídas aleatoriamente em 16 aquários
com volume útil de 1 litro de água, na densidade de 10 pós-larvas por litro. O experimento foi
realizado em delineamento inteiramente casualizado com quatro tratamentos e quatro repetições.
Náuplios de artêmia enriquecidos com óleo de coco (COC) e óleo de canola (CAN) foram ofertados
como alimento vivo para as pós-larvas de acará bandeira. Além disso, artêmias enriquecidas apenas
com lecitina (LET) e sem enriquecimento (ART), também foram fornecidos como tratamentos
controles.
Foram eclodidos diariamente 5 g de cistos de artêmia em recipiente transparente de 1 L com
água salinizada na concentração de 35 g L-1 de sal durante 24 horas. Após esse tempo, os náuplios
foram separados dos cistos por sifonagem. Para o enriquecimento das artêmias foram preparadas
duas emulsões contendo óleo de coco e óleo de canola, de acordo com Araújo (2007). As emulsões
foram preparadas com auxílio de agitador magnético com chapa aquecedora. Para a dosagem dos
ingredientes, foi utilizada balança de precisão (0,1 mg). No agitador magnético, um Becker de 500
ml foi utilizado como recipiente para a adição de 5% de lecitina de soja, 44% do óleo testado e 50%
de água destilada. A lecitina foi aquecida à temperatura de 40º C, posteriormente, o óleo foi
adicionado lenta e fracionadamente. Após 10 minutos de agitação constante, foi adicionada a água
destilada também a 40º C. Quando a mistura atingiu aspecto homogêneo foi processada em
liquidificador por 10 minutos, acondicionada em frascos de vidro, os quais foram cobertos com
papel alumínio e mantidos em temperatura ambiente.
As emulsões foram adicionadas às garrafas de enriquecimento na concentração de 1,22 g L-1.
Foram consideradas 16 horas para o enriquecimento dos náuplios. As artêmias utilizadas para
alimentar as pós-larvas do tratamento LET passaram pelo mesmo procedimento descrito, porém
sem que o óleo fosse adicionado à mistura. As pós-larvas do tratamento ART receberam apenas
artêmias com 16 h pós-eclosão. Após o enriquecimento, as artêmias foram retiradas por sifonagem,
lavados em água corrente para remover a salinidade da água e resquícios de emulsão. Em seguida,
foram transferidos para um Becker de 200 ml para estimar a densidade de artêmias. Depois de
estimado a densidade dos microcrustáceos, foi calculada o volume do Becker a ser fornecido em
cada unidade experimental.
Após o período experimental, os animais foram contados, medidos através de paquímetro e
pesados em balança analítica para a determinação do ganho de peso (GP), ganho de comprimento
(GC), taxa de crescimento específico para o peso (TCEp), taxa de crescimento específico para o
comprimento (TCEc), uniformidade em peso (UP), uniformidade em comprimento (UC) e taxa de
sobrevivência (TS).
As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o software SAEG (Sistema para
Análises Estatísticas e Genéticas, Versão 9.1). Foi avaliada a normalidade e a homocedasticidade
dos dados pelos testes de Lilliefors e Bartlett, respectivamente. Em seguida, os dados foram
submetidos à análise de variância (ANOVA) e, quando identificado diferença (p<0,05), foi
empregado teste de Tukey a 5%.
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram observadas diferenças significativas para o ganho de peso e a taxa de crescimento
específico para o peso das pós-larvas de acará bandeira submetidos aos diferentes tratamentos
(Figura 1).

Figura 1. Ganho de peso (GP) e Taxa de Crescimento Específico para o peso (TCEp) de pós-larvas
de acará bandeira (Pterophyllum scalare) alimentados com náuplios de artêmias enriquecidos com
óleo de coco (COC), óleo de canola (CAN), lecitina de soja (LET) ou náuplios de artêmia sem
enriquecimento (ART). Letras diferentes indicam diferença pelo teste de Tukey a 5% (n=4).
As pós-larvas alimentadas com artêmias enriquecidas com óleo de coco e canola
apresentaram menor ganho de peso e taxa de crescimento específico para o peso que as pós-larvas
submetidas aos tratamentos controle. As pós-larvas alimentadas apenas com artêmias apresentaram
as maiores médias para ambos os parâmetros.
O ganho de comprimento e a taxa de crescimento específico para o comprimento foram
estatisticamente inferiores nas pós-larvas de acará bandeira alimentadas com artêmias enriquecidas
com os óleos vegetais e com lecitina (Figura 2).

Figura 2. Ganho de comprimento (GC) e Taxa de Crescimento Específico para o comprimento
(TCEc) de pós-larvas de acará bandeira (Pterophyllum scalare) alimentados com náuplios de
artêmias enriquecidos com óleo de coco (COC), óleo de canola (CAN), lecitina de soja (LET) ou
náuplios de artêmia sem enriquecimento (ART). Letras diferentes indicam diferença pelo teste de
Tukey a 5% (n=4).
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Larvas de surubim cachara (Pseudoplatystoma fasciatum) alimentadas com rotíferos e
artêmias sem enriquecimento, também apresentaram maior ganho de peso em comparação com as
larvas que receberam rotíferos enriquecidos com óleo de soja e canola (MARCIALES-CARO et al.,
2010). Da mesma forma, larvas de jundiá (Rhamdia quelen) alimentadas com metanáuplios de
artêmia enriquecidos com emulsão comercial rica em ácidos graxos poliinsaturados apresentaram
menor ganho de peso que larvas alimentadas com náuplios de artêmia sem enriquecimento (NETO
et al., 2013). É provável que a proporção dos ácidos graxos contidos nos óleos vegetais, utilizados
para o enriquecimento das artêmias, não tenham sido adequados para estimular ou melhorar o
desempenho das pós-larvas de acará bandeira que receberam os tratamentos com os óleos vegetais.
Watanabe (1982) esclarece que o desempenho produtivo de pós-larvas de diversas espécies de
peixes pode ser aprimorado quando fornecidas proporções adequadas de EPA:DHA nas dietas.
Apesar dos inúmeros benefícios associados ao óleo de canola, as pós-larvas de acará bandeira
alimentadas com náuplios de artêmia enriquecidos com esse óleo tiveram o desempenho produtivo
prejudicado. O óleo de canola apresenta cerca de 20% de ácido linoleico e 11% de ácido linolênico
(LIN et al., 2013), ambos precursores dos ácidos graxos poliinsaturados ARA, EPA e DHA.
Porém, a presença dos ácidos precursores pode não ser suficiente para a produção endógena dos
ácidos graxos poliinsaturados pelas pós-larvas (TOCHER, 2003). Além disso, devido a maior
sensibilidade das pós-larvas, é possível que a presença de fatores antinutricionais, que não foram
completamente eliminados no processamento comercial do óleo, possa ter influenciado
negativamente o desempenho dos peixes (ALI et al., 2009; VITE-GARCIA et al., 2014).
O óleo de coco também não é considerado fonte de ácidos graxos poliinsaturados, uma vez
que apresenta cerca de 80% dos ácidos graxos de cadeia curta e média, sendo a maioria deles
saturados ou monoinsturados (MACHADO et al., 2006). Esses ácidos graxos são considerados boa
fonte energética, uma vez que não dependem de transportadores para serem absorvidos e
metabolizados (VERAS, 2017). Porém, a energia prontamente disponível destes ácidos graxos não
foi suficiente para promover melhoras no desempenho das pós-larvas de acará bandeira.
Tipo de dieta, estocagem dos óleos de enriquecimento, tempo de enriquecimento do alimento
vivo, modo de preparo das emulsões de enriquecimento, perfil de ácidos graxos e tipos de óleos
avaliados, assim como temperatura e luminosidade, são alguns dos fatores que podem influenciar na
qualidade do enriquecimento dos alimentos (GUEVARA, 2003; RITAR et al,. 2004; VITEGARCIA et al., 2014) e, consequentemente, nas variações do desempenho produtivo das pós-larvas
e juvenis de peixes dos diferentes trabalhos. No presente estudo, durante o fornecido do alimento
vivo, foi observado letargia das artêmias enriquecidas com os óleos vegetais, o mesmo foi
observado nas que passaram pelo procedimento com lecitina de soja. É provável que esse
comportamento esteja associado à aderência das emulsões de enriquecimento no corpo das
artêmias, o que pode ter afetado negativamente a capacidade natatória dos microcrustáceos. Dessa
forma, é possível que a movimentação letárgica das artêmias tenha reduzido sua atratividade e
contribuindo para o menor desempenho das pós-larvas de acará bandeira alimentadas com artêmia
enriquecida com óleo de coco, canola e com a lecitina de soja.
A uniformidade do lote, para peso e comprimento, assim como a taxa de sobrevivência das
pós-larvas de acará bandeira submetidas aos diferentes tratamentos não apresentaram diferenças
significativas. As pós-larvas apresentaram taxa de sobrevivência média de 58,75±6,08, enquanto a
uniformidade média do lote para peso e comprimento foi de 94,82±5,18 e 100,00±0,00,
respectivamente. Fatores como a frequência alimentar e densidade de estocagem podem afetar mais
diretamente a uniformidade do lote. No presente trabalho a densidade de estocagem utilizadas para
as pós-larvas estão de acordo com o recomendado por PEREIRA et al. (2016). Como a larvicultura
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do acará bandeira não é caracterizada pela ocorrência de canibalismo ou dominância entre as póslarvas (VERAS et al., 2016), é provável que a taxa e a frequência alimentar adotados tenham sido
suficientes para atender a exigência da espécie nos diferentes tratamentos. Ademais, as artêmias
ocuparam todas as extensões da unidade experimental, favorecendo a oferta mais homogênea do
alimento às pós-larvas de acará bandeira (MARCIALES-CARO et al., 2010). Alta uniformidade do
peso e comprimento é muito valorizado, especialmente em espécies ornamentais, pois facilita o
manejo e a comercialização dos peixes (RIBEIRO et al., 2009).
4- CONCLUSÃO
Pós-larvas de acará bandeira alimentadas com artêmias enriquecidas com óleo de coco e
canola não apresentaram melhorias no desempenho produtivo. Os resultados deste trabalho não
refutam a prática de enriquecimento, visto que são inúmeros fatores que contribuem para o sucesso
de enriquecimento de artêmias. Avaliar o perfil dos ácidos graxos dos óleos vegetais e das artêmias
enriquecidas é fundamental para discussões mais aprofundadas dos resultados. São necessários mais
estudos avaliando o perfil de ácidos graxos dos óleos vegetais a seres utilizados em experimentos de
larvicultura, visto que a exigência de ácidos graxos é espécie-específica.
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1958 A 2017
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RESUMO: O Brasil como país membro da Comissão Internacional para a Conservação do Atum
Atlântico (ICCAT), tem o compromisso de reportar dados estatístico relativos à captura de atuns e
espécies afins. Porém com o passar dos anos, ocorreram inúmeras mudanças políticas e na gestão
pesqueira, as quais interferiram no processo de monitoramento, coleta e registro estatístico das
capturas, o que por sua vez acarreta em variações na qualidade e quantidade de informações. Devido
a isto, neste trabalho foi realizada uma revisão dos dados do Brasil reportados à ICCAT, com o intuito
de detectar erros não amostrais e inconsistências. Foi analisada a produção individual das espécies de
atuns e afins reportadas pela frota brasileira entre 1958 a 2017, considerando todas as artes de pescas
agrupadas. Os resultados de todos os dados agregados apontaram que grande parte da captura da frota
nacional foi composta de bonito-listrado, com 817.559 toneladas extraídas, o que equivale a
aproximadamente 62% da produção total, seguido da albacora laje (218.232 toneladas), do espadarte,
(98.469 toneladas), das albacoras bandolim (78.080 toneladas) e branca (52.056 toneladas), do
tubarão azul (37.981 toneladas) e dos agulhões vela, azul e branco que somaram 23.798 toneladas
(1,8% das capturas). Houve variações anuais nas capturas das diferentes espécies, que indicam
mudanças no direcionamento quanto aos alvos de pesca. Entre o ano 2011 e 2017, as capturas da
albacora laje passam de 3.615 para 18.362 toneladas. Aumento similar foi observado para a albacora
bandolim no mesmo intervalo de tempo, quando a produção passou de 1.841 para 7.258 toneladas.
Para as duas espécies esses aumentos de produção geral foram impulsionados pelo aumento das
capturas da modalidade de pesca de linha de mão, o que por sua vez decorre do desenvolvimento
dessa nova pescaria e também da melhoria no monitoramento da mesma. O primeiro registro de
tubarão azul no banco de dados ocorreu para o ano de 1996, em que 98,34% da captura foi obtida
pela modalidade de pesca de espinhel. Porém, é importante destacar que os registros da espécie em
alguns períodos podem estar subestimados, em virtude da prática de finning. Conclui-se que há grande
aumento na produção de atuns e afins realizado pela frota brasileira e para algumas espécies há,
possivelmente, informações de capturas subestimadas.
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Apoio: CNPq; PROTUNA; UFRPE-MOE.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

1

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE OTÓLITOS SAGITTA
DE Physiculus kaupi Physiculus sp. COLETADO NA COSTA DE PERNAMBUCO
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RESUMO: Otólitos são estruturas ósseas do ouvido interno dos vertebrados, compostas
principalmente por carbonato de cálcio e que se formam ao longo da vida dos animais. Como não
sofrem degradação ou reabsorção no organismo vivo, o estudo da formação de anéis e variações
químicas nos elementos-traço dos otólitos pode fornecer informações valiosas sobre o clico de vida
do indivíduo e do seu habitat. O presente trabalho pretendeu investigar as características
morfológicas de otólitos sagitta, compartilhadas ou não, por duas espécies de uma mesma família, o
Physiculus kaupi e o Physiculus sp. A primeira espécie foi amostrada entre 200 e 400 m de
profundidade na costa de PE, no período de dezembro de 2014 a novembro de 2015, enquanto a
segunda espécie foi coletada entre 200 e 600 m, na adjacência do Arquipélago de São Pedro e São
Paulo (ASPSP), de janeiro de 2012 a janeiro de 2013. Em ambos os casos, os peixes foram
coletados com armadilhas de fundo, congelados (ASPSP) ou resfriados (PE), e transportados para o
laboratório, onde os otólitos foram removidos e limpos manualmente. Posteriormente, 10 pares de
otólitos de cada espécie foram caracterizados morfologicamente para se identificar possíveis
diferenças entre as espécies, com o auxílio de um estéreo-microscópio. Os otólitos de ambas
espécies apresentaram formato fusiforme, regiões anterior e posterior pontiagudas com uma
extremidade evidente em forma de ângulo agudo, bordas crenuladas (com pequenas ondulações)
nas regiões dorsal e ventral, posição dos sulcos (ostium e calda) dispostos na região inframedial do
otólito, ou seja, mais próximo da borda ventral abaixo da linha média, e abertura dos sulcos pseudoostiocaudal. A única característica morfológica diferente entre as duas espécies foi a espessura da
estrutura, com os otólitos de P. kaupi sendo menores em tamanho e massa, quando comparados aos
otólitos dos Physiculus sp., caracterizados como maiores e mais robustos. A função dos otólitos está
correlacionada com a comunicação acústica dos peixes, assim, espécies que habitam águas
profundas costumam apresentar otólitos mais espessos, como forma de compensar a baixa
luminosidade, mantendo a capacidade comunicativa. Os resultados encontrados corroboram com
essa hipótese, uma vez que o Physyculus sp. possui uma distribuição batimétrica bem mais ampla
do que o Physiculus kaupi. A presença de apenas um caráter morfológico diferente entre as duas
espécies, porém, indica a sua proximidade taxonômica e similaridade de hábitos de vida.
Palavras-chave: Gadiformes; Peixe de Profundidade; Armadilhas de fundo.
Apoio: CNPq; FACEPE.
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CARACTERIZAÇÃO DAS FEIRAS DE PESCADO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO
MARANHÃO.
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RESUMO: A feira-livre é uma herança da tradição moura, trazida pelos ibéricos, enriquecida pelos
africanos, que está presente na maioria das cidades brasileiras. É uma atividade bastante praticada
na cidade de Água Doce do Maranhão, onde a pesca artesanal ainda é bastante pertinente, tendo nas
feiras o principal meio de comercialização para agregar valor ao seu produto, portanto, conhecer e
apoiar esta estrutura é de fundamental importância para a garantia da saúde e qualidade de vida da
população. A aplicação de ações de desenvolvimento, enfocando a ação participativa dos atores
envolvidos no processo de modo a criar soluções sustentáveis visando a melhoria da infraestrutura,
da oferta do produto, da conscientização dos feirantes quanto a qualidade de manuseio e de higiene.
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi caracterizar a comercialização do pescado e
desenvolver ações que junto aos comerciantes de pescado nas feiras do município de Água Doce do
Maranhão, afim de esclarecer a importância de aplicar as Boas Práticas de Manipulação do Pescado,
visando a melhoria sanitária das feiras deste município. O município de Água Doce do Maranhão
teve sua autonomia política em 11/10/1994, está inserido na Mesorregião Leste Maranhense, dentro
da Microrregião do Baixo Paranaíba Maranhense, abrange uma área de 443 km², com uma
população de 11.590 habitantes e densidade demográfica de 26,16 habitantes/km². Os dados
levantados foram obtidos através de três importantes etapas, que serão executadas ao longo do
projeto, essas etapas foram classificadas como: Diagnóstico da situação, Cadastramento de
feirantes, Realização de palestras. Foram realizadas 4 visitas ao município de Água Doce para a
execução do projeto, cada visita realizou-se uma atividade. Durante as visitas, foram obtidas
informações sobre a características dos Feirantes, aquisição e conservação do pescado e descarte
dos resíduos. Os resultados mostraram que 100% (n=22) dos feirantes de pescado da cidade de
Água Doce do Maranhão são do sexo masculino. Em relação a forma de apresentação do pescado,
todos os feirantes participantes informaram que 100% (n=22) do pescado fornecido é armazenado
em caixas de isopor com gelo, no entanto o tempo de estocagem é superior a 1 hora e em alguns
casos ficam expostos à temperatura ambiente. Quanto ao descarte dos resíduos do tratamento do
pescado, 65% (n=17) dos feirantes relataram que descartam os mesmos nas ruas e não em lixeiras
destinadas para isso e apenas 22% (n=5) utilizam o lixo comum para tal finalidade. Além do
diagnostico, foram realizadas palestras com temas que tratavam a respeito da pesca e do pescado, e
sobre a importância da aplicabilidade das Boas Práticas de Manipulação. As palestras ajudaram a
mostrar o grau de informação e de interesse dos feirantes por este tema. De modo geral a pesquisa
mostrou que é grande a necessidade de melhorar a qualidade dos produtos e do local de
comercialização dos mesmos, assim como capacitar os manipuladores de alimentos para que
adquiram hábitos higiênico-sanitários adequados e os apliquem no dia a dia.
Palavras-chave: Higiênico-sanitário; microbiologia; pescado
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A SAZONALIDADE COMO FATOR DE INFLUENCIA NA ORGANIZAÇÃO DA
ASSEMBLÉIA DE PEIXES EM LAGOS DE VÁRZEA MANEJADOS NA ILHA DA
PACIÊNCIA, MUNICÍPIO DE IRANDUBA, AMAZONAS, BRASIL.
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RESUMO: As áreas de florestas que são anualmente alagadas pelo regime hidrológico dos rios de
águas brancas em área de várzea, são importantes para a manutenção da ictiofauna, pois atuam
como local de refúgio, alimentação e reprodução para muitas espécies de peixes. O fator sazonal
que representa a dinâmica da várzea entre período de águas altas e baixas, proporciona condições
essenciais para a manutenção dos organismos no ambiente. A presente pesquisa propôs avaliar os
aspectos bióticos e abióticos em lagos de várzea em referencia a época de águas altas e baixas da
região e a categorias de lagos onde é realizado o manejo do pirarucu na região do baixo rio
Solimões, município de Iranduba, Amazonas. As coletas de peixes ocorreram em seis lagos de
várzea no período de cheia e seca do ano de 2018. O apetrecho usado foi rede de emalhar, de
diferentes tamanhos de malha, e despescas ocorrendo duas vezes ao dia. As variáveis abióticas
medidas foram oxigênio dissolvido, pH, condutividade e transparência, concomitantemente às
despescas realizadas em cada lago. Os dados gerados foram avaliados a partir de estatística
descritiva e análise multivariada do tipo Análise de Correspondência Canônica com dados bióticos
(composição da ictiofauna) e abióticos (variáveis ambientais), em função das categorias de lagos
manejados (proteção, manejo e uso comercial) e fases de águas altas e baixas do ciclo hidrológico
na região. No total foram coletados 102 espécies, distribuídas em 1579 indivíduos, sendo 1289 no
período de águas altas e 290 exemplares em águas baixas. No período hidrológico de seca foram
encontradas 6 ordens, 20 famílias e 88 espécies. Já na cheia foram encontradas 4 ordens, 17 famílias
e 47 espécies. A ordem Characiformes apresentou maior abundância nas três categorias e entre os
períodos hidrológicos, representando 78,47% do total de peixes coletados, seguida de Siluriformes
(12,38%), Clupeiformes (5,38%), Perciformes (3,17%) e Osteoglossiformes e Gymnotiformes com
indivíduos apenas durante a seca (0,63% e 0,25%) respectivamente. As famílias mais freqüentes
foram Characidae (494 indivíduos), Curimatidae (371) e Anostomidae (64) na seca. E Characidae
(164 indivíduos) Auchenipteridae (46) e Pristigasteridae (25) na cheia. A análise de correlação
canônica, revelou um padrão de separação das assembleias de peixes em função da escala sazonal,
onde as famílias Cynodontidae, Calopsidae e Characidae estiveram associadas ao período de águas
altas e com influencia direta da variável oxigênio dissolvido, enquanto as famílias Curimatidae,
Scianeidae e Osteoglossidae apresentaram estar associadas as coletas em águas baixas. Vale
ressaltar que somente a variável oxigênio dissolvido foi relacionado a organização das assembleias,
ficando as demais variáveis com importância secundária. O componente espacial com diferentes
categorias de lagos manejados não parece interferir na composição de peixes em áreas alagadas. A
importância do oxigênio dissolvido para a ictiofauna confirma o que a literatura estabelece sobre a
relação direta desta variável, mesmo que algumas espécies possuam condições adaptativas a
situações de menor disponibilidade do gás no ambiente aquático (ex: de hipóxia ou anoxia), a
variável apresenta um perfil de grande relevância no estabelecimento da composição de peixes em
ambientes alagados.
Palavras-chave: Fatores Bióticos e Abióticos, Várzea, Amazônia
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REVOLUÇÃO AZUL: O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PECUÁRIA NA
AMAZÔNIA SUL-OCIDENTAL.
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RESUMO: As mudanças climáticas, os desmatamentos e queimadas da Amazônia estão em pauta
geopolítica, por isso precisamos entrar em um consenso entre a importância da preservação da nossa
floresta e a produção de alimento de origem animal. Mundialmente a procura de protéina de origem
animal está cada vez maior pelo pescado, entre 1961 e 2016, o aumento anual medio do consumo
mundial de pescado foi de 3,2% superando o aumento do consumo de carne de todos os animais
terrestres somados que foi de 2,8%. No Brasil o consumo per capita de carne bovina é de 42,12
kg/hab/ano e o consumo nacional de pescado está em torno de 9,5 kg/hab/ano. A proteína animal
mais produzida no mundo também é o pescado, a aquicultura é o setor de produção de alimentos de
origem animal que mais cresce no mundo, no período entre 2000 e 2016 a produção aquícola
mundial cresceu a uma taxa média de 5,8% ao ano, a bovinocutura produz mundialmente algo em
torno de 71,4 milhões de toneladas, porém no Brasil, a produção anual de carne bovina é de 10,96
milhões de toneladas equivalente carcaça (TEC), e a piscicultura no Brasil produz apenas 722,56
mil toneladas anualmente. O objetivo do presente trabalho é elaborar um position paper sobre a
pecuária na Amazônia Sul-Ocidental, destacando informações sobre a bovinocultura em
comparação a piscicultura, e assim contribuir para a tomada de decisões em relação a produção de
alimento de origem animal no estado do Acre. As informações fornecidas por orgãos responsáveis
pela publicação de dados da pecuária no Brasil e no Mundo foram examinadas, organizadas e
aplicadas de forma comparativa com o Vale do Juruá, microrregião localizada no extremo oeste do
no estado do Acre. Também foi relatado os desafios para o desenvolvimento sustentável e o
potencial de crescimento da pecuaria na Amazônia Sul-Ocidental, explorando seus principais
indicadores técnicos, as infraestruturas de produção, o tamanho dos empreendimentos ,
produtividade e consumo per capita de carne. E de forma contextualizada e resumida faremos um
posicionamento sobre as ativividades de criação de boi e de peixe no Acre, fornecendo ideias
próprias e argumentos para auxiliar o desenvolvimento da pecuária na região. A aquicultura tem
atraído o interesse dos pequenos e grandes produtores, a ‘‘Revolução Azul’’, nome dado ao
crescimento da produção de pescados em cativeiro. No estado do Acre percebemos que existe uma
predominância, dentre as atividades da pecuária, pela bovinocultura, porém a piscicultura cresceu
21,08% nos últimos 3 anos. Porém a criação de peixe no Acre ainda necessita de assistência técnica
e ações de extensão aquícola, devido à falta de conhecimento e experiência dos produtores,
principalmente dos que estão iniciando a atividade. Caso ocorra subsídios, treinamentos e
capacitações, incentivo à pesquisa e extensão e difusão de tecnologia a produção de pescado
oriundos da piscicultura poderá dar um grande salto na Amazônia Sul-Ocidental e assim ter um
superávit na balança comercial de pescado, trazendo resultados socioeconômicos positivos, gerando
emprego e renda, fornecendo uma alimentação saudável, seguro e sustentável.
Palavras-chave: Piscicultura, Acre, Sustentabilidade
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ABSTRAT: Climate change, deforestation and burning of the Amazon are in geopolitical agenda,
so we need to reach a consensus between the importance of preserving our forest and the production
of food of animal origin. Worldwide demand for animal protein is increasing for fish, between 1961
and 2016, the average annual increase in world fish consumption was 3.2%, surpassing the increase
in meat consumption of all land animals added up. 2.8%. In Brazil the per capita consumption of
beef is 42,12 kg/person/year and the national consumption of fish is around 9,5 kg/person/year. The
most produced animal protein in the world is also fish, aquaculture is the fastest growing animal
food production sector in the world. Between 2000 and 2016 world aquaculture production grew at
an average rate of 5,8%. per year, beef production around the world produces about 71,4 million
tons, but in Brazil, annual beef production is 10,96 million tons carcass equivalent (TEC), and fish
farming in Brazil produces only 722,56 thousand tons annually. The objective of this paper is to
elaborate a position paper on livestock in the South-Western Amazon, highlighting information
about cattle compared to fish farming, and thus contribute to decision-making regarding the
production of food of animal origin in the state of Acre. The information provided by the agencies
responsible for the publication of livestock data in Brazil and in the world were examined,
organized and compared with Vale do Juruá, a microregion located in the extreme west of the state
of Acre. Challenges for sustainable development and the growth potential of livestock in the SouthWestern Amazon were also reported, exploring its key technical indicators, production
infrastructure, enterprise size, productivity and per capita meat consumption. And in a
contextualized and summarized way we will make a position on the activities of cattle and fish
farming in Acre, providing their own ideas and arguments to help the development of livestock in
the region. Aquaculture has attracted the interest of small and large producers, the ‘‘Blue
Revolution’’, the name given to the growth of captive fish production. In the state of Acre we
noticed that there is a predominance, among the cattle raising activities, by cattle raising, but fish
farming has grown 21,08% in the last 3 years. But fish farming in Acre still needs technical
assistance and aquaculture extension actions, due to the lack of knowledge and experience of
producers, especially those who are starting the activity. If subsidies, trainings, incentives for
research and extension and diffusion of technology occur, fish production from fish farming could
make a big leap in the South-Western Amazon and thus have a surplus in the trade balance of fish,
bringing positive socioeconomic results, generating jobs and income, providing healthy, safe and
sustainable food.
Key words: Fish Farming, Acre, Sustainability.
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1- INTRODUÇÃO
O crescimento populacional faz com que seja necessário estudos relacionados tanto para a
segurança alimentar e nutrição como também do uso racional dos recursos naturais pelo setor da
pecuária, para que seja possível garantir o desenvolvimento em termos econômico, sociais e
ambientais juntamente com o aumento de produção de alimento de origem animal.
As mudanças climáticas, os desmatamentos e queimadas da Amazônia estão em pauta
geopolítica, por isso precisamos realizar o desenvolvimento sustentável da região amazônica e
entrar em um consenso entre a importância da preservação da nossa floresta e a produção de
alimento de origem animal (VERÍSSIMO e PEREIRA, 2014).
Mundialmente a procura está cada vez maior pelo pescado, a média mundial saltou de 9,0
kg/hab/ano em 1961 para 20,5 kg en 2016 kg/hab/ano, entre 1961 e 2016, o aumento anual medio
do consumo mundial de pescado foi de 3,2% superando o aumento do consumo de carne de todos
os animais terrestres somados que foi de 2,8%, em 2015 o pescado representava mais de 17% da
proteína animal consumida pela população mundial (FAO, 2018).
Porém no Brasil, o primeiro lugar está com a carne de frango com consumo per capita de
42,7 kg/hab/ano, em segundo lugar a carne bovina com 42,12 kg/hab/ano, em terceiro lugar a carne
suína 14,7 kg/hab/ano e o consumo nacional de pescado está em torno de 9,5 kg/hab/ano (ABIEC,
2019; FAO, 2018; PEIXE BR, 2019; ABPA, 2018).
A proteína animal mais produzida no mundo com 170,9 milhões de toneladas é o pescado,
sendo 90,9 milhões de toneladas oriundas da pesca e 80 milhões toneladas provenientes da
aquicultura, a Aquicultura é o setor de produção de alimentos de origem animal que mais cresce no
mundo, no período entre 2000 e 2016 a produção aquícola mundial cresceu a uma taxa média de
5,8% ao ano, em segundo e terceiro lugar, praticamente empatados, vem a avicultura e a
suinocultura com aproximadamente 130 milhões de toneladas cada, e em quarto lugar a carne
bovina com algo em torno de 71,4 milhões de toneladas, porém no Brasil, a liderança da produção
de proteina animal fica com aves com 13,5 milhões de toneladas, em segundo lugar a carne bovina
com 10,96 milhões de toneladas equivalente carcaça (TEC), em terceiro lugar estão os suinos com
3,75 milhões de toneladas, a piscicultura no Brasil produz apenas 722,56 mil toneladas (ABIEC,
2019; ABIEC, 2018; ABPA, 2018; OCDE, 2016; FAO, 2018; PEIXE BR, 2019).
O objetivo do presente trabalho é elaborar um position paper sobre o desenvolvimento
sustentável para a pecuária na Amazônia Sul-Ocidental, destacando informações sobre a
bovinocultura em comparação a piscicultura, e assim contribuir para a tomada de decisões em
relação a produção de alimento de origem animal no estado do Acre.
2- MATERIAL E MÉTODOS
As informações fornecidas por orgãos responsáveis pela publicação de dados da pecuária no
Brasil e no Mundo foram examinadas, organizadas e aplicadas de forma comparativa com a
microrregião do Vale do Juruá, localizada no extremo oeste do no estado do Acre.
Para isso foi incluído as características das atividades da pecuaristas de bovinocultura e
piscicultura no Acre em comparação com o Brasil e o mundo. Também foi relatado os desafios para
o desenvolvimento sustentável e o potencial de crescimento da pecuaria na Amazônia SulOcidental, explorando seus principais indicadores técnicos, as infraestruturas de produção, o
tamanho dos empreendimentos , produtividade e consumo per capita de carne.
E de forma contextualizada e resumida faremos um posicionamento (position paper) sobre as
ativividades de criação de boi e de peixe no Acre, fornecendo ideias próprias e argumentos para
solucionar o problema do desenvolvimento da pecuária na região.
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Infelizmente o desenvolvimento da Amazônia, em geral, tem sido realizado pelo “boomcolapso”, madeireiros realizam a extração ilegal da madeira, com o tempo a atividade madeireira
entra em declínio, posteriormente os bovinocultores iniciam as queimadas para “limpar” o terreno e
produzir pasto para a criação de gado e ao final os pastos entram em processo de degradação e a
área é abandonada, e o crescimento da atividade econômica, geração de emprego, renda, e impostos
que ocorria no começo finaliza com o colapso da economia da região, com o aumento do
desemprego e diminuição da renda (RODRIGUES et al., 2009; SCHNEIDER et al., 2000). Nos
anos 80 o começamos a perceber que os recursos naturais extraídos dos ecossistemas, possuem um
limite (threshold), em 2012 o desmatamento da Amazônia já tinha atingido 19% do território e
muitos cientistas alertam que se o desmatamento da Amazônia atingir 40% se inicie um processo
irreversível em para a região se tornar uma savana, e não será possível recuperá-la, trazendo
consequências catastróficas para o aquecimento do planeta, ciclos hidrológicos no Brasil,
biodiversidade e seus 24 milhões de habitantes, dentre os quais mais de 450 mil são indígenas.
(VERÍSSIMO, 2012 apud TRIGUEIRO, 2012; VERÍSSIMO et al., 2011).
A aquicultura tem feito pecuaristas se manter no agronegócio, a ‘‘Revolução Azul’’, nome
dado ao desenvolvimento da produção de pescados em cativeiro em todo o mundo, tem atraído o
interesse dos pequenos e grandes produtores, essa ideologia empresarial aquícola tem se
apresentado e materializado há duas décadas na Ásia, América do Sul e África e tem o objetivo de:
(a) melhorar a segurança alimentar; (b) gerar emprego e renda; (c) atenuar ou eliminar a
superexploração dos recursos pesqueiros; (d) aumentar a produção de pescado e (e) diminuir a
degradação ambiental (RAMALHO, 2015).
Segundo dados da ABIEC (2019), o Brasil possui um rebanho estimado em 214,69 milhões de
cabeças de gado distribuídos em uma área de pasto de 162,19 milhões de hectares, e produziu 10,96
milhões de toneladas equivalente carcaça (TEC), um aumento de 12,8% para 2018 em relação a
2017, carcaça é a soma da carne com o osso, descontado o restante do animal, como a cabeça,
entranhas e couro, o peso médio das carcaças estão em torno de 244,77 kg e o rendimento médio
carcaça para o zebu é em média de 52,8%. Se fizermos uma análise da área utilizada para pastagem
em relação a produção de carne em TEC a produtividade no Brasil fica em torno de 67,57 kg/ha/ano
A produção de pescado no Brasil, produzidas através da piscicultura, foi de 722,5 mil
toneladas, um aumento de 4,5% para 2018 em relação a 2017, dentre as dezenas espécies de peixes
cultivadas no Brasil, a Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) tem se destacado, estando líder no
ranking da piscicultura nacional com aproximadamente 400 mil toneladas, seguida pelo Tambaqui
(Colossoma macropomum), peixe nativo da região amazônica, com 287,9 mil toneladas (FAO,
2018; PEIXE BR, 2019).
Em relação ao o rebanho bovino do Acre, existem aproximadamente 2,8 milhões de cabeças
de gado, em torno de 1,31% em relação do rebanho total do Brasil, o crescimento do rebanho nos
últimos 10 anos no estado é de 21,21%, sendo 91,04% destinados a corte, ou seja, 2,55 milhões de
cabeças, porém, em Rio Branco, a capital, o rebanho estimado é de 365.726 cabeças, com
crescimento do rebanho em 10 anos de -4,43 % (ABIEC, 2019). Ou seja, o crescimento do rebanho
está diminuído na capital e indo para o interior, confirmando o “boom-colapso”. A área de pastagem
no Acre, de acordo com o censo realizado em 2017, está em 1,4 milhões de hectares, em tordo de
0,86% em relação a área destinada a pastagem no país, com 22.640 estabelecimentos espalhados
pelo estado e fazendo uma relação entre a produção em TEC por área de pastagem temos uma
produtividade de 94,28 kg/ha/ano (ABIEC, 2018; ABIEC, 2019; ABPA, 2018).
Em relação a produção de proteína de origem animal no Acre, no ano de 2018, o primeiro
lugar estão os bovinos com um valor estimado de 132 mil TEC, aproximadamente 1,36% da
produção nacional, em segundo lugar suinos com 37 mil toneladas, aproximadamente 0,1% da
produção nacional, e em terceiro lugar a produção de peixe em cativeiro com 8,5 mil toneladas,
aproximadamente 1,17% da produção nacional (ABIEC, 2018; ABPA, 2018; PEIXE BR,2019). No
estado do Acre percebemos que existe uma predominância, dentre as atividades da pecuária, pela
bovinocultura, porém a piscicultura cresceu 21,08% nos últimos 3 anos, possuindo 10.210 (2,24%),
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de um total de 455.541 estabelecimentos de aquicultura no Brasil (PEIXE BR, 2019). Há
perspectivas para o crescimento da pecuaria na região amazônica, e a criação de peixe é o ramo da
pecuária que tem apresentado melhor rentabilidade e crescimento, segundo estudo realizado pela
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA, 2018; LIMA et al., 2019).
A Região Norte utiliza o peixe como umas das principais fontes de proteina animal, o
consumo acriano de pescado está acima da média nacional, sendo o estado do Acre, localizado na
Amazônia Sul-Ocidental, um dos maiores consumidores de pescado do Brasil com 12,52
kg/hab/ano, atendendo a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que sugere o
consumo de pescado seja de 12 kg por pessoa ao ano (IBGE, 2010; FAO, 2018). Segundo a FAO
(2018) o consumo de pescado vem aumentando ano após ano, porém se utilizarmos os valores do
consumo per capita anual de pescado no Acre informado pelo IBGE em 2010 e multiplicarmos pela
população acriana estimada para 2019 pelo ultimo censo do IBGE de 2017, que é de 881,9 mil
habitantes, a demanda de pescado para o estado seria de 11 mil toneladas, ou seja, um defict de
aproximadamente 1 mil tonelada de pescado comparando com a produção total de pescado em
2018, se houvesse um dado mais atual de consumo o defict poderia aumentar ainda mais, ou seja, a
pesca e aquicultura não estão suprindo a demanda de pescado do estado, isso utilizando um
consumo de pescado per capita de 2010, isso tem feito com que o Acre tenha que importar pescado
de estados vizinhos como por exemplo de Rondônia, onde em 2018 a piscicultura produziu 72,8 mil
ton de peixe, aproximadamente 9 vezes a produção do Acre (BRASIL, 2009; IBGE 2010, IBGE,
2017; PEIXE BR, 2019).
Segundo SÁ e colaboradores (2008) os piscicultores do Acre utilizam basicamente três
sistemas de produção: o extensivo, utilizado por 88% dos produtores; o semi-intensivo, utilizado
por aproximadamente 10% e, o intensivo, praticado por apenas 2% dos produtores, com área média
ocupada por cada produtor em média de 1 hectare de lâmina de água. A produtividade do cultivo de
peixes em viveiros escavados em sistemas semi-intensivos pode variar de 6 ton/ha/ano a 12
ton/ha/ano, e desde 2005, de acordo com o extinta Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca
(SEAP/PR), mesmo com a predominância de sistemas extensivos, a produção da piscicultura
acriana ultrapassou a produção da pesca, e de 2005 até 2018 essa produção cresceu mais de 366%,
sendo em 2005 a produtividade da piscicultura no estado de aproximadamente 842 kg/ha/ano
(BRASIL, 2009; PEIXE BR, 2019; SÁ et al., 2008).
No Vale do Juruá, extremo oeste do estado do Acre, utilizando as imagens do satélite
Sentinel-2 em 27 de julho de 2018, foi visualizado aproximadamente 3.514 viveiros escavados com
tamanho médio de 0,23 hectares por viveiro, totalizando 808 hectares de lãmina d`água (SOUZA et
al., 2019). Sendo que o sistema semi-intensivo tem apresentado uma tendência de crescimento,
fazendo a relação entre a área de lâmina d`água disponível no Vale do Juruá em 2018 com a
produtividade máxima para cada hectare de lâmina d`´agua em sistemas intensivos, a produção
anual da região poderia chegar a ser de aproximadamente 9,6 mil ton/ano, ou seja, se tornar quase
que equivalente a produção total de pescado (pesca e aquicultura) do Acre que foi de
aproximadamente 10 mil toneladas em 2018 (BRASIL, 2009; PEIXE BR, 2019).
A piscicultura no Acre pode aumentar sua produção e produtividade, sem a necessidade de
aumentar a quantidade de viveiros, e consequentemente, sem gerar mais desmatamentos e
queimadas para a região amazônica, utilizando um exemplo do Distrito Federal em 2017, onde a
piscicultura é considera modesta e com apenas 140 hectares de área inundada produziu cerca de 1,5
mil toneladas obtendo uma produtividade 10,7 ton/ha/ano (PEIXE BR, 2018).
4- CONCLUSÃO
A pesca não supre mais a demanda de pescado do estado do Acre a mais de 10 anos, por isso
a piscicultura acriana vive uma ‘‘revolução azul’’, a imensa rede hidrográfica, clima propício,
rentablidade do negócio e alto consumo de peixe local faz com que a atividade apresente
crescimento ano após ano, e com perspectivas de mais crescimento para os próximos anos.
Porém a criação de peixe no Acre ainda necessita de assistência técnica e ações de extensão
aquícola, devido à falta de conhecimento e experiência dos produtores, principalmente dos que
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estão iniciando a atividade.
Atualmente a região do Vale do Juruá possui muitos viveiros escavados desativados, e os que
estão ativos, possuem uma baixa produtividade, mostrando que a piscicultura na região ainda tem
sido praticada, na maioria dos empreendimentos aquícolas, com aplicação de sistemas extensivos,
desenvolvidos próximo aos centros consumidores e com baixo grau de severidade e impacto
ambiental.
Caso ocorra subsídios, treinamentos e capacitações, incentivo à pesquisa e extensão e difusão
de tecnologia a produção de pescado oriundos da piscicultura poderá dar um grande salto na
Amazônia Sul-Ocidental e assim ter um superávit na balança comercial de pescado, trazendo
resultados socioeconômicos positivos, gerando emprego e renda, fornecendo uma alimentação
saudável, seguro e sustentável.
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi identificar aspectos qualitativos e microbiológico na
comercialização de pescados em dois mercados do município de São Luís – MA. O levantamento
das informações foi realizado por meio de entrevistas semiestruturadas com os comerciantes de
ambos os mercados e análise da qualidade microbiológica do pescado. Foram aplicados 26
questionários e foi possível determinar que 69% dos comerciantes adquirem peixes de
atravessadores. No momento da aquisição, 81% (n= 21) dos entrevistados relataram que os peixes
estavam mortos e 65% (n=17) que os peixes são oferecidos frescos aos consumidores. Quanto às
espécies comercializadas, pescadinha (Macrodon ancylodon), pescada amarela (Cynoscion acoupa)
e peixe-pedra (Genyatremus luteus) foram as relatadas com maior volume de comercialização e
preferência dos consumidores, representadas por 69,23% (n= 18); 23,07% (n= 6) e 7,69% (n=2) da
preferência, respectivamente. O descarte dos resíduos do beneficiamento dos peixes, 65% dos
feirantes relatam utilizar o lixo comum para tal finalidade. As análises microbiológicas dos peixes
mostraram que 50% das amostras estavam contaminadas por coliformes a 45°C com valores de
NMP/g variando entre 6,1 x 10 a 2,1 x 102. Esta é uma atividade de grande importância econômica
que merece atenção, pois, o pescado integra o grupo dos alimentos altamente perecível.
Palavras-chave: Comércio, Pescado, Coliformes
ABSTRAT: The objective of this work was to identify qualitative and microbiological aspects in the

commercialization of fish in two markets of the municipality of. The information was collected
through semi-structured interviews with traders from both markets and analysis of the
microbiological quality of the fish. Twenty-six questionnaires were applied and it was possible to
determine that 69% of merchants purchase fish from intermediaries. At the time of acquisition, 81%
(n = 21) of respondents reported that fish were dead and 65% (n = 17) that fish are offered fresh to
consumers. The commercial fish species (Macrodon ancylodon), yellow hake (Cynoscion acoupa)
and stonefish (Synancia verrucosa) were the ones with the highest commercialization volume and
the preference of the consumers, represented by 69.23% (n = 18); 23.07% (n = 6) and 7.69% (n = 2)
of preference, respectively. Disposal of fish processing residues, 65% of the trader’s report using
the common waste for this purpose. Microbiological analyzes of the fish showed that 50% of the
samples were contaminated by coliforms at 45 ° C with MPN / g values ranging from 6.1 x 10 to
2.1 x 102. This is an activity of great economic importance that deserves attention, because fish is a
highly perishable food group.
Key words: Trade, Fish, Coliforms
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1- INTRODUÇÃO
A feira livre consiste em um espaço onde se desenvolve relações comerciais, onde são
ofertados produtos originados da agricultura, artesanato, pecuária e indústria (SOUZA et al.,2014).
Santos (2016) acrescenta, que a feira livre oferece a possibilidade de o consumidor comparar preços
entre diferentes comerciantes da mesma mercadoria ao mesmo tempo, e sem ter que se deslocar em
grandes distâncias. Estas feiras além de já fazerem parte da cultura regional de muitas localidades,
também constituem uma fonte de economia e renda para a população, já que possibilitam a inclusão
e participação de indivíduos que se encontram fora do mercado de trabalho, gerando o aumento
mesmo que informal do número de cidadãos economicamente ativos. O pescado, por exemplo, é um
dos principais produtos comercializados nas feiras livres.
De acordo com o Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem
Animal - RIISPOA entende-se por pescado os peixes, os crustáceos, os moluscos, os anfíbios, os
répteis, os equinodermos e outros animais aquáticos usados na alimentação humana (BRASIL,
2017).
Os produtos à base de pescado, consistem em um alimento de origem animal que possui um
alto valor de proteínas biológicas com alta digestibilidade, na qual pode ser recomendado na dieta
humana, principalmente crianças, adolescentes e idosos. Apesar disso, o pescado é o alimento de
origem animal com maior probabilidade de deterioração, principalmente por apresentar pH próximo
a neutralidade, elevada atividade de água nos tecidos, alto teor de nutrientes facilmente utilizáveis
pelos micro-organismos (FERREIRA, 2014). A vida útil dos produtos alimentícios refere-se ao
intervalo de tempo em que o produto pode ser conservado em determinadas condições de
temperatura, umidade relativa, luminosidade, oxigênio etc., de forma a garantir seus atributos
sensoriais e nutricionais (GONÇALVES, 2011).
No intervalo decorrido da captura até o processamento ou comercialização, o pescado fica
sujeito a perdas de qualidade (físico-química, sensorial e microbiológica) devido às condições de
armazenamento a bordo e à natureza da sua composição, podendo haver alterações nas
características químicas, físicas ou microbiológicas, que resultam em alterações sensoriais. Os
vários métodos de captura, tempo de arraste, áreas de pesca, resfriamento etc. influenciam o grau de
conservação e frescor do peixe (SOARES; GONÇALVES, 2012).
O pescado por ser um alimento cru, comercializado em feiras-livres e mercados públicos
podem ser veículos de contaminação de microrganismos causadores de toxinfecção, desta forma,
colocar em risco a saúde do consumidor (LEITÃO, 2003). Portanto, pesquisas realizadas com
comerciantes e consumidores são fontes geradoras de dados de interesse, pois permitem avaliar a
atitude dos consumidores em relação a um determinado produto, pois, nas últimas décadas, a
questão da segurança alimentar e nutricional ganhou centralidade na agenda internacional,
influenciando os acordos e compromissos de desenvolvimento dos governos nacionais, fortemente
influenciado pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO),
(VASCONCELLOS; MOURA, 2018).
A ingestão de alimentos contaminados com microrganismos patogênicos nem sempre é
percebida porque os alimentos apresentam aspecto, odor e sabor normais, dificultando a
investigação da notificação dos surtos, uma vez que o consumidor não consegue identificar o
alimento responsável pela patologia ou os sintomas são brandos fazendo com que a vítima não
busque auxílio médico (MARCHI et al., 2011). Esta realidade é observada nos dados divulgados
pela Secretaria de Vigilância Sanitária que relatou que 51% e 48% dos 9.942 surtos ocorridos no
período de 2000 a 2014 não foi possível identificar o agente etiológico e o veículo de transmissão
(alimento), respectivamente (SINAN, 2014).
Mundialmente as bactérias são usadas como indicadores da qualidade dos alimentos, quanto a
sua presença e quantificação, podendo ser utilizadas para avaliar a qualidade microbiológica em
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relação à vida de prateleira ou à segurança alimentar, neste último caso, à presença de patógenos
alimentares. (ORTEGA et al., 2009).
Dentre os microrganismos que podem ser detectados no pescado estão os coliformes totais
que fazem parte de um grupo com cerca de 20 bactérias capazes de fermentar lactose de 24 h a 48 h
em temperatura de 35° C com formação de gás. Esse tipo de microrganismo pode ser originário do
trato gastrointestinal humano e de animais, podendo ser bactérias não entéricas como algumas
espécies de Klebsiella. Esse grupo de microrganismo é utilizado como indicador da qualidade
higiênico-sanitária na qual o produto se encontra (AGUIAR, et al. 2010).
Nesse contexto, o presente trabalho foi realizado com o objetivo de identificar aspectos
qualitativos e microbiológico na comercialização de pescados em dois mercados do município de
São Luís – MA.

2- MATERIAL E MÉTODOS
No período de março a maio de 2018, foram realizadas duas visitas mensais, um total de 6
visitas nas feiras da Cidade Operária e da Liberdade na cidade de São Luís-MA. Para o
levantamento dos dados, foram aplicados questionários “in locu” com feirantes da região, onde
obteve-se descrição e registro fotográfico dos locais. Os dados coletados através dos questionários
semiestruturados foram tabulados analisados por meio descritivo. No total foram aplicados 26
questionários, sendo 13 no mercado da Cidade Operaria e 13 no mercado da Liberdade. A análise
visual do ambiente foi realizada baseada nas Portarias nº 368 (Brasil, 1997) e nº 326 (Brasil,
1997a).
Já para as análises microbiológicas foram realizadas 6 coletas no período de julho a dezembro
de 2018, perfazendo um total de 12 amostras de peixe. Foram adquiridas seis amostras de cada
mercado, cada BOX foi titulado com B1 e B2, os BOX foram escolhidos aleatoriamente para poder
contemplar todo mercado. As amostras foram acondicionadas em sacos de polietileno de primeiro
uso, utilizados pelos comerciantes e transportadas em caixas isotérmicas até o Laboratório de
Microbiologia Geral vinculado ao Laboratório de Genética e Biologia Molecular Warwick KerrLABWICK/UEMA. Foram investigados a presença de coliformes totais e termotolerantes. Os
resultados obtidos serão confrontados com a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) n° 12 de
2001 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos com base nos questionários avaliaram as condições da feira livre da
Cidade Operária e Liberdade, sobre o ponto de vista dos feirantes em relação ao seu produto
ofertado e os consumidores.
Com relação ao local de funcionamento das feiras e o ambiente de trabalho dos comerciantes,
observou-se que no mercado da Cidade Operária, as bancas dos feirantes funcionavam em local
impróprio, já que ela estava locada próximo à avenida, ambiente esse, que servia de passagem tanto
pra automóveis, pedestres, assim como animais.
Obteve conhecimento através dos feirantes que o funcionamento da maior parte do mercado
era naquele local por consequência do fluxo de pessoas, já que a estrutura do mercado fica um
pouco distante. No entanto, para o mercado da Liberdade, já obteve uma visão diferenciada, pois
todos os feirantes que atuavam no mercado possuíam seu próprio BOX, estrutura essa que fica
locada dentro do mercado, observou-se também, que o fluxo de animais era bem menor em relação
ao mercado da Cidade Operária.
Em estudos realizados por Freire et al (2011) no município de Bragança, verificou-se
deficiências referentes às boas práticas de manipulação e infraestrutura, que estão associadas às
precárias condições higiênico sanitárias destes ambientes.
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Holanda et al (2013) também relataram a condição higiênico-sanitária insatisfatória em feiras
livres de comercialização de peixes do Município de Caxias, MA, que apresentaram deficiências de
higiene nas barracas, equipamentos e utensílios. Um estudo realizado por Santos et al. (2018) em
relação à utilização de uniformes de trabalho de cor clara, limpos, e adequados à atividade,
exclusivos para a área de produção, e em bom estado de conservação.
Considerando os dois locais de pesquisa, a maioria (80%) dos 26 proprietários era do sexo
masculino, com faixa etária entre 39 e 71 anos (60%). Pesquisas realizadas por Jesus (2018) em
Feira de Santana, observou a partir da caracterização socioeconômica dos feirantes, que 63,4 % dos
responsáveis ou proprietários das bancas também eram do sexo masculino e apenas eram 36,6 % do
sexo feminino, resultados semelhantes aos encontrados neste estudo.
A grande maioria dos 26 comerciantes (69%; n= 18) adquirem peixes de atravessadores.
Trabalhos acadêmicos sobre a cadeia produtiva de pescado utilizam palavras como, “atravessador”,
“intermediário” ou em algumas regiões, “marreteiros”, para caracterizar os agentes envolvidos no
processo de escoamento da produção de pescado (SANTOS, 2005; MOREIRA JUNIOR, 2010). De
acordo com Santos (2005), os atravessadores podem ser enquadrados em duas categorias: 1) os que
adquirem o produto diretamente dos pescadores, para posterior comercialização; 2) agentes que
transportam e vendem o produto para outros municípios e outros estados do país. No momento da
aquisição, os peixes estão mortos, situação relatada por 81% (n= 21) dos entrevistados e, 65%
(n=17) dos entrevistados relataram que os peixes são oferecidos frescos aos consumidores
(acondicionados em gelo) e 35% (n=9) armazenavam em freezer.
Martins (2015) realizando pesquisa em Feira de Santana, observou que em relação a forma de
armazenamento do pescado, 60% dos boxes trabalhavam com isopor contendo gelo e 40% com
freezer, resultados semelhantes ao encontrados neste trabalho. Beiró e Silva (2009) avaliaram as
condições higiênicos-sanitárias de alimentos em feiras livres do Distrito Federal, observaram que
56,52% das barracas utilizam refrigerador, 60,87% freezer e apenas 4,35% utilizavam isopor para a
comercialização de alimentos.
O gelo utilizado na conservação do pescado deve ter uma boa qualidade principalmente
quanto ao padrão microbiológico, pois, apesar de o gelo não ser um meio propício para o
desenvolvimento de bactérias devido à falta de nutrientes, o mesmo poderá funcionar como um
veículo de contaminação ao pescado (SOARES E GONÇALVES, 2012). A temperatura do
equipamento é extremamente importante quando se trata de armazenamento de produtos altamente
perecíveis e produtos que podem causar intoxicação alimentar grave, como os peixes. (LUNDÉN et
al., 2014). Segundo Instrução Normativa N°4 (2015), que institui o Programa Nacional de Sanidade
de Animais Aquáticos de Cultivo - Aquicultura com Sanidade, em seu artigo 21, ressalta que o
pescado, à exceção do que for mantido vivo, deverá ser refrigerado após a despesca, durante seu
armazenamento no estabelecimento de aquicultura, assim como em seu transporte até o
estabelecimento de processamento.
Quanto às espécies comercializadas, pescadinha (Macrodon ancylodon), pescada amarela
(Cynoscion acoupa) e peixe-pedra (Synancia verrucosa) foram as relatadas com maior volume de
comercialização (gráfico 1) e preferência dos consumidores, representadas por 69,23% (n= 18);
23,07% (n= 6) e 7,7%(n=2) da preferência, respectivamente. Vale ressaltar que, 100% (n=26) dos
comerciantes entrevistados relataram que os consumidores adquirem o peixe já tratado.
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Figura 1: Principais espécies comercializados pelos feirantes
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Pescada amarela

Peixe-pedra

8%
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Leite et al (2016), em estudo realizado em Santos, observou entres as espécies mais
comercializadas a pescada amarela (Cynoscion acoupa) se destacou, resultado parecido com este
estudo. De acordo com o levantamento realizado pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, a pescada
está entre as seis espécies que correspondem a 44,1% da produção pesqueira continental do Brasil.
Assim, a pescada possui grande destaque em nível nacional, tanto na pesca marítima como na
continental (BRASIL, 2010). Em levantamento realizado por Neiva et al. (2010) há
aproximadamente 55 peixarias no município de São Paulo, nestas a pescada branca (Cynoscion
leiarchus) e pescada amarela (Cynoscion acoupa) destacam-se entre as mais comercializadas em
feiras-livres, bares e restaurantes; sendo menos consumidas em supermercados e hipermercados,
churrascarias, pizzarias e sacolões.
Quanto ao descarte dos resíduos do beneficiamento dos peixes, 65% dos feirantes relatam
utilizar o lixo comum para tal finalidade. Portanto, com base nos dados observa que a partir do
momento em que os resíduos são descartados no lixo, sua finalidade é o solo ou em alguns casos
quando são destinados direto no esgoto, é o mar que recebe grande aporte de resíduos. Feio (2015)
realizou estudos em feiras de Manaus e verificou-se que nas feiras livres, 88% dos feirantes lançam
os resíduos do pescado em sacos plásticos e posteriormente jogam os mesmos nas caixas coletoras e
os demais 12% afirmam que lançam os resíduos diretamente na caixa coletora, resultados estes
semelhantes a este estudo.
O Brasil é uma das principais potências, no que diz respeito à indústria da Pesca e
consequentemente gera um alto índice de resíduos podendo em alguns casos chegar a mais de 50%
do peso inicial da matéria-prima pescada (COSTA, 2012). O processo de beneficiamento pode
compreender apenas a limpeza e resfriamento do pescado ou a 18 filetagem. Ambos os produtos são
vendidos no próprio local ou no Mercado Público de Pelotas (DECKER et al., 2015). Nestes
processos ocorrem a geração de resíduos compostos basicamente por cabeças, vísceras, nadadeiras,
peles, escamas e espinhos (SEBRAE, 2010) e podem representar mais de 50% da matéria-prima
utilizada, variando conforme as espécies e o processamento (FELTES et al., 2010). Autores como
Valente et al. (2014), atribuem uma porcentagem ainda maior quanto a geração de resíduos de
pesca, aproximadamente 65% do peso do pescado acaba sendo descartado.
A análise microbiológica das amostras de peixes coletadas nas duas feiras evidencia que, 50%
das amostras estavam contaminadas por coliformes a 45°C com valores de NMP/g variando entre
6,1x10 a 2,1x102 NMP/g (Tabela 1). A quantidade de microrganismos aceitáveis para amostra
indicativa é: Coliformes a 45ºC.g-1: 102. Embora não exista padrão estabelecido para coliformes
totais na legislação vigente, valores elevados indicam condições higiênico-sanitárias deficientes
(BRASIL, 2001). De acordo com os resultados é possível afirmar que apenas 25% das amostras
analisadas estavam acima do limite estabelecido pela legislação, o oposto dos resultados
encontrados por Santos; Coelho (2016), que evidenciaram valores acima de 1100 NMP.g -1 em
100% das amostras analisadas.
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Tabela 1: Resultados em NMP/g da contagem de coliformes termotolerantes de amostras de peixes
coletadas nos mercados de peixes em São Luís, Ma.
COLIFORMES TERMOTOLERANTES NMP/g*
COLETAS

B1

B2

1

61 NMP/ g

20 NMP/g

2

210 NMP/ g

3,0 NMP/ g

3

<3,0 NMP/ g

<3,0 NMP/ g

4

460 NMP/ g

93 NMP/ g

5

<3,0 NMP/ g

14 NMP/ g

6

210 NMP/ g

93 NMP/ g

* NMP/g: Número Mais Provável por grama. Nota: Dados do trabalho do autor.

A contaminação do pescado pode estar relacionada ao método de captura, como também à
microbiota natural do peixe, principalmente a do intestino, brânquias e muco superficial,
contribuindo com a decomposição rápida e dificultando a conservação (GHALY et al., 2010). O
pescado, principalmente fresco está no topo da lista de alimentos associado à contaminação
microbiológica, devido a sua vulnerabilidade, consequência de sua composição, manipulação,
transporte, acondicionamento e de como é comercializado (JUNIOR, 2016). As baixas contagens de
coliformes termotolerantes reportadas no presente trabalho, provavelmente, estão relacionadas às
boas condições higiênico-sanitárias do ambiente no qual os peixes foram capturados.
Cardoso Filho et al. (2010) avaliaram as características microbiológicas de pescado
comercializado em mercados públicos em Teresina, PI e concluíram que o pescado de 50% dos
mercados analisados tinha valores de coliformes a 45 ºC acima do limite preconizado. Logo, para
garantir a inocuidade do pescado, é indispensável a capacitação da mão de obra e monitoramento ao
logo de toda a cadeia produtiva (SOUZA et al, 2015).
Sales et al. (2015) asseguram que a presença deste grupo de microrganismo em alimentos,
indica que existiu contato direto ou indireto com matéria fecal, ou seja, houve falta de cuidados com
a higiene no manuseio com a matéria prima. Portanto, para garantir a inocuidade do pescado, é
indispensável a capacitação da mão de obra e monitoramento ao longo de toda a cadeia produtiva
(SOUZA et al., 2015).
4- CONCLUSÃO
Baseado nos estudos realizados é possível afirmar que apesar de a população ludovicense ser
uma grande apreciadora de pescado oriundo da pesca de ambientes marinhos, as feiras livres de São
Luís, um dos locais mais procurado para a aquisição deste alimento, ainda não possui estruturas
eficientes e adequadas para esta atividade, porém essa não é uma realidade exclusiva do estado,
uma vez que essa precariedade também é constatada em outros estados da União. As análises
microbiológicas indicam uma baixa contaminação do pescado, porém a quantidade de pescado
analisada não é suficiente para classificar este alimento em próprio ou impróprio para o consumo
sendo necessários mais análises e um período maior de avaliação.
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RESUMO: As microalgas são importantes para o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos, pois
encontram-se na base da cadeia alimentar dos organismos aquáticos em geral, além disso, são
excelentes bioindicadores da qualidade da água, indicando, por exemplo, quando há um desequilíbrio
ecológico e podem ser utilizadas no tratamento de águas residuais. O estudo foi realizado no
Laboratório de Tecnologias Aquícolas (LTA), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Ceará (IFCE) – Campus Aracati. Com o cultivo axênico da microalga Chaetoceros muelleri,
considerou dois tratamentos T1 e T2, para analisar a influência do nitrato presente no meio de cultivo
Guillard F/2 com as seguintes soluções-estoque: nitrato de sódio (1 mL/L-1 de cultivo), fosfato
monobásico de sódio (1 mL/L-1 de cultivo), silicato de sódio (1 mL/L -1 de cultivo), metais traços (1
mL/L-1 de cultivo) e vitaminas (0,5 mL/L-1 de cultivo), com variações de 75 mg.L-1 (T1) e 50 mg.L-1
(T2). Para acompanhar o crescimento da microalga de cada tratamento apresentou cinco repetições,
com condições semelhantes de aeração, iluminação e temperatura. Fez-se um cultivo estacionário e
o crescimento das microalgas foi monitorado através de medida de densidade ótica (DO) da cultura
a 700 nm com espectrofotômetro e relacionada a biomassa com peso-seco. Para esse
acompanhamento utilizou-se alíquotas de aproximadamente 5 mL que eram coletadas uma vez ao dia
para observar a multiplicação celular nos cultivos. Quando o cultivo apresentou na fase estacionária
de crescimento, as microalgas foram floculadas com hidróxido de sódio (NaOH) e posteriormente
colocadas na estufa a 60° C durante 24 horas. Os dados obtidos foram analisados e comparados para
avaliar qual tratamento apresentou melhores resultados de crescimento e de biomassa.
Palavras-chave: Acompanhamento; Cultivo axênico; Diatomáceas.

ABSTRAT: Microalgae are important for the balance of aquatic ecosystems, as they are at the base
of the food chain of aquatic organisms in general, and they are excellent bioindicators of water quality,
indicating, for example, when there is an ecological imbalance and can be used in wastewater
treatment. The study was conducted at the Aquaculture Technologies Laboratory (LTA) of the
Federal Institute of Education, Science and Technology of Ceará (IFCE) - Campus Aracati. With the
axenic cultivation of Chaetoceros muelleri microalgae, two treatments T1 and T2 were considered to
analyze the influence of nitrate present on Guillard F/2 culture medium with the following solutions:
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sodium nitrate (1 mL/L-1 culture), monobasic sodium phosphate (1 mL/L-1 culture), sodium silicate
(1 mL/L-1 culture), trace metals (1 mL/L-1 culture) and vitamins (0.5 mL/L-1), with variations of 75
mg.L-1 (T1) and 50 mg.L-1 (T2). The growth of the microalgae of each treatment presented five
repetitions, with similar conditions of aeration, illumination and temperature. A stationary culture
was done and the microalgae growth was monitored by measuring the optical density (OD) of the
culture at 700 nm with spectrophotometer and related to dry weight biomass. For this follow-up we
used approximately 5 mL aliquots that were collected once a day to observe cell multiplication in the
cultures. When the cultivation presented in the stationary phase of growth, the microalgae were
flocculated with sodium hydroxide (NaOH) and then placed in the greenhouse at 60 ° C for 24 hours.
The obtained data were analyzed and compared to evaluate which treatment presented better growth
and biomass results.
Key words: Side dish; Axenic cultivation; Diatoms.
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1- INTRODUÇÃO
O Brasil não participou do desenvolvimento fundamental dos cultivos de microalgas, período
concluído do final da primeira metade do século XX. Atividade de cultivo de microalgas somente
começam a ser desenvolvidas no País quando, em nível internacional, já se verifica o período de
diversificação dos estudos e as aplicações biotecnológicas de cultivos de microalgas já avançavam
em vários países (LOURENÇO, 2006).
As microalgas são organismos aquáticos unicelulares e microscópicos, sendo elas eucariontes
ou procariontes, dependendo da espécie, crescem em águas continentais ou marinhas, realizam
atividade fotossintetizante, no qual fixam o carbono atmosférico e produzem a maior parte do
oxigênio presente na atmosfera. São importantes para o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos, pois
encontram-se na base da cadeia alimentar dos organismos aquáticos em geral, excelentes
bioindicadores da qualidade da água quando há um desequilíbrio ecológico e podem ser utilizadas no
tratamento de águas residuais.
As diatomáceas representam cerca de 250 gêneros e de 10.000 a 12.000 espécies atuais, são
organismos unicelulares, providos de estrutura periférica de silício bivalve complexa, a frústula
(FRANCESCHINI et al., 2010). Um dos grupos mais utilizados atualmente na alimentação de
artêmias e larvas de camarões é o de microalgas pertencentes ao gênero Chaetoceros, que são algas
de fácil produção e ricas em ácidos graxos poli saturadas, nos cultivos são geralmente encontradas
em células isoladas, apresentando forma retangular, com variação de tamanho entre 2,0 e 13 µm
(BARBIERI e OSTRENSKY, 2001).
O cultivo de microalgas apresenta um alto custo, principalmente para o fornecimento dos meios
de cultura necessário para o desenvolvimento das mesmas, porém sua aplicação é diversificada, por
exemplo, a biomassa de algas apresentam diversas moléculas que possuem atividade biológica, como
por exemplo, os polissacarídeos, compostos orgânicos que podem ser utilizadas em diferentes
aplicações farmacológicas possuindo propriedades antivirais, antioxidantes e anti-inflamatórias
(RAPOSO et al., 2013).
Portanto, este trabalho apresenta o objetivo de avaliar o crescimento e rendimento de biomassa
da microalga marinha Chaetoceros muelleri com variação da fonte de nitrogênio presente no meio de
cultura Guillard F/2 e os dados obtidos foram analisados e comparados para avaliar qual tratamento
apresentou melhores resultados.

2- MATERIAL E MÉTODOS
2.1- Microalga e meio de cultivo
O estudo foi realizado no Laboratório de Tecnologias Aquícolas (LTA), do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) – Campus Aracati. Com o cultivo axênico da
microalga C. muelleri, oriunda de cepário do próprio laboratório, sendo cultivada inicialmente em
tubos de ensaio e mantida com meio Guillard F/2, salinidade 20 ppt e após ser realizado repicagens
para adquirir um volume de 3.500 mL de inóculo, necessário para dar início ao experimento.
Trabalhou-se com uma proporção de 700 mL de inóculo acrescidos de 2.300 mL de meio de cultivo,
apresentando um total de 3 L de volume, para cada repetição.
O experimento ocorreu entre os dias 13 de junho e 22 de agosto de 2019, e considerou dois
tratamentos, sendo T1 e T2, para analisar a influência do nitrato presente no meio de cultivo com
variações de 75 mg.L-1 e 50 mg.L-1, respectivamente, sobre o crescimento e o rendimento de biomassa
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seca da microalga. Cada tratamento apresentou cinco repetições, com condições semelhantes de
aeração e iluminação constante de 7.000 lux e temperatura a 24°±1 C.
Os materiais utilizados como erlenmeyers durante o experimento foram autoclavados a 121° C
por 15 minutos, em seguida preparou-se o meio de cultura com as soluções-estoque: nitrato de sódio
(1 mL/L-1 de cultivo), fosfato monobásico de sódio (1 mL/L -1 de cultivo), silicato de sódio (1 mL/L 1
de cultivo), metais traços (1 mL/L -1 de cultivo) e vitaminas (0,5 mL/L-1 de cultivo).
Fez-se um cultivo estacionário e o crescimento das microalgas foi monitorado através de medida
de densidade ótica (DO) da cultura a 700 nm com espectrofotômetro e relacionada a biomassa com
peso-seco. Para esse acompanhamento utilizou-se alíquotas de aproximadamente 5 mL que eram
coletadas uma vez ao dia para observar a multiplicação celular nos cultivos. Processo necessário para
obter os resultados nas absorbâncias para apresentar graficamente a curva de crescimento de cada
tratamento.
Quando o cultivo apresentou na fase estacionária de crescimento, as microalgas foram
floculadas com hidróxido de sódio (NaOH) e posteriormente colocadas na estufa a 60° C durante 24
horas. Determinou-se a biomassa seca com o auxílio de uma balança analítica e para a avaliação de
rendimento de biomassa foi estabelecido através da relação g.L-1.

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Figura 1 representa graficamente a obtenção dos resultados de crescimento ao final dos dois
tratamentos, notou-se um melhor desempenho de crescimento da microalga C. muelleri durante o
primeiro tratamento (T1), apesar de que durante os dias 2 e 3 o segundo tratamento (T2) apresentou
resultados satisfatórios.

Figura 1: Média da absorbância obtida durante os 7 dias de cultivo. Onde T1: meio de cultivo com 75 mg.L-1 de
nitrato e T2: meio de cultivo com 50 mg.L-1 de nitrato.

Na figura 2 observou-se também que o tratamento (T1) utilizando meio de cultivo com 75 mg.L1
de nitrato apresentou melhor resultado de rendimento de biomassa, resultando em uma média de
4,64 g.L-1. Enquanto a biomassa obtida no tratamento utilizando meio de cultivo com 50 mg.L -1 de
nitrato (T2) apresentou um peso médio de 2,59 g.L-1.
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Figura 2: Média da biomassa seca, relação g.L-1 obtida durante os 7 dias de cultivo, com cinco repetições para
cada tratamento T1 (75 mg.L-1 de nitrato) e T2 (50 mg.L-1 de nitrato).

4- CONCLUSÃO
Constata-se que ao final do experimento, os resultados demonstraram que a microalga marinha
Chaetoceros muelleri cresceu melhor quando cultivada com meio de cultivo Guillard F/2 composto
por 75 mg.L-1 de nitrato (T1) e também apresentou uma taxa de rendimento de biomassa seca
satisfatório com esse tratamento.
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RESUMO: A pesca de arrasto de camarão é de extrema importância econômica no Brasil,
principalmente para pescadores artesanais, porém seus aparelhos de pesca apresentam baixa
seletividade, ocasionando a captura de grande quantidade de fauna acompanhante. O presente
estudo se propôs em analisar a composição do Bycatch na pesca de arrasto realizada no litoral sul
do Espírito Santo, Brasil. Foram realizados cinco embarques para acompanhamento da operação de
pesca, sendo embarques mensais, de março a julho de 2019. A arte de pesca utilizada para a captura
foi o arrasto duplo com tangones e portas (Rede Balão). A duração dos arrastos foi de 60 minutos,
com velocidade média de 1,6 nós e durante o horário de 03:00 a 06:00 da madrugada. Os arrastos
foram realizados entre o litoral dos municípios de Anchieta, Piúma e Itapemirim. No decorrer dos
arrastos foram registrados os valores de temperatura de fundo e profundidade, obtendo-se as médias
de 24,7 ± 0,8 °C e 13,53 ± 2,21 metros, respectivamente. Os exemplares presentes na fauna
acompanhante foram separados no convés da embarcação e armazenados em caixa térmica e gelo.
Logo após, transportados para o Laboratório de Malacocultura do Ifes campus Piúma, para
identificação com auxílio de literatura especifica. Os espécimes foram contabilizados, pesados e
classificados. As análises preliminares demonstraram maior abundância de peixes com 53 espécies
presentes, com destaque para família Sciaenidae, com 12 espécies, sendo Stellifer rastrifer a mais
abundante. Seguido pelos crustáceos que apresentaram 14 espécies, sendo obtido como fauna
acompanhante das pescarias de camarão 79 espécies no total, principalmente entre peixes,
crustáceos e moluscos. O número médio de indivíduos na fauna acompanhante foi de 1133 ±
694,92, e biomassa de 12,037 ± 5,594 Kg por hora. Sendo que a composição do bycatch foi de
64,15% de peixes e 30,49% de crustáceos, correspondendo 94,64%, o restante observado foi de
moluscos e equinodermos com 5,36%. Observou-se também, que os exemplares de peixes,
camarões e equinodermos da fauna acompanhante, são descartados ao mar, geralmente mortos.
Entretanto, o grupo de crustáceos (caranguejos e siris) e moluscos (gastrópodes e bivalves) são
devolvidos ao mar ainda com vida. Portanto, além do impacto nas cadeias tróficas, essa prática
contínua, pode ocasionar desequilíbrio na fauna bentônica deste ecossistema local.

Palavras-chave: Fauna acompanhante; Ictiofauna; Pesca.
Apoio: FAPES. SEAG – ES; IFES/Piúma.
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PESCA FANTASMA, UM INIMIGO COMUM A ECOLOGIA, PESCA E ECONOMIA.
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RESUMO: Dos manguezais brasileiros, aproximadamente 85% se encontra no litoral paraense
(1,38 milhões de há), sendo caracterizado por se encontrar encravado nos sistemas de circulação
atmosférica/oceânica equatorial que, unido a descarga hídrica e sedimentar do rio Amazonas,
exercem uma influência impar na dinâmica costeira atual. Dentro desse intrínseco ecossistema tem
que se dar destaque as ilhas costeiras, por servirem de abrigo, aglomerado de alimento e descanso
para os diversos seres que se utilizam das mesmas. A ilha de Canelas (lat: 0° 46’S e long: 46° 44’
W) fica há aproximadamente 5 km da comunidade do Castelo, sendo esse o último ponto por terra
para quem vem de Bragança - PA. Ela abriga um extenso manguezal, berçário de guarás
(Eudocimus ruber), além de outras aves (maçaricos, gaviões e garça). Esta localidade vem sendo
constantemente agredida por um inimigo silencioso e persistente: apetrechos de pesca perdidos,
“Ghostfishing”. O presente trabalho tem como objetivo apresentar as principais técnicas de pesca
perdidas na região em estudo e que continuam operando. Até o presente momento foi possível se
observar diversos apetrechos de pesca perdidos na região: desde redes de espera (com abertura de
malhas, alturas e comprimentos diversos) e correspondendo a grande maioria de todos os apetrechos
de pesca perdidos na região até armadilhas removíveis (covos). Os apetrechos de pesca perdido, são
um grande risco ecológico e econômico, uma vez que, mesmo após a sua perda no meio ambiente,
os mesmos continuam a operar por tempo indeterminado até a sua total desconfiguração, afetando e
modificando o habitat e hábito de diversas espécies locais.
Palavras-chave: Apetrechos perdidos, Armadilhas, Ilha de Canelas, Redes de espera,
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MARCADORES DE DNA MICROSSATÉLITES PARA Brachyplatystoma filamentosum
(SILURIFORMES: PIMELODIDAE): ISOLAMENTO, CARACTERIZAÇÃO E
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RESUMO: A piraíba, Brachyplatystoma filamentosum, é o maior peixe dentre os bagres da região
amazônica. As poucas informações referentes a biologia da piraíba são em comum com a B.
capapretum, conhecida como filhote capapreta ou piraíba negra e ambas comercializadas como
piraíba ou filhote. Há indícios de sobreexplotação para o estoque de alguma dessas espécies (a
priori para B. filamentosum) no alto Solimões, restando saber se as duas estão no mesmo quadro.
Estudos genéticos destinados a estimar a variabilidade genética de populações naturais bem como
de verificar se a espécie compõe um único estoque genético são necessários, a fim de subsidiar
políticas de conservação e manejo. O presente trabalho tem como objetivo isolar e caracterizar
marcadores moleculares microssatélites para B. filamentosum a fim de disponibilizá-lo para os
referidos estudos. Foram isolados e caracterizados pela primeira vez 17 locos microssatélites para a
espécie e testados em 23-35 indivíduos coletados em Belém (PA), Brasil. O número de alelos por
loco variou entre um (Bf02, Bf47, Bf49 e Bf55) a 15 (Bf42), com uma média de 6,0 alelos/loco. A
heterozigosidade observada (HO) variou entre 0,100 a 0,971 (Bf53-Bf48, respectivamente) com uma
média de 0,558, enquanto que a heterozigosidade esperada (HE) variou entre 0,136 a 0,837 (Bf63 e
Bf40, respectivamente) com uma média de 0,569. Três locos (Bf42, Bf46 e Bf61) não apresentaram
equilíbrio de Hardy-Weinberg após correção de Bonferroni (P< 0,006). Não foi verificado
desequilíbrio de ligação entre os locos, indicando que todos são geneticamente independentes. A
presença de alelos nulos foi testada usando o programa MICRO-CHECKER v2.2.3 e detectada nos
locos Bf3, Bf41, Bf53 e Bf62. O conteúdo de polimorfismo informativo (PIC) variou entre 0,128
(Bf63) a 0,810 (Bf42) com uma média de 0,507. O coeficiente de endogamia- FIS, variou entre 0,720 (Bf61) e 0,282 (Bf03). Os 17 locos (4 monomórficos e 13 polimórficos) foram testados na
amplificação heteróloga em seis espécies do gênero Brachyplatystoma. Todos os locos
amplificaram em pelo menos uma espécie, um loco amplificou em todas as seis espécies (Bf55) e
apenas o loco Bf48 não amplificou em nenhuma espécie. Em geral, o número de alelos variou entre
um a seis (Bf1 em B. tigrinum e Bf54 em B. rousseauxii, respectivamente). O número de locos
amplificados variou entre 3 em B. juruense e 12 em B. rousseauxii, o número de locos polimórficos
variou entre 2 em B. platynemum a 5 em B. rousseauxii. Os marcadores microssatélites
desenvolvidos neste trabalho serão importantes ferramentas para acessar a variabilidade genética e
contribuir para subsidiar planos de políticas de conservação e manejo não somente de populações de
B. filamentosum, mas também para as demais espécies do gênero Brachyplatystoma.
Palavras-Chave: Piraíba. Sobreexplotação. Variabilidade genética. Amplificação heteróloga.
Apoio: CAPES; CNPq; FAPEAM; MCTIC/INPA.
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RESUMO: Os recifes são ecossistemas marinhos, tipicamente tropicais, que se desenvolvem
principalmente em locais de águas rasas, relativamente quentes e límpidas, sendo importantes
organismos, pois contribuem para os sistemas marinhos devido à sua biomassa concentrada
apresentar alta produtividade primária costeira, e papel fundamental na cadeia alimentar das zonas
entremarés. Em recifes brasileiros, as macroalgas são os organismos mais comuns. O presente
trabalho teve como objetivo coletar dados relacionados à diversidade das macroalgas presentes em
abundância na Praia Pontal de Maceió, localizada no município de Fortim – CE. Contribuindo, assim,
para o conhecimento da comunidade algácea da região. A coleta das algas foi realizada em julho de
2019, em área exposta do recife durante a maré baixa com auxílio de espátula, sendo retiradas do
ambiente pelo talo (localizado próximo ao apressório) e em seguida acondicionadas em sacos
plásticos com água do mar. Posteriormente, as amostras foram encaminhadas ao Laboratório de
Tecnologias Aquícolas (LTA), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará
(IFCE) – Campus Aracati. Para a identificação foram realizados cortes histológicos à mão livre, com
o auxílio de estilete, observando-se a morfologia externa das estruturas vegetativas das algas através
de lupa e microscópio óptico. Os táxons foram identificados a partir de literatura específica. A
abundância de ocorrência foi calculada pela fórmula: Ar = n.100/N (n - número de espécie, N número total de espécie). A Classe com maior representatividade foi da Rhodophyta (Ar: 54% espécies: Hypnea musciformis, Gelidium latifolium, Coralina sp, Dictyota dichotoma, Padina sp,
Lobophora variegata, Caulerpa racemosa e Caulerpa prolifera), grupo algal rico em carragenana. O
segundo grupo com número relativamente considerável de espécies na região, foi o Phaeophyta (Ar:
36%), possuem como recurso econômico o alginato. Já a Classe com menor abundância foi a
Chlorophyta (Ar: 10 %), algas que apresentam clorofila a e b; b-caroteno e várias xantofilas. Através
dessa coleta, foi possível identificar a ocorrência de 34 espécies de macroalgas na região do Pontal
de Maceió. Cuja diversidade e a alta produtividade primária proporcionam um local adequado para
alimentação, reprodução, desova e refúgio para os mais diversos tipos de organismos.
Palavras-chave: Recife; Litoral; Algas.
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COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DAS ASSEMBLEIAS DE PEIXES ASSOCIADAS A
FATORES TEMPORAL E SAZONAL EM LAGOS DE VÁRZEA NA REGIÃO DO MÉDIO RIO
SOLIMÕES.
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Constituída por um mosaico de ambientes, a bacia Amazônica apresenta uma rica e diversificada
ictiofauna, com grande importância em áreas de várzea. A diversidade de peixes vem sendo
continuamente avaliada por pesquisadores que visam reconhecer os fatores que influenciam a
composição e estrutura de peixes em áreas alagadas. O trabalho teve como objetivo avaliar a
estrutura e diversidade de peixes em função do fator temporal (diurno e noturno) e sazonal
(quatro fases do ciclo hidrológico) em lagos de várzea na região do baixo rio Solimões. As
coletas ocorreram no ano de 2018 em seis lagos de várzea que representam unidades de manejo
do pirarucu (Arapaima gigas), localizados na ilha da Paciência, município de Iranduba, em
quatro fases do ciclo hidrológico (enchente, cheia, vazante e seca). As coletas foram realizadas
com redes de emalhar, com coletas ocorrendo no horário diurnos e noturno em todos os lagos.
Os dados foram analisados a partir de estatística descritiva e com análise multivariada do tipo
NMDS. Foram coletados 3456 exemplares, representados por 113 espécies, 8 ordens e 25
famílias. As espécies mais abundantes do estudo foram Triportheus albus, Potamorhina
altamazonica, Acestrorhynchus, falcirostris e Triportheus angulatus sendo as duas primeiras as
mais abundantes nos dois horários (dia e noite). As estimativas ecológicas de diversidade e
equitabilidade apresentaram valores mais elevados no período noturno (H’=>3,0), e resultado
oposto no período diurno. Em relação a estimativa de dominância o período diurno da época de
cheia foi mais elevado (d=0,30), resultado evidenciado pela presença de um cardume de T. Albus
que se movimentava nos lagos. A analise de NMDS gerada pelas famílias dos peixes em relação
aos dois fatores avaliados (temporal e sazonal) refletiu na organização da assembléia em função
do período hidrológico, separando a ictiofauna entre fases de águas baixas, lado negativo do eixo
1, com famílias Characidae, Acestrorhynchidae, Cichlidae, Osteoglossidade, Bryconidae e
Erythrinidae e fase de águas altas, com as famílias Hypophthalmidae, Cynodontidae no lago
positivo do eixo. O fator temporal não apresentou influência na composição das espécies. Esse
resultado reflete a importância que a dinâmica sazonal dos rios impõe a ictiofauna, pois a relação
de um grupo de peixes em função de algumas fases do ciclo hidrológico tem muita relação com o
tipo de benefício/estratégia que as mesmas proporcionam ao ciclo de vida das espécies. E de
forma secundária, o período do dia e noite, pode interferir na ocorrência de determinadas
espécies, como foi possível perceber na estrutura e diversidade de peixes com maior abundancia
e riqueza no período noturno. A ictiofauna que depende das áreas alagadas de rios de águas
brancas possui dependência direta com a dinâmica sazonal com período de águas altas e baixas,
pois nestas fases é possível utilizarem ambientes para reprodução, crescimento, alimentação e
refúgio contra predadores. Percebe-se a relação de influência que o período noturno pode
ocasionar a ictiofauna, onde as espécies podem ter condições mais favoráveis, a exemplo da
dificuldade de serem capturadas por predadores que possuem acuidade visual apurada durante o
dia, dentre outros fatores.
Palavras-chave: Sazonalidade; Período noturno; Diversidade de peixes; Áreas alagadas
Apoio: Projeto PELD DIVA - CNPq; Projeto ADAPTA II - CNPq; FAPEAM.
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MONITORAMENTO DA PESCA COMERCIAL EM BARCELOS, AMAZONAS
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RESUMO: Para realizar o monitoramento da pesca é imprescindível obter dados sobre a atividade,
o que comumente chamamos de estatística pesqueira, e com isso, subsidiar políticas públicas, e
apoiar o cumprimento das legislações que a disciplinam. Este trabalho apresenta a proposta de
monitoramento da pesca comercial no município de Barcelos, Amazonas, realizado por pescadores
comerciais, e supervisionado pela Prefeitura Municipal. O município está situado na margem direita
do médio rio Negro, com uma orla de 8 km de extensão, aproximadamente, onde ocorrem diversos
pontos de desembarque pesqueiro. Este fato, associado a falta de contingente para coletar dados de
pesca, levou à busca de alternativas factíveis, como o monitoramento pesqueiro participativo. Este
modelo de gestão foi baseado nos modelos já existentes aplicados na Amazônia, e na legislação
sobre o tema, onde procurou-se inserir os pescadores comerciais no processo de forma voluntária.
Para tanto, os pescadores foram incentivados a participar ao reconhecer a importância da gestão dos
recursos, e passaram a declarar sua produção pesqueira em diário de bordo individualizados, com
periodicidade mensal. Até o presente momento, o estudo contabilizou a produção de sete meses
(jan-jul de 2019), e contou com a participação de 55 pescadores. Os dados obtidos referem-se as
pescarias realizadas quanto ao tempo de duração da atividade (em dias), os pesqueiros explorados,
as espécies capturadas (etnoespécie), a produção em quilos por espécie, os apetrechos utilizados na
captura por espécie, os preços de venda por espécie, e os destinos da produção. Os dados foram
submetidos à estatística descritiva para obtenção de medidas de tendência central (média
ponderada), desvio padrão, e frequência relativa. Os resultados registraram 475 pescarias,
resultando na produção de 44.280 kg (±13.761) de pescado. A receita total foi estimada em
R$254.665,86 (±78.473,04) para o período, com preço médio de venda por quilo de pescado de
R$5,75 (± 0,79). Foram registrados 22 grupos de espécies comercializadas no município, das quais
destacamos os quatro principais, cuja produção somada, corresponde a 85% do total. Os grupos, em
ordem de importância, são os pacus (32%), as piranhas (20%), o filhote (19%), e os aracus (12%).
O destino comercial da produção pesqueira apontou 50% para os consumidores finais (venda
direta), 49% para os atravessadores (destinada à revenda), e 1% para ambos. Da frequência de uso
de apetrechos nas pescarias do município, a malhadeira representou 56%, o espinhel 37%, e outros
10%. Os pescadores participantes do monitoramento pesqueiro possuem em média 21(±11) de
experiência na atividade, e destes, 59% são beneficiados pelo Seguro Defeso. A análise parcial dos
dados apresentou importantes informações sobre as pescarias, que eram desconhecidas pelo poder
público e pelos próprios pescadores, estimulando maior engajamento de todos, para a gestão dos
recursos. A estatística pesqueira, através do monitoramento assistido pelo município, gera dados
oficiais sobre a produção pesqueira do rio Negro e afluentes, que estão no perímetro do município
de Barcelos, garantindo maior confiabilidade para a gestão dos recursos pesqueiros da região.
Palavras-chave: estatística pesqueira, rio Negro, legislação pesqueira, gestão pública.
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ESTIMATIVA DA DIVERSIDADE GENÉTICA E IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR DA
LINHAGEM MATERNA USADA PARA A PRODUÇÃO DE HÍBRIDOS DE JUNDIÁ COM
SURUBIM
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RESUMO: A aquicultura é a atividade de maior crescimento no setor primário brasileiro. Enquanto
o setor cresce a uma média de cerca de 3,4%, a piscicultura tem taxa anual de crescimento de cerca
de 17%. De acordo com a SEPROR, no Amazonas a produção saltou de aproximadamente 2.500
ton/ano em 2003 para 23.500 ton/ano em 2016, tornando a aquicultura o mais importante do setor
pesqueiro. A produção de peixes nativos e seus híbridos chama a atenção daqueles que observam o
Brasil como alvo de investimentos agropecuários e futura potência da aquicultura mundial. Dada a
competitividade e dinamismo, o mercado aquícola nacional tem motivado a produção de híbridos
em maior escala nos últimos anos, buscando neles características favoráveis de ganho de peso,
resistência ao frio, rusticidade e adaptação à alimentação artificial. O surubim (Pseudoplatystoma
punctifer) é uma das quatro espécies alvo para o desenvolvimento da piscicultura no Amazonas.
Vem sendo observado que o Jundiá (Leiarius marmoratus) promete bons ganhos econômicos em
piscicultura, por apresentar carne saborosa e com poucos espinhos, velocidade de crescimento,
resistência à condições comuns de cultivo, mas também por sua produção ser relativamente barata e
portanto competitiva com outras carnes. O Objetivo do presente estudo foi avaliar a diversidade
genética de 19 híbridos (jundiá com surubim), e comparar com amostras de ambiente natural. O
Gene COI do DNA mitocondrial foi sequenciado para a identificação da linhagem materna usada
para a produção dos híbridos que foram coletados em cativeiro de um produtor local vinculado a
SEPROR. As amostras de ambiente natural dos surubins (P. punctifer) foram coletadas em Manaus,
Porto Velho, Humaitá, Nhamundá e Santarém, (N25; 5/localidade); as amostras de jundiás (L.
marmoratus) foram coletadas em Eirunepé, Iquitos, Humaitá e Santarém (N=4; 1/localidade). Para
o grupo externo foram usadas amostras de P. tigrinum e P. reticulatum (N=5/espécie). O DNA
genômico das amostras foi extraído e em seguida a amplificação do gene COI foi realizada por
PCR, posteriormente amplificado com PEG 8000 20% (com NaCl 25M) e sequenciado com o Kit
BigDye Terminator v3.1. Após a edição e alinhamento, obteve-se uma matriz com 53 sequencias
com até 648pb (pares de bases). Foi observado apenas um haplótipo (H=1) para as mostras dos
híbridos. Para as amostras de jundiá foram observados H=2, com diversidade haplotipica (HD) de
0,500 e 4 sítios polimórficos (S). Para as amostras de surubim foram observados H=5, com HD de
0,368 e S=5. Foram observados 4 clados no agrupamento de Neighbour-Joining, gerado com o
modelo Kimura 2 parâmetros, sendo cada clado representado por uma espécie, com valores de
bootstrap variando entre 93 e 100. As amostras dos híbridos agruparam com as amostras de
surubim (P. punctifer), confirmando essa espécie na formação dos híbridos. os demais clados foram
representados por P. tigrinum, P. reticulatum e pelo jundiá. As amostras de ambiente natural do
jundiá e surubim apresentaram maiores índices de diversidade genética, quando comparadas com as
amostras dos híbridos. Os resultados indicam que muito provavelmente foi usada apenas uma fêmea
de surubim para a produção dos híbridos.
Palavras-chave: Aquicultura, hibrido, surubim
Apoio: SEPROR, FINEP/DARPA (Convênio No. 01.09.0472.00) e CNPq.
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DESEMPENHO ZOOTÉCNICO DE ALEVINOS (Oreochromis niloticus) EM VIVEIROS
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RESUMO: A Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) é a espécie mais produzida em cultivos
comerciais no Brasil, é um peixe onívoro, rústico e que se adapta facilmente ao confinamento nos
mais diversos modos de produção (tanque, viveiro escavado, tanque rede). O objetivo deste trabalho
é acompanhar o desempenho zootécnico de alevinos de tilápia cultivadas em viveiros de terra com
elevada densidade de estocagem utilizando uma enzima estimulante de microrganismos redutores de
matéria orgânica. As tilápias, adquiridas da Fazenda Aquabel (Icaraí de Amontada – CE), foram
cultivadas em viveiros (abastecidos com água subterrânea reutilizada) no município de Itaiçaba - CE.
Os animais foram cultivados por um período de 49 dias na fase de alevinagem, estocados com
densidades similares, média de 115 peixes/m3. Utilizou-se dois tratamentos. Os animais apresentaram
peso e comprimento médio inicial de 1,3±0,4 g e 1,7±0,3 cm, respectivamente e foram alimentados
a uma taxa inicial de 15% da biomassa diária, quatro vezes ao dia, reduzindo para uma taxa de 7%,
com ração balanceada extrusada (40% de proteína bruta). A enzima (Biotreat 400®- nano partículas
inorgânicas) foi adicionada na água do viveiro para auxiliar na redução da matéria orgânica diluída.
Administrou-se a enzima nas seguintes proporções: 400 mL/dia para os viveiros com área maior de
346 m3 e 200 mL/dia com área menor de 173 m3 , dividias em duas aplicações diárias. Durante o
tratamento, a cada duas semana, amostras dos indivíduos era coletadas em cada viveiro para a
obtenção de parâmetros. Ao final do experimento, avaliou-se a sobrevivência (%) (controle:
100,00±0,00 / Biotreat: 99,58±0,31), biomassa final (Kg) (controle: 857,80±72,39 / Biotreat:
917,15±88,12), peso médio final (g) (controle: 29,25±2,47 / Biotreat: 30,65±3,61), ganho médio de
peso diário (g/dia) (controle: 0,57±0,09 / Biotreat: 0,60±0,11) e conversão alimentar aparente
(controle: 0,82±0,12 / Biotreat: 0,87±0,15). Avaliamos que os peixes apresentaram desenvolvimento
satisfatório com a utilização Biotreat 400 quando comparado ao tratamento controle. A pesar do uso
da enzima ser melhor não ocorreu diferença significativa entre os tratamentos, ambos foram similares.

Palavras-chave: Alevinagem; Sistema Intensivo; Aquicultura.
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SERÁ QUE VOCÊ COMPRA AQUILO QUE ESCOLHEU? IDENTIFICAÇÃO
MOECULAR POR DNA BARCODE DOS PACOTES DE PEIXES, ROTULADOS COMO
PIRAMUTABA (Brachyplatystoma vaillantii)
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RESUMO:	
   O DNA barcode é uma técnica de identificação molecular, que tem sido amplamente

utilizada para gerar sequências da região do DNA mitocondrial de amostras de alimentos
processados a base de peixe, oriundo da salga, defumação, conservação e congelamento
convencional entre outros tipos. Permitindo autenticar e certificar os alimentos processados de
peixes, evidenciando desde a sua implementação, os generalizados casos de fraude alimentar por
falsificação de espécies no setor pesqueiro. Adquirimos como um consumidor comum, pacotes de
filés de peixes congelados, rotulados como piramutaba, cujo nome científico é Brachyplatystoma
vaillantii, em estabelecimentos comerciais de Manaus (AM), para averiguar se a rotulagem estaria
correta. Foi também verificado se a moratória da piracatinga (Calophysus macropterus),
estabelecida por cinco anos (2015-2020), estaria sendo respeitada na amostragem obtida, em razão
dessa espécie está envolvida em um superfatumento decorrido por crime ambiental (caça furtiva aos
cetáceos amazônicos) para falsificar espécies de peixes em alimentos processados. Foi retirada uma
amostra de cada filé contida nos pacotes, para ser submetida à identificação molecular por DNA
barcode da região Citocromo Oxidase sub-unidade 1 (COI). Após obtenção das sequências de DNA
do referido gene, de 34 filés (correspondente a quatro pacotes de três marcas/frigoríficos),
posteriormente, uma matriz alinhada e editada foi submetida análises comparativas nos bancos de
dados do sistema BOLD e NCBI, para indicar por similaridade de sequência a identificação
molecular. Paralelamente, para dar suporte a análise molecular, realizamos a análise de NeighborJoining com modelo de substituição nucleotídica Kimura-2-parâmetros (NJ-K2P), utilizando as
sequências de COI obtidas dos filés dos pacotes identificados por Brachyplatystoma vaillantii, bem
como, de outras espécies de baixo valor comercial utilizadas em falsificação de espécie na região
amazônica, para compor árvore de haplótipos mitocondriais. Evidenciou-se que, embora filés de
piramutaba (Brachyplatystoma vaillantii) tenham sido encontrados (6%), todos os pacotes possuíam
fraude alimentar por falsificação de espécie, substituídos principalmente pela piracatinga (C.
macropterus - 73%), seguidos por Bacu (Pterodoras granulosus – 8%), piranambu (Pinirampus
pirinampu - 6%), Mandubé (Ageneiosus spp – 3%) e Pirarara (Phractocephalus hemioliopterus –
3%). Ao realizar a análise NJ-K2P, observamos que existem sequências nucleotídicas de COI de
Pinirampus pirinampu depositadas erroneamente como Brachyplatystoma vaillantii no sistema
BOLD. Concluímos que, a técnica de DNA barcode utilizada paralelamente com NJ-K2P, mostrouse eficiente para identificar os filés de peixes, revelando que todos os pacotes analisados estariam
com fraudes, substituídos principalmente pela piracatinga. Portanto, a moratória da piracatinga não
foi respeitada considerando a amostrada analisada. Além disso, foi detectada sequência de P.
pirinampu erroneamente depositadas nos bancos de dados do sistema BOLD, como B. vaillantii.
Palavras Chaves: DNA barcode, fraude alimentar, Brachyplatystoma vaillantii, Calophysus
macropterus.
Apoio: CAPES, MCTIC-INPA, Projeto Pirada, AMPA.
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RESUMO: O objetivo desse estudo foi determinar o rendimento da parte comestível de acari-bodó
(Loricariidae, Pterygoplichthys pardalis) in natura e salgado-seco na Região de Amajari, Roraima.
Cerca de quatro exemplares de acari-bodó com massa média de 170,0 ± 46,3 g foram coletados no
Rio Amajari (3°50’29’’N 61°29’54’’W) por pescadores artesanais. Os peixes foram abatidos e
acondicionados em caixa térmica com gelo, na proporção de 2:1 (gelo:peixe) e transportados ao
Instituto Federal de Roraima Campus Amajari (IFRR-CAM) para o beneficiamento e
processamento do pescado. Nesse procedimento, os peixes foram lavados com água clorada (5
ppm), descabeçados, eviscerados e filetados. Os filés sem pele foram então submetidos a salga-seca,
com adição de 30% de NaCl (20% de sal fino e 10% de sal grosso) em relação ao peso total dos
filés. Após a salga, os filés foram expostos a secagem natural em secador artesanal por 15 dias.
Durante esse processo, foram aferidos a massa do pescado inteiro, corpo limpo, cabeça, vísceras,
filés in natura e salgado-seco. Todos os dados coletados foram aplicados em cálculo de volume
percentual (%) para determinação do rendimento da parte comestível. Como resultados, a parte
comestível do acari-bodó in natura apresentou rendimento médio de 51,4 ± 2,3 % (87,5 g) para o
corpo limpo, 39,2 ± 3,31 % (67,5 g) para o filé com pele e 21,10 ± 4,19 % (38,5 g) para o filé sem
pele, com base na massa do pescado inteiro. O rendimento da parte não comestível correspondeu a
26,8 ± 2,0 % (40,0 g) para a cabeça, 23,5 ± 8,09 % (45,5 g) para vísceras e 17,4 ± 2,6 % (29,0 g)
para a pele com as placas ósseas. Com relação aos filés salgado-seco, o rendimento foi considerado
a partir da massa total dos filés sem pele. Dos 154 g de filés in natura, resultou-se apenas 50 g de
filés salgado-seco. Esse valor foi equivalente a 32,5 % de rendimento, com perda de água estimada
de 67,5 %. O baixo rendimento do filé sem pele pode estar associado principalmente a forma
anatômica do corpo. O acari-bodó possui carne magra, nutritiva e apreciada por parte dos
consumidores. Entretanto, sua aparência pouco atrativa muitas vezes refletem na rejeição do
pescado, fazendo com a espécie apresente baixo valor comercial. Os filés in natura e salgado-seco
podem responder de forma positiva quanto a agregação de valor comercial e sensorial, além do
aumento de vida útil e disponibilidade, independente do baixo rendimento.

Palavras-chave: Peixe de água doce; Pescado; Salga; Secagem.
Apoio: IFRR/CAM.
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RESUMO: A Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) n° 413 de 26 de
julho de 2009, que dispõe sobre o licenciamento ambiental da aquicultura no território brasileiro,
definiu “espécie alóctone ou exótica” como: “a espécie que não ocorre ou não ocorreu naturalmente
na Unidade Geográfica Referencial (UGR) considerada”. Neste contexto, o termo UGR
corresponde a um espaço territorial compreendido por uma bacia, grupo de bacias ou sub-bacias
hidrográficas contíguas. De acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos
(CNRH) n° 32 de 15 de outubro de 2003, existem 12 UGR de águas continentais e duas de águas
estuarinas e marinhas no Brasil, todas compartilhadas por mais de uma Unidade da Federação.
Logo, legislações estaduais com regras distintas para utilização de espécies exóticas na aquicultura
podem se tornar ineficazes, visto que os possíveis impactos ambientais seriam comuns aos que
integram a mesma região hidrográfica. O objetivo deste estudo foi analisar os critérios estabelecidos
pelas legislações dos estados do Pará e do Tocantins para uso de espécies exóticas na piscicultura,
dado que ambos apresentam território na região hidrográfica Tocantins-Araguaia. Efetuou-se um
levantamento das normas jurídicas estaduais que versam sobre o assunto, visando confrontá-las
entre si e com o arcabouço legal da esfera federal, a fim de identificar possíveis aspectos em que
seriam mais restritivas. No Pará, as legislações que abordam o tema são: a Lei n° 6.713 de 25 de
janeiro de 2005, a Instrução Normativa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Sustentabilidade (SEMAS) n° 4 de 10 de maio de 2013 e a Resolução do Conselho Estadual de
Meio Ambiente (COEMA) n° 143 de 20 de dezembro de 2018. A utilização de espécies exóticas em
empreendimentos de piscicultura que adotam o “sistema aberto” é atividade ilegal desde 2005, o
que obriga o emprego de sistemas fechados. Contudo, as definições para esses sistemas foram
apresentadas somente em 2018, o que inviabilizou a regularização ambiental de qualquer iniciativa
neste intervalo de tempo. Atualmente, mesmo em “sistema fechado”, a reversão sexual, o uso de
redes anti-pássaro e a ausência de destinação de efluentes a corpos hídricos superficiais são
obrigatórios para o licenciamento ambiental de iniciativas com espécies exóticas, o que torna a
legislação paraense mais restritiva do que a federal. No Tocantins, as normas jurídicas sobre o
assunto são: a Lei Complementar n° 4 de 13 de julho de 1997 e a Resolução COEMA n° 88 de 7 de
dezembro de 2018. Neste Estado, a tilápia Oreochromis niloticus pode ser produzida em tanquesrede em reservatórios artificiais de uso múltiplo, desde que sejam adotadas medidas de prevenção e
controle de fuga. Concluiu-se que na região hidrográfica Tocantins-Araguaia, o Tocantins conta
com uma legislação mais branda do que a do Pará para o uso da tilápia em empreendimentos de
piscicultura, o que torna ineficaz o rigor imposto pelas normas jurídicas paraenses.
Palavras-chave: Aquicultura; Criação de peixes; Legislação ambiental; Oreochromis niloticus.
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RESUMO: A Lei n° 6.713 de 25 de janeiro de 2005, que trata da política pesqueira e aquícola no
estado do Pará, considera a criação de espécies exóticas em sistemas abertos como atividade ilegal.
Porém, o termo “sistemas abertos” só foi definido pela Resolução do Conselho Estadual de Meio
Ambiente (COEMA) n° 143 de 20 de dezembro de 2018. Segundo esta norma jurídica, “sistema
aberto” é aquele “em que o corpo hídrico superficial é diretamente utilizado como local de cultivo”,
enquanto os sistemas parcialmente fechado e fechado ficaram estabelecidos como aqueles “em que
a água é captada de uma fonte hídrica até uma infraestrutura de cultivo localizada em bases
terrestres”, onde no primeiro existe lançamento de efluente em corpo hídrico superficial e no
segundo não há. Neste contexto, como nenhum empreendimento foi regularizado no período de
2005 a 2018, conferiu-se até três anos para adequação dos aquicultores aos critérios definidos para o
sistema fechado, deixando o uso do sistema parcialmente fechado condicionado à validação de
propostas técnicas que visem assegurar a contenção dos espécimes no cativeiro. O objetivo deste
estudo foi analisar as possibilidades de regularização das iniciativas de piscicultura em operação
que utilizam espécies exóticas no estado do Pará. Foi realizada uma consulta a estatísticas e
documentos oficiais capazes de atestar o uso de espécies exóticas. Posteriormente, foram analisados
os aspectos tecnológicos da atividade, visando encontrar alternativas para adequação das iniciativas
em operação. Constatou-se que a tilápia Oreochromis niloticus e a carpa comum Cyprinus carpio
foram as únicas espécies exóticas que integraram a estatística oficial da aquicultura paraense no
período de 2005 a 2017. O censo agropecuário realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) em 2017 identificou um total de 3.089 iniciativas produzindo tilápia em 124
municípios, o que a torna a segunda espécie com maior frequência nos empreendimentos paraenses,
enquanto a carpa foi produzida em 48 pisciculturas distribuídas em 31 municípios, o que somado à
produção incipiente de 200 kg, demonstra a baixa relevância da espécie. O censo aquícola nacional
efetuado pelo extinto Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) em 2008 atestou que viveiros
escavados e açudes eram as principais estruturas de criação adotadas pelos produtores. No caso da
tilápia, havia também iniciativas em tanques-rede. Desta forma, açudes e tanques-rede estariam
inviabilizados em termos de regularização, por não terem condições de se enquadrar nos sistemas
parcialmente fechado ou fechado. Os viveiros escavados não poderiam destinar efluentes a corpos
d’água superficiais e teriam que ser cobertos por redes anti-pássaro, mas a utilização da tilápia
como peixe forrageiro vivo para carnívoros ficaria impossibilitada, pela obrigatoriedade da reversão
sexual. Concluiu-se que, atualmente, os sistemas de recirculação de água e de bioflocos são as
tecnologias mais viáveis em termos de regularização pelas diretrizes da legislação vigente.
Palavras-chave: Aquicultura; Criação de peixes; Legislação ambiental; Oreochromis niloticus.
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RESUMO: O objetivo do respectivo trabalho foi observar a flora bentônica presente em um trecho
de um recife de coral existente na praia de Canoa Quebrada, município de Aracati - CE. Foi realizada
uma única coleta no mês de março do corrente ano, durante a maré baixa, em período de lua cheia,
em uma área exposta do recife de coral de aproximadamente 25 m2 (5 x 5 m). Para a coleta foi
utilizada uma embarcação artesanal (bateira) para chegar ao local, 243 metros distante da praia.
Amostras foram retiradas do ambiente pelo talo, próximo ao apressório, utilizando um equipamento
cortante, escolhidas aleatoriamente, e estocadas em uma caixa de isopor contendo água do mar, sendo
transportadas até o Laboratório de Tecnologia Aquícolas – LTA, do IFCE, Campus Aracati. No
laboratório foram lavadas com água corrente (retiradas as algas epífitas) e a identificação taxonômica
baseou-se na observação da morfologia externa, segundo literatura específica e técnicas apropriadas.
Observamos que a Classe com maior representatividade foi a Rhodophyceae, que incluíram as
macroalgas bentônicas Hypnea musciformis e Hypnea cervicornis (algas epífitas, com relativa
abundância na área coletada), Gelidium latifolium, Coralina sp., Gracilaria sp. e Halymenia sp., ricas
em ágar e/ou carragenana, mas com ausência de algas cultivadas na região, com destaque para a
Gracilaria birdiae e Gracilaria caudata. Grupo ecologicamente importantes, pois alguns
representantes são capazes de depositar carbonato de cálcio em suas paredes celulares e podem formar
grandes recifes e corais. O segundo grupo com relativo número de espécies foi a Classe
Phaeophyceae, com presença das espécies: Dictyota dichotoma, Padina sp., Lobophora variegata e
Sargassum filipendula, que possuem como recurso econômico o alginato, substancia muito procurada
pela indústria. Entre os membros deste grupo estão os principais produtores primários que suportam
várias comunidades de animais e protistas. A Classe com menor abundância na área coletada foi a
Chlorophyceae, com presença apenas das macroalgas Caulerpa racemosa e Caulerpa prolifera, sem
a presença do Gênero Ulva, indicadores biológicos de poluição. Grupo este de importância no
equilíbrio ecológico, pois grande parte do oxigênio existente na atmosfera se deve a fotossíntese que
as algas verdes realizam. Apresentam diversos pigmentos tais como a clorofila a; clorofila b; bcaroteno e várias xantofilas. Conclui-se que na área estudada foram identificadas 11 espécies de
macroalgas, sendo 54% pertencentes a Rhodophyta (vermelha), 36% a Phaeophyta (Pardas) e 10% a
Chlorophyta (Verdes). Dentre os parâmetros ambientais, temperatura e salinidade apresentaram
teores normais para áreas recifais.
Palavras-chave: Organismos fotossintetizantes, Macroalgas e Representatividade
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi verificar a influência da salinidade no desempenho, em
número de células e absorbância, e o rendimento de biomassa seca da diatomácea Chaetoceros
gracilis, em condições controladas, visando a produção de biodiesel. A microalga foi cultivada no
Laboratório (LABPAV) do IFCE, Campus Aracati- CE, partindo de uma cepa obtida de uma fazenda
comercial no referido município, que foi mantida em câmara de germinação a 22 ± 2 °C, em tubos de
ensaio (16 h de claro e 8 h de escuro). O meio de cultura usado no experimento foi o Guillard f/2. O
cultivo das microalgas partiu de um volume de 20 mL, no qual, a cada dois dias foi acrescentado
mesmo volume de meio de cultura. Finalmente, cerca de 700 mL de cada cultura foram transferidos
para um recipiente plástico com capacidade para cinco litros, contendo quatro litros de meio de cultivo
em diferentes salinidades (volume final de cada repetição 4.700 mL) submetida a uma aeração
constante (constantemente - 40 W, foi de 30 μE cm-2 s-1 e temperatura da sala de 30 ± 1 ºC). Os
cultivos foram realizados com volume constante, por um período de doze dias em duplicata em seis
diferentes salinidades (30; 25; 20; 15; 10 e 5). O meio de cultivo e vidrarias foram esterilizados. No
início e a cada dois dias foi determinada a densidade óptica (DO 700 nm) utilizando um
espectrofotômetro UV/VIS e o crescimento celular através da contagem das células (cels. mL -1 câmara de Newbauer). Para separar as microalgas do meio de cultivo foi utilizada a técnica de
floculação química, através da adição de uma solução de NaOH 2N. O sobrenadante contendo o meio
de cultivo foi sifonado e a biomassa algal úmida, foi submetida a várias lavagens com água doce e
seca em estufa com renovação de ar a 60 ºC por um período de 48 horas, pesada em balança semianalítica para a determinação do rendimento de biomassa seca e extração do óleo. Verificamos que o
melhor desempenho das culturas ocorreu na salinidade 10, atingindo uma absorbância e número de
células de 0,2999±0,008 nm e 70±4 x 106 cels. mL-1 , respectivamente, superior a 5 e 15 (0,287±0,001
6
-1
6
-1
nm e 66±3 x 10 cels. mL ; e 0,225±0,009 nm e 56±5 x 10 cels. mL ). Similarmente, o melhor
rendimento de biomassa seca também ocorreu na salinidade 10 (6,040±0,12 g), superior a 15 e 25
(5,325±0,11 e 5,110±0,10 g). Pode-se concluir que o melhor desempenho e rendimento de biomassa
seca da diatomácea Chaetoceros gracilis ocorreu na salinidade 10
Palavras-chave: Microalgas, Fitoplâncton, Combustível.
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INSTALAÇÃO DE UM SISTEMA DE CULTIVO PARA PRODUÇÃO DE ORGANISMOS
AQUÁTICOS NO LABORATÓRIO DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA
AQUICULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
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RESUMO: O Laboratório de Inovações Tecnológicas para Aquicultura – LITA, da Universidade
Federal do Amazonas, busca desenvolver habilidades relacionadas a organização, construção de
estruturas de produção e elaboração de métodos voltadas à aquicultura. Além de servir para
desenvolvimento de pesquisas e aulas práticas das disciplinas relacionadas. Portanto, buscamos
organizar e adequar o Laboratório projetando e instalando um sistema de cultivo para fins de
pesquisas inovadoras para a comunidade acadêmica e principalmente o setor produtivo. As
atividades foram desenvolvidas entre os dias 10 de setembro e 03 de dezembro de 2018 no LITA.
Na fase de projeto, verificamos a existência de pontos hidráulicos (abastecimentos e drenagem) para
dimensionamentos necessários, bem como a capacidade do sistema elétrico disponível como
precaução para evitar sobre cargas no sistema. Também foi avaliado a disposição do sistema
projetado no espaço do laboratório afim de que fosse selecionado o melhor layout para instalação
do sistema. A partir da infraestrutura existente no laboratório, foram quantificados os materiais
necessários para a adequação e instalação, sendo eles: caixas d`água, tubulações e conexões de
PVC, entre outros materiais. Também foram quantificados os materiais para a aeração do sistema
escolhido, como para bombeamento, filtração e drenagem. Para a montagem do sistema, foram
instaladas seis (06) caixas d’agua de 310 L. Estas foram instaladas sobre uma base feita com seis
(06) paletes de madeira, para que os módulos ficassem mais ergonômicos, afim de facilitar a
movimentação das caixas utilizadas e a limpeza da área. Em relação ao abastecimento dos tanques
foram utilizados tubos PVC de 20 mm, e a partir da tubulação existente no laboratório foi conectada
a um registro de esfera para controle de vazão da água, composta por uma mangueira cristal de ¾’’
que leva a água por gravidade às caixas d’agua. Para a drenagem foram utilizados flanges colocados
na parte inferior das caixas, seguido por um tubo PVC de 20mm até a tubulação de drenagem
principal conectada à um tubo PVC de esgoto de 75mm, e este recebe a água oriunda de todas as
caixas, levando-a até a tubulação de drenagem do prédio onde se localiza o laboratório. Todo o ar
necessário para o sistema de oxigenação das caixas foi proveniente de um soprador de ar de 0,5 cv
de potência, e uma eficiência de 90 m3/H de ar injetado, ele foi conectado a uma mangueira
trançada de 2’’, que se estende por todas as caixas e estas se conectaram ao difusor de ar escolhido.
Foram realizados testes em dois tipos de difusores de ar, que foram, a Mangueira microporosa e
sistema de Airlift. Os dois sistemas de aeração funcionaram de maneira adequada, porem o sistema
Airlift foi mantido, pela fácil montagem, baixo custo e boa capacidade de oxigenação. Através das
atividades foi possível ter a percepção e a importância de projetar, instalar e acompanhar o
funcionamento de um sistema de produção dentro da universidade e para o Curso Engenharia de
Pesca, e compreender todos os processos preliminares para instalação e após os mecanismos
necessários para o adequado funcionamento.
Palavras-chave: Sistema de Cultivo, Aquicultura, Inovação, Tecnologia.
Apoio: UFAM.
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DIETA ALIMENTAR DO Hemiodus immaculatos, DURANTE O PERÍODO DE CHEIA E
SECA DE LAGOS DO PARQUE NACIONAL DE ANAVILHANAS, AMAZONAS BRASIL.
Nayana de Souza dos Santos1*; Kedma Cristine Yamamoto2.
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RESUMO: Na Amazônia Central, a mudança de nível d’água promove a alternância nas fases
terrestre e aquática, modificando drasticamente as condições ambientais exigindo adaptações
específicas da ictiofauna. Portanto o objetivo deste estudo foi identificar a composição alimentar da
espécie Hemioduus immaculatus, do PARNA Anavilhanas durante os períodos de cheia e seca,
classificá-lo em guildas tróficas de acordo com a composição alimentar e identificar possíveis
variações temporais na dieta dessa espécie durante os dois períodos. As amostras foram realizadas
no período de seca no mês de novembro de 2013 e no período da cheia no mês de abril de 2014, nos
lagos Prato, Arraia, Canauari Grande e Canauari Pequeno, situado no Parque Nacional de
Anavilhanas. As pescarias experimentais foram realizadas através de baterias de malhadeiras (redede-espera) de diferente tamanhos de malha variando de 30 a 110mm entre nós opostos dispostas nas
margens dos lagos nos horários da manhã (6h) e inicio da noite (18h). A determinação da dieta foi
efetuada através da análise do conteúdo estomacal, utilizando os métodos da freqüência de
ocorrência (F.O) e do volume relativo, que é a estimativa visual do volume de cada item alimentar em
relação ao volume total do alimento em cada estômago, em percentagem. A atividade alimentar foi
avaliada através do Grau de Repleção dos estômagos conforme Bennemann. Foram capturados 173
indivíduos durante os períodos, todos os capturados nos tiveram seus estômagos analisados. No
período da cheia o grau de repleção da espécie apresentou a maior parte dos estômagos
parcialmente ou totalmente cheios (75-100%). Este período mostrou que ocorreu no ambiente um
amplo espaço de habitat e alimentos onde existem fortes pressões seletivas sobre organismos
aquáticos por causa das oportunidades de alimentação, pelas áreas inundadas causadas pela subida
dos rios. O período de seca mostrou que ocorreu no ambiente uma pequena restrição de alimentos
conforme Abelha et al. (2001), onde comentam que no período de retração das águas, a quantidade
a disponibilidade de alimentos e o espaço que podem se reduzir drasticamente. A dieta do
Hemiodus immaculatus, foi bastante diversificada, explorando em sua grande maioria material
digerido, seguido de insetos, pequenos frutos e sementes, seguidos de peixes e material vegetal,
durante o período da cheia. Já no período da seca o espectro alimentar diminuiu, e a espécie
consumiu itens como material digerido, insetos, e pequenos peixes. De acordo com sua dieta e
morfologia a espécie pode ser considerada como onívora. A atividade alimentar nos períodos de
cheia e seca nos mostra que espécie apresenta uma grande plasticidade trófica, confirmando que
assim como a maioria dos peixes amazônicos se ela adapta a disponibilidade de itens alimentares
durante a cheia e seca nos em rios e lagos.
Palavras-chave: Ecologia Trófica, Hábito Alimentar, Composição Alimentar.
Apoio: CNPQ; UFAM.
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IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DAS
COMUNIDADES FITOPLANCTÔNICAS NO CULTIVO DO Litopenaeus
vannamei EM FAZENDAS COMERCIAIS
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RESUMO: A aquicultura brasileira vem se desenvolvendo intensamente há algumas décadas
principalmente com projetos para criação de peixes e camarões em todo o território nacional. Em
ambientes de cultivo é comum a presença das cianobactérias que são microrganismos
fotossintetizantes com a aparência de microalgas, chamadas popularmente de “algas verdes
azuladas”. Estão presentes no plâncton em todo o mundo, principalmente na água doce, em viveiros,
lagos, represas etc. O presente trabalho tem o objetivo de conhecer a comunidade fitoplanctônica em
um ciclo de produção em dois viveiros com cultivo do camarão marinho Litopenaeus vannamei, com
água de baixa salinidade. A pesquisa ocorreu em uma fazenda localizada no município de Jaguaruana,
microrregião do baixo Jaguaribe, CE. A coleta das amostras começaram 20 dias após o povoamento
dos viveiros, sendo analisada semanalmente, por todo ciclo de cultivo. Foram utilizados todos os
procedimentos convencionais usados na preparação de viveiros em fazendas comerciais. Na análise
de cultivo do primeiro viveiro foram quantificadas com 20 dias 160.000 células totais e com 46 dias
235.000, o segundo viveiro com 200.000 células totais e 375.000 respectivamente. O principal grupo
predominante foi o das Clorofíceas, em ambos os viveiros foram quantificados no mesmo período, o
primeiro apresentou uma porcentagem de 83% e o segundo 76% de microalgas boas. Esses valores
são considerados satisfatórios já que o valor excelente é > 71%), regular 50% a 60% e alerta < 50 %,
com maior predominância de clorofíceas. Dentre as cianobactérias encontradas nos dois viveiros a
espécie que apresentou maior quantidade foi a Anabaena sp. Assim, sugerimos que após o
povoamento é importante restringir a taxa diária de renovação da água, visto que isso provoca a
eutrofização do sistema, favorecendo dessa forma o bloom de cianobactérias nos viveiros.
Palavras-chave: Microalgas, Cianofíceas, Carcinicultura.
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DESCRIÇÃO DAS ETAPAS E MATERAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM
TANQUE CIRCULAR DE FERROCIMENTO DE 10M³ DE VOLUME ÚTIL UTILIZADO
PARA AQUICULTURA NO IFRR/CAM
Antônio Rodrigues de Souza1*; Teobaldo Oliveira Passos1; Edinês Monteiro do Nascimento;
Antônio Adalto Quinto1; Carlos Dutra Costa 1 ;Marianna Valéria Pereira Cabral Torres2;
Marcelo Figueira Pontes3; Aldenor Araújo da Silva3; Lucas Eduardo Comassetto3
1*

antoniorod.sousa@hotmail.com Estudante do Curso Superior de Tecnologia em Aquicultura IFRR/CAM 1Estudante
do Curso Superior de Tecnologia em Aquicultura IFRR/CAM; 2Mestranda em Agroecologia UERR; 3Professor do
Instituto Federal de Roraima;

RESUMO: A aquicultura vem ganhando destaque devido ao grande volume de água consumida
durante o ciclo de cultivo. A utilização deste recurso natural que é comum a todos, deve ser
realizada com responsabilidade, adotando estratégias para a utilização racional e redução no
consumo, como alternativa as formas convencionais de aquicultura, visando assim, aumentar a
produtividade em relação a quantidade de litros de água utilizada. Nesse sentido, a produção
aquícola utilizando sistema de recirculação de água (SRA) vem sendo amplamente utilizada, com o
objetivo de reduzir o descarte de água no ambiente, possibilitando a sua reutilização tornando a
atividade sustentável e os tanques de ferrocimento se apresentam como uma alternativa para o SRA.
A construção e implantação foi dividida em 5 etapas, sendo etapa 1: seleção da área para
implantação e limpeza da área, foram considerados vários aspectos como: inclinação do solo,
proximidade dos laboratórios, energia elétrica e ponto de abastecimento de água. Etapa 2:
construção da fundação, instalação hidráulica do sistema de drenagem e baldrame. Etapa 3:
Montagem da ferragem estrutural e Etapa 4: revestimento com argamassa com impermeabilizante.
Etapa 5: reboco e acabamento. Para a construção foram utilizados os seguinte materiais: 12 sacos
de Cimento 42,5 kg CPIV32RS, 1,46 m³ de Areia fina, 0,33 m³ de brita número 1, 105 tijolos de 6
furos, 24 metros de ferro vergalhão de aço 5/16, Ferro 4.2 de bobina 10 kg, 1 peça de tela aço
pesada 4,2mm malha 10x10cm painel de 2x3m, 1 joelho 100mm, 1 barra de cano pvc 100mm 6m, 1
anel de vedação 100mm, 12m de sombrite 50% 6x2m, 24 m Tela Hexagonal Pinteiro 1 Pol. x
BWG24 x 1,50M. 14 litros de aditivo impermeabilizante para caixa d’água. O tempo de trabalho
para construção de um tanque de ferrocimento observado durante as 5 etapas descrito foi
contabilizado em horas de trabalho que totalizou 40 horas de trabalho em 2 pessoas e um espaço de
tempo de 10 dias para que seja possível a cura das paredes. Considerando os aspectos citados para a
construção do tanque de ferrocimento, o mesmo se apresenta como alternativa viável devido à baixa
complexidade de construção e manutenção, a disponibilidade de material para construção estar
presente em quase todas localidades e aspectos negativos observados, a mobilidade do tanque após
a construção não pode ser deslocado.

Palavras-chave: super intensivo; recirculação; engenharia.
Apoio: CNPq/PIBIC
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RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO DE DUAS ESPÉCIES DE PEIXES ORNAMENTAIS
DO MÉDIO RIO NEGRO, AMAZONAS, BRASIL
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RESUMO: A demanda de peixes para a aquariofilia vem aumentando nos últimos anos,
provocando uma expansão significativa no comércio de peixes ornamentais, principalmente das
espécies amazônicas. Apesar da grande importância econômica e da elevada quantidade de peixes
ornamentais exportados, pouco se conhece sobre a biologia desses organismos. A relação pesocomprimento é uma importante ferramenta na biologia de peixes, pois fornece informações sobre a
biomassa, além de permitir comparações entre o crescimento de diferentes espécies ou populações
distintas de uma mesma espécie. O objetivo deste trabalho foi determinar a relação pesocomprimento de Cardinal-tetra (Paracheirodon axelrodi) e de Rodóstomo (Petitella georgiae) de
ambiente natural. Os peixes foram capturados durante o período de vazante em igarapés do
Arquipélago de Mariuá, situado na bacia do médio Rio Negro, Amazonas. Os animais foram
encontrados associados às margens de igarapés, sendo capturados com puçá de mão (rapiché). Após
a captura, foram pesados em balança analítica com precisão de 0,001g e tiveram o comprimento
total aferido com auxílio de paquímetro digital com precisão de 0,01 cm. A relação pesocomprimento foi estimada utilizando a expressão P = a.Cb, onde P = peso total (g), C =
comprimento total (cm), a = intercepto e b = coeficiente angular. Os parâmetros a e b foram
estimados por regressão linear após transformação logarítmica dos dados de peso e comprimento
(log P = log a + b log C). O grau de associação entre as varáveis P e C (ou log P e log C) foi
avaliado pelo coeficiente de correlação (r2). Foram capturados 778 espécimes de P. axelrodi (peso
médio de 0,08 ± 0,02 g e comprimento médio de 2,03 ± 0,21 cm) e 370 espécimes de P. georgiae
(peso médio de 0,41 ± 0,11 g e comprimento médio de 3,56 ± 0,28 cm). A relação pesocomprimento revelou elevados coeficientes de correlação para P. axelrodi (r2 = 0,988) e para P.
georgiae (r2 = 0,990). De acordo com a literatura, a constante b indica o tipo de crescimento da
espécie e foi verificado que o cardinal-tetra possui crescimento alométrico negativo (b = 2.555),
indicando que há um maior incremento em comprimento do que em peso, enquanto que o
Rodóstomo apresentou crescimento alométrico positivo (b = 3,405), indicando que a espécie
apresenta um maior incremento em peso que em comprimento. Os valores de intercepto (a) foram
de 0,005 (intervalo de confiança de 95%: 0,005–0,006), para P. georgiae, e de 0,014 (intervalo de
confiança de 95%: 0,013–0,015), para P. axelrodi. Os resultados da relação peso-comprimento
obtidos neste estudo contribuem para a ampliação dos conhecimentos biológicos dessas importantes
espécies de peixes ornamentais da Amazônia central.
Palavras-chave: Biometria; Paracheirodon axelrodi; Petitella georgiae
Apoio: IFAM; UFAM (PPG-CIPET); CNPq; CAPES.
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AVALIAÇÃO SEMINAL DE MATRIZES DE TAMBAQUI Colossoma macropomum
(CUVIER 1818) DO CTTPA BALBINA, AMAZONAS
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RESUMO: Os parâmetros reprodutivos e a qualidade dos gametas são determinantes na eficiência
reprodutiva. O objetivo foi analisar a qualidade do sêmen das matrizes de Colossoma macropomum,
e verificar seus efeitos sobre os parâmetros reprodutivos e sua influência no desempenho da
reprodução no CTTPAQ-Balbina, Presidente Figueiredo/AM. Foram estudados dois lotes: cativeiro
e selvagem, sendo coletados 8 machos, por lote. As coletas ocorreram no período de reprodução da
espécie, outubro/2016 a janeiro/2017. Foram coletadas informações, dos parâmetros reprodutivos e
amostras de sêmen de cada matriz para análise das características. Não houve diferenças nas taxas
de fertilização e nas variáveis de qualidade espermática exceto na concentração de espermatozoides
e no número total de espermatozoides além de sua morfologia. Não houve correlação entre taxa de
fertilização com qualidade espermática. Os lotes possuem diferença na concentração espermática e
no número total de espermatozoides.
Palavras-chave: Reprodução de Peixe; Sêmen; Fertilização; Morfologia.

ABSTRAT: Reproductive parameters and gamete quality are determinant in reproductive
efficiency. The objective was to analyze the semen quality of Colossoma macropomum matrices,
and to verify their effects on reproductive parameters and their influence on reproduction
performance in CTTPAQ-Balbina, Presidente Figueiredo / AM. Two lots were studied: captive and
wild, and 8 males were collected per lot. The collections occurred during the reproduction period of
the species, October / 2016 to January / 2017. Information was collected from reproductive
parameters and semen samples from each matrix for trait analysis. There were no differences in
fertilization rates and sperm quality variables except sperm concentration and total sperm count
beyond their morphology. There was no correlation between fertilization rate and sperm quality.
The lots have a difference in sperm concentration and total number of sperm.
Key words: fish reproduction; semen; fertilization; morfology.

1 - INTRODUÇÃO
A piscicultura na Amazônia é uma atividade crescente, com maior importância
socioeconômica para o aumento da produção de alimentos, o que indiretamente ajuda na
conservação dos estoques naturais. Equivocadamente, os recursos pesqueiros parecem ser
abundantes; além disso, a grande demanda pelo pescado contribui ainda mais com a diminuição dos
estoques naturais devido ao aumento do esforço de pesca, tornando-se assim a piscicultura como a
principal atividade produtiva no fornecimento de pescado demandado pela população (SUFRAMA,
2003; FAO, 2010).
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No Estado do Amazonas o tambaqui é a principal espécie produzida pela piscicultura com
66%, matrinxã com 32% e o pirarucu com 2% (GANDRA, 2010). De acordo com o boletim
estatístico do MPA (2012) a produção desse pescado, para o Estado, foi estimada em 12.000
toneladas em 2010. Grande parte dessa produção é proveniente dos municipios da região
metropolitana de Manaus (Manaus, Presidente Fiqueiredo, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Careiro da
Várzea, Iranduba, Novo airão e Manacapuru) que possuem fácil acesso logístico pelas rodovias
estaduais e federais. Somente esses municípios, de acordo com a estimativa da Sepror (2014),
somam um total em área alagada de 2000 hectares.
A aquicultura atravessa um período de profissionalização do seu potencial voltado para a
industrialização. Esse avanço enfatiza a organização da produção em função do volume necessário
para comercialização e exportação em grande escala. Isso faz com que a produção de alevinos
aumente cada vez mais, obrigatoriamente tendo que aprimorar as tecnologias de produção e
desenvolvimento reprodutivo (ANDRADE e YASUI, 2003).
Em consequência, a disponibilidade contínua de alevinos para subsidiar a produção desse
pescado está ligada com a máxima utilização dos gametas com qualidade e disponíveis no mercado.
Isso significa aumentar a fertilização ovocitária com a menor quantidade de espermatozoides
durante o manejo reprodutivo (BILLARD et al. 1995).
É fundamental na aquicultura o controle da reprodução e para tal, um dos fatores limitantes
para o bom desenvolvimento reprodutivo é a qualidade dos gametas. No ambiente natural ou de
cultivo essa qualidade é influenciada por muitos fatores e alguns altamente variáveis como fatores
nutricionais, ambientais (temperatura e fotoperíodo), dose hormonal para indução, estresses
causados pelo manejo pré reprodutivo e reprodutivo, além de outros fatores como poluição,
qualidade da água dos viveiros, parentesco das matrizes e procedência dos reprodutores podendo ser
utilizados de cativeiro e/ou de ambiente natural (BOBE e LABBÉ, 2010; PEREGRINO JR et al.
2014).
O sêmen é fundamental para o processo reprodutivo dos peixes, pois a contribuição do
macho para a eficiência reprodutiva e da produção em cultivo, é de grande importância. Fatores
como a concentração espermática, volume do ejaculado são de grande valia para o bom
desempenho reprodutivo (SALGUEIRO e NUNES, 1999).
Portanto, conhecer a qualidade do sêmen das matrizes de tambaqui (Colossoma macropomum)
do Centro de Tecnologia, Treinamento e Produção em Aquicultura de Balbina (CTTPAQ), a
principal Estação de Reprodução do Amazonas, e verificar seus efeitos sobre os parâmetros
reprodutivos e sua influência sobre o desempenho da reprodução poderá contribuir e otimizar o uso
dos recursos biológicos e de infraestrutura disponíveis para a produção de alevinos, além de
contribuir com o desenvolvimento tecnológico, sustentável e econômico desta atividade produtiva
como um todo.
2 - MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado no Centro de Tecnologia e Produção de Balbina – CTTPA, localizado
na Vila de Balbina (1°55'10,01" S; 59°27'54,67" O) no município de Presidente Figueiredo,
Amazonas. Os peixes utilizados no estudo foram adensados em viveiros escavados com 2000 m²
cada, os animais estavam distribuídos nos viveiros de acordo com a procedência do local de
captura, chamado de “Lote”. Os animais disponíveis na estação para realizar as reproduções foram
provenientes de ambiente natural, denominadas de “Selvagens” e em ambientes artificiais como de
pisciculturas, denominadas de “Cativeiro”.
Foram analisados dois lotes de matrizes de tambaqui: Lote Cativeiro – sendo avaliados 8
machos com peso médio 6,63 ± 1,061 Kg. Lote Selvagem – sendo também avaliados 8 machos com
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peso médio 5,75 ± 1,282 Kg, respectivamente. Todos os peixes utilizados no experimento foram
selecionados para reprodução a partir dos sinais de maturação descritos por WOYNAROVICH e
HORVÁTH (1993) como fácil liberação de sêmen através de leve pressão abdominal. Esses peixes
foram alimentados com ração comercial de 28% de proteína bruta duas vezes ao dia e três vezes por
semana. A quantidade de ração fornecida foi baseada na biomassa total dos peixes, calculada
através da biometria realizada antes do período reprodutivo, a uma proporção de 1% da biomassa.
Após a seleção nos viveiros os peixes foram mantidos em tanques de alvenaria com alta renovação
de água. O hormônio indutor utilizado foi o extrato hipofisário de carpa, aplicado em duas doses na
proporção de 0,5 mg/Kg na primeira dose e após 12 horas a segunda dose a 5 mg/Kg do peso. Foi
aplicada apenas uma dose de 1,5 mg/Kg do peso paralelamente a segunda dose da fêmea. Com a
identificação dos sinais apresentados pelos peixes como natação pareada e agitada, o técnico
responsável iniciou a espermiação dos peixes. As coletas ocorreram durante o período de
reprodução da espécie entre outubro de 2016 a janeiro de 2017. O número de animais utilizados por
reprodução variou entre quatro a seis machos por evento de reprodução variando conforme a
programação de reprodução do CTTPAQ - Balbina.
Foram coletadas amostras de sêmen de cada matriz para análise das características do sêmen,
seguindo o protocolo de avaliação proposto pelo Laboratório de Biotecnologia da Reprodução
Animal – LABRA, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA, unidade
Tabuleiros Costeiros, Aracaju, Sergipe (cedido pelo Prof. Dr. Alexandre Nizio Maria- Coordenador
do LABRA).
Avaliação espermática
O volume de sêmen foi mensurado utilizando tubo de polipropileno no momento da liberação
junto à papila urogenital a partir de pressão abdominal no sentido craniocaudal (LABRA, 2015). A
taxa de espermiação foi calculada através da relação entre o peso e o volume de sêmen (SHINODA
et al. 1997). Para a motilidade espermática foi utilizado um microscópio óptico com objetiva de 40
x, seguindo a escala arbitrária de 0 a 100%. Uma alíquota de 10 µL de sêmen foi colocada em uma
lâmina e ativado com 100 µL de soro fisiológico 0,9% para observação ao microscópio (LABRA,
2015). O tempo de motilidade também foi mensurado, no momento da ativação, com soro
fisiológico 0,9%, o cronômetro foi ligado até a paralisação total dos espermatozoides (RAMIREZ et
al. 1999; MURGAS, 2011). Para a análise da concentração de espermatozoide, diluiu-se uma
amostra de 1 µL de sêmen fresco em 999 µL de formol-citrato, proporção 1:1000. Após a diluição,
a contagem dos espermatozoides foi realizada em câmara de Neubauer (LABRA, 2015). A
morfologia espermática foi avaliada pelo método com corante Rosa de Bengala a 3%. Onde 10 µL
de sêmen fresco foi diluído em 990 µL de formol-citrato. Após a diluição foi preparado o esfregaço
em lâmina de vidro para contagem de 100 espermatozoides/extensão/animal em microscópio óptico
com objetiva de 40 x. Sendo observado anormalidades consideradas primárias como: cauda
quebrada, enrolada e degenerada, além das anormalidades secundárias como, cabeça solta, cauda
dobrada e solta (LABRA, 2015). A viabilidade do sêmen foi observada utilizando corante eosina nigrosina (5% eosina Y e 10% nigrosina). A contagem foi feita utilizando objetiva de 40 x
(LABRA, 2015).
Foram realizadas análises das variáveis físicas e químicas da água das incubadoras, como
temperatura, oxigênio dissolvido e pH, que foram medidas durante a reprodução através de medidor
digital, oxímetro conjugado com termômetro marca:AZ, modelo: VZ8403AZ e fita de pH.
Análises estatísticas
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Os valores estão apresentados como média ± desvio padrão. Os dados foram testados quanto à
normalidade (teste Kolmogorov-Smirnov) e teste de homocesdaticidade (teste de Levene). Os dados
dos lotes selvagem e cativeiro foram comparados por meio do teste t de Student (paramétrico) ou
teste U, Mann-Whitney (não paramétrico), conforme o caso. Na ausência de diferença estatística
significativa entre os testes de comparação para duas amostras, os dados de cada variável dos dois
lotes foram agrupados, log10-transformados, submetidos novamente ao teste de normalidade
(Kolmogorov-Smirnov) e analisados quanto ao teste de t de Student para uma amostra. Na ausência
de significância, os dados foram utilizados nas análises de correlação de Pearson e/ou regressão
linear simples. Em todos os casos, o nível de significância aceito foi p < 0,05.
Avaliação espermática

De acordo com resultados encontrados por VIVEIRO et al. (2010) utilizando machos de
Colossoma macropomum com 6,0 Kg produziram 12,6 mL, e machos com 7,0 Kg atingiram
volume de 10,2 mL de volume de esperma, aplicando doses de EHC de 0,25 mg/Kg na primeira
dose e 2,5 mg/Kg na segunda dose. Em relação aos resultados encontrados neste trabalho foi
possível observar que mesmo utilizando dose única de EHC de apenas 1,5 mg/Kg foram extraídos
basicamente volumes semelhantes ao relatado por VIVEIRO et al. (2010). Pode-se observar que a
dose de EHC aplicada tanto no lote selvagem quanto naquele de cativeiro de reprodutores do Centro
de Tecnologia e Produção de Balbina (Amazonas) induziu a uma produção semelhante de volume
de esperma (11,9 e 11,2 mL) entre os dois lotes de matrizes selvagem e cativeiro, respectivamente.
Tabela 1. Médias ± desvio padrão das variáveis da qualidade espermática dos lotes de matrizes
avaliados durante o período de coleta (out/2016-jan/2017) do Centro de Tecnologia e Produção de
Balbina, Amazonas.

Peso (Kg)
Volume de Esperma (mL)
Taxa de Esperma (%)
Motilidade (%)
Morfologia do Espermatozoide (%Normais)
Duração da Motilidade (s)
Viabilidade do Sêmen (%)

Cativeiro
Selvagem
p = valor
6,83 ± 0,98
5,5 ± 1,38
0,085
11,25 ± 4,66
11,96 ± 4,71
0,796
0,001 ± 0,0005 0,0022 ± 0,0008
0,155
88,5 ± 5,79
85 ± 13,04
0,567
63,8 ± 0,07
58,6 ± 0,06
0,229
172,16 ± 46,08 152,16 ± 84,60
0,625
84,33 ± 3,93
86,83 ± 7,44
0,488

A motilidade espermática entre os dois lotes de matrizes (selvagem e cativeiro) também foi
semelhante. Os valores médios foram 85 e 88%, respectivamente. Estes valores estão ligeiramente
inferiores aos relatados para C. macropomum induzidos hormonalmente (96%), porém semelhantes
àqueles obtidos de animais não induzidos (89,1%), conforme estudo realizado por MARIA et al.
(2010a). Até então não está estipulado um valor mínimo de eficiência do sêmen para a motilidade
das células para peixes, diferente do que já se conhece para sêmen de mamíferos que está em torno
30% (Colégio Brasileiro de Reprodução Animal – CBRA, 1998).
Nesse estudo, a proporção de espermatozoides normais nos dois lotes de matrizes estudados
foi baixa (58,6 - 63,8 %) em relação aos resultados encontrados por MARIA et al. (2010b) quando
avaliaram o sêmen de tambaqui. Segundo esses autores, observou-se uma maior porcentagem de
espermatozoides normais 85,0%, enquanto aqueles com alguma anormalidade representavam

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

5

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

apenas 15%. No entanto, verificou-se ao longo da estação reprodutiva que a proporção de
espermatozoides sem anomalias está entre 30 e 45% (GALO, 2013). Para não comprometer a taxa
de fertilidade, o CBRA (1998) recomenda que a taxa de alterações morfológicas não deve ser
superior a 30 % para o caso dos mamíferos. Em nosso estudo, estes valores estavam entre 36-41%.
Por outro lado, os limites mínimos de alterações morfológicas ainda não foram definidos para os
peixes. As alterações morfológicas dos espermatozoides são responsáveis pela redução da
motilidade espermática (COSSON et al. 1999). Observou-se que a proporção de espermatozoides
normais/anormais de tambaqui do Centro de Tecnologia e Produção de Balbina influencia
diretamente a duração da motilidade do espermatozoide (r 2 = 0,49; p < 0,05). Isso faz sentido, uma
vez que células com alguma anomalia pode prejudicar diretamente na capacidade locomotora da
célula provocando a redução na taxa de fertilização (COSSON et al. 1999).
A duração da motilidade espermática de peixes de água doce é curta e muito variável entre
as espécies (PERCHE et al. 1993; COSSON et al. 1999). Logo, para o dourado (Salminus
maxillosus) o tempo de motilidade encontrada por CÓSER et al. (1984) foi de 300 segundos e do
curimbatá (Prochilodus lineatus) foi de 612 segundos. Para o curimatã (Prochilodus nigricans) a
duração média foi de 52,8 segundos (ALVES, 2016). GALO (2013) verificou que em C.
macropomum a motilidade teve duração de 41,4 segundos quando realizadas coletas
quinzenalmente durante a estação reprodutiva em uma piscicultura comercial localizada em
Pimenta Bueno – Rondônia. No estudo desses autores a temperatura média da água foi de 28 ± 2
°C. Neste trabalho, verificou-se que o tempo de motilidade foi de 172,16 ± 46,08 segundos para o
lote de reprodutores de cativeiro e 152,16 ± 84,60 segundos para reprodutores do lote Selvagens.
Ressalta-se que o uso dos reprodutores durante o período reprodutivo não ultrapassa duas induções
consecutivas. Essa diferença de duração da motilidade pode estar relacionada com a frequência de
espermiação dos reprodutores, o tipo de manejo empregado no tratamento dos animais, mas pode
estar associado à morfologia dos espermatozoides, como relatado anteriormente.
Quanto à concentração de espermatozoide foi verificada diferença entre os lotes de
reprodutores cativeiro e selvagem, assim como no número total de espermatozoides (p<0,05)
(Gráficos 1 e 2).

Gráfico 1. Diferença da Concentração espermática entre os lotes Cativeiro e Selvagem de
reprodutores de Colossoma macropomum (p = 0,001, teste U – Mann Whitney) do Centro de
Tecnologia e Produção de Balbina, Amazonas. (Boxplot representado por Limite superior, terceiro
quartil, mediana, primeiro quartil e limite inferior respectivamente).
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Gráfico 2. Diferença na Mediana do Número de espermatozoides entre os lotes Cativeiro e
Selvagem de reprodutores de Colossoma macropomum (p < 0,001, teste U – Mann-Whitney) do
Centro de Tecnologia e Produção de Balbina, Amazonas. (Boxplot representado por Limite
superior, terceiro quartil, mediana, primeiro quartil e limite inferior respectivamente).
Na avaliação da taxa de fertilização dos planteis avaliados não se observou diferença
significativa dentro do período do estudo.
A grande variação na concentração espermática em geral é apontada como sendo uma
influência espécie específica nos peixes, para a mesma espécie pode haver grandes diferenças, esse
fato pode ser observado entre os lotes analisados sendo que os reprodutores selvagens apresentaram
menor número de células espermáticas por mL enquanto que os reprodutores do lote cativeiro
alcançaram média de concentração maior. Essa diferença pode estar relacionada a muitos fatores
como a dose de indução hormonal, quanto maior a dose maior será a hidratação dos testículos
acarretando maior volume de sêmen liberado (TAITSON e GODINHO, 2003; VIEIRA, 2011). A
variação da concentração espermática é encontrada em outras espécies como Rhandia quelen com
concentração mínima de 1,97 x 109 sptz/mL e máxima de 41,58 x 109 sptz/mL e Brycon amazonicus
com mínima de 7,6 e máxima de 12,8 x 109 sptz/mL (CIERESZKO e BABROWSKI, 1993; CRUZCASALLAS et al. 2004; BOMBARDELLI et al. 2006; CRUZ-CASALLAS et al. 2006). Para o
tambaqui obtiveram concentração de 35 x 109 sptz/mL encontrada por MENEZES et al. (2008),
8,67 x 109 sptz/mL Galo (2013), 7,9 x 109 sptz/mL MARIA et al. (2010a). A maior concentração
encontrada por MENEZES et al. (2008) pode estar relacionada com a proporção da dose de
hormônio utilizada que foi de 1 mg/Kg de peixe. Segundo MARIA (2005) a concentração
espermática não é uma variável específica da capacidade de fertilização do sêmen não podendo ser
avaliada única e exclusivamente para a determinar a qualidade deste.
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Gráfico 3. Mediana da Taxa de fertilização entre os lotes Cativeiro e Selvagem de reprodutores de
Colossoma macropomum (p = 0.073) do Centro de Tecnologia e Produção de Balbina, Amazonas.
(representado por limite superior, terceiro quartil, mediana, primeiro quartil e limite inferior
respectivamente).
Ao longo do período reprodutivo acompanhado, o método empregado na realização das
reproduções foi de maneira geral o mesmo, assim como, o manejo alimentar. Logo, a taxa de
fertilização alcançada ao longo do período apresentou-se de maneira muito variada para os lotes,
com destaque ao lote selvagem que em relação ao lote cativeiro obteve média menor. Essa diferença
na taxa de fertilização pode estar relacionada com os preparativos para a reprodução como no
momento da seleção dos peixes para indução, nesses casos ocorrendo a mudança do selecionador, a
escolha dos peixes pode ocorrer de forma equivocada, destacando que as características
consideradas para seleção são subjetivas, ou seja, escolhendo um peixe induzido recentemente ou
que ainda não tenha atingido a maturação necessária o processo reprodutivo estará comprometido.
No entanto a utilização de mecanismos para identificação individual dos peixes, monitoramento e
controle de informações passadas, correntes e futuras são imprescindíveis para que se possa tomar
decisões estratégicas e operacionais de forma eficiente e produtiva (WOYNAROVICH e
HÓVATH, 1989; MULLER, 2003; GUERREIRO et al. 2014).
A taxa de viabilidade espermática está diretamente ligada à possibilidade do espermatozoide
fecundar o óvulo. Neste estudo, a viabilidade espermática dos dois lotes de matrizes de tambaqui foi
semelhante. Os valores (84 - 86%) são ligeiramente inferiores aos relatados por MARIA et al.
(2010a).
Taxa de fertilização
Os testes de correlação realizados entre as variáveis da qualidade espermática com a taxa de
fertilização mostraram relação negativa para as variáveis peso, volume de esperma, taxa de
espermiação, motilidade e viabilidade do sêmen, apesar da relação negativa as correlações não
foram significativas. No entanto, foi possível observar baixa relação positiva com a duração da
motilidade, n° total de espermatozoides e morfologia. LEITE et al. (2013) realizando estudo com
tambaqui no Centro de Pesquisa em Aquicultura (CPAq), do Departamento Nacional de Obras
Contra as Secas (DNOCS) em Pentencostes, Ceará, alcançou alto grau de correlação (R²=97,54)
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testando diferentes proporções de espermatozoides/oócito entre a taxa de fertilização. Logo, a
quantidade excessiva de espermatozoides no momento da fertilização pode causar diminuição da
taxa de fertilização devido a poliespermia e/ou competição entre os espermatozoides.
Tabela 2. Valores de correlação entre a taxa de fertilização e variáveis da qualidade espermática,
durante a reprodução de tambaqui, Colossoma macropomum do Centro de Tecnologia e Produção
de Balbina, Amazonas.

Macho
Peso ♂ (Kg)
Volume de Esperma (mL)
Taxa de Espermiação (%)
Motilidade (%)
Viabilidade (%)
Duração da Motilidade (s)
N° Total de Espermatozoides (sptz)
Morfologia (%normais)

r²

P

-0,092
-0,099
-0,096
-0,022
-0,064
0,142
0,107
0,081

0,804
0,093
0,858
0,403
0,578
0,123
0,158
0,189

4- CONCLUSÃO
Os reprodutores do lote cativeiro e selvagem apresentam diferenças apenas na concentração
de espermatozoides e no número total de espermatozoides. Além disso, nos dois lotes observou-se

que a proporção de espermatozoides normais/anormais de tambaqui do Centro de Tecnologia e
Produção de Balbina influencia diretamente a duração da motilidade do espermatozóide podendo
comprometer a fertilizção dessa espécie.
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RESUMO: A Matéria orgânica é o nome dado aos detritos de origem vegetal e animal encontrados
no fundo do viveiro. Seu manejo é uma preocupação constante entre os produtores de camarão, pois
seu incremento propicia o surgimento de um ambiente adequado à multiplicação de patógenos. Após
a despesca, é recomendado secar o viveiro, expondo o solo aos raios solares. Este processo é
importante como parada sanitária. O presente trabalho teve como objetivo analisar a porcentagem de
matéria orgânica e de carbono orgânico presente nas amostras, a fim de melhorar o desempenho
zootécnico do camarão Litopenaeus vannamei cultivado em escala comercial. Foram analisados os
solos de 2 viveiros da Fazenda São Jorge (localizada no município de Jaguaruana, microrregião do
baixo Jaguaribe, Ceará), sendo coletados antes do abastecimento. As análises foram realizadas pelo
método de calcinificação muito comum em fazendas comerciais e estas, por sua vez, foram analisadas
em um laboratório localizado em Aracati. As coletas foram realizadas pelo período da manhã em 4
pontos dos viveiros, e em cada tratamento definido representa 5 pontos diferentes homogeneizados e
identificados individualmente em uma sacola específica, sendo posteriormente levadas ao laboratório
onde foi executado todo o procedimento técnico analítico, totalizando, aproximadamente, 1 kg da
amostra em cada recipiente de coleta. Após a análise do material coletado, o viveiro 1 apresentou
7,48 % de Matéria Orgânica e 3,74 % de Carbono Orgânico. O viveiro 2 por sua vez teve 4,65 % de
Matéria Orgânica e 2,33 % de Carbono Orgânico. O pH do viveiro 1 e 2 foram 7,13 e 7,17
respectivamente. A porcentagem de matéria orgânica e de carbono orgânico encontram-se elevadas,
a concentração ideal de matéria orgânica para cultivo de camarões L. vannamei, é na faixa de 2 a 4%.
A porcentagem de carbono orgânico ideal para a aquicultura deve estar entre 1-2%. Nessas condições,
um tratamento adequado do solo, em especial a degradação da matéria orgânica, pode ajudar a reduzir
o surgimento de doenças que têm causado inúmeros prejuízos em todo setor da carcinicultura. Já
níveis adequados de matéria orgânica no solo permitem que esses nutrientes estejam disponíveis na
coluna de água, reduzindo os custos com a aplicação de fertilizantes e melhorando a qualidade da
água dos efluentes e o desempenho zootécnico do camarão cultivado.
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RESUMO: As arraias de água doce pertencem à família Potamotrygonidae, essas não sofrem
apenas por sua captura para servir como fonte de alimento ou como peixe ornamental, mas também
pela pesca indiscriminada principalmente no período da seca, na qual a redução e isolamento de
habitats tornam esses animais mais susceptíveis à captura e predação. Apesar da importância
econômica e ecológica, são escassas várias informações científicas desse grupo de
elasmobrânquios. Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo caracterizar a pesca negativa
sobre as arraias de água doce no lago de Balbina, Presidente Figueiredo, Amazonas. Realizou-se um
total de 20 entrevistas com os pescadores cadastrados na colônia de pescadores de Presidente
Figueiredo, que residem na Vila de Balbina. No questionário aplicado constaram perguntas abertas
e fechadas sobre possíveis espécies que ocorrem, instrumentos de pescas, procedimentos de
capturas, mortalidade e outros. Foi utilizada uma cartilha com fotos de arraias de água doce que
serviram de base para que os entrevistados pudessem identificar as espécies. Observou-se que 100%
dos pescadores entrevistados visualizaram arraias de água doce no lago de Balbina durante as suas
atividades de pesca, reforçando a ideia de ampla distribuição desse grupo na região Amazônica.
Também foi retratado que os pescadores conhecem apenas o poderio das ferroadas dos
potamotrigonídeos, desconhecendo qualquer associação de exploração econômica das espécies. Os
registros dos pescadores é que 100% das arraias foram capturadas com o uso de linha e anzol
durante a pesca de espécies de tucunarés (Cichla spp.). Um total de 70% não sabe o que utilizar
para remediar ou que providencias tomar caso ocorra algum acidente com potamotrigonídeos. A
maioria dos pescadores (55%) afirmou que já consumiram carne de arraias e que essa possui sabor
similar ao da carne de frango. Apenas 5% dos entrevistados afirmou que foram acometidos por
acidentes com arraias de água doce, um registro baixo quando comparado a outras localidades.
Entre as espécies identificadas pelos pescadores entrevistados, Potamotrygon wallacei foi a que
apresentou o maior registro (42%), seguido por Potamotrygon schroroederi (21%), Potamotrygon
scobinae (16%), Potamotrygon motoro (11%), Paratrygon aiereba (5%) e Plesiotrygon iwamae
(5%). É possível concluir que existe uma diversidade significativa de potamotrigonídeos no Lago de
Balbina, segundo o conhecimento dos pescadores. A pesca negativa a exemplo do que ocorre em
outras localidades, também existe no Lago de Balbina. É importante que sejam adotadas medidas de
Educação Ambiental na localidade a fim de evitar sobrepesca e conservar os potamotrigonídeos.
Palavras-chave: Conservação; Potamotrigonídeos; Predação
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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo monitorar as quantidades dos íons de cálcio,
magnésio e potássio aceitáveis em águas de baixa salinidade, a fim de melhorar o desempenho
zootécnico do camarão cultivado. Foram analisados os parâmetros de dois viveiros existentes em uma
fazenda comercial localizada no município de Jaguaruana, microrregião do baixo Jaguaribe, Ceará.
As análises foram realizadas pelo Método Colorimétrico e utilizou-se o Fotômetro 9300 YSI e, estas
foram feitas no laboratório da empresa Camarágua localizada no respectivo município. As coletas
foram realizadas pelo período da manhã, com garrafas pet com volume de um litro, e devidamente
identificadas, levadas ao laboratório e executado todo procedimento técnico. A alcalinidade dos
viveiros analisados encontrou-se adequada, esse resultado irá favorecer o tamponamento da água,
evitando altas variações de pH durante o dia. A dureza total encontrou-se abaixo do recomendado em
ambos os viveiros sendo necessário a aplicação de 400 a 500 kg/ha de gesso agrícola para o aumento
da dureza total. Os íons de cálcio e potássio foram aumentando durante o cultivo o que não era
esperado. Esse aumento parece ter sido devido ao melaço, visto que apresenta esses íons em sua
composição, em que o cálcio aparece com 7% e o potássio 4%. O potássio ficou abaixo de 40 mg/L
nos viveiros. Aplicações de sais minerais foram realizadas para corrigir as concentrações, em
consequência, a sobrevivência e a produção média aumentaram. O cultivo de camarão afastado das
regiões costeiras apresenta muitas vantagens, como o melhor controle sobre as doenças e sua
disseminação. É necessário o balanço iônico em águas de baixa salinidade, uma vez que a quantidade
disponível é insuficiente sendo necessário a adição em cultivos comercial. Recomenda-se para um
melhor desempenho zootécnico, que as concentrações iônicas fiquem entre 40 mg/L (cálcio), 35-40
mg/L (potássio) e 20 mg/L (magnésio).
.
Palavras-chave: Salinidade, Aquicultura, Carcinicultura.
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RESUMO: A comercialização de pescado vem se acentuado nos últimos anos em estabelecimentos
comerciais como os supermercados. Nesse sentido, o presente trabalho teve por objetivo analisar
sensorialmente o tambaqui, Colossoma macropomum, e o matrinxã, Brycon amazonicus,
comercializados em supermercados da cidade de Manaus, Amazonas. Foram realizadas visitas a
doze supermercados situados na cidade de Manaus, Amazonas, sendo analisados, no total, 30
exemplares de tambaqui e 30 exemplares de matrinxã. Os estabelecimentos foram analisados
quanto a proporção de gelo dos estoques de peixes, os valores comercializados e as espécies. A
análise sensorial dos peixes foi baseada em cinco aspectos: superfície e consistência, olhos,
brânquias, abdômen e odor. Foram atribuídas notas de 1 a 4, sendo atribuído ao pescado com maior
qualidade o valor 4. Para a análise do tambaqui foram investigados nove supermercados, na
verificação da superfície e consistência foram encontrados valores médios de 2,9 ± 0,8, dos quais
33% tiveram peixes com nota 2, 33% com nota 3 e outros 33% com nota 4. Na análise dos olhos
dos peixes foi encontrada a média de 2,6 ± 0,9, assim 11% obtiveram nota 1, 33% com nota 2, 44%
com nota 3 e 11% com nota 4. Nas brânquias dos peixes verificou-se média de 2,7 ± 0,7, assim 44%
obtiveram nota 2, 44% obtiveram nota 3 e 11% nota 4. Na análise do abdômen dos peixes foi
encontrada média de 3,1 ± 0,8, dos quais 33% alcançaram nota 4, 44% nota 3 e 22% nota 2. Na
investigação do cheiro do peixe encontrou-se média de 3,0 ± 1,0, assim 44% obtiveram nota 3, 33%
nota 4, 11% nota 2 e outros 11% nota 1. Em relação ao preço do peixe, 66% dos supermercados
entrevistando possuem preço de 7,99, 22% de 7,89 e 11% de 11,76. Para o perfil sensorial do
matrinxã foram investigados 5 supermercados, na análise da superfície e consistência verificou-se
média de 3,2 ± 0,8, dos quais 20% conseguiram nota 2, 40% nota 3 e outros 40% nota 4. Na
observação dos olhos do peixe obteve-se média de 3,2 ± 0,8, onde 40% alcançaram nota 3, outros
40% nota 4 e 20% nota 2. Nas brânquias encontrou-se média de 3,6 ± 0,9, assim 80% atingiram
nota 4 e 20% nota 2. No abdômen obteve-se média de 3,4 ± 0,9, onde 60% alcançaram nota 4, 20%
nota 3 e outros 20% nota 2. Na verificação do cheiro dos peixes obteve-se média de 3,8 ± 0,4, onde
80% conseguiram nota 4 e 20% nota 3. Na investigação do preço do peixe foi encontrada média de
11,5 ± 1,4, onde 40% custam 10,80, outros 40% 10,90 e 20% valem 13,95. O tambaqui e o matrinxã
comercializados nos supermercados de Manaus revelam boas condições segundo as análises
sensoriais.
Palavras-chave: Pescado; Qualidade; Supermercado
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RESUMO: O Amazonas é o maior produtor de peixe de água doce do Brasil, sendo o
peixe a principal fonte de alimento da região amazônica em relação a sua grande
disponibilidade, tendo como destaque na preferência do consumidor o tambaqui. O
presente trabalho teve como objetivo avaliar a variação e a origem do desembarque do
tambaqui (Colossoma macropomum) proveniente da piscicultura e do extrativismo, na
Feira da Panair, localizado na cidade de Manaus, centro oficial de comercialização de
pescado. Os dados são referentes à produção, esforço e os rios onde ocorreram as
capturas nos anos 2012 e 2013. Estas informações foram disponibilizadas pela Colônia
dos Pescadores Z12, que coletou os dados diariamente, no horário de comercialização
do pescado, abordando todos os barcos que atracaram no Porto da Panair. Os dados de
ciclo hidrológico foram coletados no porto de Manaus e por meio da Agência Nacional
de Águas (ANA). Após a análise dos dados coletados, pode-se constatar que durante o
período de 2012 mostrou sua CPUE menor que a do ano de 2013, respectivamente
1933,58 (Kg/barco dia) e 2570,92 (Kg/barco dia). Em relação ao desembarque da
espécie em estudo, houve variação com o ciclo hidrológico, sendo que seu maior
desembarque foi nos meses de setembro e outubro dos respectivos anos. A
produtividade mostrou ser menor em 2012 (6.155.800 Kg) quando comparado ao de
2013 (10.260.900 Kg). O desembarque de peixes advindo de piscicultura mostrou que a
produtividade cresceu de 2012 para 2013, sendo as médias respectivas para cada ano de
512.983 kg e de 855.075 Kg. De acordo com a análise feita em teste de t de Student há
diferença de produção por rio (p= 0,0000003), sendo a média de produção dos rios de
águas brancas em um valor de 2.710,215Kg e águas pretas em um valor de 1000kg. A
Análise de Variância efetuada apresentou diferença significativa no desembarque do
tambaqui em função do rio de origem (P>0,05), observando-se o rio Madeira,
proveniente de Rondônia, sendo diferente de todos os outros rios, obtendo a maior
média de produção.

Palavras-chave: Pesca na Amazônia, CPUE, Produção pesqueira.
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A espécie Macrobrachium amazonicum constitui um dos recursos pesqueiros mais importantes para as
populações ribeirinhas da região Norte do Brasil. É um crustáceo muito apreciado na culinária regional
e tem um papel de destaque no comércio, tornando-o uma das principais fontes de sustento para os
ribeirinhos Amazônicos. O presente trabalho tem como objetivo determinar o crescimento corporal da
espécie através da determinação da relação peso comprimento de Macrobrachium
amazonicum capturados no Rio Amazonas. As coletas foram realizadas em janeiro de 2019 no
Balneário Recanto da Aldeia localizado na Ilha de Santana, município de Santana, Amapá, Amazônia,
Brasil. Foram realizados arrastos a cada quatro horas durante um período de 24 h utilizando-se rede
de arrasto de praia com abertura de boca de 6 m, 8 m de comprimento de saco e malha de 6 mm entre
nós opostos. Em campo os animais foram triados, etiquetados e armazenados em sacos plásticos para
posterior acondicionamento em caixas térmicas com gelo. Em laboratório, foi determinado o sexo dos
indivíduos e com balança e paquímetro de precisão foram mensuradas as seguintes medidas
morfométricas: peso total (g), peso do abdômen (g), peso do cefalotórax (g), comprimento total (cm),
comprimento da carapaça (cm), comprimento do cefalotórax (cm) e comprimento do abdômen (cm). Os
dados foram organizados em planilhas eletrônicas, testados quantos aos pressupostos de normalidade
e homocedasticidade das variâncias e após isso submetidos a testes de regressão linear para a
determinação da relação peso comprimento para os espécimes capturados na ilha. O crescimento
corporal foi determinando com a análise do coeficiente alométrico segundo a equação y=ax+b. Foram
capturados 142 exemplares, sendo 68 machos e 74 fêmeas, destas 18 fêmeas estavam ovígeras. O
comprimento total médio atingido pelos machos foi de 6,83 cm com peso médio de 2,62 g e para
fêmeas o comprimento total médio foi de 7,66 cm e peso médio de 3,68 g. A equação obtida que
representa o crescimento da espécie para ambos os sexos foi y = 0,5825x + 5,4146, R²=0,7065. Para
os machos foi y = 0,6776x + 5,0577, R²=0,6955 sendo o comprimento total a variável que mais
influenciou o resultado, e para as fêmeas a equação de crescimento foi y = 0,5137x + 0,1987,
R²=0,9678, onde pode-se destacar o peso do abdômen das fêmeas como variável com maior
contribuição para a formação da equação. De acordo com o coeficiente alométrico linear, pode-se
inferir que o crescimento entre o peso e o comprimento total para a espécie M. amazonicum é do tipo
alométrico positivo (b>3), ou seja, a variação da massa corpórea é proporcional ao comprimento total
do indivíduo. Entretanto, para fêmeas ovígeras, o peso do abdômen contribuí fortemente para equação
de crescimento diferenciada, já que nesse caso ocorre o acréscimo de massa corporal nas fêmeas
com a geração e desenvolvimento dos ovos durante a reprodução. Assim sendo, a determinação do
crescimento da espécie na Ilha de Santana pode ser utilizada como base científica para compor
políticas de gestão, manejo e exploração sustentável desse recurso na Amazônia.

Palavras-chave: crescimento, crustáceo, camarão, Amazônia.
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MONITORAMENTO E MAPEAMENTO DA PESCA COMERCIAL
NO ENTORNO DO ARQUIPÉLAGO DE SÃO PEDRO E SÃO PAULO (ASPSP)
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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo analisar os dados de desembarques, ao longo de
uma série histórica de duas décadas de atividade pesqueira, no entorno do ASPSP, avaliando a atual
abundância relativa das espécies capturadas, além das suas tendências anuais e variações sazonais.
Foi ainda avaliada, em um grau muito maior de detalhamento, a distribuição das principais artes de
pesca empregadas para captura desses estoques, incluindo o seu posicionamento geográfico e
isóbatas de atuação, por meio de mapas georreferenciados, no intuito de se identificar as principais
áreas de pesca no entorno desse importante ecossistema insular. Os desembarques de pescado
oriundos da pesca praticada no entorno do ASPSP, entre 1998 e 2018 (21 anos), totalizaram
3.110,2 t, com os maiores valores tendo sido observados entre os anos de 2002 e 2004,
especialmente em 2003, quando foi registrado o pico de produção, próximo a 250 t. Após o ano de
2003, houve uma queda quase contínua dos desembarques, até 2013, quando foram registrados
valores próximos a 100 t (106 t), passando a oscilar, a partir de então, entre este patamar e as 182 t
desembarcadas em 2014. O índice de captura por unidade de esforço (CPUE) do grupo dos atuns
apresentou naturalmente os maiores valores, em razão de serem as principais espécies-alvo da
pesca, pelo menos até recentemente, exibindo, porém, variações anuais significativas (p < 2.2e-16).
Apesar de não existir um padrão claro na variação interanual da CPUE do grupo, os dados indicam
uma certa redução a partir do ano de 2011. As diferenças observadas na CPUE anual da cavala
impigem, Acanthocybium solandri, por sua vez, foram estatisticamente significativas (p=5.044e06), com o menor valor de mediana tendo sido observado em 2003, de maneira oposta ao registrado
para os atuns, e o maior valor no ano de 2016, quando os atuns, em contrapartida, apresentaram
valores reduzidos de CPUE. Entre as diferentes artes de pesca empregadas, a linha de mão de
superfície apresentou a maior diversidade de espécies, capturando 13 das 16 espécies identificadas.
Ao longo dos 125 lançamentos monitorados, foram observados 521 pontos de pesca, distribuídos
entre 50 e 350 m. Desse total, 54% foram lançamentos referentes ao corrico. A diminuição
significativa da captura dos atuns, em especial de 2012 em diante, muito mais do que uma variação
na abundância real dos estoques, provavelmente deve-se ao crescimento da população local de
tubarões. A partir da proibição de sua pesca em 2012, a densidade desses animais, em especial dos
tubarões da família Carcharhinidae, a exemplo do Carcharhinus galapagensis, aumentou
fortemente, praticamente inviabilizando a pesca da albacora-laje com atração luminosa durante a
noite. Recentemente, no ano de 2018, o ASPSP passou por uma importante mudança quanto à sua
condição, com toda a Zona Econômica Exclusiva no seu entorno tendo se transformado em uma
Área de Proteção Ambiental (APA), além de contar com um Monumento Natural (Mona), em seu
interior. Nesse sentido, os dados aqui reportados, são de extrema importância para que se possa
avaliar adequadamente quais os reais impactos da atividade pesqueira no ecossistema local.
Palavras-chave: Albacora-laje; Abundância relativa; CPUE; Mapa; Manejo.
Apoio: CNPq; CAPES.
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RESUMO: Devido à baixa seletividade de muitos aparelhos de captura, um número considerável
de espécies que não são alvo da pesca terminam sendo capturadas em grandes quantidades, como
fauna acompanhante, comprometendo a sua conservação. Tal cenário torna-se ainda mais grave
quando não se dispõe de informações sobre a biologia da espécie ou sobre a estrutura das suas
populações. Um exemplo típico de espécie intensamente capturada como fauna acompanhante pela
pesca artesanal no litoral norte de Pernambuco é a xira amarela, Haemulon squamipinna. A presente
pesquisa teve como objetivo investigar a biologia reprodutiva da xira-amarela, por meio de suas
características macroscópicas, além de gerar informações sobre a distribuição de tamanho e
proporção sexual de exemplares capturados pela pesca artesanal na Ilha de Itamaracá, litoral norte
do Estado de Pernambuco. As amostras foral coletadas mensalmente, entre dezembro de 2018 e
junho de 2019, tendo sido posteriormente levadas para o Laboratório de Oceanografia Pesqueira
(LOP) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), onde foram aferidos o
comprimento total (CT), comprimento zoológico (CZ) e comprimento padrão (CP). Posteriormente,
as gônadas dos espécimes foram coletadas, pesadas e também medidas, quanto a sua largura e
comprimento. Foram analisados 217 espécimes, dos quais 142 foram classificados como fêmeas e
75 como machos, resultando em uma proporção sexual F:M igual a 1,8: 1. As fêmeas apresentaram
CT variando de 14,0 a 19,9 cm (16,9 ± 1,2), enquanto o CT dos machos variou entre 13,8 e 19,2 cm
(16,6 ± 1,2). Os valores do coeficiente de alometria (b) referente às fêmeas foi de y = 0,0305x2,7526 e
para os machos de y = 0,0245x2,8272. Ambos os sexos correspondem ao crescimento alométrico
negativo, indicando que a espécie tende a ser mais alongada. A relação peso x comprimento se
mostrou positiva, com os valores obtidos de R² de 0,89 para os machos e 0,82 para as fêmeas. A
variação da média do Índice Gonadossomático (IGS) apresentou seus maiores valores entre os
meses de dezembro e fevereiro, passando a declinar a partir de março. A despeito de incipientes, os
dados parecem indicar uma maior atividade reprodutiva nos meses do verão, embora seja ainda
necessário se coletar gônadas de todos os meses do ano para que se possa compreender
adequadamente a sazonalidade no ciclo reprodutivo de H. squamipinna capturada no litoral norte de
Pernambuco.
Palavras-chave: Biologia reprodutiva, espécie não-alvo, conservação.
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RELAÇÃO PESO - COMPRIMENTO DE TRÊS ESPÉCIES DE PIRANHAS EM LAGOS
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RESUMO: A relação peso-comprimento é uma ferramenta útil e empregada em estudos de
biologia e ecologia pesqueira, permitindo estimar o bem-estar das espécies. Este trabalho teve como
objetivo estimar a relação peso-comprimento e identificar padrões de crescimento para três espécies
de piranhas de lagos manejados da várzea amazônica. Foram realizadas cinco pescarias
experimentais em seis lagos nos anos de 2015, 2017 e 2018. Para as coletas foram utilizadas rede de
emalhar com diferentes tamanhos de malha (30 a 120 mm entre nós opostos), sendo disposta duas
baterias de malhadeira em cada lago, com despesca realizada a cada seis horas. Os peixes foram
identificados em campo. Posteriormente, foi realizada a biometria das espécies para obtenção dos
dados de peso total (Pt), em gramas e comprimento padrão (Cp), em centímetros, utilizando
ictiômetro. Para a estimar os parâmetros da relação peso-comprimento foi utilizada a equação:
Pt=a*Cpb, onde “Pt” corresponde ao peso total do indivíduo, “Cp” o comprimento padrão, “a” e “b”
o intercepto e o coeficiente angular, respectivamente, da regressão que caracteriza a relação pesocomprimento. Os parâmetros da relação peso-comprimento foram estimados no software R, usando
estimação não-linear pelo método de itereção de Levenberg-Marquardt. A relação pesocomprimento apresentou alto grau de determinação para todas as espécies analisadas, com r2
variando de 0,865 a 0,926. O parâmetro “a” variou de 0,036, para Serrassalmus maculatus, a 0,214
para Serrasalmus rhombeus. Os valores de “b” variaram de 2,32 a 3,02, para Serrasalmus rhombeus
e Serrassalmus maculatus, respectivamente. O alto valor de r2 indica que até 92,6% da variação do
peso é explicada pela variação do comprimento e as espécies Pygocentrus nattereri e Serrasalmus
maculatus apresentaram maior relação entre a variação do peso corporal e a variação do
comprimento corporal.
Palavras-chave: ecologia pesqueira; padrões de crescimento; coeficiente de determinação, fator de
condição.
ABSTRAT: The length‐weight relationship is a useful tool used in studies of biology and fishing
ecology, allowing to estimate the care of the species. This study objective was determine the
length‐weight relationship and to identify growth patterns for three piranhas species from
Amazonian floodplain managed lakes. Five experimental fisheries were conducted in six lakes in
during 2015, 2017 and 2018 years. The collect fish using gillnet with differnt mesh sizes (30 to 120
mm between opposite knots), with collect in each six hours. All individuals were weighed (total
body mass, g) and measured (standard length, cm) immediately after catches. The parameters
length-weight was utilized the equation: Pt=a*Cpb, where “Pt” is body total each individual, “Cp” is
standard length, “a” and “b” are the intercept and angular coefficient, respectively, of regression.
The analysis was realized in Software R, using nonlinear estimation using the Levenberg-
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Marquardt. The length‐weight relationship to show hight level of determination for all species
analyzed, with r2 range of 0.865 to 0.926. The “a” parameter range of 0.036, for Serrassalmus
maculatus, to 0.214 for Serrasalmus rhombeus. The valors of “b” range of 2.32 to 3.02, for
Serrasalmus rhombeus and Serrassalmus maculatus, respectively. The hight value of r2 show
92,6% of weight variation is explain for the lenght, and the species Pygocentrus nattereri and
Serrasalmus maculatus to show greater relationship between variaton body weight and the variation
body length.
Key words: Fishing ecology; lenght patterns; determination coefficient; condiction factor.

1- INTRODUÇÃO
Dentre a diversidade e abundância de peixes que habitam os ambientes de várzea, o grupo
pertencente à ordem dos Characiformes destaca-se por ser um dos principais grupos de peixes
presentes na produção pesqueira desembarcada na região Amazônica (BATISTA et al., 2004;
IBAMA, 2007). Grande parte dessas espécies apresentam médio porte e são bastante abundantes em
pequenos tributários e outros habitats aquáticos, tornando-os um grupo representativo para atividade
pesqueira nesses ambientes (SOARES et al., 2008, IBAMA, 2007).
O processo de enchente e vazante é essencial no controle da riqueza, diversidade e a
abundância em rios com grandes planícies de inundação (JUNK et al., 1989), como é o caso da
bacia do rio Solimões. As zonas de transição aquáticas/terrestres, propiciada pelo pulso de
inundação são fontes alimentares ricas e diversificadas que sustentam uma fauna aquática (JUNK,
1980; RESENDE, 2008). Durante os períodos de águas altas ocorre o aumento na oferta de
alimento para muitas espécies, locais de refúgio, de reprodução e de abrigo para os diferentes tipos
de organismos (SANTOS e FERREIRA, 1999; CLARO – Jr et al., 2004).
No que se refere a grupos tróficos de peixes presentes na várzea, os peixes piscívoros são
frequentes e considerados, “melhoradores biológicos”, pois tem importância básica na manutenção
da saúde das comunidades naturais através da remoção de indivíduos debilitado e menos ágeis e,
portanto, mais vulneráveis (SIMON, 1983; POPOVA, 1978; NOWLIN et al., 2006), podendo
alterar o comportamento de suas presas (WOOTTON, 1990). Paine, (1966) aborda que os
ecossistemas tropicais possuem uma maior quantidade e diversidade de espécies carnívoras e que a
predação contribui para a redução da competição entre espécies, manutenção da diversidade e evita
o monopólio espacial que uma determina espécie pode causar.
Um dos parâmetros importantes em estudos de biologia pesqueira e ecologia é a relação pesocomprimento, que tem se mostrado uma ferramenta útil, tornando-se assim, um instrumento
fundamental para elaboração de programas envolvendo o uso e gestão de recursos pesqueiros (LE
CREN, 1951; SANTOS, 1978; GOMIERO e BRAGA, 2003; LEMOS et al., 2006). Esta relação
permite estimar o peso por meio do comprimento e vice-versa e a análise do ritmo de crescimento
através do coeficiente alométrico (θ) (AGOSTINHO e GOMES, 1997), mostrando possíveis
mudanças na forma do corpo ao longo do desenvolvimento ontogenético (BRAGA, 1993; SANTOS
et al., 2002). Essas mudanças podem ocorrer por influência endógena e exógena (ROCHA et al.,
2006). Além disso, o estudo da relação peso- comprimento permite estimar o grau de estresse e as
mudanças ambientais nas espécies com uma extensa distribuição geográfica (BOLGER e
CONNOLLY, 1989).
Diante disso, esse estudo teve como objetivo estimar a relação peso-comprimento para três
espécies de peixes da ordem characiformes, Pygocentrus nattereri (Kner, 1858), Serrasalmus
maculatus (Kner, 1858) e Serrasalmus rhombeus (Linnaeus, 1766).
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2- MATERIAL E MÉTODOS
Os peixes foram coletados em seis lagos de várzea manejados, localizados na Ilha da
Paciência, município de Iranduba, Amazonas, Brasil, sendo: 1-Piranha (03º16’57.3”S e
60º13’20.0”W), 2-Porção (03º18’53.1”S e 60º11’10.5”W), 3-Baixo (03º18’09.0”S e
60º13”35.4”W), 4-Cacau (03º18’32.9”S e 60º12’54.1”W), 5-Preto (03°18’33.0’’S e
60°13’09.5’’W) e 6-Sacambú (03º18’46.0”S e 60º13”19.0”W) e (Figura 1). Estes lagos estão
situados no interior de uma ilha do trecho inferior do rio Solimões, caracterizados por serem típicos
lagos de várzea conectados sazonalmente com o rio Solimões.

Figura 1. Imagem da área de estudo, localizada no município de Iranduba – AM.

Foram realizadas cinco pescarias experimentais em cada lago, nos anos de 2015, 2017 e 2018,
em habitats como área aberta dos lagos e próximo a banco de macrófitas aquáticas. O apetrecho de
pesca utilizado foi a rede de emalhar com diferentes tamanhos de malha (30 a 120 mm entre nós
opostos). As coletas ocorreram por um período de quatro horas ao amanhecer e quatro horas no fim
de tarde.
Os peixes foram identificados em campo, com auxílio de chaves dicotômicas. Posteriormente,
foi realizada a biometria das espécies para obtenção dos dados de peso total (Pt), em gramas, com
auxílio de uma balança digital e comprimento padrão (Cp), em centímetros, utilizando ictiômetro.
Para a estimação dos parâmetros da relação peso-comprimento foi utilizada a equação:
Pt=a*Cpb (LE CREN, 1951) onde “Pt” corresponde ao peso total do indivíduo, “Cp” ao
comprimento padrão, “a” e “b” o intercepto e o coeficiente angular, respectivamente, da regressão
que caracteriza a relação peso-comprimento. Os parâmetros da relação peso-comprimento foram
estimados no software R, usando estimação não-linear pelo método de interação de LevenbergMarquardt.
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram medidos e pesados 386 indivíduos da ordem Characiformes, distribuídos em 1 (uma)
família e 3 (três) espécies. O número de espécimes variou de 31 a 206, para Serrasalmus rhombeus
e Pygocentrus nattereri, respectivamente. O número de indivíduos, as variações de tamanho e peso
de todas as espécies, os parâmetros a e b e o coeficiente de determinação (r2) da relação pesocomprimento podem ser observados na (Tabela 1). As análises para todas as espécies foram feitas
para sexos agrupados, visto que o n para sexos separados foi muito baixo.
O coeficiente de determinação (r2) é um parâmetro que indica quanto de variação da variável
dependente está associada com a variação da variável independente (HOSOKAWA e SOUZA,
1988). Portanto, os altos valores de r2 indicaram que a variação do peso corporal é explicada pela
variação do comprimento corporal das espécies analisadas (ROCHA et al., 2005).
Os valores de a e b, para todas as espécies estudadas, foram inferiores aos valores encontrados
na literatura (FISHBASE, 1998; RUFFINO e ISAAC, 2000; BEVILAQUA et al., 2010;
GIARRIZZO et al., 2011, 2015; BATISTA-SILVA et al., 2014; DIEB-MAGALHÃES et al., 2015)
(Tabela 02).
O parâmetro “a” representa, biologicamente, o fator de condição, ou seja, o grau de bem-estar
do peixe. Os elevados valores encontrados e, consequentemente, um melhor grau de bem-estar
apresentado pelas espécies estudadas, quando comparado com os trabalhos de Rufino e Isaac
(2000), Batista-Silva et al. (2014), Giarrizzo et al. (2015) e Dieb-Magalhães et al. (2015), podem ser
explicados pelo fato dos peixes terem sido coletados em maior abundância (n-amostral) nos
períodos de águas baixas. Nesse período, os peixes predadores despendem menos energia na
procura por alimento, visto que há maior oferta, pois as presas estão mais aglomeradas.
Tabela 1. Parâmetros da relação peso-comprimento de três espécies de peixes coletados em lagos de várzea manejados
da Amazônia Central, Brasil.
Comprimento Padrão (cm)

Peso Total (g)

Parâmetros da relação

Família/Espécie
a

B

r2

132,18±81,19

0,080

2,789

0,926

48,40±33,35

0,036

3,020

0,919

N

Min

Max

Média±DP

Min

Max

Média±DP

Serrasalmidae
Pygocentrus nattereri (Kner 1858)

206

7,00

20,00

13,70±3,01

10,00

343,00

Serrasalmidae
Serrasalmus maculatus (Kner, 1858)

149

5,00

16,50

10,27±2,34

6,00

164,00

Serrasalmidae
31
9,50 21,00 13,84±2,36 26,00 240,00 99,13±46,30
0,214 2,320
Serrasalmus rhombeus (Linnaeus, 1766)
N = número de espécies coletadas; Min = comprimento e/ou peso mínimo; Max = comprimento e/ou peso máximo; DP
= desvio padrão; a, b, r2 = intercepto, coeficiente angular e coeficiente de determinação da relação peso-comprimento,
respectivamente, com nível de confiança de 95%.
Tabela 02 – Parâmetros da relação peso-comprimento estimado para espécies de piranha.

Espécies

Autor

a

b

r2

Serrassalmus maculatus

Giarrizzo et al., 2011
Batista-Silva et al., 2014
Dieb-Magalhães et al., 2015

0.022
0.015
0.020

2.990
3.220
3.240

0.950
0.990
0.980

0,865
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Serrassalmus rhombeus

Pygocentrus nattereri

Giarrizzo et al., 2011
Giarrizzo et al., 2015
Giarrizzo et al., 2015
Rufino e Isaac, 2000
Bevilaqua et al., 2010
Batista-Silva et al., 2014

0.004
0.007

3.350
3.340

0.980
0.980

0.010
0.019
0.037
0.035

3.310
3.130
3.030
3.060

0.980
0.900
0.690
0.930

A relação peso-comprimento apresentou alto grau de determinação para todas as espécies
analisadas, onde os menores valores de r2 foram 0,865 para Serrasalmus rhombeus, 0.919 para
Serrasalmus maculatus e 0,926 para Pygocentrus nattereri (Tabela 01). As espécies Serrasalmus
maculatus e Pygocentrus nattereri apresentaram tipo de crescimento alométrico negativo (b<3),
com exceção para Serrasalmus rhombeus que apresentou crescimento isométrico (b=3) (Figura 02).
A equação da relação peso-comprimento pode fornecer informações a respeito do crescimento
relativo de uma determinada espécie, onde os valores estimados do coeficiente de angulação “b”
podem variar de 2,50 a 3,50 (LE CREN, 1951; CARLANDER, 1969) e/ou de 2,7 a 3,4 (FROESE,
2006). Essa variação de “b” ocorre em função de fatores bióticos e abióticos (LE CREN, 1951;
ORSI et al., 2002; GOMIERO e BRAGA, 2003; LEMOS et al., 2006). No geral, os valores de b
estimados no presente estudo estão dentro deste intervalo.

Figura 2. Relação peso-comprimento das espécies Pygocentrus nattereri, Serrasalmus maculatus e Serrasalmus
rhombeus.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP
21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

As diferenças apresentadas nos valores de “b”, entre os estudos, podem ser atribuídas a
diferentes fatores, como variações espaciais e temporais, número de espécimes examinados e
amplitude de comprimento das espécies capturadas (TESCH, 1971; WEATHERLEY e GILL, 1987;
MOUTOPOULOS e STERGIOU, 2002).
Segundo Clark (1928), os valores de “b” só podem ser comparados diretamente se b for ou
não estatisticamente diferente de 3. No entanto, a e b não são estocasticamente independente. Esses
parâmetros são negativamente correlacionados. Assim, quando a aumenta (mais disponibilidade de
alimento) b diminui e vice-versa, então b não é constante (PETRERE Jr., comunicação pessoal).
4- CONCLUSÃO
Sendo Serrasalmus rhombeus, Serrasalmus maculatus e Pygocentrus nattereri espécies
abundantes, frequentes e consideradas “melhoradoras biológicos”, pois tem importância básica na
manutenção da higidez da cadeia trófica, por meio da remoção de indivíduos debilitado, menos
ágeis e, consequentemente, mais vulneráveis. Portanto, informações básicas sobre a biologia
pesqueira de espécies importantes comercialmente, como as piranhas, são fundamentais para
embasamentos futuros para a gestão destes recursos pesqueiros.
5- AGRADECIMENTOS
Ao apoio técnico por pescadores que auxiliaram as coletas em campo. A CAPES pela bolsa
concedida aos alunos de pós graduação. Aos projetos financiados pelas agencias de apoio CNPq e
FAPEAM que deram suporte a pesquisa.

6- REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
AGOSTINHO, A. A.; GOMES, L. C. Manejo e monitoramento de recursos pesqueiros:
perspectivas para o reservatório de Segredo. Reservatório de Segredo: bases ecológicas para o
manejo. EDUEM. Maringá-PR, Brazil, p. 319-364, 1997.
BATISTA, V. S.; ISSA, C.V. J.; VIANA, J. P. Exploração e manejo dos recursos pesqueiros da
Amazônia. In: Rufino, M. L. (ed.). A pesca e os recursos pesqueiros na Amazônia brasileira.
Manaus: Ibama/ProVárzea. p. 63 -152. 2004.
BOLGER, T.; CONNOLLY, P.L. The selection of suitable indices for the measurement and
analysis of fish condition. Journal of Fish Biology. v. 34, n. 2, p. 171-182. 1989.
CARLANDER, K. D. Handbook of freshwater fishery biology, Vol.1. The Iowa State University
Press, Ames, IA. 752 pp. 1969.
CLARO-JR, L.; FERREIRA, E.; Zuanon, J.; Araujo-Lima, C. O efeito da floresta alagada na
alimentação de três espécies de peixes onívoros em lagos de várzea da Amazônia Central, Brasil.
Acta Amazonica, v. 34, n. 1, p. 133-137. 2004.
DIEB‐MAGALHÃES, L.; FLORENTINO, A. C.; SOARES, MG Mota. Length–weight
relationships and length at first maturity for nine fish species of floodplain lakes in C entral A
mazon (A mazon B asin, B razil). Journal of applied ichthyology, v. 31, n. 6, p. 1182-1184, 2015.
FROESE, R. Cube law, condition factor, and weight-length relationships: history, meta-analysis
and recommendations. Journal of Applied Ichthyology 22(4): 241-253. 2006.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP
21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

GIARRIZZO, T.; BASTOS, D.; ANDRADE, M. Lenght-weight relationships for selected fish
species of Rio Trombetas Biological Reserve: a reference study for the Amazon basin. Journal of
Applied Ichthyology. 27, 1422–1424. 2011.
GOMIERO, L.M.; BRAGA, FMS. Relação pesocomprimento e fator de condição para Cichla cf.
ocellaris e Cichla monoculus (Perciformes, Cichlidae) no reservatório de Volta Grande, rio GrandeMG/SP. Acta Scientiarum 25:79-86. 2003.
IBAMA. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Estatística da
Pesca: Brasil. Grandes Regiões e Unidades da Federação. Brasília: IBAMA/Ministério do Meio
Ambiente. p. 151. 2007.
JUNK, W.J. Áreas inundáveis um desafio para limnologia. Acta Amazonica,10(4), pp 775- 795.
1980.
JUNK, W.J.; BAYLEY, P.B.; SPARKS, R.E. The flood pulse concept in river-floodplain systems.
in: DOGE, D.P. (ed.). Proc. Int. Large River Symp (LARS) – Can. Spec. Publ. Fish. Aquat. Sci.,
106, pp.110- 127. 1989.
LE CREN, E.D. The length-weight relationship and seasonal cycle in gonadal weight and condition
in the perch (Perca fluviatilis). Journal of Animal Ecology 20: 201-219. 1951.
LEMOS, J.R.G.; TAVARES-DIAS, M; MARCON, J.L.; LEMOS, P.E.M.; AFFONSO, E.G.;
ZAIDEN, S.F. Relação peso-comprimento e fator de condição em espécies de peixes ornamentais
do rio Negro, Estado do Amazonas, Brasil. CIVA (http://civa2006.org): 721-725. 2006.
MOUTOPOULOS, D.K.; STERGIOU, K.I. Length–weight and length–length relationships of fish
species from the Aegean Sea (Greece). Journal of Applied Ichthyology, v. 18, n. 3, p. 200-203.
2002.
NOWLIN, W.H.; DRENNER, R.W.; GUCKENBERGER, K.R.; LAUDEN, M.A.; ALONSO, G.T.;
JOSEPH, E.F.; SMITH, J.L. Gape limitation, prey size refuges and top-down impacts of
piscivorous largemouth bass in shallow pond ecosystem. Hydrobiol. 563:357-369, 2006.
PAINE, R. T. Food Web Complexity and Species Diversity. The American Naturalist. V. 1000, p.
65-75, 1966.
POPOVA, O.A. The role of predaceous fish in ecosystems. In Ecology of freshwater fish
production (S.D. Gerking, ed.). Blackwell Scientific, Oxford, p.215-249. 1978.
RESENDE, E.K. Pulso de inundação – processo ecológico essencial à vida no Pantanal. Embrapa
Pantanal. Documentos. 2008.
RICKER, W.E. 1975. Computation and interpretation of biological statistics of fish populations.
Department of Environment, Fisheries and Marine Service, Ottawa, ON. 382 pp.
ROCHA, M.A.; RIBEIRO, E.L.A.; MIZUBUTI, I. Y.; SILVA, L.D.F.; BOROSKY, J.C.; RUBIN,
K.C.P. Uso do fator de condição alométrico e de fulton na comparação de carpa (Cyprinus carpio),
considerando os sexos e idade. Semina: Ciências Agrárias, 26 (3): 429-434, jul./set. Londrina/PR.
2005.
ISAAC, V.J.; RUFFINO, M.L. Biologia pesqueira do tambaqui, Colossoma macropomum, no
Baixo Amazonas. In: Recursos Pesqueiros do médio Amazonas: biologia e estatística pesqueira.
Brasilia: Edicoes IBAMA, Coleção Meio Ambiente, Serie Estudos Pesca, 22. p. 65-88. 2000.
SANTOS, A.F.G.N.; SANTOS, L.N.; ARAÚJO, F.G.; SANTOS, R.N.; ANDRADE, C.C.; SILVA,
P.S.; ALVARENGA, R.J.; CAETANO, C.B. Relação peso-comprimento e fator de condição do
acará; Geophagus brasiliensis, no reservatório de Lajes, RJ. Revista Universidade Rural,
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Série Ciências da Vida, 22 (2): 115-121. 2002.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP
21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

SANTOS, E.P. Dinâmica de populações aplicada à pesca e piscicultura. EDUSP, São Paulo. 129 p.
1978.
SANTOS, G.M.; FERREIRA, E.J.G. Peixes da bacia amazônica. Estudos ecológicos de
comunidades de peixes tropicais, p. 345-373. 1999.
SIMON, N. Predators and prey. Joseph Malaby Dent, London. 1983.
SOARES, M.G.M.; COSTA, E.L; SIQUEIRA-SOUZA, F.K.; ANJOS, H.D.B.; YAMAMOTO,
K.C.; FREITAS, C.E.C. Peixes de lagos do médio rio Solimões. Manaus. EDUA. 176pp. 2007.
WOOTTON, R.J. Ecology of teleost fish. Chapman and Hall, London.1990.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

1

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHO E ASPECTOS REPRODUTIVOS DE Haemulon
aurolineatum (CUVIER, 1830), NO LITORAL NORTE DE PERNAMBUCO- BRASIL
Vanessa Gomes de Oliveira1; Ilka Siqueira Lima Branco Nunes2*; Joara Paula de Gouveia3;
Sidney Marcelo Victor de Andrade4; Paulo Guilherme Vasconcelos de Oliveira5;
Fábio Hissa Vieira Hazin6
1
2

vanessagomes050025@gmail.com. Graduanda em Ciências Biológicas com ênfase em Ambientais/UFPE.
iilkabranco@hotmail.com. Doutora em Recursos Pesqueiros e Aquicultura/UFRPE. 3joarapaula2016@gmail.com.
Graduanda em Ciências Biológicas com ênfase em Ambientais/UFPE. 4sidneymarcelo95@hotmail.com. Pósgraduação em Recursos Pesqueiros e Aquicultura/UFRPE. 5oliveirapg@hotmail.com. Professor Adjunto do curso de
Engenharia de Pesca/UFRPE; 6fhvhazin@terra.com.br. Doutor em Ciência Marinha/UFRPE.

RESUMO: A sobrepesca é certamente uma das principais ameaças para a conservação de
organismos marinhos, provocando, em alguns casos, declínios significativos de importantes
estoques pesqueiros. A grave falta de informações disponíveis sobre as espécies capturadas pela
pesca artesanal na costa brasileira amplifica significativamente essa ameaça. No Brasil,
especialmente na região nordeste, é praticamente inexistem informações sobre as espécies
capturadas pela pesca artesanal, situação que se agrava ainda mais quando a espécie não é alvo da
pesca, integrando a chamada fauna acompanhante. Nesse sentido, a presente pesquisa teve como
objetivo investigar a distribuição de tamanho e aspectos reprodutivos da sapurana, Haemulon
aurolineatum, a partir de espécimes capturados no litoral norte do estado de Pernambuco. Os
espécimes foram obtidos a partir da frota pesqueira artesanal, entre dezembro de 2018 e junho de
2019, tendo sido, então, encaminhados ao Laboratório de Oceanografia Pesqueira da UFRPE, onde
foram mensurados quanto ao seu comprimento total (CT) e peso total (PT). Posteriormente as
gônadas dos espécimes foram extraídas, pesadas, medidas e submetidas à análise macroscópica.
Durante o período citado, foram coletados 221 indivíduos, dos quais 143 (65%) foram classificados
como fêmeas e 74 como machos (33%), com apenas 2% da amostra não tendo sido classificada
quanto ao sexo. A proporção sexual entre os espécimes coletados foi igual a 2F:1M, com diferenças
estatisticamente significantes (p< 0.05). As fêmeas variaram de 14,0 a 21,0 cm de CT (18,5±1,3),
enquanto os machos apresentaram CT variando entre 13,1 e 22,0 cm (19,1±1,2). Para ambos os
sexos, a maior frequência de comprimento concentrou-se entre as classes de 19,0 a 22,0 cm. O PT
para as fêmeas variou entre 37,77 e 126,74 g (88,09± 16,0), enquanto que para os machos essa
variação foi de 29,61 g a 124,49 g (95,24±15,3). A relação peso x comprimento, de ambos os sexos,
apresentou uma alta correlação, com os coeficientes de determinação de 0,9 e 0,8, respectivamente
para fêmeas e machos. Para ambos os sexos, o maior número de indivíduos (45%) se encontrava no
estágio em maturação, seguido do estágio maduro (37%), indicando que a maior parte da amostra
analisada correspondia a indivíduos adultos. De acordo com a variação mensal do Índice
Gonadossomático (IGS), foi registrada uma maior atividade reprodutiva para as fêmeas nos meses
de fevereiro, maio e junho. A despeito de preliminares, os dados aqui apresentados poderão
contribuir para caracterizar a atual distribuição de tamanho e a atividade reprodutiva da Haemulon
aurolineatum, na região norte do Estado de Pernambuco, contribuindo, assim, para a sua
conservação.
Palavras-chave: Ambientes costeiros; Pesca artesanal; IGS.
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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo principal investigar as mudanças ocorridas nas
exportações brasileira de atuns e afins, e analisar se o volume de produção está em declínio em função
do tempo e se estas alterações refletem no preço relativo de mercado. No total, foram analisados 4.987
registros das cinco principais espécies comercializadas (albacora branca, laje, bandolim, bonito
listrado e espadarte) presente no sistema para consultas e extração de dados do comércio exterior
brasileiro-Comex Stat, entre 1997 e 2018. O preço médio por quilograma de peixe exportado foi
calculado por meio da razão entre a quantidade exportada e o valor total de comercialização do
produto. Os resultados apontaram que os volumes exportados pela indústria brasileira, a partir de
2013, apresentam-se estabilizados em cerca de 8 mil toneladas e valor estimado em US$ 30 milhões,
com maiores volumes de exportação direcionado para o bonito listrado. É notório também que a
forma de comercialização é voltada para o abastecimento do mercado de enlatados e de Sashimi
destinado principalmente aos Estados Unidos e Espanha. Com relação ao valor do produto este é
altamente dependente da oferta e demanda do mercado tanto nacional como internacional. Concluise portanto que as alterações no histórico de exportação dos atuns e afins influenciam o mercado de
forma global, uma vez que esses animais possuem alto poder de migração e são negociados por uma
ampla rede de países.
Palavras-chave: Comércio; Pesca oceânica; Preço

ABSTRAT: The main objective of the present study is to investigate the changes in Brazilian tuna
and tuna like exports, and to analyze if the production volume is declining as a function of time and
if these changes reflect in the relative market price. In total, 4,987 records of the five main species
traded (albacore, yellowfin, bigeye, skipjack and swordfish) present in the system for consultation
and data extraction from the Brazilian foreign trade-Comex Stat, between 1997 and 2018, were
analyzed. The average price per kilogram of fish exported was calculated by the ratio between the
quantity exported and the total market value of the product. The results showed that the volumes
exported by the Brazilian industry, as of 2013, have stabilized at around 8 thousand tons and an
estimated value of US $ 30 million, with higher export volumes directed to the skipjack. It is also
noticeable that the form of marketing is aimed at supplying the canned and sashimi market destined
mainly to the United States and Spain. Regarding the value of the product, it is highly dependent on
national and international market supply and demand. It is therefore concluded that changes in the
export history of tuna and tuna like influence the market globally, since these animals have high
migration power and are negotiated by a wide network of countries.
Key words: Market; Ocean fishing; Price
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INTRODUÇÃO
Os recursos pesqueiros representam uma importante fonte de proteína animal para a população
mundial, contribuindo significativamente para a nutrição e saúde humana (DING et al., 2017;
JENNINGS et al., 2016). Produtos pesqueiros são comercializados globalmente e estão entre os itens
alimentares de maior valor de exportação no mercado internacional (MCCLANAHAN et al., 2015),
com faturamento anual de aproximadamente USD 326 bilhões e quantidade estimada em 171 milhões
de toneladas, que corresponde a cerca de 10% de todos os produtos comercializados (FAO, 2018).
A expectativa para os próximos anos é que a procura por produtos aquáticos aumente à medida
que a população mundial cresce, principalmente em países desenvolvidos, onde o poder aquisitivo e
a demanda por proteína animal é maior (BELLMANN et al., 2016; JENNINGS et al., 2016).
Paralelamente, com o crescimento populacional, ocorre o desenvolvimento e aprimoramento das
tecnologias de captura, aumento da eficiência das frotas e expansão das áreas pesqueiras tradicionais,
o que eleva a pressão sobre os ecossistemas marinhos (PAULY, 2018; DING et al., 2017).
Entre os principais exportadores de pescado encontram-se a União Europeia, Estados Unidos e
Japão, que em conjunto concentram 64% de toda captura comercializada (CAMPLING, 2016). Porém
nem todos peixes negociados por esses países são provenientes de suas Zonas Econômicas Exclusivas
– ZEEs. Grande parte é adquirida de países costeiros em desenvolvimento, sobretudo da América do
Sul e África, como por exemplo o Brasil, Peru e México (SMITH et al., 2010; DING et al., 2017;
WATSON et al., 2017).
É importante também salientar que nem todos os recursos pesqueiros são igualmente
valorizados, espécies como alguns atuns e peixes de bico apresentam alto valor de mercado e assim
são exportados para países com poder aquisitivos relativamente maior (WATSON et al., 2016;
GORDOA et al., 2017). Entre as principais espécies de atuns e afins de interesse comercial constam
a albacora branca (Thunnus alalunga), albacora bandolim (T. obesus), albacora laje (T. albacares),
bonito listrado (Katsuwonus pelamis) e o espadarte (Xiphias gladius) (ERAUSKIN-EXTRAMIANA
et al., 2019).
O valor de mercado de uma espécie determinará o investimento que os pescadores estão
dispostos a fazer para capturá-la e, portanto, quão fortemente a frota é direcionada, mesmo com baixa
abundância (PINNEGAR et al., 2002, PINNEGAR et al., 2006). Desta forma o entendimento do
histórico de captura e os aspectos relacionados ao mercado (como preço e demanda) tem papel
importante na gestão sustentável dos estoques pesqueiros. Porém, apesar de bastante recomendadas,
pesquisas com enfoque nas consequências ecológicas derivadas do desenvolvimento econômico
ainda são pouco utilizadas (PINCINATO e GASALLA, 2010; GEPHART e PACE, 2015).
Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo principal descrever as mudanças
ocorridas nas exportações da frota brasileira de atuns e afins, entre 1997 a 2018, e analisar as variações
temporais do volume de produção e comercialização, e se estas alterações refletem ou estão
correlacionadas ao preço relativo de mercado. Os resultados deste estudo fornece informações
valiosas para a futura gestão dos ecossistemas marinhos brasileiro.

2- MATERIAL E MÉTODOS
Banco de dados
As informações utilizadas nesse trabalho foram provenientes do sistema para consultas e
extração de dados do comércio exterior brasileiro-Comex Stat. O Comex Stat dispõem de dados
detalhados das exportações e importações brasileiras, extraídas do Sistema Integrado de Comércio
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Exterior-SISCOMEX, baseadas nas declarações de exportadores e importadores, divulgados
mensalmente.
As variáveis de interesse utilizadas para análise foram as classificações quanto espécie ou grupo
de espécies, os tipos de produtos comercializados, o peso do pescado (registrado em quilograma),
valor total de comercialização, expresso em dólares dos Estados Unidos (US$), na condição de venda
FOB (Free on board) e país de destino. No total foram analisados 4.987 registros de exportação das
cinco principais espécies de atuns e afins (albacoras branca, laje e bandolim, bonito listrado e
espadarte) capturadas e comercializadas a partir do Brasil entre 1997 e 2018.
Análises
O preço médio (𝑃̅) por quilograma de cada categoria de frutos do mar para os dados agregados
de toda a série temporal foi calculado por meio da razão entre a quantidade exportada e o valor total
de comercialização do produto:
𝑃̅ = ∑ 𝑃𝑖𝑗 𝑌𝑖𝑗 / ∑ 𝑌𝑖𝑗

em que 𝑌𝑖𝑗 é a quantidade comercial exportada da categoria de pescado 𝑖 no ano 𝑗, e
𝑃𝑖𝑗 é o preço total pago por essa categoria no ano j. O valor de 𝑃̅ é utilizado como indicador de
possíveis mudanças ocorridas na biomassa das populações de peixes investigadas, uma vez que o
preço deveria ser linearmente correlacionado com a quantidade exportada (PINNEGAR et al., 2002,
PINNEGAR et al., 2006). Todas as análises foram realizadas com o programa R versão 3.5.1 (R
CORE TEAM, 2018).
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Quantidade de atuns e afins exportada pelo Brasil
A quantidade de atuns e afins exportados entre 1997 e 2018 é apresentada na Figura 1. De
maneira geral, não houve muita variação quanto ao total agregado de espécies de atuns e peixes afins
até 2001, ano em que se atingiu pouco mais de 14 mil toneladas, exceto em 1999 em que foi exportado
cerca de 7 mil toneladas. Posteriormente, houve uma redução até 2008, quando passou apresentar um
crescimento acentuado até 2012, ano em que se registrou aproximadamente 17.698 toneladas de atuns
e afins exportados. Nos anos recentes, entre 2013 e 2018 houve pouca oscilação, com valores em
torno de 8000 toneladas, são aproximadamente menores em 25 % em relação a 1997, que marca o
início da série temporal.
Entre as espécies analisadas o bonito listrado é o teleósteo com maior volume de exportação,
seguido da albacora laje e do espadarte. A quantidade de bonito listrado, no início da série temporal,
era em torno de 6,5 mil toneladas, após 1998 foi observado uma queda no volume de exportação,
atingindo uma redução de aproximadamente 35% em 2008, seguido em tendência crescente até 2012,
quando atingiu seu valor máximo de exportação para todo o período. Após 2012 é registrada uma
nova queda até o fim da série temporal em 2018, quando atingiu uma redução de 40% no volume
exportado quando comparado ao ano de 2012.
Entre os atuns analisados, a albacora laje é a espécie mais exportada, principalmente a partir de
2000. Com relação a albacora branca esta foi bastante exportada entre os anos de 1999 a 2003 e
posteriormente em 2011 a 2013. Já a albacora bandolim apresentou baixa quantidade exportada, com
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tendência de incremento observado no fim da série temporal, entre 2015 a 2018. O espadarte passou
a ter sua exportação registrada somente a partir de 2007, apresentando tendências crescentes até 2011,
quando atingiu 1565,084 toneladas, posteriormente, entre 2012 a 2014, houve reduções consecutivas
no volume exportado. No entanto após esse período até o fim da série temporal, a exportação dessa
espécie voltou a subir, chegando em 2018 em 1552,252 toneladas de espadarte exportado.

Figura 1. Volumes (em toneladas) das principais espécies de atuns e afins exportados pelo Brasil
entre 1997 e 2018.

3.2 Formas de comercialização
Em relação a forma de comercialização, o bonito listrado é exportado em sua totalidade na
forma congelada (Figura 2). Na figura 3 são representadas as exportações das espécies do gênero
Thunnus separadas pela formas de comercialização. Nos três primeiros anos da série temporal é
verificado que as espécies, exportada no Brasil, eram em sua maioria registradas de forma agregada
sendo exportadas preferencialmente na forma congelada (90%). A partir dos anos 2000 o número de
registros agregados reduziram consideravelmente e os atuns passaram a serem reportados de acordo
com sua classificação a nível de espécie. De modo geral, grande parte das espécies do gênero Thunnus
são exportadas na forma congelada, com exceção da albacora bandolim que além de congelada é
também comercializada fresca ou refrigerada. Já o espadarte era inicialmente exportado
principalmente na forma congelada até 2012, quando passou a ser vendido predominantemente como
espadarte fresco ou refrigerado (Figura 4).

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

5

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

Figura 2. Distribuição do volume de exportação de bonito listrado por forma de comercialização,
entre 1997 e 2018.

Figura 3. Distribuição do volume de exportação de albacoras brancas (ALB), laje (YFT) e bandolim
(BET) por forma de comercialização, entre 1997 e 2018.

Figura 4. Distribuição anual de exportação brasileira de espadarte por forma de comercialização
entre 2007 e 2018.
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3.3 Países compradores

O bonito listrado é comprado principalmente pela Argentina e Espanha (Figura 5). Os principais
países importadores das albacoras são Espanha e Estados Unidos. Sendo as exportações destinadas a
Espanha mais frequentes no início da série temporal (de 1997 a 2007) e Estados Unidos a partir de
2008 (Figura 6).

Figura 5. Distribuição do volume exportado de bonito listrado por destino de exportação entre 1997
e 2018.

Figura 6. Distribuição anual das exportação brasileira das albacoras por destino de exportação entre
1997 e 2018.
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Na figura 7 é mostrado os principais países importadores de espadarte brasileiro, inicialmente a
maioria das capturas eram destinadas para o Espanha e a partir de 2013 para o Estados Unidos. A
mudança de Espanha para Estados Unidos pode ter relação com a mudança ocorrida na forma de
comercialização do espadarte exportado, reportada anteriormente.

Figura 7. Principais países compradores de espadarte exportado pelo Brasil, entre 2007 e 2018.

3.4. Valor comercial
O valor comercial total das espécies de atuns (Figura 8A) até 2010 apresentavam preço médios
total em torno de US$ 11 milhões, após esse período houve um incremento chegando a 30 milhões,
com pico de produção em 2012 de US$ 46 milhões. Essa tendência foi acompanhada pelo aumento
na exportação do bonito listrado e do espadarte e elevação do preço do quilograma das albacoras laje
e bandolim (Figura 8B).

Figura 8. Valor anual (A) e Preço médio (US$/kg) das principais espécies de atuns e afins exportadas pela
indústria brasileira entre 1997 e 2018 (B).
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As espécies de atuns e afins representam uma fonte crucial de emprego e renda para os países
desenvolvidos e em desenvolvimento (MCCLUNEY et al., 2019). Porém, apesar de sua importância
econômica e social, estima-se que cerca de um terço desses estoques estejam em situação de
sobrepesca ou estão sendo explorados em seu limite máximo sustentável, com agravante de uma
demanda de mercado relativamente alta (PONS et al., 2017).
No Brasil segundo os dados de 2007 a 2014, houve um acentuado declínio nos volumes das
exportações das espécies do gênero Thunnus, essa redução está fortemente relacionada com a
diminuição da biomassa dos estoques globais das albacoras laje e bandolim que se intensificou em
meados dos anos 2000 (ICCAT, 2019). Quedas nas capturas de albacora branca também são relatadas,
sendo estas atribuídas ao encerramento da atividade dos navios arrendados de origem asiática,
principais pescadores, em meados dos anos 2000 (HAZIN e TRAVASSOS, 2007).
A diminuição da oferta de atuns e afins em consequência da sobrepesca e por questões da
própria dinâmica pesqueira nacional influenciou diretamente no preço do pescado exportado. De
acordo com Pincinato e Gasalla (2010) os preços de um determinado produto tendem a aumentar
quando as quantidades disponíveis estão diminuindo devido a uma restrição de oferta, especialmente
no caso de frutos do mar que são recursos naturais.
Nesse estudo, foi verificado que as espécies T. obesus e T. albacares tiveram aumento no
preço de comercialização (US$/kg) à medida que o volume de exportação diminuía, esta falta de
sincronia entre o maior valor de venda e o pico de exportação sugere um caso típico de sobrepesca
econômica, em que a escassez corresponde ao máximo de rendimento (CLARK, 2006; PACE e
GEPHART, 2017). Já em relação ao bonito listrado e albacora branca mesmo com a diminuição da
exportação desses organismos o valor de mercado continuou baixo, sinal que a biomassa das
populações não se encontram em situação de sobrepesca.
A forma de comercialização do pescado também influencia no valor de mercado da espécies,
produtos frescos ou refrigerados apresentam maiores valores em comparação com os produtos
congelados. Outro fator importante é o mercado de destino, animais destinados a indústria de
enlatados requerem menor valor de mercado do que espécies direcionadas ao mercado de sashimi
(MCCLUNEY et al., 2019).
De modo geral, embarcações que utilizam redes de cerco com retenida, redes de emalhar e vara
e isca-viva capturam bonito listrado e albacoras, essas espécies são destinadas em sua totalidade para
a indústria de enlatados. Navios que utilizam espinhel e linha de pesca capturam espécies na fase
adulta, entre elas as albacoras e espadarte, sendo direcionadas ao mercado de sashimi (MCCLUNEY
et al., 2019).
Questões relacionadas às medidas de conservação implementadas pelos órgãos responsáveis
pela gestão e preservação desses recursos pesqueiros, como por exemplo a determinação de limites
de capturas formais ou informais, podem também impactar nos preços globais do produto, mesmo
em países isentos dessas medidas de manejo (SUN et al., 2017), uma vez que a maioria das espécies
de atuns realizam grandes migrações, fazendo com que seus estoques sejam compartilhados por
diversos países (PAULY, 2018). Desta forma a diminuição das exportações de uma região, alteraria
os preços das commodities e as importações em outras regiões (GEPHART et. al., 2016).
4- CONCLUSÃO
As exportações brasileiras de atuns e afins desde de 2013 encontram-se estabilizadas com
produção em torno de oito mil toneladas e receita anual de aproximadamente US$ 30 milhões. Sendo
as maiores exportações as de bonito listrado. É notório também que a forma de comercialização é
voltada para o abastecimento do mercado de enlatados e de Sashimi destinado principalmente aos
Estados Unidos e Espanha. Com relação ao valor do produto este é altamente dependente da oferta e
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demanda do mercado tanto nacional como internacional. Outro fator importante é o estado de
conservação das populações exploradas, uma vez que esses animais são espécies migradoras de
interesse global, desta forma modificações nos níveis de biomassa das populações pesqueiras alteram
toda rede mundial de comercialização da espécie, tendo como indicador econômico a elevação do
preço do produto em detrimento do declínio das capturas.
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INFLUÊNCIA DA ÁREA DE DRAGAGEM SOBRE A ABUNDÂNCIA DA ICTIOFAUNA,
NAS ESTAÇÕES SECA E CHUVOSA DO MÉDIO RIO RIBEIRA DE IGUAPE - SP
Julia Myriam de Almeida Pereira¹*; Rinaldo Antonio Ribeiro Filho¹; Rafael Augusto
Franzim Ambrosio²; Edilson Dias Moreira²; Matheus dos Santos Castro²; Pedro Tedesco
Neto² Gabriel Vilasboa Barquete², Almir Oliveira Silva², Kelly Cabral de Lima².
¹ Docente do curso de Engenharia de Pesca, Unesp/SP/julia.pereira@unesp.br; ² Discente do curso de Engenharia de
Pesca, Unesp/Registro.

RESUMO: O rio Ribeira de Iguape, localizado no sul do estado de São Paulo, tem grande
importância econômica, devido ao fornecimento de água aos munícipios adjacentes, atividades de
bananicultura e extração de minérios (areia), entre outros. Em suas águas, também ocorrem
pescarias artesanais e esportivas, as quais garantem sustento de diversos níveis sociais da região.
Contudo, atividades recreativas consideradas inofensivas ao meio ambiente, como a pesca
esportiva, são agora vistas potencialmente prejudiciais, no que tange a presença de pescadores no
entorno do corpo hídrico, podendo causar erosão nas margens, poluição da água e até mesmo,
degradação da paisagem. Diante disso, o objetivo deste projeto foi avaliar o impacto das ações
antrópicas (pesca e mineração) sobre os recursos do Médio Rio Ribeira de Iguape. Realizou-se 25
campanhas de pescarias no período de 2014 a 2018, com o intuito de obter amostras de campo nas
estações chuvosa e seca. As amostras entre os anos visaram comparar os dados ao longo do tempo e
as possíveis diferenças na composição das espécies de peixes, capturados com redes de emalhar
com aberturas de 15, 25, 35, 40, 50 e 60 e 80 mm (entre nós adjacentes), com 10m de comprimento
e coeficiente de entralhamento de 50%. O esforço empregado foi de 24 horas, com as despescas a
cada 12 horas. Após as despescas, informações necessárias eram levantadas e a biometria realizada.
Entre outubro de 2014 e novembro de 2018 foram capturados 975 indivíduos, cujo peso total foi de
147940,9g (Peso médio = 166,04g; SD=472,05g), pertencentes as ordens Characiformes,
Clupeiformes, Perciformes e Siluriformes, com predominância dos Characiformes, com captura de
306 indivíduos e biomassa de 60312,5 g (Peso médio = 197,1g; SD=727,65g). A análise de cpue
por estação do ano teve o maior valor na estação seca (cpue=2,02g/m²/h), enquanto a estação
chuvosa o valor obtido foi de1,73g/m²/h. O estudo de cpue ao longo do período amostrado revelou a
mesma tendência para os anos 2015 e 2016, com valores de cpue de 1,65g/m²/ e 2,88g/m²/h,
respectivamente. Nos anos 2017 e 2018 os valores de cpue na estação chuvosa foram superiores,
com 2,51g/m²/h e 5,77g/m²/h, respectivamente. Já a análise por local de pescaria mostrou maior
valor no Ponto 1, sem interferência da dragagem (cpue= 1,74 g/m²/h), enquanto que no Ponto 2, foi
de 1,68 g/m²/h. Essa tendência foi observada nos anos 2014,2015 e 2016. Já em 2017 e 2018, os
valores no Ponto 1 foram superiores, com 2,52 g/m²/h e 2,82 g/m²/h, respectivamente. Conforme
notado, nos anos de 2014 a 2016, as maiores capturas foram na estação seca e sem interferência da
dragagem. Em contrapartida, nos anos de 2017 e 2018, na estação chuvosa e com influência da
dragagem. Portanto, observa-se um ambiente dinâmico e diversificado, com regimes pluviométricos
marcantes, refletindo na hidrodinâmica local e abundância das espécies, sendo necessário conhecêlo, afim de fornecer informações sobre os possíveis efeitos da atividade de mineração no trecho
estudado.
Palavras-chave: Pesca, cpue, ecologia, limnologia
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REPRODUÇÃO E LARVICULTURA DE LAMBARIS EM PEQUENAS
ESTRUTURAS
Gabriel da Silva Barros1*; Camilla Gemima de Proença Ferreira1; Gabriel Andrade da
Silva Pereira1; Odair Diemer1.
1*dasilvabarrosgabriel001@gmail.com, Curso de Engenharia de Pesca do Instituto Federal de Educação do
Mato Grosso do Sul (IFMS) campus Coxim.

RESUMO: O estudo teve como objetivo realizar uma revisão da literatura sobre a
reprodução e larvicultura de lambaris em pequenas estruturas, com ênfase em técnicas
reprodutivas, alimentação e densidade de estocagem. A pesquisa foi de caráter exploratório
conduzido por meio de seleção bibliográfica no periódicos da CAPES e na base de dados do
Google Acadêmico. Na reprodução a técnica mais empregada é a indução artificial por
hipofisação com a fertilização natural em caixas de água e para avaliar a viabilidade dessa
técnica foi montado uma estrutura experimental no IFMS campus Coxim, outros aspectos
relevantes são: a produção média de 2.000 alevinos por fêmea, a dose de 6 mg.kg-1 extrato de
hipófise de carpa proporciona bons resultados, a temperatura afeta significativamente a
reprodução e os meses de novembro e dezembro são os melhores para a desova. Sobre a
alimentação das larvas foi verificado uma escassez de informações, de modo geral, a
utilização do Plâncton + Artemia, apresenta uma maior sobrevivência e crescimento. As
larvas podem ser povoadas em uma densidade de 250 a 300 indivíduos.m-3 por 15 a 20 dias
em caixas com uma sobrevivência média de 70% até a fase de alevino. Portanto, a reprodução
e a larvicultura de lambaris pode ser executada com eficiência em pequenas estruturas.
Palavras-chave: Astyanax lineatus, Artemia, Peixe Nativo.
ABSTRACT: The aim of this study was to review the literature on lambaris reproduction
and larviculture in small structures, with emphasis on reproductive techniques, feeding and
stocking density. The research was exploratory and conducted through bibliographical
selection in CAPES periodic and in the Google Scholar database. In reproduction, the most
commonly used technique is artificial induction by hypophysation with natural fertilization in
water tanks and to evaluate the viability of this technique an experimental structure was set
up at IFMS campus Coxim, other relevant aspects are: the average production of 2,000
fingerlings per female , the dose of 6 mg.kg-1 carp pituitary extract provides good results, the
temperature significantly affects reproduction and the months of November and December
are the best for spawning. There was a lack of information about larval feeding, in general,
the use of Plankton + Artemia has a higher survival and growth. Larvae can be populated at a
density of 250 to 300 individuals.m-3 for 15 to 20 days in water tanks with an average
survival of 70% until the fry phase. Therefore, lambaris breeding and larviculture can be
performed efficiently in small structures.
Key words: Astyanax lineatus, Artemia, Native fish.
1- INTRODUÇÃO
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O Pantanal ocupa 25% do território do estado de Mato Grosso do Sul, sendo o maior
santuário ecológico do mundo em número de espécies de aves e peixes, além de constituir a
maior planície inundável de água doce do planeta. Local que precisa ser preservado e
respeitado e a piscicultura praticada com responsabilidade pode trazer benefícios sociais,
econômicos e ambientais para a região. Para evitar praticas inadequadas na piscicultura
regional e, consequentemente danos ambientais irreversíveis, principalmente no uso de
espécies alóctones, é necessário o desenvolvimento de pacotes tecnológicos para a criação
das espécies nativas de maneira a torná-las atrativas para o aquicultor e o lambari apresenta
uma séria de características favoráveis para a piscicultura pantaneira.
O lambari tem grande potencial para a aquicultura pantaneira em razão de ser criada em
tanques com relativa facilidade, pois aceita alimentação artificial desde sua fase inicial. Além
de possuir um bom mercado consumidor, pois a carne é apreciada como petisco e como isca
para a pesca esportiva (NAVARRO et al., 2006). Todavia, uma das principais dificuldades
que retarda o avanço da lambaricultura é a falta de larvas em grande escala e de boa
qualidade (SANTINÓN et al., 2010). Nesse contexto, o estudo teve como objetivo realizar
uma revisão da literatura sobre a reprodução e larvicultura de lambaris em pequenas
estruturas, com ênfase em técnicas reprodutivas, alimentação e densidade de estocagem.
2- MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa de caráter exploratório foi conduzida por meio do levantamento e seleção
da bibliografia correspondente ao tema em questão, analisando os estudos produzidos e as
buscas foram realizadas no portal de Periódicos da CAPES e na base de dados bibliográficos
“Google Acadêmico”. Para a realização da busca foram utilizados como termos as
palavras-chave: Reprodução de lambari, alimentação de larvas de lambari e densidade de
estocagem.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na revisão sobre reprodução foi constatado que a técnica mais usada para reprodução
artificial é a hipofisação com a fertilização natural em caixas de água, sendo que foi montado
uma estrutural experimental no IFMS campus Coxim baseado nas recomendações de Sussel
(2016) para verificar a viabilidade da técnica (Figura 1).
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Figura 1. Estruturas usadas para reprodução de lambari
(imagem à esquerda) estrutura recomentada Sussel (2016),
(imagem à direita) estrutura montada no IFMS.

Estudos relatam que as principais características na reprodução artificial de lambari
são: a produção média de 2.000 alevinos por fêmea, a dose dupla de 6 mg.kg-1 extrato de
hipófise de carpa proporciona bons resultados, a temperatura afeta sua reprodução e os
meses de novembro e dezembro são os melhores para desova.
Sobre a alimentação das larvas foi verificado uma escassez de informações. Um dos
poucos trabalhos existentes foi realizado por Bertolini et al. (2017) analisando cinco dietas
diferentes: 1) Artemia sp., 2) Plâncton, 3) Ração, 4) Artemia sp. + plâncton e 5) Artemia sp.
+ plâncton + ração. Os autores observaram que as larvas de lambari Astyanax altiparanae
aumentaram de tamanho com o tempo, exceto para os peixes alimentados com Ração.
Ainda, as taxas de sobrevivência foram semelhantes para os peixes alimentados com as
quatro dietas e variou de 80,7±5,4% para (Artemia sp. + plâncton + ração); para 92,0±1,6%
(Artemia sp. + plâncton), mas diferiu dos peixes alimentados com Ração (17,7±5,8%). Os
resultados podem ser explicados pela melhor combinação de nutrientes e tamanhos de
partículas fornecidos pela Artemia sp + plâncton.
As larvas de lambari podem ser povoadas em uma densidade de 300 indivíduos.m2
por 15 a 20 dias, com uma sobrevivência média de 70% até a fase de alevino (FORESTI,
2001). No mesmo sentido, Silva et al. (2011) relata o uso de 250 larvas por m3.

De modo geral, as técnicas demonstradas nesta revisão podem contribuir para
execução de pesquisas futuras, já que se observa certa escassez de informações sobre o tema
e, portanto, evidencia a necessidade de desenvolver pesquisas aplicadas para o
aprimoramento da criação de lambaris em pequenas estruturas.
4- CONCLUSÃO
Em suma, a reprodução e a larvicultura de lambaris pode ser executada com eficiência
em pequenas estruturas.
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5- AGRADECIMENTOS
PROPI/IFMS e PROEX/IFMS.
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RESUMO: As mudanças climáticas estão se tornando cada vez mais recorrente no cotidiano,
principalmente em relação a alteração do gradiente térmico do ambiente, que é um importante fator
na regulação do metabolismo de diversas espécies. Essas alterações afetam diretamente a oferta de
proteína animal, em especial, dos reservatórios que desenvolvem atividades ligadas aquicultura e,
portanto, estudos que visam determinar as variáveis ambientais são necessários, a fim de encontrar a
capacidade de suporte do reservatório. Diante do exposto, o presente estudo teve por objetivo
analisar o comportamento sazonal da temperatura superficial do braço Ocoy, Lago Itaipu (PR) para
os períodos seco e chuvoso (Inverno e Verão) num intervalo de cinco anos (2014, 2015, 2016, 2017
e 2018) com o uso de imagens do satélite Landsat 8. Primeiramente foi gerada uma composição
falsa cor com as bandas 543 para delimitar a área de estudo. Posteriormente, foi realizado uma
conversão direta dos níveis de cinza da banda 10 para temperatura de superfície em graus Celsius
(°C) com o auxílio do plug-in “Semi-Automatic Classification” presente no software QGIS, versão
2.4. A partir dos dados obtidos, gerou-se gráficos para observar as temperaturas mínimas, máximas
e médias do reservatório para cada período analisado visando identificar a amplitude térmica e a
variação térmica para os períodos seco e chuvoso por meio do cálculo do desvio padrão. No verão,
os valores médios foram de 23,76 °C ± 1,62 enquanto que no inverno de 19,30 °C ± 1,34. Ao se
analisar os valores mínimos, máximos e médios de temperatura em conjunto com a análise espacial
da distribuição de temperatura é possível concluir que o reservatório apresenta um gradiente
térmico adequado para o desenvolvimento de atividades aquícolas para diversas espécies e
condizentes com a sazonalidade natural do ambiente, não tendo sido verificado mudanças
significativas do clima para o período analisado quando se avalia a dispersão dos dados
temperatura.

Palavras-chave: Limnologia, Landsat, Verão, Inverno, USGS.
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MONITORAMENTO PRÉVIO DA ICTIOFAUNA EM UM SISTEMA DE CULTIVO EM
TANQUE REDE
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RESUMO: O presente trabalho é parte do projeto “Monitoramento ambiental do cultivo de tilápia
(Oreochromis niloticus) em tanques rede no Reservatório de Itaipu/Parque Aquícola Ocoy: Bases
para produção sustentável”. Foi avaliada a heterogeneidade espacial e temporal da fauna de peixes
no período de pré-implantação do sistema de produção de tilápias em tanques-rede, a fim de se
gerar informações que subsidiem futuras simulações da capacidade de suporte no reservatório. Foi
realizado o monitoramento de ictiofauna a partir de amostragens realizadas na área de cultivo
(APO11) e em mais três localidades, sendo elas: uma estação localizada a aproximadamente 1000
metros a montante do centro de produção (APO11_M); a aproximadamente 1000 metros a jusante
(APO11_J); e o ponto controle (APO11_C), localizado em área sem interferência hidrodinâmica do
delineamento experimental, totalizando 04 estações. Para tanto, foram realizadas pescarias
científicas entre 2016 e 2019, com redes de espera (malhas 15, 25, 35, 45, 60, 80, 100, mm entre
nós, com 1,5m de altura e 20m de comprimento cada), expostas por um período de 24 horas. Os
peixes capturados eram submetidos a solução com benzocaína para eutanásia, separados em sacos
identificados para posterior tomada de informações biométricas e taxonômicas. Aos dados coletados
em campo, foi aplicada uma ANOVA para verificação das possíveis diferenças estatísticas entre as
capturas (peso-g) e as variáveis categóricas (ano, campanha e local), com análise de normalidade
dos resíduos (teste de Lilliefors). Durante as operações de captura, as espécies mais abundantes
foram a autócone Hemiodus orthonops (29,11kg), com hábitos detrítivos; a alóctone Plagioscion
squamosissimus (4,06kg), com hábitos carnívoros e a autóctone Rhaphiodon vulpinus (20,86kg),
com hábitos pisciívoros. Vale destacar que algumas espécies alóctones e exóticas também estiveram
presente nestas capturas e já tem ocorrência descrita no reservatório de Itaipu, constituindo as
capturas de pescadores artesanais, por exemplo. As maiores capturas médias totais em peso (kg)
ocorreram no início do estudo, em 2016 (𝑃̅2016 =15,72kg), tendo sido este ano diferente
estatisticamente dos demais, pois as capturas médias declinaram no ano seguinte (𝑃̅2017=4,00kg),
voltando a aumentar em 2018 (𝑃̅2018 =6,30kg) e declinado em 2019 novamente (𝑃̅2019=1,72kg)
(p=0,000). Estas oscilações nas capturas podem ser decorrentes de possíveis variações ambientais
interanuais. A análise de capturas totais por Campanha mostrou as menores capturas médias na 3ª
Campanha (𝑃̅𝐶3 =3,38kg), tendo sido diferente estatisticamente das demais (p=0,029). Este período
de menores capturas coincide com a época do ano de temperaturas mais baixas e os dois fatores
podem estar relacionados. A análise por local de captura não foi significativa (p=0,673) e os
resíduos analisados tiveram distribuição normal (p=0,081), validando o modelo. É possível
concluir, portanto, que as capturas estiveram associadas aos períodos mais quentes do ano e não
tiveram relação com os locais de captura.
Palavras-chave: Reservatório de Itaipu; Piscicultura, Peixe exóticos e alóctones; Peixes nativos
(Itaipu; Unesp).
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RESUMO: O Brasil possui um grande potencial na aquicultura, porém comparado com as grandes
potências mundiais aquícolas está muito aquém. O estado do Pará se destaca em ser o quarto maior
produtor nacional de espécies nativas, mas sua produção proveniente principalmente de cultivo
extensivo com pouco manejo aplicado na produção dificultando o desenvolvimento da região neste
setor. Este trabalho teve como objetivo formar recursos humanos, capacitar produtores, difundir
conhecimento e conscientizar sobre a importância de práticas corretas no manejo da aquicultura.
Inicialmente se fez um levantamento das pisciculturas locais, observou-se que as técnicas de cultivo
eram muito incipientes e por isso o trabalho manteve seu foco em realização de capacitações nas
quais os produtores teriam uma visão melhor de planejamento de um cultivo de peixes. Em seguida,
fez-se levantamento de literatura para elaboração de um manual com linguagem simples para
disponibilizar ao produtor durante as capacitações. Foram promovidos cursos de capacitação,
evento voltado para produtores, com palestras, mesa redonda, minicursos e atividades práticas.
Muitos dos pequenos produtores capacitados possuem tanques apenas para estocar peixes para
consumo próprio. Embora haja o desejo de se implementar o cultivo comercial, existem entraves
que precisam ser superados. A necessidade de acompanhamento e orientações técnicas traz dúvidas
aos produtores no início e durante os seus cultivos. Essa carência reflete no desempenho e na
permanência do produtor da atividade. Muitos pequenos produtores da região não seguem critérios
técnicos para construção dos seus tanques, poucos fazem algum monitoramento e controle dos seus
cultivos. Além disso, os produtores se deparam com dificuldades para legalização de seu
empreendimento considerando que a região norte possui muitas áreas de conservação o que exige
lei especifica para regularização destes além da documentação de posse da terra que muitos não
possuem. Porém com as capacitações houve uma mudança de perspectiva de como eles devem
conduzir seus cultivos, alguns deles perceberam que podem aumentar sua produção e alguns já
começaram a investir na construção de novos tanques, tecnicamente mais adequados bem como
passaram a ter maior entendimento do comportamento do animal em uma condição adversa, e
passaram a entender o motivo de grandes mortalidades de peixe em momentos isolados nas suas
propriedades. A região possui grande potencial para o crescimento da aquicultura e desse modo
acredita-se que trabalhos de extensão são de suma importância, pois há interesse por parte dos
produtores, faltando melhor conhecimento técnico sobre a atividade, conhecer profissionais
capacitados, além de se resolver problemas locais como a infraestrutura pública para o escoamento
da produção por exemplo. E nos eventos de extensão há a interação dos principais atores, produtor,
universidade, poder público.
Palavras-chave: desenvolvimento, aquicultura, alimento, sustentabilidade, peixe.
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ABSTRAT: Brazil has a great potential in aquaculture, but it is far behind the world’s aquaculture
powers. The state of Pará stands out as the fourth largest national producer of native species, but its
production comes mainly from extensive ponds with little management applied to the production,
which undermines the development of the region in aquaculture. This study aimed at training
human resources, enabling producers to spread knowledge and awareness about the importance of
correct practices in the management of aquaculture. Initially we conducted a survey of local fish
farms and observed that the cultivation techniques were incipient, so the focus was set on a training
in which the producers would have a better view of planning a fish farm. Then, a literature survey
was made to design a manual with a comprehensible language to hand in to the fish farmers.
Training courses have been held, as well as events for fish farmers, with lectures, courses and
hands-on activities. Many small producers have ponds just to stock up on fish for their own feed.
Although there is a desire to implement the commercial fishponds, there are barriers that must be
overcome. The farmers have doubts in the begging and during cultivation due to the lack of
technical advice and monitoring. This reflects on the performance and permanence of producer on
the activity. Many small producers do not build their ponds using appropriate techniques and few
have monitoring and control of their fish farming. In addition, farmers are struggling to legalize
their business, given that the northern region has many conservation areas or that it requires
specified regularization policies, besides the certified ownership of the land, which many of them
do not have. However, after the course there has been a shift on perspective of how they should
manage their ponds. Some of them have realized that they can increase their production and some
have begun to invest in building new, more technically adequate tanks as well as having a better
understanding of the animal behavior in an adverse condition and figuring out the cause of major
fish mortality at difficult times on their properties. The west of Pará has great potential for the
growth of aquaculture and thus it is believed that extension projects are of paramount importance,
as there is an interest from fish farmers, who lack better technical knowledge about the activity,
which can be provided by qualified professionals. Besides, it can solve local problems such as
public infrastructure for the flow of production for example and, in extension events, there is the
interaction of the main actors: the producers, the university and the government.

Key words: Aquaculture, Fish, Development, Food.
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1- INTRODUÇÃO
O Brasil, por sua grande extensão territorial e disponibilidade hídrica, tanto de águas
continentais quanto marinhas, possui grande potencial aquícola, assim, ganhando destaque para
produção de organismos aquáticos. Embora com as condições abióticas extremamente favoráveis
para produção de pescado, a produção aquícola nacional ainda apresenta números baixos quando
comparados a outros produtores do topo da lista mundial (FAO, 2016; FAO, 2018).
O aumento significativo da demanda mundial por pescado nos últimos anos, fez com que a
produção de pescado através da aquicultura se tornasse uma alternativa mais viável para continuar
aumentando a oferta de pescado, considerando que a produtividade pesqueira está estacionada
(FAO, 2016).
A piscicultura continental, a carcinicultura e a malacocultura são os ramos mais
desenvolvidos da aquicultura brasileira, baseadas principalmente em espécies exóticas ou não
nativas, sendo praticadas em diversos ambientes, modalidades e estratégias de produção (MPA,
2013; BRABO et al., 2016).
Alguns estados apresentam cadeias de produção em estágios mais avançados de
estruturação, sendo autossustentáveis no que diz respeito aos insumos básicos e na capacidade de
beneficiamento, enquanto outros são menos competitivos e necessitam de maiores investimentos. O
estado do Pará se enquadra no segundo grupo, mesmo apresentando condições naturais
privilegiadas para o desenvolvimento das mais diversas modalidades aquícolas (BRABO, 2014;
BRABO et al., 2014). A criação de peixes de água doce é a principal atividade aquícola do Pará,
estando presente em todos os seus 144 municípios (BRABO et al,2016), em especial porque dentre
suas características naturais, se destaca a extensa rede hidrográfica, constituída por cursos d’água
das bacias Amazônica, Araguaia-Tocantins e Atlântico Nordeste Ocidental, além de 562 km de
litoral, que propiciam a prática de diversas modalidades de pesca e de aquicultura (BRABO, 2014).
A aquicultura no Pará está mais fortemente voltada para piscicultura e é praticada em
açudes particulares, viveiros de barragem, viveiros escavados, tanques, tanques-rede, gaiolas
flutuantes e canais de igarapé, sendo os principais organismos cultivados o tambaqui Colossoma
macropomum, a pirapitinga Piaractus brachypomus, alguns híbridos como tambacu Colossoma
macropomum x Piaractus mesopotamicus, a tambatinga Colossoma macropomum x Piaractus
brachypomus, o pirarucu Arapaima gigas e o curimatã Prochilodus spp., são as principais espécies
produzidas (MPA, 2013; PEIXE BR, 2019). O Estado conta ainda com alguma produção de
camarões marinhos e ostras, estes empreendimentos comerciais estão concentrados na mesorregião
Nordeste do Pará e contam ainda com poucas iniciativas (BRABO et al., 2014).
O Estado do Pará, possui 1,25 milhão de quilômetros quadrados (15% do território
nacional), sendo o segundo maior estado em extensão territorial do país, acompanhada de uma vasta
diversidade socioeconômica, cultural e sobretudo a ambiental. (BRABO et al., 2015). Apresenta
uma população estimada em 8 milhões de habitantes que tem como base da sua economia a
agropecuária, o extrativismo mineral e vegetal, a indústria e o turismo.
A região da Calha Norte Paraense está dividida em nove municípios da mesorregião do
baixo Amazonas (Alenquer, Almeirim, Curuá, Faro, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha e
Terra Santa) e tem cerca de 270 mil quilômetros quadrados, abarcando cerca de 321 mil pessoas
(com grande percentual no meio rural) o que representa uma densidade populacional de apenas 1,19
habitante por quilômetro quadrado, uma das menores do país. Importante mencionar que nesta
região cerca de 82% do território é formado por um conjunto de Unidades de Conservação (federais
e estaduais), Terras Indígenas e Terras Quilombolas, onde há grande potencial para estabelecer uma
economia de base florestal a partir do manejo sustentável do uso das florestas e dos bens
produtivos.
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Concomitantemente, percebe-se que por mais abundante em biodiversidades e recursos,
nesta região a maior parcela da população centra-se num padrão econômico de autoconsumo e com
excedentes de baixo valor agregado.
E quando o assunto é a produção de pescado, o cenário não é muito diferente, sendo o foco
da região a produção de pescado através da pesca extrativista artesanal, baseada principalmente em
algumas espécies que estão em estado de sobrepesca. Neste contexto, um modelo de
desenvolvimento sustentável na Amazônia voltado para a produção de pescado através da
aquicultura sustentável é uma oportunidade de alavancar o setor, sendo de grande relevância para
este tipo de iniciativa a realização de trabalhos de extensão com os quais se divulga conhecimento,
e se levanta as principais demandas de cada grupo alvo trabalhado. Assim, este trabalho buscou
fomentar a aquicultura na região através de ações concretas para capacitação bem como para
estimular a produção de forma mais expressiva de peixe na região, e desse modo, colaborar com
melhores condições de vida na Amazônia e em especial na região da Calha Norte Paraense através
da capacitação de agricultores familiares da região do Oeste do Pará usando o ensino, a pesquisa,
extensão.
2- MATERIAL E MÉTODOS
Juntamente com os professores do programa N+ADESA foram realizados estudos de ampla
abrangência no que se refere a aquicultura sustentável na Amazônia. Para isso, foram realizadas
diferentes ações voltadas para diagnóstico e capacitação de interessados em trabalhar com
piscicultura no município de Alenquer-PA.
Inicialmente foi feito um diagnóstico sobre os cultivos de peixes na região, e sobre o que os
agricultores sabiam sobre a atividade de piscicultura. Após o diagnóstico, foi realizada visita in loco
na região para sistematização cientifica dos contextos e problemas regionais, para então
desenvolver métodos apropriados para que o presente projeto pudesse contribuir efetivamente para
o desenvolvimento da piscicultura em Alenquer-PA.
Na primeira visita foram conduzidas entrevistas (Figura 1) para levantamento de dados sobre
o conhecimento dos agricultores a respeito de aquicultura de forma geral, das potencialidades locais
para aquicultura e como esse público alvo gostaria de trabalhar com produção de organismos
aquáticos, além do perfil dos agricultores familiares tais como: nível de escolaridade, idade, se já
tem alguma experiência com piscicultura, entre outros. Esses dados subsidiaram a tomada de
decisão quanto à abordagem que seria realizada nas visitas subsequentes.

Figura 1. Aplicação dos questionários para levantamento das demandas dos agricultores rurais interessados na
capacitação em aquicultura.
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Na segunda etapa do projeto foram apresentadas as principais formas de piscicultura
desenvolvida no país e feitas sugestões das formas mais adequadas para região de Alenquer-PA.
Também foram conduzidos cursos, oficinas e palestras voltados para melhor compreensão da
aquicultura e suas potencialidades.
Ao final, foi avaliado o projeto através de entrevista com os participantes alvos do projeto
afim de verificar a aceitação deles quanto à metodologia utilizada, as necessidades ainda existentes
e possíveis necessidades de remodelar o projeto para atender de forma mais eficaz a população.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através da aplicação do questionário semiestruturado viu-se que os produtores de forma
geral possuem grandes dificuldades para estabelecer metodologias de cultivo de peixes por não ter
qualquer conhecimento técnico sobre o assunto.
Devido ao grande número de produtores rurais, foram escolhidos para execução desse
trabalho, os produtores da Associação de Pequenos Produtores Rurais, Extrativistas e Pescadores
Artesanais (Asproexpa), destes associados 15% se disponibilizaram a responder o questionário.
Todos do sexo masculino com idade variando de 30 a 60 anos. Foram entrevistados produtores de
sete diferentes comunidades de Alenquer-PA. Ao pergunta-los sobre o que entendiam por
aquicultura, termo utilizado para cultivo de organismos aquáticos, apenas 31% souberam responder
de forma objetiva.
Todos os entrevistados já participaram de pelo menos um tipo de associação e na Asproexpa
o associado mais recente possui seis anos de vínculo e o mais antigo em torno de 25 anos. Dos
entrevistados, aproximadamente 54% nunca participaram de qualquer tipo de capacitação que
pudesse ajuda-los nas suas atividades rurais, aproximadamente 31% assistiram palestras
promovidas por instituições como Emater e Ufopa, 15 % tiveram alguma capacitação através de
minicursos e 7% não responderam.
Ao serem questionados sobre quais tipos de informações técnicas eles gostariam de receber
nas capacitações, aproximadamente 40% dos entrevistados citaram que gostariam de aprender sobre
qualidade de água aplicada à cultivo de peixes, 40% citaram gostariam de conhecimentos sobre os
sistemas de produção de peixes, 30% não especificaram o tema das capacitações, mas justificaram
que qualquer curso que pudesse ajuda-los seria aceito pois estavam tentando se inserir na atividade
da piscicultura. Na entrevista também foi perguntado aos produtores rurais se eles acreditavam que
a região oeste do Pará poderia ser um potencial produtor de pescado da aquicultura e 100% dos
entrevistados afirmaram que sim e quando foi levantado os motivos pelos quais a piscicultura não é
bem desenvolvida na região 46% citou a falta de políticas públicas para estimular o
desenvolvimento da atividade, 30,77% citaram a falta de interesse individual em investir na
atividade, 53,85% citaram a falta de conhecimento técnico sobre piscicultura, 23% citaram
problemas com furto dos peixes cultivados e 7,7% citaram a contaminação da água por “veneno”
aplicado nas plantações. Ao questioná-los sobre o acesso a programas de crédito rural, apenas
15,4% nunca tiveram algum tipo de financiamento, e dos que citaram que já tiveram acesso ao
crédito rural, 91% foram beneficiados com o Pronaf.
Foi levantado também se, entre os entrevistados, algum deles já cultivava peixes e qual
espécie na opinião deles teria melhor aceitação no mercado de Alenquer para venda. Quanto ao
peixe que eles identificam como mais aceito para venda destacaram-se: tambaqui (Colossoma
macropomum), tambatinga (C. macropomum (fêmea) x Piaractus brachypomus (macho), pirarucu
(Arapaima gigas), bocó (tambaqui na forma juvenil), pintado (Pseudoplatystoma sp.) e matrinxã
(Brycon sp.).
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Com base nesses resultados foram elaborados cinco minicursos, duas palestras, e organizada
uma visita técnica na busca de melhorar o conhecimento dos produtores rurais da Asproexpa em
relação a piscicultura (Figuras 2 e 3). Cada minicurso, palestra e visita técnica tiveram em média 20
participantes, entre produtores associados, outros produtores não associados, estudantes de
graduação da área da administração e engenharia de aquicultura. No último encontro planejado com
os produtores, uma visita técnica numa fazenda de larvicultura foi feita para que os produtores
rurais pudessem ver uma estrutura adequada de cultivo de peixes, com tanques construídos para se
obter uma produção eficiente e desta forma visualizar o que haviam aprendido na teoria nos
minicursos e palestra.

Figura 2. Minicursos e palestras levadas até os produtores rurais de Alenquer-Pa.

Figura 3. Atividade prática dos minicursos de qualidade de água para aquicultura e de manejo em aquicultura.

O período de contato com os participantes do projeto propiciou verificar que dentre muitos
entraves enfrentados pela aquicultura na região, falta de capacitação entre os produtores rurais
interessados em produzir peixes, políticas públicas voltadas para o desenvolvimento do setor, a falta
da oferta de insumos, como a ração e a energia elétrica com preço elevado, são fatores
preponderantes para o baixo desenvolvimento do setor.
Os problemas da piscicultura paraense atravessam todos os elos e ambientes da cadeia,
desde a produção de insumos até o ambiente institucional, como: baixa qualidade genética e falta de
regularidade no fornecimento de formas jovens; preço elevado da ração comercial; rações sem
balanceamento e/ou processamento; ausência de responsáveis técnicos nos empreendimentos;
construções irregulares, sem consulta a especialistas; insuficiência de assistência técnica;
dificuldade de legalização dos empreendimentos; burocracia no acesso ao crédito rural; organização
social deficiente dos piscicultores; falta de escalonamento na produção; e concorrência com os
peixes procedentes do extrativismo (BRABO, 2014; BRABO et al., 2014).
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O pescado proveniente da aquicultura comercializado na região é principalmente importado
de outros estados como Mato Grosso, Rondônia e Manaus. Todas estas questões impulsionam e
culminam na necessidade de maior incentivo e melhor formação básica dos piscicultores, sobretudo
na região Norte. Esta região é coberta em sua totalidade pelo bioma amazônico, condição que lhe
confere restrições legais ambientais maiores do que as outras regiões brasileiras (BRASIL, 2012).
Sendo assim, iniciativas de extensão associadas a pesquisa e a ensino podem ser uma das
alternativas para estimular e aquecer o setor piscícola, tornando a região em um futuro não muito
distante uma grande produtora de peixes do país e elevando a posição do Pará da 13° colocação
para posições como Rondônia (2° colocado na produção nacional de peixes) (PREIXE BR, 2019).
4- CONCLUSÃO
A dificuldade de deslocamento na região amazônica e sua extensão se configurou como um
agente de dificuldade para a execução do trabalho. Durante a duração deste, ficou evidente a
necessidade de maior capacitação e apoio técnico às pessoas que ensejam se inserir no setor
piscícola. O objetivo inicial de levar capacitação e despertar o interesse pela atividade foi atingido,
porém, verifica-se que novas ações e um acompanhamento mais constante se faz necessário para
obter resultados impactantes na aquicultura local.
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DNA BARCODE REVELA COMÉRCIO ILEGAL DE PEIXES NA FEIRA LIVRE DE
BRAGANÇA – PA, LITORAL AMAZÔNICO
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RESUMO: O presente trabalho objetivou a identificação inequívoca das espécies de peixes
comercializada na Feira Livre de Bragança, Nordeste paraense, Amazônia costeira, assim como
associar as identificações moleculares (DNA Barcode) com os nomes de comercialização,
principalmente os grupos de espécies que são vendidos em categoria. Para o presente trabalho foi
produzido um banco de tecidos com 52 amostras, coletadas quinzenalmente no período de 2016 a
2018. As amostras coletadas eram compostas de língua, nadadeiras, postas e espécimes inteiros,
parte das amostras foram doadas pelos peixeiros. Para a obtenção do DNA genômico utilizou-se o
Kit comercial Wizard Genomic® (PROMEGA). O fragmento alvo do gene COI foi amplificado por
meio da técnica de PCR (iniciadores COIFishF1 e COIFishR1); as PCRs positivas foram
submetidas ao sequenciador automático de capilar ABI 3500 (Applied Biosystems). Obteve-se 590
pb para cada uma das 52 sequências geradas, sendo recuperados 31 haplótipos. As sequências foram
submetidas ao BOLD e NCBI para a identificação, sendo o nível de divergência máxima adotado
para indivíduos das mesmas espécies foi de 2%. Foram identificadas 48 sequências a nível de
espécie, duas a nível de gênero, e duas não identificadas, que representaram 22 famílias de peixes
(ex.: Scianidae, Ariidae, Haemulidae, Serranidae, Carcharhinidae, Sphyrnidae, Dasyatidae e
Myliobatidae). Com base na identificação molecular foi possível aferir que as espécies
Hoplerythrinus unitaeniatus e Hoplosternum littorale são comercializadas com a designação traíra,
resultado similar foi observado para Carcharhinus leucas e Carcharhinus porosus, ambos vendidos
pela denominação cação sacuri. A utilização de designação comercial torna-se um problema, pois
acaba atuando como categoria e faz com que não haja um controle estatístico da pesca,
subestimando a captura real das espécies. Essa categorização permite que espécies com diferentes
status de ameaça sejam vendidas juntas, um exemplo é a denominação arraia que comporta as
espécies Dasyatis americana (dados deficientes) e Rhinoptera brasiliensis (em perigo) que
apresentam diferentes status pela IUCN. Dentre as amostras identificadas, encontrou-se a espécie E.
itajara, cujo comércio e captura não são permitidos, uma vez que esta espécie está listada como
criticamente ameaçada pela IUCN. E embora a venda de espécies ameaçadas seja ilegal, ela acaba
ocorrendo livremente, pois a identificação morfológica é difícil, pois muitas espécies são vendidas
descaracterizadas (sem cabeça, nadadeiras), como é o caso das espécies Ginglymostoma cirratum,
Sphyrna mokarran, Carcharhinus plumbeus, C. leucas, C. porosus R. brasiliensis e E. itajara, que
foram encontradas sendo comercializadas na Feira Livre de Bragança. Por meio do que foi exposto
conclui-se que a ferramenta de DNA Barcode foi eficiente na identificação da maioria das espécies,
além de mostrar o comércio de espécies ameaçadas. Ressaltamos ainda que há a necessidade de
analisar indivíduos das demais designações populares, com o intuito de gerar um diagnóstico
preciso de quais espécies são comercializadas.
Palavras-chave: Comércio, Categorização, Espécies ameaçadas, Identificação molecular.
Apoio: UFPA; PIBEX, Peixeiros da Feira Livre de Bragança.
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DESEMPENHO ZOOTÉCNICO DE JUVENIS DE TAMBAQUI (Colossoma macropomum)
EM SISTEMA DE BIOFLOCOS E ÁGUA CLARA SOB DIFERENTES TAXAS DE
ARRAÇOAMENTO.
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RESUMO: O sistema de cultivo baseado na tecnologia de bioflocos é caracterizado como
superintensivo sendo baseado na manutenção de uma microbiota heterotrófica formada por
inúmeras espécies de microrganismos que se aglomeram na água, formando flocos que servem de
alimento natural para organismos planctófagos, que podem contribuir na redução dos custos com a
alimentação. O presente trabalho teve como objetivo verificar a influência da redução da taxa de
arraçoamento no desempenho zootécnico de juvenis de tambaqui (Colossoma macropomum) em
sistema de bioflocos. Os juvenis de tambaqui foram distribuídos de forma aleatória em seis tanques
com volume útil de 20 L em três tratamentos: TAC-9% (Tratamento com água clara + alimentação
com taxa de arraçoamento de 9% da biomassa), TB-9% (Tratamento com bioflocos + alimentação
com taxa de arraçoamento de 9% da biomassa) e TB-3% (Tratamento com bioflocos + alimentação
com taxa de arraçoamento de 3% da biomassa), com duas repetições cada. Os juvenis foram
estocados com um peso médio de 2,06±0,86 g e distribuídos em uma densidade de 250 peixes/m³.
Ao longo dos 16 dias de experimento foi utilizada uma ração comercial com teor de proteína bruta
de 42 %, fornecida duas vezes ao dia. Os índices zootécnicos foram analisados quanto à
normalidade através do teste de Shapiro-Wilk e homocedasticidade pelo teste de Bartlett.
Posteriormente todos os dados, com exceção da conversão alimentar aparente, foram analisados por
meio da análise de variância de uma via (One-Way ANOVA), sendo identificadas as diferenças por
meio do teste de Tukey, e consideradas significativas em nível de 5 % de probabilidade. Os dados
de conversão alimentar aparente foram analisados por meio do teste não paramétricos de KruskalWallis, em nível de 5 % de probabilidade. Os resultados mostram que somente o ganho de peso
diferiu entre os tratamentos (p<0,05), sendo este estatisticamente igual entre os peixes dos
tratamentos de água clara (TAC-9%) e bioflocos com as maiores taxas de arraçoamento (TB-9%), e
diferente estatisticamente dos peixes do tratamento bioflocos com menor taxa de arraçoamento (TB3%). Portanto, os resultados do presente trabalho indicam que a produção de tambaqui em sistema
de bioflocos nas condições testadas não permitiu a diminuição da taxa de arraçoamento, assim
como não contribuiu para uma melhoria no desempenho zootécnico da espécie.
Palavras-chave: BFT; Sustentabilidade; Alimentação.

ABSTRAT: The cultivation system based on biofloc technology is characterized as superintensive
and is based on the maintenance of a heterotrophic microbiota formed by numerous species of
microorganisms that agglomerate in water, forming flakes that serve as natural food for planktoneating organisms, which can contribute to reducing food costs. The present work aimed to verify the
influence of the reduction of the rationing rate on the zootechnical performance of tambaqui
(Colossoma macropomum) juveniles in biofloc system. The tambaqui juveniles were randomly
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distributed in six tanks with a useful volume of 20 L in three treatments: TAC-9% (Clear water
treatment + Feeding at 9% biomass feed rate), TB-9% (Treatment with bioflocs + feed with 9% of
biomass feed rate) and TB-3% (Treatment with bioflocs + feed with 3% biomass feed rate), with
two repetitions each. The juveniles were stocked with an average weight of 2.06 ± 0.86 g and
distributed in a density of 250 fish / m³. During the 16 days of the experiment a commercial diet
was used with a 42% crude protein content, supplied twice a day. Zootechnical indices were
analyzed for normality through the Shapiro-Wilk test and homoscedasticity by Bartlett's test.
Subsequently all data except apparent feed conversion, were analyzed by one-way analysis of
variance (One-Way ANOVA), differences were identified by the Tukey test, and considered
significant at a 5% probability level. Apparent feed conversion data were analyzed using the
nonparametric Kruskal-Wallis test, at 5% probability level. Results show that only weight gain
differed between treatments (p <0.05), being statistically the same among the fish of the clear water
treatments (TAC-9%) and bioflocks with the highest feed rates (TB-9%), and statistically different
from the treatment fish bioflocs with lower rooting rate (TB-3%). Therefore, the results of the
present work indicate that the production of tambaqui in biofloc system under the conditions tested
did not allow the reduction of the feed rate, as well as did not contribute to an improvement in the
zootechnical performance of the species.
Key words: BFT; Sustainability; Food.
1- INTRODUÇÃO
Segundo dados do levantamento nacional da Associação Brasileira da Piscicultura (PEIXE
BR, 2019), entidade de âmbito nacional que reúne empresas de todos os segmentos da cadeia
produtiva além de entidades de classe regionais, o Brasil chegou a produzir no ano de 2018 cerca de
722.560 toneladas de peixe, representando um crescimento de 4,5% sobre o ano anterior, onde
foram produzidas 691.700 toneladas.
A aquicultura vem crescendo e os produtores buscam cada vez mais opções que melhore a
qualidade de água e o desempenho dos animais, bem como sistemas que diminuam o uso dos
recursos hídricos e a emissão de efluentes. Neste sentido, o sistema de bioflocos (Biofloc
Technology System - BFT) traz um aperfeiçoamento dos sistemas intensivos de produção,
baseando-se em um desenvolvimento produtivo sustentável.
Diferentes estudos mostram resultados positivos na produção de peixes em sistema com
bioflocos em relação aos tradicionais cada vez mais procurando aprimorar manejos que possibilitem
a redução dos gastos com alimentação e mão de obra, resultando em maior lucratividade
(AVNIMELECH, 2015). De acordo com Azim e Little (2008) foi observado que os bioflocos
contribuem de forma significativa com o ganho em peso de tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus)
comparado com sistema convencional, com 45% de ganho em peso a mais que no cultivo
convencional. Crab et al. (2010) observaram que o sistema de bioflocos no cultivo de tilápia hibrida
(Oreochromis niloticus x Oreochromis aureus), foi eficiente mantendo a qualidade da água
adequada para a espécie, na sobrevivência dos peixes, no uso sustentável da água, além de ser uma
fonte de alimentação para os peixes.
A tecnologia BFT permite uma melhor eficiência e produtividade, pois diminui custos com
alimentação, tendo em vista que os bioflocos podem formar uma biomassa microbiana no ambiente
de cultivo capaz de suprir até 50 % da demanda protéica de algumas espécies de organismos
aquáticos com capacidade filtradora (CRAB et al., 2012).
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Dentre as espécies mais produzidas na aquicultura continental brasileira, os peixes
“redondos” são espécies nativas com grande capacidade filtradora, pois apresentam um bom
desempenho zootécnico principalmente em função das boas taxas de crescimento, conversão
alimentar, rusticidade e qualidade da carne (BALDISSEROTTO e GOMES, 2013).
Entre as espécies de peixes redondos, o tambaqui (Colossoma macropomum) é um teleósteo
de água doce nativo das bacias dos rios Amazonas no Brasil e Orinoco na Venezuela, que possui
grande potencial para aquicultura quando comparada a outras espécies endêmicas da região
Amazônica (PEDREIRA e SIPAÚBA-TAVARES, 2001). O tambaqui é reconhecido como o
segundo maior peixe de escamas da Amazônia, podendo chegar até 30 quilos de peso e 1,5 metros
de comprimento durante o seu ciclo de vida na natureza (GOULDING e CARVALHO, 1982).
Quando manejado em diferentes sistemas de criação, apresenta conversão alimentar aparente entre
1,2 e 1,6 em viveiros e 2,9 quando criados em tanque rede, com produtividade superior a 10 mil
kg/ha ao final do ciclo produtivo de 12 meses (IZEL e MELO, 2004; CHAGAS, et al., 2005;
CAVERO, et al., 2009). Atualmente é a principal espécie nativa de peixe produzida pela
piscicultura no Brasil (PEIXE BR, 2019).
A tecnologia de bioflocos está bem consolidada na criação de camarão marinho no Brasil, e
alguns estudos foram realizados com peixes. O uso do BFT na produção de tilápias resultou em
sobrevivência de 99% e com índice de conversão alimentar próximo a um (AVNIMELECH, 2007;
AZIM e LITTLE, 2008), já em tambaquis foi obtido um ganho em peso de 45 % superior em
relação a criação sem bioflocos (SANTOS et al., 2016). Acredita-se que o tambaqui apresenta um
conjunto de características que permitem a produção em sistema BFT, principalmente pela
capacidade de filtrar a água, o que possibilita o aproveitamento do bioflocos e a economia na oferta
de rações (SANTOS, 2018).
Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo verificar o desempenho zootécnico
de juvenis de tambaqui em sistema de bioflocos e água clara sob diferentes taxas de alimentação.
2- MATERIAL E MÉTODOS
Este estudo foi realizado no Laboratório Múltiplo para Produção de Organismos Aquáticos
(LAMPOA), da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) durante 16 dias de experimento.
Os juvenis de tambaquis foram retirados de um tanque com capacidade de aproximadamente 5.000
litros, onde eram mantidos com aeração contínua e alimentados com ração comercial fornecida “ad
libitum”.
Após a realização da biometria inicial, os exemplares de tambaqui foram distribuídos de
forma aleatória em suas respectivas unidades experimentais, as quais foram compostas por seis
tanques com volume útil de 20 litros cada, distribuídos em três tratamentos: TAC-9% (Tratamento
com água clara + alimentação com taxa de arraçoamento de 9% da biomassa), TB-9% (Tratamento
com bioflocos + alimentação com taxa de arraçoamento de 9% da biomassa) e TB-3% (Tratamento
com bioflocos + alimentação com taxa de arraçoamento de 3% da biomassa), com duas repetições
cada.
Os juvenis de tambaqui foram estocados com um peso médio de 2,06±0,86 g em uma
densidade de 250 peixes/m³. Para a alimentação durante o experimento, foi utilizada uma ração
comercial com teor de proteína bruta de 42 % fornecida duas vezes ao dia (8:00 e 17:00 h), em duas
taxas de arraçoamento iguais a 9% e 3% da biomassa, a depender de cada tratamento.
Diariamente às 8:30 h, as variáveis físicas e químicas da água foram registradas, com auxílio
de duas sondas multiparâmetro AKSO, com exceção da amônia total e nitrito, para os quais foram
utilizados testes colorimétricos. Já às 16:00 h foi realizada a sifonagem da água nas unidades
experimentais do tratamento com água clara (TAC-9%), para a retirada dos resíduos que se
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acumulavam ao fundo dos tanques e posteriormente, feita renovação de cerca de 40 % do volume
total de água de das unidades experimentais.
No início do experimento, para estimular a formação dos bioflocos nos tratamentos com
BFT (TB-9% e TB-3%) foram adicionados uma fonte de carbono (melaço de cana-de-açúcar) e o
farelo de aveia numa proporção de 20C:1N, a fim de fornecer energia às bactérias. Após os
primeiros dias de experimento, a adição do melaço de cana-de-açúcar foi realizada somente quando
eram identificados valores de amônia igual ou superior a 1mg/L, para isso utilizou-se uma
proporção de 6C: 1N (AVNIMELECH, 1999).
Para avaliação do desempenho zootécnico dos peixes, o peso de todos os tambaquis de cada
unidade foi verificado ao início e final do período experimental, para realização do cálculo dos
seguintes índices:
a) Ganho de peso (g) = Peso final (g) - Peso inicial (g);
b) Sobrevivência (%) = (Nº final de animais/Nº inicial de animais) x 100;
c) Biomassa final (g) = Peso médio final (g) x Nº de peixes ao final da produção (n);
d) Produtividade (kg/m³) = biomassa final (kg)/ volume utilizado (m3);
e) Conversão alimentar aparente = Quantidade de ração fornecida (kg)/Biomassa total (kg);
Os índices zootécnicos foram analisados quanto à normalidade através do teste de ShapiroWilk e homocedasticidade pelo teste de Bartlett. Posteriormente todos os dados, com exceção da
conversão alimentar aparente, foram analisados por meio da análise de variância de uma via
(ANOVA One way), sendo identificadas as diferenças por meio do teste de Tukey, e consideradas
significativas em nível de 5 % de probabilidade. Os dados de conversão alimentar aparente foram
analisados por meio do teste não paramétricos de Kruskal-Wallis, em nível de 5 % de
probabilidade.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
O desempenho zootécnico é um dos fatores extremamente importante na produção das
espécies de peixes, principalmente por se tratar de uma atividade com grande representatividade
econômica, e que dependendo do resultado pode estabelecer o sucesso ou a sua inviabilidade
(BARRONCAS et al., 2015). Os valores do desempenho produtivo dos animais podem ser
observados na Tabela 1.
Tabela 1: Índices de desempenho zootécnico de juvenis de tambaqui Colossoma macropomum nos
diferentes sistemas de criação avaliados durante 16 dias.
Parâmetros
Peso final (g)
Ganho de peso (g)
Sobrevivência (%)
Biomassa Final (g)
Produtividade (kg/m³)
Conversão alimentar aparente

TAC-9%
3,92 ± 1,68ᵃ
9,95 ± 0,07ᵃ
100ᵃ
19,60 ± 1,70ᵃ
0,98 ± 0,12ᵃ
1,21 ± 0,01ᵃ

Tratamentos
TB-9%
3,66 ± 2,33ᵃ
8,30 ± 0,14ᵃ
100ᵃ
18,30 ±0,30ᵃ
0,92 ± 0,02ᵃ
1,45 ± 0,02ᵃ

TB-3%
2,92 ± 1,06ᵃ
3,35 ± 0,78b
100ᵃ
14,60 ±1,20ᵃ
0,73 ± 0,08ᵃ
1,23 ± 0,28ᵃ

TAC-9% (Tratamento com água clara + alimentação com taxa de arraçoamento de 9% da
biomassa), TB-9% (Tratamento com bioflocos + alimentação taxa de arraçoamento de 9% da
biomassa) e TB-3% (Tratamento com bioflocos + alimentação com taxa de arraçoamento de 3%
da biomassa). Valores seguidos por letras diferentes entre as colunas apresentam diferenças
significativas entre tratamentos (p<0,05).
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Ao final do experimento, os peixes dos tratamentos criados com maiores
taxas de arraçoamento (TAC-9% e TB9%) apresentaram um melhor ganho de peso, em relação ao
tratamento com menor taxa (TB-3%) (p<0,05). O resultado encontrado no presente estudo
corrobora com o trabalho de Oliveira-Jr et al. (2018), avaliando o desempenho zootécnico de
tambaqui em sistema de bioflocos com taxas de arraçoamento correspondente a 2, 4 e 8% do peso
vivo dos peixes, os animais também apresentaram menores desempenho zootécnico em relação ao
ganho de peso (141,50 ± 2,43, 270,70 ± 13,98, 449,17 ± 25,26 g, respectivamente) em quantidades
reduzidas de arraçoamento.
Entretanto, a diferença do ganho de peso não afetou significativamente os valores de
biomassa final dos juvenis de tambaqui (p>0,05). Acredita-se que um dos fatores que explique este
fato, provavelmente é o período deste experimento (16 dias) que pode ter favorecido a igualdade
dos dados de biomassa final, visto que o ganho de peso diário influencia diretamente na biomassa
final, ficando mais evidente com o passar do tempo.
O sistema de BFT é considerado uma boa alternativa para aumentar a produtividade, por
apresentar grande produção de biomassa bacteriana, que pode ser utilizada como alimento pelos
animais em cultivo (AVNIMELECH, 1999). Entretanto, a produtividade neste trabalho não
apresentou diferenças estatísticas significativas entre os sistemas de água clara e bioflocos para
juvenis de tambaqui.
Os índices peso final e sobrevivência também não apresentaram diferenças significativas
entre os diferentes tratamentos para criação de juvenis de tambaqui (p>0,05). Santos (2018)
avaliando o efeito da bactéria Bacillus subtilis na criação de tambaqui em sistema de bioflocos não
obteve diferença para conversão alimentar aparente, porém a sobrevivência de 95,5% foi inferior à
obtida neste estudo. Sousa et al. (2014) testando a frequência de alimentação para tambaqui com
peso médio de 15,74 ±0,28 g (57 peixes/m3) durante 30 dias, obtiveram sobrevivências de 93,75;
100; 100 e 95 % para a frequência alimentar de 2, 4, 6 e 8 vezes ao dia, respectivamente. No
presente trabalho, os juvenis de tambaqui foram alimentados duas vezes ao dia e não foram
registradas mortalidades, demonstrando que para esta fase, os juvenis podem ser alimentados
apenas duas vezes ao dia, sem comprometimento da sobrevivência.
Portanto, embora se esperasse um melhor desempenho dos juvenis de tambaqui no sistema
de bioflocos em virtude de uma maior disponibilidade de alimento presente, no presente trabalho
observou-se que o desempenho zootécnico de tambaqui apresentou pouca diferença entre os
sistemas utilizados. Este fato possivelmente tenha ocorrido em função do curto período
experimental, com o sistema BFT ainda em processo inicial de formação dos bioflocos, o que pode
ter contribuído com uma pequena disponibilidade de alimento natural para os juvenis de C.
macropomum.
4- CONCLUSÃO
A produção de juvenis de tambaqui em sistema de bioflocos nas condições avaliadas não
permitiu a diminuição da taxa de arraçoamento, assim como não contribuiu para uma melhoria no
desempenho zootécnico da espécie. Sugere-se, portanto, a realização de mais trabalhos científicos
voltados para analisar a produção de tambaqui em BFT, visto o seu grande potencial produtivo.
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ANÁLISE DESCRITIVA DA PESCA COM VARA E ISCA-VIVA NO SUL E SUDESTE DO
BRASIL NO ANO DE 2018
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RESUMO: A pesca com vara e isca-viva de atuns e afins em cardumes de superfície tem grande
importância comercial ao redor do mundo. A exploração dos dados é uma etapa crucial antes do
encaminhamento para a inferência estatística e a geração de informação para o processo de tomada
de decisão sobre pescarias. No presente trabalho o objetivo foi a análise descritiva dos dados mais
recentes disponíveis sobre a pesca com vara e isca-viva no Sul e Sudeste do Brasil. Verificou-se
inicialmente uma lacuna de informação para novembro e dezembro de 2018. Os resultados
disponíveis para os demais meses apontaram que o bonito listrado (Katsuwonus pelamis) foi o
recurso mais capturado nesta modalidade de pesca com 7.721 toneladas. Essa captura foi realizada
desde o limite do Brasil com o Uruguai até o Rio de Janeiro, com destaque para a costa do Rio
Grande do Sul. Houve uma queda acentuada da captura de março a junho. De maio a agosto os
valores são no geral baixos, caracterizando a entressafra. A albacora laje (Thunnus albacares) foi a
segunda espécie mais capturada com 186 toneladas, obtidas principalmente entre a costa do Rio
Grande do Sul e de São Paulo. Para esta espécie houve queda de captura entre janeiro e março. Os
valores anuais de captura do dourado (Coryphaena hippurus) e da albacora branca (Thunnus
alalunga) foram ambos próximos de 26 toneladas. As áreas de pesca foram também semelhantes,
distribuídas desde o Paraná e ao sul do Espírito Santo, tendo como destaque as costas de São Paulo,
para o dourado, e do Rio de Janeiro, para a albacora branca. Não houve registro de captura de
dourado nos meses de janeiro, julho e outubro, enquanto a albacora branca não foi registrada nos
meses de maio, junho, agosto e outubro. A ocorrência da albacora bandolim (Thunnus obesus) foi a
menor entre as espécies citadas. Destacam-se os meses de março, agosto e setembro, com valores de
captura de 1,0, 1,6 e 3,1 toneladas, respectivamente. A pesca da albacora bandolim ocorreu entre o
Paraná e o Espírito Santo e no extremo sul do Rio Grande do Sul, com destaque positivo para a
costa do Espírito Santo. Esses dados reforçam a importância que a pesca com vara e isca-viva tem
na região Sul e Sudeste do Brasil, o caráter de dominância do bonito listrado nas capturas, a
necessidade de melhoria no monitoramento da atividade evidenciada pelas falhas amostrais nos
últimos dois meses do ano de 2018.
Palavras-chave: Atuns; Bonito listrado; Pesca.
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CARACTERIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES DO LAGO ITANDÉUA, CURUÁPARÁ.
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RESUMO: Tendo em vista que os trabalhos de composição da ictiofauna possibilitam a criação de
planos de manejo sustentáveis, auxiliam na tomada de decisões, identificam novos recursos a serem
explorados e geram dados sobre a diversidade dos ambientes aquáticos, este trabalho teve por
objetivo determinar a composição ictitica do Lago do Itandéua, e sua modificação influenciada pelo
ciclo hidrológico. O local onde foram realizadas as amostragem foi o Lago Itandéua (2°01’14.5”S
de latitude e 55°07’30.8”W de longitude) no município de Curuá/PA, pertencente a microrregião de
Santarém, este constitui um ambiente de várzea (planície aluvial de inundação). As capturas foram
realizadas em dois períodos do ciclo hidrológico (seca e cheia), sendo que para a coleta das
amostras utilizou-se três baterias de malhadeira com 150 m de comprimento cada, com malhas
variando de 20 a 80 mm entre nós opostos, as redes foram armadas por um período de 24 horas,
sendo alocadas em diferentes ambientes. Os indivíduos capturados foram anestesiados em solução
eugenol (concentração100 mg/L), a posteriori foram fixados em formol 10% e transportadas
fluvialmente para a cidade de Santarém e conduzidas ao Laboratório de Geoinformação Aquática da
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), onde foram lavados, triados e identificados ao
menor grupo taxonômico, com auxílio das bibliografias correntes da área. Para cada indivíduo
foram obtidos o comprimento padrão (cm) e peso total (g) com auxílio de ictiômetro e balança
analítica com precisão 0,1, respectivamente. Durante o período de estudo foram capturados 232
indivíduos, classificados em 6 ordens, 18 famílias, 34 gêneros e 45 espécies. As ordens
Characiformes e siluriformes foram as mais representativas em número de família, espécie e
indivíduos capturados, sendo que em conjunto estas contribuíram com 73,68% das famílias, 80 %
das espécies e 78,81% das capturas, compondo o grupo de maior abundância numérica. Com
relação a abundância, os Characiformes permaneceram dominantes (53,42%), seguido dos
siluriformes (25,21%) e Perciformes (14,96%), entretanto foi observado variação entre os períodos,
sendo que no período de cheia, a ordem mais abundante foi dos Characiformes (55,34%), seguida
dos Perciformes (31,10%) e siluriformes (10,68%); já no período de cheia, os Characiformes
mantiveram o predomínio (51,91%), seguidos pelos siluriformes (36,64%) e Cicliformes (4,58%).
A ordem que mais contribuiu em termos de biomassa foram os Characiformes (10.610,8g), seguido
dos Siluriformes (5.204g) e Perciformes (3.151g), sendo que apesar da grande variação, em
comparação aos dois períodos, não houve mudança no predomínio. Os resultados mostram a
existência de variação sazonal na abundância e diversidade de peixes no Lago Itandéua, sendo que a
riqueza de espécies presentes, demonstra a importância do Lago para a pesca. Entretanto,
consideramos que a diversidade do Lago precisa ser mais explorada, sobretudo nos outros períodos
(enchente e vazante), permitindo assim compreender melhor os padrões de distribuição das espécies
em ambientes de várzea.

Palavras-chave: Composição; Várzea; Ciclo hidrológico; Lago.
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ABSTRAT: Given that ichthyofauna composition works enable the creation of sustainable
management plans, assist in decision making, identify new resources to be explored and generate
data on the diversity of aquatic environments, this work aimed to determine the ictitic composition.
Itandéua Lake, and its modification influenced by the hydrological cycle. The place where the
samples were taken was Lake Itandéua (2 ° 01'14.5 ”S latitude and 55 ° 07'30.8” W longitude) in
Curuá / PA, belonging to the Santarém microregion. floodplain (floodplain floodplain). The catches
were taken in two periods of the hydrological cycle (dry and full), and for the collection of the
samples we used three 150 m long mesh batteries, with meshes ranging from 20 to 80 mm between
opposite nodes, the nets were armed for a period of 24 hours and were allocated in different
environments. The captured individuals were anesthetized in eugenol solution (concentration 100
mg / L), a posteriori were fixed in 10% formaldehyde and fluvially transported to the city of
Santarém and taken to the Aquatic Geoinformation Laboratory of the Federal University of Western
Pará (UFOPA), where were washed, sorted and identified to the smallest taxonomic group, with the
help of current bibliographies of the area. For each individual the standard length (cm) and total
weight (g) were obtained with the aid of an ichthyometer and analytical balance with precision 0.1,
respectively. During the study period, 232 individuals were captured, classified in 6 orders, 18
families, 34 genera and 45 species. Characiform and siluriform orders were the most representative
in number of family, species and individuals caught, and together they contributed 73.68% of
families, 80% of species and 78.81% of catches, making up the largest group. numerical abundance.
Regarding abundance, Characiformes remained dominant (53.42%), followed by siluriformes
(25.21%) and Perciformes (14.96%). The most abundant order was Characiformes (55.34%),
followed by Perciformes (31.10%) and Siluriformes (10.68%); In the flood season, Characiformes
maintained the predominance (51.91%), followed by siluriformes (36.64%) and Cycliformes
(4.58%). The order that contributed the most in terms of biomass were Characiformes (10,610.8g),
followed by Siluriformes (5,204g) and Perciformes (3,151g). Despite the large variation compared
to both periods, there was no change in predominance. The results show the existence of seasonal
variation in the abundance and diversity of fish in Lake Itandéua. However, we consider that the
diversity of the lake needs to be further explored, especially in other periods (flood and ebb), thus
allowing a better understanding of the distribution patterns of the species in floodplain
environments.
Key words: Tradução das palavras-chave utilizadas.
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1- INTRODUÇÃO
Existem aproximadamente 35.249 espécies de peixes no mundo (FRICKE et al., 2019). Na
região Neotropical são registradas algo entorno de 5.400 espécies com estimativas que variam entre
8.000 - 9.000 espécies (REIS et al. 2016), sendo que o Brasil é o país com a maior fauna de peixes
de água doce do mundo, onde já foram registradas um total de 2.587 espécies válidas (BUCKUP et
al., 2007). A bacia Amazônica brasileira contribui significativamente para esse expressivo valor,
apresentando uma riquíssima ictiofauna, com ocorrência de pelo menos 1.443 espécies de peixes
dulcícolas (BUCKUP et al., 2007).
A região amazônica dispõe de uma grande diversidade e abundância de peixes na qual atua
como local de berçário essencial para sobrevivência de larvas e juvenis e como fonte de alimento e
abrigo (COX-FERNANDES e PETRY, 1991; LOWE-MCCONNELL, 1999). A elevada riqueza de
peixes da bacia Amazônica, se dá pela dimensão e diversidade de sua rede hídrica, assim como, à
variabilidade de características físico-químicas atribuídas aos diferentes tipos de águas (SIOLI,
1967; JUNK, 1973; SANTOS e FERREIRA, 1999). De acordo com a classificação de Sioli (1985),
existem três grupos de rios na bacia amazônica, são rios de águas brancas, águas pretas e águas
claras. Estes últimos são originários de formações geológicas mais antigas, nos escudos cristalinos,
pobres em sedimentos em suspensão para serem carreados pelas águas.
Os ecossistemas aquáticos estão organizados de acordo com a teoria do Rio Contínuo
proposto por (VANNOTE et al., 1980), onde ele diz que, a estrutura e função das comunidades
aquáticas acompanha os gradientes abióticos, principalmente em função do processamento de
matéria orgânica e por meio de diferentes padrões tróficos, ao longo do gradiente longitudinal. Esta
relação, estabelece uma forte dependência com a floresta que circunda seu leito para a manutenção
dos organismos aquáticos e da cadeia trófica (CARVALHO, 2008).
Em lagos da planície amazônica, alguns autores indicam que durante o período de águas altas
ocorre um aumento considerável da diversidade de peixes, grande parte desta diversidade e
consequência migrações tróficas e/ou reprodutiva que algumas espécies realizam do canal do rio
para os lagos (GOULDING, 1996; CLARO-JR, 2004). No período de águas baixas os ambientes
ficam restritos a região central do lago, diminuindo drasticamente a quantidade de micro hábitats,
ocasionando uma concentração de presas neste local, favorecendo a presença de predadores. Muitas
espécies durante este período migram do lago para o canal principal para evitar a predação (JUNK
et al., 1989; LOWE- MCCONNELL, 1999).
Em lagos de várzea a composição dos peixes tende a mudar drasticamente entre os períodos
do ciclo hidrológico, motivado principalmente pela precipitação e pulso de inundação (GOULDING
et al., 1988). Estes ambientes são considerados de vital importância para a região do baixo
Amazonas, pois fornecem alimento e renda para populações urbanas e comunidades ribeirinhas
(ISAAC et al., 1996). A fauna íctica destes lagos constitui-se de um grupo taxonômico relevante
para avaliação destes ambientes, e podem ser consideradas como eficientes indicadores da
estabilidade e integridade dos habitats aquáticos (KARR, 1981; KARR e CHUC, 1998).
Tendo em vista que os trabalhos de composição da ictiofauna possibilitam a criação de planos
de manejo sustentáveis, auxiliam na tomada de decisões, identificam novos recursos a serem
explorados e geram dados sobre a diversidade dos ambientes aquáticos, este trabalho tem por
objetivo determinar a composição ictiológica do Lago do Itandéua, e sua modificação influenciada
pelo ciclo hidrológico.
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2- MATERIAL E MÉTODOS
O local selecionado para a captura das amostras foi o Lago Itandéua (2°01’14.5”S de latitude
e 55°07’30.8”W de longitude) (Figura 1) no município de Curuá/PA, pertencente a microrregião de
Santarém. Este está localizado em um ambiente de várzea (planície aluvial de inundação).

As capturas foram realizadas em dois períodos do ciclo hidrológico (seca e cheia), sendo as
amostras coletadas utilizando baterias de malhadeira com 150 m² de área cada, com malhas
variando de 20 a 80 mm. As redes foram armadas por um período de 24 horas, cada, sendo alocadas
em diferentes ambientes. Posteriormente, os indivíduos capturados foram anestesiados com solução
eugenol (concentração100 mg/L), a posteriori foram fixados em formol 10% e transportadas
fluvialmente para a cidade de Santarém e conduzidas ao Laboratório de Geoinformação Aquática da
Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), onde foram lavados, triados e identificados ao
menor grupo taxonômico, com auxílio das bibliografias correntes da área. Após a identificação das
espécies, para cada indivíduo foram obtidos o comprimento padrão (cm) e peso total (g) com
auxílio de ictiômetro e balança analítica com precisão 0,1, respectivamente.
A composição da assembleia de peixes foi obtida através da abundância numérica em número
de indivíduos e biomassa.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o período de estudo foram capturados 232 indivíduos, classificados em 6 ordens, 18
famílias, 34 gêneros e 45 espécies. As ordens Characiformes e Siluriformes foram as mais
representativas em número de família, espécie e indivíduos capturados, sendo que em conjunto
estas contribuíram com 73,7% das famílias, 80 % das espécies e 78,8% das capturas, compondo o
grupo de maior abundância numérica.
A principal ordem foi a de Characiformes, que apresentou um total de 23 espécies
pertencentes a 9 famílias. Segundo Nelson (2006) e Moreira (2007), o número de famílias de
Characiformes varia entre 14 e 18, qual pode ser superior ao encontrado no Lago Itandéua devido a
maior quantidade de coletas adotadas, sendo que no presente estudo foram realizadas apenas duas
coletas uma correspondendo ao período de aguas baixas (seca) e outra correspondendo ao período
de aguas altas (cheia).
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Dentro dos Characiformes, os Serrasalmidae apresentaram maior riqueza, com 12 espécies. Já
a menor riqueza foi encontrada nas famílias Curimatidae, Erythrinidae, Prochilodontidae e
Acestrorhynchidae, ambas com uma espécie.
Já os siluriformes constituíram 13 espécies e 5 famílias, com a maior e menor riqueza
encontrada nas famílias loricaridae e Callichthyidae, respectivamente (Tabela 1).
A dominância de Characiformes e Siluriformes nas assembleia de peixes em lagos corrobora
com outros estudos realizados e que estão disponíveis na literatura (LOWE-McCONNELL, 1987;
MAZZONI, 1998; CASTRO, 1999; FARIAS, 2017). A elevada diversidade entre esses dois grupos
está de acordo com o indicado para os lagos de várzea da Amazônia Central (JUNK et al., 1983;
YAMAMOTO, 2004).
As espécies mais abundantes não variaram conforme o período de coleta, sendo que no
período de cheia foram Pochypops fourcroi, Pygocentrus nattereri, Pristobrycon striolatus,
Plagioscion squamosissimus e Triportheus albus. Já no período de seca: Anadoras wendelli,
Triportheus albus, Pygocentrus nattereri, Pochypops fourcroi e Plagioscion squamosissimus
(Tabela 1). Observa-se que 9 espécies ocorreram nos dois períodos, sugerindo que estas são comuns
em lagos de várzea (Tabela 1).
A maioria das espécies ocorreram em apenas um período (36), podendo isso ser explicado
pela flutuação do nível da água, aumentando ou reduzindo a disponibilidade de habitats para os
peixes (SAINT-PAUL et al., 2000).
A família Hemiodontidae só foi capturada no período de seca, sendo neste também capturado
a maioria dos Anostomidae, qual reduziu consideravelmente no período de cheia, o que pode ter
ocorrido devido à grande área alagada, permitindo a dispersão das espécies dessas famílias , que
formam cardumes e realizam migração (BARTHEM e GOULDING, 1997; SOARES e
YAMAMOTO, 2005), dificultando assim a sua captura.
Com relação a abundância, os characiformes permaneceram dominantes (53,4%), seguido dos
siluriformes (25,2%) e perciformes (15%). Entretanto foi observado variação entre os períodos, sendo que no
período de cheia, a ordem mais abundante foi dos characiformes (55,3%), seguida dos perciformes (31,1%) e
siluriformes (10,7%); já no período de cheia, os characiformes mantiveram o predomínio (51,9%), seguidos
pelos siluriformes (36,6%) e cicliformes (4,6%) (Tabela 2).
O grupo que mais contribuiu em biomassa também foram os characiformes (10.610,8g), seguido pelos
siluriformes (5.204g) e perciformes (3.151g), sendo que apesar da grande variação, em comparação aos dois
períodos, não houve mudança no predomínio (Tabela 3).

Tabela 1. Lista de espécies de peixes capturados nos dois períodos amostrados, cheia e Seca
respectivamente.
Ordem, Família, Espécie
CHARACIFORMES
Acestrorhynchidae
Acestrorhyncus falcatus (Bloch, 1794)
Anostomidae
Schizodon fasciatus (Spix & Agassiz, 1829)
Schizodon vittalus (Valenciennes, 1850)
Rhytiodus argenteofuscus (Kner, 1858) *
Rhytiodus microlepis (Kner, 1858)
Curimatidae

Cheia
N

Seca
N

0

2

2

0
0
2
1

12
2
2
0

12
2
4
1

Total
N
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Potamorhina altamazonica (Cope, 1878)
Cynodontidae
Rhaphiodon vulpinus (Spix & Agassiz, 1829)
Erythrinidae
Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)
Hemiodontidae
Hemiodus argenteus (Pellegrin, 1909)
Hemiodus microlepis (Kner, 1858)
Prochilodontidae
Prochilodus nigricans (Spix & Agassiz, 1829)
Serrasalmidae
Catoprion mento (Cuvier, 1819)
Mylossoma aureum (Spix & Agassiz, 1829) *
Pristobrycon striolatus (Steindachner, 1908)
Pygocentrus nattereri (Kner, 1858) *
Serrasalmus eigenmanni (Norman, 1929)
Serrasalmus gr. Rhombeus (Linnaeus, 1766)
Serrasalmus manueli (Fernández-Yépez & Ramíres, 1967)
Serrasalmus rhombeus (Linnaeus, 1766)
Serrasalmus spilopleura (Kner, 1858)
Triportheidae
Triportheus albus (Cope, 1872)*
Triportheus angulatus (Spix & Agassiz, 1829)
Triportheus auritus (Valenciennes, 1850) *
CICLIFORMES
Cichlidae
Cichlasoma amazonarum (Kullander, 1983)
Geophagus altifrons (Heckel,1840)
CLUPEIFORMES
Engraulidae
Lycengraulis batessi (Gunther,1868) *
Pristigasteridae
Ilisha amazonica (Miranda, 1920)*
Pellona castelnaeana (Valenciennes,1847)*
GYMNOTIFORMES
Sternopygidae
Eigenmannia limbata (Schreiner, Miranda & Ribeiro, 1903)
PERCIFORMES
Scianidae
Pachyurus schomburgkii (Günther, 1860)
Pochypops fourcroi (Lacepède, 1802)
Plagioscion squamosissimus (Heckel, 1840)*
SILURIFORMES
Auchenipteridae
Ageneiosus brevifilis (Valenciennes, 1840)

1

0

1

1

0

1

0

5

5

0
0

4
1

4
1

1

0

1

4
1
14
16
0
2
0
0
1

0
1
0
4
2
0
7
1
0

4
2
14
20
2
2
7
1
1

9
0
4

13
9
3

22
9
7

1
0

0
6

1
6

1

2

3

1
1

1
1

2
2

0

1

1

0
19
12

1
0
3

1
19
15

1

0

1

6

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

7

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

Ageneiosus dentatus (Kner, 1858)
Parauchenipterus porosus
Callichthyidae
Hoplosternum littorale (Hancock, 1828)
Doradidae
Amblydoras affinis (Kner, 1855)
Anadoras wendelli (Castelnau, 1855)
Loricaridae
Hipostomus hoplonites (Rapp, 1988)
Loricariichthys sp.
Pterygoplichthys pardalisc(Castelnau,1855)
Rineloricaria cf. castroi (Isbrucker & Nijssen, 1984)
Rineloricaria sp.
Pimelodidae
Calophysus macropterus (Lichtenstein, 1819)
Sorubim lima (Bloch & Schneider, 1801)
Total

5
0

0
1

5
1

0

1

1

0
0

1
26

1
26

0
0
0
0
1

3
11
1
4
0

3
11
1
4
1

2
2
103

0
0
131

2
2
234

Tabela 2. Percentagem das ordens capturadas nos dois períodos amostrados Cheia e Seca.
Ordem
CHARACIFORMES
CICLIFORMES
CLUPEIFORMES
GYMNOTIFORMES
PERCIFORMES
SILURIFORMES

Cheia % Seca %
55.3
51.9
1.0
4.6
2.9
3.1
0
0.8
30.1
3.1
10.7
36.6

Total %
53.4
3.0
3.0
0.4
15.0
25.2

Tabela 3: Ordens com maiores valores de biomassa nas capturas.
Ordem
CHARACIFORMES
CICLIFORMES
CLUPEIFORMES
GYMNOTIFORMES
PERCIFORMES
SILURIFORMES

Seca (g) Cheia (g)
Total (g)
7141.3
3469.5 10610.8
592
65
657
282
316
598
32
0
32
2679
472
3151
3275
1929
5204

4- CONCLUSÃO
O conhecimento do ambiente e os seus padrões de diversidade servem de subsídios para adequados
planos de manejo pesqueiro. Os resultados mostram que existe variação sazonal na abundância e
diversidade de peixes no Lago Itandéua. Também é observado a riqueza de espécies presentes,
demonstrando a sua importância para a pesca. Contudo, consideramos que a diversidade do Lago
precisa ser mais explorada, sobretudo nos outros períodos (enchente e vazante), permitindo assim
compreender melhor os padrões de distribuição das espécies em ambientes de várzea.
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RESUMO: Ambientes de várzea são considerados bastante produtivos e fundamentais para o ciclo
de vida de peixes que apresentam interesse comercial para consumo. Um outro nicho pode ser
potencializado a partir da descoberta de peixes que apresentam potencial para aquariofilia, um
mercado que é bastante explorado para rios de águas pretas, a exemplo da bacia do rio Negro, na
Amazônia. Entre 2002 e 2007, uma média de 24 milhões de unidades de peixes ornamentais foi
exportada do estado do Amazonas para o mercado internacional, contribuindo para
aproximadamente 60% das exportações do Brasil. Alguns estudos sugerem a pesca de peixes
ornamentais como uma atividade extrativa importante em comunidades tradicionais. Contudo, sua
realização em ambiente de água branca é incipiente, mas possivelmente promissora a exemplo do
que acontece na região de Tefé, com a pescaria do acará-disco. Desta forma o presente estudo
objetiva avaliar o potencial pesqueiro ornamental em lagos de várzea manejados na região de
Iranduba AM. As coletas ocorreram no ano de 2018, em duas fases do ciclo hidrológico. As
amostragens ocorreram em banco de herbáceas aquáticas e na região marginal dos lagos. Cerca de
36 espécies foram identificadas no estudo, destas a maioria pertencente a ordem Characiformes e
Perciformes. A espécie mesonauta festivus foi a mais abundante do estudo e já é reconhecida pelo
potencial ornamental que apresenta na região. Sete espécies foram consideradas, constantes e
acessórias nas coletas, o que equivale ainda a um número baixo de freqüência quando se tem um
universo de 36 espécies amostradas.
Palavras-chave: Lagos manejados; Peixes ornamentais; Aquariofilia.

ABSTRAT: Sweeping environments are considered very productive and fundamental to the life
cycle of fish that are of commercial interest for consumption. Another niche can be enhanced by the
discovery of fish that has potential for aquariums, a market that is widely exploited for blackwater
rivers, for example in the Rio Negro basin in the Amazon. Between 2002 and 2007, an average of
24 million ornamental fish units were exported from the state of Amazonas to the international
market, contributing approximately 60% of Brazil's exports. Some studies suggest fishing for
ornamental fish as an important extractive activity in traditional communities. However, its
realization in the white water environment is incipient, but possibly promising for example, which
happens in the Tefé region, with a discus fishing. Thus, the present study aims to evaluate the
ornamental fishing potential in floodplain lakes managed in the region of Iranduba AM. As
collections occur in the year 2018, in two phases of the hydrological cycle. Sampling takes place in
the aquatic herbaceous bank and in the marginal region of the lakes. About 36 species were
identified in the study, among them predominant in the order Characiformes and Perciformes. The
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mesonauta festivus species was the most abundant of the study and is already recognized for its
ornamental potential in the region. Seven species were used, constant and accessible in the
collections, that is, still a low frequency number when a universe of 36 species is sampled.
Key words: Managed Lakes; Ornamental fish; Aquarophilia.
INTRODUÇÃO
A Bacia Amazônica é uma das fontes mais importantes de peixes extraídos da natureza para o
mercado mundial aquarista (MOREAU e COOMES, 2007). Entre 2002 e 2007, uma média de 24
milhões de unidades de peixes ornamentais foi exportada do estado do Amazonas para o mercado
internacional, contribuindo para aproximadamente 60% das exportações do Brasil (PRANG, 2007).
Aproximadamente, 100 milhões de peixes ornamentais foram exportados do Amazonas entre
os anos de 2002 e 2005, correspondendo a US$ 9,6 milhões para o mercado externo e R$ 1,5
milhão para o mercado interno (ANJOS et al., 2009). Nesse contexto, o rio Negro foi responsável
por fornecer mais de 90% dos exemplares de peixes ornamentais no Amazonas.
Embora o maior volume de peixes ornamentais de água doce comercializados seja criado em
fazendas de pisciculturas, as maiores diversidades de espécies são coletadas em ambientes naturais,
principalmente da bacia Amazônia (JUNK et al., 2007).
Alguns setores da pesca, indicam a pesca de peixes ornamentais como atividade extrativa
sustentável e contribuinte no auxílio para a diminuição da pobreza, especialmente para o caso de
comunidades tradicionais. De outra forma, pode ser considerada importante para a conservação das
florestas tropicais evitando outras atividades extrativas ambientalmente prejudiciais (FOOSA,
2007).
A pesca de peixes ornamentais já empregou mais de dez mil pessoas no Amazonas, tendo o
município de Barcelos como centro da atividade, onde mais de 60% da renda municipal foi oriunda
da pesca de peixes ornamentais (ROSSONI et al., 2014).
As principais espécies comercializadas são pequenos Characiformes, cujos representantes
mais famosos são: o cardinal tetra (Paracheirodon axelrodi), o néon verde (Paracheirodon
simulans), o rodóstomo (Hemigrammus bleheri, Petitella georgiae), o rosacéu (Hyphessobrycon
spp.) e a borboleta (Carnegiella spp.) (ANJOS et al., 2007).
Alguns estudos realizados em ambiente de água branca apontam que a pesca de peixes
ornamentais também pode ser promissora, a exemplo da espécie Symphysodon aequifasciatus, e de
várias espécies pertencentes ao Gênero Apistogramma no município de Tefé (SOUZA e
MENDONÇA, 2009).
A inexistência de dados sobre o mercado, a vulnerabilidade ambiental (referente aos impactos
nos ambientes e nos estoques) e a falta de políticas públicas de fomento são fatores que aumentam
as dificuldades para uma normatização da atividade no Brasil (LIMA, 2004).
Apesar da grande importância do comércio de peixes ornamentais para o Estado do
Amazonas, há uma carência de informações detalhadas, que vão desde as áreas de pesca até as
atividades ligadas à comercialização (ANJOS et al., 2009).
Mesmo com essa dimensão econômica, esta atividade ainda mostra deficiências, sendo muito
lucrativa somente para poucos elos envolvidos na cadeia produtiva. Historicamente, as altas taxas
de mortalidade no decorrer do processo, a falta de conhecimento sobre as espécies utilizadas, bem
como a ineficiência do empreendimento, resulta em danos ambientais e econômicos para o país
(ROSSONI et al., 2014).
Diante de todo o embasamento apresentado o estudo estimou a ictiofauna ornamental presente
em lagos manejados na Ilha da Paciência, Iranduba-AM, gerando informações acerca de espécies
com potencial ornamental em rios de águas brancas, que podem contribuir como uma nova
estratégia de atividade para os moradores da comunidade.
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2- MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
A área de estudo compreende a Ilha da Paciência (03º17’11,6”S e 60º04’42,3”W), uma ilha
fluvial, localizada na zona rural do município Iranduba, distante cerca de 22 km da cidade de
Manaus, estado do Amazonas (Figura 1). Os lagos onde foram realizadas as coletas são: Preto
(03º18’33,0”S e 60º13’09,5”W) e Cacau (03º18’32,9”S e 60º12’54,1”W), escolhidos por estarem
inclusos dentro do plano de manejo do pirarucu realizado na ilha, pertencendo as categorias de
Manejo e Preservação, respectivamente.

Figura 1 - Ilha da Paciência, Iranduba- AM e as categorias de lagos que compõem sua estrutura.

Coletas de dados bióticos
As coletas foram realizadas nos períodos de vazante e enchente, como estratégia de aumentar a
chance de encontro das espécies em diferentes fases do ciclo de vida. Os apetrechos utilizados
foram de categoria ativa, através de rede de arrasto com malha de 5mm para a coleta em bancos de
macrófitas, e rapiché para as coletas realizadas na margem dos lagos. O horário de captura dos
exemplares de peixe ocorreu no início da manhã e no final do dia, momento em que as espécies
estão em maior movimento.
Biometria e identificação das espécies
Os peixes capturados foram armazenados em frascos contendo formaldeído, na proporção de
10% e conduzidos para o Laboratório de Ecologia Pesqueira – LABEP da Universidade Federal do
Amazonas, onde foi realizado o procedimento de identificação das espécies e biometria dos
exemplares, tomada de peso (grama) e comprimento padrão (centímetro. Para uma identificação
mais precisa contou-se com a ajuda de especialistas na área. A pesquisa por se tratar de
continuidade possui aprovação junto ao Comitê de Ética no Uso de Animais da UFAM, através do
processo (N. 038/2017).
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Análise de dados
Os resultados gerados foram avaliados a partir de estatística descritiva, com uso de gráficos,
tabelas e medidas de valor central e dispersão dos dados. Para um melhor reconhecimento sobre a
composição e estrutura da ictiofauna, foram analisados alguns índices ecológicos, como:
Abundância numérica (N): número total de peixes coletados em cada lago;
Riqueza das espécies (S): número total de espécies em uma unidade amostral;
Constância das espécies: Esta técnica permite calcular o grau de importância relativa de cada
espécie nas amostragens, determinada através da fórmula de Bodenheimer (1938):

C = ( P *100) / N
Onde:
P = número de coletas contendo a espécie
N = número total de coletas realizadas.
Para caracterizar a constância das espécies de peixes encontradas nas coletas foi considerado
o seguinte critério: frequência em mais de 50% das coletas = espécies constantes; frequência entre
25% e 50% das coletas = espécies acessórias = presentes; e frequência em menos de 25% das
coletas = espécies acidentais.
Identificação das espécies com potencial para pesca ornamental
Após a identificação de todas as espécies capturadas, as espécies com potencial ornamental
foram então estabelecidas, conforme consultas a artigos e boletins informativos sobre a pesca
ornamental no estado do Amazonas, e sites de loja de aquarismo que atua na comercialização dessas
espécies.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Composição e estrutura das espécies potencialmente ornamentais
Foram identificadas 36 espécies distribuídas em 04 ordens, 11 famílias e 1202 indivíduos
(Tabela 1). As ordens mais abundantes e ricas foram Perciformes (66,13% e 11 espécies),
Characiformes (32,94% e 20 espécies), Gymnotiformes (0,5% e 03 espécies) e Siluriformes (0,41%
e 02 espécies) (Figura 2A). Em relação as famílias, Cichlidae foi a mais abundante (66,13%),
seguida de Characidae (22,71%), Lesbisianidae (9,15%), Curimatidae e Hypopomidae (ambas com
0,41%), Erythrinidae (0,33%), Hemiodontidae e Doradidae (ambas com 0,25%), Callichthydae
(0,16%), Crenuchidae e Sternopygidae (ambas com 0,08%) (Figura 2B).
Tabela 1- Lista taxonômica das espécies coletadas durante o estudo.

Ordem
Characiformes

Família/Espécie
Characidae
Ctenobrycon hauxwellianus
Hemigrammus levis
Hemigrammus aff levis
Hemigrammus bellottii
Hemigrammus araude
Hyphessobrycon eques

N
75
11
114
1
5
12
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Siluriformes

Gymnotiformes

Perciformes

TOTAL

Odontostilbe nareuda
Moenkhausia sp "alta"
Moenkhausia lepidura
Prionobrama filigera
Serrapinnus notomelas
Lebiasinidae
Coopella colollepis
Nannostomus unifasciatus
Pyrrhulina australis
Nannostomus eques
pyrrhulina brevis
Hemiodontidae
hemiodus ternetzi
Erythrinidae
Hoplias malabaricus
Crenuchidae
Crenuchus spilurus
Curimatidae
Curikatopsis crypticus
Doradidae
Ossancora asterophysa
Callichthydae
Corydora pygmaeus
Hypopomidae
Brachyhypopomus brevirostris
Brachyhypopomus beebei
Sternopygidae
Eiggemania spp.
Cichlidae
Apistograma cf eunotus
Apistograma gefhyra
Apistogramma gibbiceps
Apistograma sp.
Caquetaia spectabilis
Cichlosoma amazonarun
Heros severus
Hypselecara coryphaenoides
Laetacara dorsigera
Mesonauta festivus
Pterophyllum scalare

39
11
2
2
1
1
74
31
3
1
3
4
1
5
3
2
1
4
1
42
1
2
6
5
29
5
4
1
696
4
1202

5
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Figura 2 - Abundância das espécies organizadas por ordem (2A) e famílias (2B).

A predominância de indivíduos das ordens Characiformes e Perciformes no estudo, está
relacionado ao hábitat de plantas aquáticas que servem como estrutura favorável a espécies de
pequeno porte, devido a sua complexidade e a densidade do habitat que atua como área de refúgio
contra predação, alem de local de alimentação, crescimento e reprodução para peixes em áreas de
várzea (SÁNCHEZ-BOTERO e ARAUJO-LIMA, 2001).
A espécie mais abundante foi Mesonauta festivus, representando cerca de (57,9%), espécie
bastante comum em áreas alagadas de rios de águas brancas e formadora de cardume, o que pode ter
influenciado na alta abundância encontrada. Essa espécie tem importância ornamental bastante
relevante no mundo aquarista (PIRES, 2015).
Em relação a constância das 36 espécies capturadas, foi observado que três Pyrrhulina
Australis (88,88%), Mesounauta Festivus (77,77%) e Cichlosoma Amazonarun (55,55%) foram
consideradas como constates, pois, a frequência nas coletas foi superior a 50%, o que equivale a
espécies comuns e/ou suscetíveis a coleta no ambiente. Quatro espécies foram consideradas
acessórias, com constância em torno de 25 e 50%, o que equivale a freqüência relativa da espécie ao
ambiente, o que pode ser caracterizado por diversos fatores como ao sucesso de encontro da espécie
pelo apetrecho, ou sua baixa população no ambiente, exemplo no estudo foram para Nannostomus
unifasciatus (44,44%), Hemigrammus levis (33,33%), Apistograma spp. (33,33%) e Apistograma cf
eunotus (33,33%). As demais 29 espécies apresentaram o perfil de espécies acidentais, com baixa
freqüência na coleta (<25%), o que pode ser o reflexo de espécies consideradas raras no ambiente,
ou da ineficiência do apetrecho na coleta. Como a grande maioria das espécies foi encontrada em
banco de macrofitas, é possível que algumas espécies sejam comuns a outros habitats dos lagos, a
exemplo de áreas de galhada que não puderam ser amostradas. Porém deve-se levar em
consideração que sua baixa ocorrência também pode ser o reflexo da figura 3.
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Figura 3. Constância de sete espécies no estudo.

Espécies com potencial para o comércio ornamental
As espécies identificadas no estudo puderam então ser checadas com literatura científica da
área para a caracterização das que possuíam potencial ornamental, ou sejam que já fazem parte do
comercio que envolve a aquariofilia.
Após a análise de dados, foram identificadas cerca de 36 espécies, caracterizadas como
ornamentais. Dentre essas, os gêneros Hypessobrycon, Corydoras, Hemigrammus, Apistograma e
Nannostonus, apresentam um bom destaque para a comercialização, tanto no cenário nacional como
internacional de peixes ornamentais.
Segundo Anjos 2009, a exportação no comércio nacional e internacional de peixes
amazônicos gira em torno de 86%. Cerca de 35 países fazem parte deste cenário comercial, com
destaque para Alemanha, Estados Unidos, Japão, Holanda e Taiwan, responsáveis por 76% do
volume das exportações.
Muitas das espécies que são comercializadas na aquariofilia são oriundas de ambiente de
águas pretas, a exemplo da bacia do rio Negro, que é extremamente importante para a
comercialização de peixes amazônicos. Porém, a cerca de 10 anos, já há registro de peixes
potencialmente comerciais na aquariofilia serem oriundos de águas brancas, a exemplo do acará
disco na região do rio Purus (ROSSONI et al., 2014). Logo é possível considerar que ambientes de
várzea também possam ser considerados, na expectativa de produção sustentável, potencialmente
interessantes para o comércio de peixes ornamentais na região.
CONCLUSÃO
Foram reconhecidas cerca de 36 espécies ornamentais na área estudo, resultado este que pode
indicar que há uma parcela potencial de peixes ornamentais oriundos de rios de águas brancas.
Apenas três espécies foram classificadas como constante, e uma delas com elevada
abundancia, Mesounauta festivus, espécie que apresenta grande relevância no mercado ornamental.
Poucos estudos evidenciam o aspecto bioecológico de peixes de pequeno porte considerados
potencialmente atrativos para a aquariofilia. Logo é importante que a academia possa contribuir
com mais estudos desta natureza, para melhor direcionar o potencial que determinada região possa
ter, e o status populacional das espécies indicadas.
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RESUMO: O espadarte, Xiphias gladius (Linnaeus, 1758), é uma das principais espécies
capturadas na pesca de espinhel pelágico ao redor do mundo. Informações sobre a ecologia e a
biologia das espécies exploradas comercialmente são importantes no processo de avaliação de
estoques e a tomada de decisões para o manejo das pescarias. No presente trabalho o objetivo foi
avaliar aspectos biológicos referentes à estrutura de tamanho e proporção sexual do espadarte
capturado pela frota brasileira de espinhel pelágico. As informações referentes às medidas de
comprimento (mandíbula inferior-furca – MIF) e ao sexo foram provenientes de dados do Programa
de Observadores de Bordo (PROBORDO) contidos no Banco Nacional de dados de Atuns e Afins
(BNDA), mantido pela Secretaria de Aquicultura e Pesca (SAP/MAPA). O programa gerou dados
para o período de 2005 a 2012. Para verificar se as médias do comprimento se diferenciaram entre
machos e fêmeas foi utilizado o teste t Student. O teste do qui-quadrado foi aplicado com o
propósito de avaliar se há evidências de diferença significativa nas proporções de fêmeas e machos.
A maior amostra anual proveio do ano de 2007, com 52.138 exemplares, enquanto que em 2009 se
obteve a menor amostra com 456 exemplares. Durante todos os anos analisados o número de
machos foi maior, com exceção de 2005 quando o número de fêmeas foi praticamente o dobro do
de machos. Entre os 99.013 espécimes analisados, 55.496 eram machos e 43.517 eram fêmeas,
caracterizando uma razão macho:fêmea de 1,3:1. A partir do teste qui-quadrado verificou-se que há
diferença significativa na proporção sexual (p<0,01), o que pode estar associado a diversos fatores
como por exemplo mortalidade natural diferenciada por sexo ou maior suscetibilidade dos machos
às capturas em determinadas áreas e épocas do ano. Quanto ao comprimento a média do MIF para
as fêmeas foi de 168,7 cm, com mínimo e máximo de 52,0 e 312,0 cm respectivamente. Os machos
apresentaram uma média de 148,6 cm, com mínimo e máximo de 48,0 e 312,0 cm respectivamente.
A média de comprimento das fêmeas foi significativamente superior à dos machos (p =2,2x10-16).
Na última avaliação conduzida para o espadarte do atlântico sul ele foi classificado como
sobrepescado, o que preocupa no que diz respeito à conservação do estoque, visto que é uma
espécie alvo em grandes pescarias de espinhel, devido ao seu alto valor comercial. As informações
biológicas fornecidas podem ser de auxílio para avaliação de estoques e a implementação de
medidas de ordenamento necessárias para garantir a sustentabilidade da pescaria.
Palavras-chave: Comprimento; Sexo; Xiphias gladius.
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RESUMO: Grande parte dos animais marinhos, mesmo não sendo de espécies formadoras de
cardumes, compartilha os mesmos habitats e os mesmos nichos preferenciais formando estruturas
de agregação que se distribuem heterogeneamente ao longo dos oceanos. Nesse contexto, o objetivo
deste trabalho foi analisar a estrutura espacial da população de espadarte Xiphias gladius (Linnaeus,
1758) capturada pela frota brasileira espinhel pelágico no Sudoeste do Oceano Atlântico, entre 2002
e 2016. Para isso, foram investigados 10.817 registros de lances pesca presente no Banco Nacional
de dados de Atuns e Afins (BNDA), mantido pela secretária de pesca (SEP/MPA). A estrutura
espacial foi definida como o valor da autocorrelação espacial em diferentes intervalos de distâncias,
por meio do uso do variograma anual. Os resultados apontaram crescimento do valor da variância
quando a distância entre pontos de amostragem aumentou antes da estabilização da variável,
significando que a distribuição espacial não foi aleatória e que dois pontos próximos tiveram uma
maior probabilidade de ter valores semelhantes. De modo geral, os dados apresentaram um
pendência espacial variando entre 51 a 83 km, com exceção dos anos de 2005, 2009, 2012 que
tiveram valores superiores a 200 km. Conclui-se portanto que o X. gladius apresenta uma estrutura
de agregação espacial estável, de acordo com os resultados do variograma, exceto nos anos 2005,
2009, 2012.
Palavras-chave: Pesca; Xiphias gladius; Geoestatistica; Variogramas
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PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS PESCADORES DE CAMARÃO DE ÁGUA DOCE NO
MUNICÍPIO DE TEFÉ, AMAZONAS, BRASIL
Jhenison Azevedo das Chagas1*; David Oliveira da Silva2
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jhenisonazevedo153@gmail.com – discente de curso Técnico em Agropecuária/IFAM - Campus Tefé.
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RESUMO: A pesca do camarão da Amazônia, com o passar dos anos, tornou-se uma importante
atividade econômica, social e produtiva para populações locais apresentando uma comercialização
intensa nos centros urbanos. Apesar da atividade está presente em toda a região amazônica, poucos
trabalhos têm dado importância para questão socioeconômica dos pescadores. O presente trabalho
teve como objetivo, identificar o perfil socioeconômico dos pescadores de camarão de água doce no
município de Tefé, Amazonas. O estudo foi realizado no município de Tefé na região no médio
Solimões, tendo como área focal a feira municipal onde ocorre o desembarque e comercialização do
pescado. Os dados foram coletados nos meses de agosto a outubro de 2017, com auxílio de
questionário estruturado contendo informações como: dados pessoais, produção e comercialização.
Os dados coletados foram armazenados em planilhas eletrônicas, e submetidos á análise com o
auxílio de estatística descritiva. Foram entrevistados 21 pescadores sendo que 57,1% são da
comunidade Santa Clara, 19.04% da comunidade Santa Cruz, 14,3% da comunidade Santa Maria,
0,476% da comunidade Piranhal, e 0,476% na comunidade Tapeua/Coari. Entre os entrevistados
66,66% apresentaram idades entre 18 e 39 anos e 33,33% com idades entre 40 e 70 anos. Quanto ao
grau de escolaridade verificou-se que 71.42% dos entrevistados relataram ter ensino fundamental
incompleto, 14,29% ensino médio incompleto e 14,29% ensino médio completo, corroborando com
estudos realizados em Itacoatiara, AM. Dos entrevistados 62% se disseram solteiros e 38% casados.
Com relação a captura foram produzidos em média 119,29 litros de camarão por pescarias e
comercializados a um valor de R$ 6,33/litro, resultando em uma receita média de R$ 761,16 por
pescaria. Quando perguntados sobre o recebimento de algum tipo de seguro por parte do governo,
33,3% disseram receber seguro e 66,7% não recebem qualquer tipo de auxílio. Além do
recebimento ou não de seguro ou algum tipo de auxílio, aproximadamente 95% dos entrevistados
relataram ter outras fontes de renda como agricultura e pesca de outras espécies o que demonstra a
importância da atividade de pesca do camarão como fonte alternativa de renda. A pesca do camarão
se mostrou uma atividade de suma importância para moradores de comunidades locais como uma
importante fonte alternativa de renda. A baixa escolaridade e a falta de acesso a políticas públicas
por parte de pescadores na Amazônia são uma realidade bastante conhecida, desta forma pesquisas
se fazem necessárias para fomentar novas políticas públicas ou incentivar a inclusão dessas pessoas
em políticas já existentes com o objetivo de lhes assegurar melhores condições de vida.

Palavras-chave: Amazônia; Comunidades; Comercialização; Pescado.
Apoio: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM
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COPEPODES ECTOPARASITAS DE Sciades herzbergii UTILIZADOS COMO
BIOINDICADORES DE QUALIDADE AMBIENTAL DO LITORAL AMAZÔNICO
Daiana Silva dos Santos¹*; Kelle de Nazaré Cunha²; Fernando Araújo Abrunhosa; Zélia Maria
Pimentel Nunes
¹daiana.d1cs@gmail.com; Acadêmica em Engenharia de Pesca/UFPA; ²kellecunha@yahoo.com.br; Doutoranda do PPBA;
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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo identificar e quantificar a diversidade das espécies
de copépodes parasitos de Sciades herbergii. Os locais de captura desse bagre foram os canais de maré
da baía de São Marcos (São Luís-MA), sendo considerada área impactada, e do estuário do Caeté
(Bragança-PA), área de referência. O material utilizado foi coletado entre 2013 e 2015. Foram
calculados os índices de infestação parasitaria (prevalência, intensidade média e abundancia). Em
laboratório, foram feitas as retiradas dos parasitas das brânquias e armazenados em micro tubos com
solução de formalina a 5%, em seguida transferidos para solução de glicerol a 10%. Os espécimes
foram digeridos em estufa a 70°C, durante 1 hora, utilizando solução de Hidróxido de Sódio a 10%.
Após esse processo, foram preparadas as lâminas para dissecação dos parasitas. Posteriormente, foram
feitos desenhos dos espécimes utilizando microscópio Leica DM500 com câmera clara acoplada.
Ressalta-se que se faz necessário dessecar as maxilas para elaborar o desenho detalhado e identificar a
nível de espécie. No total foram coletados 510 espécimes, sendo 237 da área de referência e 273 da
área impactada. Observou-se que os bagres da área de referência apresentaram maior prevalência
(41,44%) de copépodes no período chuvoso. Nesse mesmo período, foram registrados maiores valores
de intensidade média (8,231) e abundancia (1,698) nos bagres da área impactada. Os espécimes foram
separados por morfotipo, onde foram encontrados 10 morfotipos, sendo 3 do gênero Ergasilus e 7 da
família Caligidae. No entanto, 7 morfotipos foram comuns as duas áreas e 3 morfotipos ocorreu
somente em Bragança. Os espécimes encontrados até o presente momento parasitando Sciades
herzbergii pertencem às famílias Caligidae e Ergasilidae. Porém, ainda não foi possível identificar a
nível de espécie.

Palavras-chave: Ergasilus; Câmeras branquiais; Baia de São Marcos; Península de Ajuruteua.
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COMPOSIÇÃO DAS CAPTURAS E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA PESCA DE
ESPINHEL REALIZADA PELA FROTA NACIONAL DE 1979 A 2018
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RESUMO: O conhecimento sobre a composição das capturas ao longo do tempo, é um fator
importante para obter informações sobre o histórico das pescarias. Tendo em vista isso o objetivo
neste trabalho foi descrever a composição das capturas da frota de espinhel pelágico nacional e a
distribuição espacial das capturas no oceano Atlântico sul. As informações disponíveis para análise
sobre as operações de espinhel realizadas pelas embarcações nacionais de 1979 até 2018 estão
contidas no "Banco Nacional de Dados de Atuns e Afins" (BNDA). Para análise da composição das
capturas ao longo do tempo foi confeccionado um gráfico de barras que também serviu como
critério para classificar períodos sobre a atuação da frota nacional. Para os períodos selecionados
foram confeccionados mapas da distribuição espacial. Do início da série temporal, em 1979, até
1985 os desembarques eram compostos por espadarte, albacoras bandolim e branca, assim como
reduzidas capturas de tubarão azul. Somente a partir de 1986 as capturas de albacora laje passaram
a ser reportadas. Anteriormente a década de 2000, a captura total anual era inferior a 50.000
indivíduos, enquanto que a partir do ano 2000 observou-se um aumento no volume de captura como
um todo, especialmente na captura de espadarte e tubarão azul. Em 2007 as capturas foram
superiores a 100.000 indivíduos, no ano seguinte houve uma queda para aproximadamente 50.000,
permanecendo em torno deste valor até 2011. Mais de 150.000 exemplares foram capturados em
2014, pico de produção da série temporal, seguindo de declínio nos anos posteriores. Ao
considerarmos a participação da espécies no volume das capturas anuais, verificou-se dois períodos
com padrões distintos. O primeiro foi de 1979 a 2000 as embarcações nacionais variaram o alvo
principal entre albacora branca e albacora bandolim. Já no segundo período (2001 a 2018) o foco
das embarcações variou entre o espadarte e tubarão azul. Quanto a distribuição espacial das
operações de pesca, nos dois períodos a frota nacional atuou ao longo de toda a margem oeste do
Atlântico Sul. Na primeira fase as áreas de pesca parecem estar mais relacionadas com a localização
dos portos de chegada e saída do que com a distribuição espacial da população, já que tanto a
albacora branca quanto a bandolim têm ampla distribuição no oceano Atlântico Sul. Já na segunda
fase as áreas de pesca provavelmente estão relacionadas as áreas preferenciais (aguas com
temperatura mais elevadas para espadarte e águas frias para o tubarão azul) das espécies alvo. As
diferentes fases observadas na composição das capturas da frota nacional são informações úteis, e
serão utilizadas para compor os procedimentos prévios às avaliações do estado de conservação das
espécies exploradas por essa pescaria.
Palavras-chave: Albacora; Tubarão azul; Espadarte.
Apoio: CNPq; UFRPE; MOE; PROTUNA.
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VARIAÇÃO TEMPORAL DA CAPTURA POR UNIDADE DE ESFORÇO DOS ATUNS E
AFINS CAPTURADOS PELA FROTA BRASILEIRA DE ESPINHEL PELÁGICO
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RESUMO: A Captura Por Unidade de Esforço (CPUE) é um indicador frequentemente utilizado
por avaliar a abundância relativa das populações de peixes. No presente trabalho o objetivo foi
avaliar a distribuição temporal da CPUE da frota brasileira de espinhel pelágico, entre 1978 a 2018.
As informações disponíveis para a análise estão contidas no Banco Nacional de Dados de Atuns e
Afins (BNDA), mantido pelo Subcomitê Científico de Atuns e Afins vinculado ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). As espécies selecionadas para análise foram as
albacoras laje (Thunnus albacares), branca (Thunnus alalunga), e bandolim (Thunnus obesus), o
espadarte (Xiphias gladius) e o tubarão azul (Prionace glauca). Estas espécies são em geral tidas
como alvo das frotas nacional brasileira ou arrendadas, e em consequência são as que correspondem
aos maiores valores de captura registrados no BNDA (90% do total registrado). O número de anzóis
por lance de pesca foi a medida de esforço de pesca utilizada. A CPUE para cada lance foi (C/f)
x1000 em que f é o esforço em número de anzóis, e C é o número de exemplares capturados. Para o
espadarte foram observados três períodos de CPUE elevadas, o primeiro entre 1982 e 1997, o
segundo entre 1998 e 2009, e o terceiro após 2010. As medianas de maiores valores foram
observadas nos anos de 2007, 2009 e 2010, com valores de 7,50, 7,63 e 8,46 peixes para cada 1000
anzóis respectivamente. As maiores medianas de CPUE da albacora branca ocorreram 1993 (9,09),
1994 (9,5) e 1996 (8,82). Após 2001, observa-se uma queda nos valores das medianas CPUE da
espécie que permaneceram próximo a 1 peixe por 1000 anzóis até 2018. A variação dos valores de
CPUE da albacora bandolim foi baixa em comparação com as demais espécies. Nos anos de 1993 e
1997 são observados as maiores CPUEs registradas na série temporal, enquanto que as maiores
medianas foram observadas em 1993 e 2015 com valores próximos a 2,5 peixes por 1000 anzóis.
Para a albacora laje, de maneira geral, os valores centrais (ex: média e mediana) não apresentaram
grandes variações ao longo dos anos. Ainda assim se destacam valores elevados na década de 1990.
As taxas de captura do tubarão azul foram baixas até o início dos anos 2000, quando passaram a
apresentar uma tendência crescente até o fim da série temporal. A partir do presente trabalho fica
evidente que a frota de espinhel brasileira passou por diversas fases ao longo dos últimos 40 anos
do ponto de vista do direcionamento das capturas, essa informação é extremamente importante para
construção de índices relativos de abundância a partir dos valores da CPUE, os quais são de grande
importância para a realização de avaliações de estoques, fundamentais para a gestão pesqueira de
atuns e afins no oceano Atlântico.

Palavras-chave: Albacoras; Espadartes; Tubarão Azul; CPUE.
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ANÁLISE DA EVOLUÇÃO DA PRINCIPAL REGIÃO PESQUEIRA DO ESTADO DE
PERNAMBUCO
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RESUMO: O objetivo do trabalho visa analisar a pesca no município de Itapissuma, levando em
consideração as principais categorias de pescado desembarcadas, as artes de pesca que atuam nesta
região e uma análise econômica, apresentado como destaque espécies de pequenos pelágicos
situados nesta localidade. Os dados analisados foram extraídos dos relatórios publicados nos
boletins do Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros do Nordeste (IBAMA/CEPENE,
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006). Foram realizadas análises estatísticas
descritivas das capturas estratificadas pelos fatores ano, mês e tipo de apetrecho utilizado na pesca.
Testes não paramétricos de Kruskal-Wallis foram utilizados para identificar possíveis diferenças (α
= 0,05) entre as capturas observadas nos diversos níveis de determinado fator com testes posteriores
de comparação múltipla nos casos em que indicou a presença de diferenças importantes. O
município contribuiu com uma média de 27,8% do total desembarcado entre os anos de 1999 a
2006 em Pernambuco. Agregado todos os meses dos anos estudados em Itapissuma não ocorreu
diferença estatística nos desembarques ( p  0,99 ). O desembarque mensal em peso é bastante
semelhante, contudo, não se tem uma ideia do comportamento das diferentes categorias de pescado
que são típicas desta localidade e qual o comportamento sazonal com dominância específica de uma
categoria ou com sobreposição. As categorias específicas que mais contribuíram em renda para o
município foram: sururu, camarões, manjuba e siri. A pesca no município de Itapissuma para os
anos analisados foi inteiramente artesanal, sendo que este município foi e talvez ainda seja o mais
representativo em capturas para o estado de Pernambuco, com destaque para categoria manjuba que
corresponde a um recurso pesqueiro importante socialmente e economicamente para o município de
Itapissuma, contudo o monitoramento deficitário deste pode ter gerado confusões de identificação
da espécie o que poderia comprometer os estoques em avaliações futuras.
Palavras-chave: Pesca artesanal; Opisthonema oglinum; Recurso pesqueiro.

ABSTRACT: The objective of this study is to analyze fishing in the municipality of Itapissuma,
taking into account the main categories of fish landed, the fishing gear that operates in this region
and an economic analysis, presented as a highlight small pelagic species located in this locality. The
data analyzed were extracted from the reports published in the bulletins of the Northeast Center for
Fisheries Research and Management (IBAMA / CEPENE, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005 and 2006). Descriptive statistical analyzes of catches stratified by the factors year, month and
type of tackle used in fishing were performed. Kruskal-Wallis nonparametric tests were used to
identify possible differences (α = 0.05) between the catches observed at the various levels of a given
factor with subsequent multiple comparison tests in cases where it indicated the presence of
important differences. The municipality contributed an average of 27.8% of the total landed from
1999 to 2006 in Pernambuco. Aggregate every month of the years studied in Itapissuma there was
no statistical difference in landings ( p  0,99 ).The monthly landing by weight is quite similar,
however, there is no idea of the behavior of the different categories of fish that are typical of this
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locality and what is the seasonal behavior with category-specific dominance or overlap. The
specific categories that contributed the most income to the municipality were: sururu, shrimps,
manjuba and crab. Fishing in the municipality of Itapissuma for the years analyzed was entirely
artisanal, and this municipality was and perhaps still the most representative in catches for the state
of Pernambuco, highlighting the Manjuba category that corresponds to a socially and economically
important
fishing
resource
for
the
municipality
of
Itapissuma,
however, its poor monitoring may have generated species identification confusion, which could
compromise stocks in future evaluations.

Key words: Artisanal fishing; Opisthonema oglinum; Fishing resource

1- INTRODUÇÃO
O município de Itapissuma é uma comunidade conhecida por ter como principal fonte de
renda a atividade pesqueira, sendo que aproximadamente 70% da população deste município estão
ligadas à pesca de forma direta ou indireta (MOURA, 2009). A atividade pesqueira nesta localidade
tem grande importância econômica e social, sendo caracterizada por ser hereditária, onde os
pescadores de Itapissuma demonstram um conhecimento acurado sobre a biodiversidade do
ambiente estuário-manguezal e a importância destes recursos naturais para a produção pesqueira,
refletindo uma bagagem cultural que é transmitida aos descendentes (CARNEIRO et al., 2008). A
pescaria em Itapissuma se destaca em relação aos outros municípios da região, por ser o local de
maior desembarque de pescado de todo litoral de Pernambuco. A atividade pesqueira de Itapissuma
ocorre quase que inteiramente no complexo estuarino Canal de Santa Cruz (CSC).
O CSC é o maior complexo estuarino do estado de Pernambuco, com área de
aproximadamente 824 km² com um canal principal que se estende por 22 km (MOURA, 2009). A
região apresenta grande diversidade de fauna e flora (VASCONCELOS FILHO et al, 1994). A
grande abundância de recursos pesqueiros no CSC sustenta diversas pescarias, como as realizadas
com rede de emalhe para captura de pequenos peixes pelágicos (ANDRADE e SILVA, 2013). A
pesca de pequenos pelágicos tem grande importância econômica e social não só para o município de
Itapissuma, mas para toda a região. Apesar da referência, as pescarias realizadas no CSC não têm
sido acompanhadas de forma contínua. Os dados existentes se restringem a tabelas e boletins
estatísticos publicados pelo IBAMA (IBAMA/CEPENE, 2006). Para que as informações dadas pelo
IBAMA possam ser realizadas para diagnósticos das pescarias com fins de auxílio no processo de
tomada de decisões para contribuir para a gestão dos recursos disponíveis é necessário que elas
sejam devidamente analisadas.
Portando o objetivo do trabalho visa analisar a pesca no município de Itapissuma, levando em
consideração as principais categorias de pescado desembarcadas, as artes de pesca que atuam nesta
região e uma análise econômica, apresentado como destaque espécies de pequenos pelágicos
situados nesta localidade, para gerar respostas que contribuam para o melhoramento das amostras
empregadas na geração de dados e na gestão sustentável dos recursos pesqueiros deste local.
2- MATERIAL E MÉTODOS
Dados e área de estudo
Os dados analisados foram extraídos dos relatórios publicados nos boletins do Centro de
Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros do Nordeste (IBAMA/CEPENE, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006). Os dados disponíveis nesses boletins foram obtidos por
amostragens baseadas no sistema de coleta do Programa ESTATPESCA, descrito em Ibama (1995).
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O município de Itapissuma, localizado na Zona da Mata úmida de Pernambuco fica a 40,5 km
do centro do Recife, fazendo parte da Região Metropolitana da capital do estado. O local é limitado
ao norte pelo município de Goiana, ao sul e a oeste pelo município de Igarassu e a leste pelo
município de Itamaracá.
Análise dos dados
Análises estatísticas descritivas das capturas estratificadas pelos fatores ano, mês e tipo de
apetrecho utilizado na pesca. Estas descrições são baseadas em cálculos de sumários básicos de
medidas de centro e de dispersão e em inspeções de gráficos explanatórios. Testes não paramétricos
de Kruskal-Wallis foram utilizados para identificar possíveis diferenças (α = 0,05) entre as capturas
observadas nos diversos níveis de determinado fator (e.g mês) com testes posteriores de
comparação múltipla nos casos em que indicou a presença de diferenças importantes.
A riqueza numérica atrelada a diversidade levou em consideração o número de espécies ou
categorias encontradas no local ao longo de um ano. Também foi realizada uma análise econômica
com base nos preços que constam no relatório do Ibama (2008). O preço estimado para 2006 que é
o último da série de dados foi a base do cálculo.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
O município de Itapissuma contribuiu com uma média de 27,8% do total desembarcado entre
os anos de 1999 a 2006 em Pernambuco (Figura 1). A menor contribuição foi no ano de 2001 e a
maior contribuição aconteceu no ano de 2006 com mais de 35% do total desembarcado. A grande
captura efetuada no município de Itapissuma, deve-se quase que inteiramente ao Canal de Santa
Cruz, sendo este local o maior complexo estuarino do estado de Pernambuco e fonte de grande
biodiversidade (MOURA, 2009).

Figura 1. Desembarque percentual do município de Itapissuma em relação aos outros municípios do litoral de
Pernambuco.

A pesca no município de Itapissuma foi crescente ao longo dos anos estudados, apresentando
um grande aumento a partir de 2004 com máximo no ano de 2006 de 5148,4 t e mínimo no de 2001
(Figura 2A). O grupo composto por peixes foram os mais desembarcados em todos os anos
analisados, com exceção de 2005 (Figura 2B). O grande desembarque no ano de 2006 no município
de Itapissuma foi um reflexo do aumento das capturas dos crustáceos e moluscos. O grupo dos
peixes apresentou desembarques maiores, pois a pescaria no município de Itapissuma ocorre em
zona estuarina, em que os peixes constituem o componente dominante da macrofauna (MARTINO
e ABLE, 2003). A exceção para o ano de 2005, em que os desembarques de crustáceos e moluscos
dominaram, dificilmente seria um reflexo das capturas e abundâncias no local, mas possivelmente
estaria ligado a subestimativas desses dois grupos, principalmente as espécies capturadas
manualmente (LIMA e ANDRADE, 2018a).
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Figura 2. Desembarque em toneladas da atividade pesqueira no município de Itapissuma nos oito anos estudados (A) e
desembarque em toneladas por grupo no município de Itapissuma nos oito anos estudados (B).

Agregado todos os meses dos anos estudados em Itapissuma não ocorreu diferença estatística
nos desembarques ( p  0,99 ) (Figura 3). O desembarque mensal em peso de Itapissuma é bastante
semelhante, contudo, não se tem uma ideia do comportamento das diferentes categorias de pescado
que são típicas desta localidade e como elas se comportam sazonalmente com dominância
específica de uma categoria ou com sobreposição.

Figura 3. Diagramas de caixa com as representações da mediana, dos quartis e de valores extremos incluindo
discrepantes (círculos abertos) dos desembarques mensais realizados nos oito anos amostrados.

No total foram identificadas 42 categorias específicas, excluindo-se a categoria “outros”,
sendo 36 de peixes, três de moluscos e três de crustáceos (Tabela 1). O coeficiente de variação foi
menor na captura de camarões que é um recurso de alto valor comercial, sendo no geral uns dos
sistemas com renda mais alta em Pernambuco, entretanto um dos mais danosos ao meio ambiente
(LESSA et al., 2011).
As categorias específicas mais desembarcadas que foram respectivamente, manjuba, ostra, siri
e sururu têm como características serem organismos tipicamente de base de cadeia. Os pequenos
pelágicos registrados no CSC, no qual se incluiu a manjuba, utilizam este local como berçário. A
categoria específica manjuba apresenta um grande problema, pois já foi classificada como sendo a
espécie Anchoa filifera (CARNEIRO et al., 2008) e de acordo com o IBAMA (2008) seriam apenas
espécies da família Engraulidae, porém sabe-se que a espécie da família Clupeidae Opisthonema
oglinum que também utiliza o CSC como berçário é o principal componente das pescarias de redes
de emalhar do local (ANDRADE e SILVA, 2013; LIMA e ANDRADE 2018b), assim os indivíduos
juvenis dessa espécie que são realmente enquadrados na categoria específica manjuba (Lessa et al.,
2008).
Nas pescarias artesanais em todo Brasil, predomina o livre acesso, o que tem levado em
Pernambuco, ao crescimento desordenado do setor, caracterizado pela deficiência de dados
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estatísticos e/ou científicos (LESSA et al., 2011). Estas deficiências poderiam estar ocasionando
diversos problemas, entre eles os correlacionados aos nomes vulgares das diferentes espécies que
possuem ampla distribuição no Brasil o que dificulta, pois quanto maior a área de abrangência
geográfica maior a diversidade de nomes vulgares para uma mesma espécie (SZPILMAN, 2000).
O número de categorias específicas encontradas foi maior no ano de 2002 com 28 e o menor
aconteceu no ano de 2005 com 19. Os anos de maiores produções pesqueira em Itapissuma não
foram reflexo da diversidade de categorias encontradas, embora ocorra uma grande dificuldade de
analisar a evolução da diversidade pesqueira neste munícipio e consequentemente o entendimento
da sua fauna aquática, contudo a diversidade no local é maior do que as apresentadas neste trabalho,
pois já foram listadas 145 espécies de peixes (VASCONCELOS FILHO e OLIVEIRA, 1999), sem
considerar moluscos e crustáceos. As categorias da ictiofauna capturada foram as mais
subestimadas nos boletins por serem compostas na maioria das vezes por duas ou mais espécies.
Tabela 1. Principais categorias desembarcadas no município de Itapissuma, com média, coeficientes de variação (c.v.) nos oito anos
amostrados e a frequência de ocorrência anual (FR.)
Categoria

Taxón

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006 Média c.v.

FR. (%)

2,5

1,6

0

0,2

0

1,6

0

0,4

0,79 1,15

62,5

0

0

0

0

0

0

0,4

0

0,05 2,65

12,5

0

0

0

0

0

0

0,4

0,2

0,08 1,86

25

0

0

0

0

0

0

0,1

0

0,01 2,65

12,5

0,2

0

0,9

0

0

0,1

1,3

0,7

0,4 1,17

62,5

15,7

13,5

4,5

6,1

26,5

16,6

0,9

12,5

12,04 0,63

100

5

Peixes

Agulha

Hyporhamphus
sp/Strongylura
marina

Albacora
Arabaiana

Seriola spp.

Aracimbora Caranx latus
Lutjanus
Ariaco
synagris
Arraias
Bagres

Bagre spp.

1,5

0

1,2

0

1,1

0

0,4

1,15 1,36

62,5

Bicuda

0

0

0

0

0

0

0,01 2,65

12,5

0

0

0

0

1

0,5

0,19 1,86

25

Boca torta

Sphyraena tome
0,1
0
Haemulon
plumieri
0
0
Larimus
breviceps
143,2 138,9

0

0

0

0

0

0

35,26 1,73

25

Bonito

Auxis thazard

0,1

0

0

0

0

0

0

0,9

0,13 2,36

25

Budião

Sparisoma spp.

11

15,8

0,4

4,2

3,1

19,2

0,1

8,2

7,75 0,86

100

0

0,1

0

0,2

0

0,2

0

0

0,06 1,37

37,5

5,4

0

6,8

18,2

11,1

7,9

3,1

4,7

7,15 0,73

87,5

6,2

6,4

6,4

15,2

6,3

20,9

1,5

9,4

9,04 0,64

100

Balistes spp.
Diapterus
auratus
Scomberomurus
cavala

0,1

0

0,4

0,6

0,1

0

0

0

0,15 1,41

50

0

0,1

0,9

0

0

2,9

0

0,9

0,6 1,58

50

0,1

0,4

0

0

0

0

0

0

0,06 2,11

25

0

0

1,9

0,6

0

0

0

0

0,31 2,02

25

0

0

0

1

0

0

0

0

0,13 2,65

12,5

Espada

Lutjanus analis
Coryphaena
hippurs
Trichiurus
lepturus

25

22,2

21,1

28,5

0,6

0

0

0

1

62,5

Galo

Selene spp.

0,2

0

2,4

6,9

1,4

0

0

0

1,36 1,65

50

Garajuba

0

0

0,1

0

0

0

0

0

0,01 2,65

12,5

Guaiuba

Caranx crysos
Ocyurus
chrysurus

0

1,2

0

0

0

0

0

0

0,15 2,65

12,5

Manjuba

Engraulidae

Biquara

Cações
Cambuba
Camurim
Cangulo
Carapeba
Cavala
Cioba
Dourado

Haemulon
flavolineatum
Centropomus
spp.

339,6 364,3 266,2 748,8 922,1 463,6

12,18

63,7 1713,2 610,19

0,8

100
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Pampo
Pargo

Trachinotus spp
Lutjanus
pupureus

Pescada

Cynoscion spp.

Rabo de fogo
Sapuruna
Pseudupeneus
Saramunete maculatus

0

0

0

0

0

0

1,1

0,6

0,21 1,83

25

0,2

0

0

0

0

0

0

0

0,03 2,65

12,5

6

7,6

4,9

7,9

1,9

1,8

0

0,6

3,84 0,77

87,5

0

0

0 131,1

242 258,4

33,4

142,1 100,88 1,01

62,5

0,1

0

0

0,6

1,5

0

0

0

0,28 1,82

37,5

0

0

0

0,2

0

0

0

0

0,03 2,65

12,5

38,9

5,8

7

13,3

23,3

12,81 0,93

87,5

96,3 120,4

0

232,4

209,8 105,78 0,71

87,5

Sardinha

Clupeidae

3,1

0

11,1

Sauna

Mugil spp.

44,9

76,4

66

Serra

Scombridae

Tainha

Mugil spp.

Xaréu

Caranz hippos

0,2

0

1,5

0,6

121,3

31,1

19,1

66,8

0

0

0

0,34 1,44

50

13,6 197,3

0,4

113,2

78,2

80,08 0,73

100

3,4

4,6

0

0,2

1

19,1

0

8,2

4,56 1,34

75

174,6

127

70,8

93

78,9

99,9

224,8

0

0

Crustáceos
Camarões

Penaeidae

Caranguejo Callinectes spp.

0

0,1

0

3,8

0,3

Siri

Callinectes spp.

0

12,8

1,9

6,3

21,8

0

0

Ostra

Veranidae
Crassostrea
spp.

698,6

Sururu

Mytilus falcata

0,5

82,2 1123,7

189,1 132,26

0,4

100

0,53 2,37

37,5

805 256,71 1,62

87,5

0

Moluscos
Marisco

Outros

1,2 295,7

14,8 227,2

0

42,5

0,8

5,4

25,5 371,9

44,4

66,5

6,5

136,7 162,5 139,6

200

227,2

95,76 1,27

62,5

658,3

696,7 312,46 0,99

100

13,9 323,6

736,9

619,3 226,45 1,24

100

97,7 211,2

191,3

396,3 191,91 0,44

100

Em média 92,8% da pesca de manjuba no estado de Pernambuco aconteceu no município de
Itapissuma, sendo o ano de maior contribuição o de 2002 (Figura 3), ou seja, o comportamento
sazonal desta categoria em Itapissuma é um claro reflexo da pescaria realizada em Pernambuco.

Figura 3. Desembarque percentual da categoria específica manjuba no município de Itapissuma em relação aos outros
municípios do litoral de Pernambuco.

Durante os oito anos estudados da pescaria da manjuba, a captura mensal não apresentou
diferença significativa ( p  0,98 ) em seu desembarque (Figura 4). Apesar dos maiores picos na
captura terem ocorrido nos meses de fevereiro, março e abril do ano de 2006, o desembarque da
manjuba teve um melhor pico constante nos meses de 2002 e 2003 e o pior nos meses de 2005.
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Figura 4. Desembarque da categoria específica manjuba no litoral de Pernambuco ao longo dos oito anos amostrados

Foram utilizados nove apetrechos nas pescarias no município de Itapissuma no período de
1999 a 2006 (Tabela 2). As produções dos meios de captura apresentaram diferença significativa
8
( p  1,07 10 ), sendo que os apetrechos mangote, manual e rede de espera não apresentam
diferença estatística entre si, mas foram distintos em relação aos demais. Os apetrechos utilizados
na pesca de pequenos pelágicos são representados pelo mangote, rede de espera, sauneira e a
tanheira.
O sistema pesqueiro de Itapissuma é atuante quase que totalmente em ambiente estuarino. No
estado de Pernambuco foram identificados 17 sistemas de pesca (LESSA et al., 2011), sendo que
em Itapissuma foram achados oito similares aos descritos (Mangote, Tapagem, Baiteiras, Linha,
Camarão, Caranguejo, Siri e Marisqueiras), entretanto o ambiente no qual ocorrem às capturas nos
sistemas Baiteras, Linha e Camarão distinguem do de Lessa et al. (2011) que citam estes sistemas
como sendo de ambiente costeiro.
Tabela 2. Desembarques dos apetrechos de pesca utilizados no município de Itapissuma, com médias e coeficientes de variação (c.v.)
nos oito anos amostrados
Apetrecho

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Média

c.v.

Mangote

699,9

712,8

193,7

835,4

1118,5

812

296,7

2042,9

838,99

0,63

Manual

699,1

99,8

70,4

300,3

61,2

840,1

2518,9

2121

838,85

1,07

Rede de espera

283,8

199,4

421,7

624,9

388,1

497,1

582,8

669,6

458,42

0,34

Linha de vara

0

0

0

4,7

20,1

82,2

1125,2

804,6

254,60

1,64

Linhas

20,9

20,6

9,1

6,3

26,5

19,4

2,4

15,4

15,07

0,52

Curral

40,5

43,7

0

0

0

0

0

0

10,52

1,73

Sauneira

0

0

0

0

0

0

0

46

5,75

2,64

Tanheira

0

0

0

0

0

0

0

26,4

3,30

2,64

Rede de cerco

0

0

0

0,2

0

0

0

0

0,02

2,64

O crescimento dos desembarques a partir de 2004, acarreta também em crescimento na
arrecadação do município de Itapissuma (Figura 5A). Os peixes apresentaram uma maior
contribuição para o total desembarcado do ano de 1999 a 2004, já nos anos de 2005 e 2006 com o
acréscimo da captura de moluscos e crustáceos, estas duas categorias passaram a ter uma
contribuição maior que a de peixes, gerando mais divisas para o município de Itapissuma (Figura
5B).
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Figura 5. Rendimento em milhões de reais da atividade pesqueira no município de Itapissuma nos oito anos estudados
(A) e rendimento em milhões de reais por grupo no município de Itapissuma nos oito anos estudados (B)

As categorias específicas que mais contribuíram em renda para o município de Itapissuma
foram: sururu, camarões, manjuba e siri (Tabela 3). A pesca destinada ao camarão neste município
também foi um grande destaque.
Tabela 3. As dez principais categorias específicas em termos de rendimento no município de Itapissuma, com seu valor em Kg de
acordo com o IBAMA (2008), média de rendimento dos oito anos amostrados, valores máximos e mínimos
Categoria

Preço

Média

Máximo

Mínimo

Sururu

R$ 6,00

R$ 1.358.700,00

R$ 4.421.400,00

R$ 3.000,00

Camarões

R$ 7,50

R$ 991.968,75

R$ 1.686.000,00

R$ 531.000,00

Manjuba

R$ 1,00

R$ 610.187,50

R$ 1.713.200,00

R$ 63.700,00

Siri

R$ 2,00

R$ 513.425,00

R$ 2.247.400,00

R$ 0,00

Tainha

R$ 4,70

R$ 376.352,50

R$ 927.310,00

R$ 63.920,00

Rabo de fogo

R$ 3,00

R$ 302.625,00

R$ 775.200,00

R$ 0,00

Sauna

R$ 2,76

R$ 291.939,00

R$ 641.424,00

R$ 0,00

Ostra

R$ 0,36

R$ 112.486,50

R$ 251.496,00

R$ 288,00

Camurim

R$ 8,29

R$ 74.920,88

R$ 173.261,00

R$ 12.435,00

Boca torta

R$ 1,91

R$ 67.351,38

R$ 273.512,00

R$ 0,00

A categoria manjuba apresentou uma contribuição percentual na renda da atividade pesqueira
do município de Itapissuma, maior do que 10% na maioria dos anos avaliados Figura 6. Apesar da
sua contribuição percentual em termos de renda não refletir o grande desembarque desta categoria
por causa do seu baixo preço de compra, as capturas em grandes quantidades proporcionam uma
quantia considerável e de extrema importância para os pescadores de Itapissuma.

Figura 6. Rendimento percentual da categoria específica manjuba no município de Itapissuma em relação as outras
categorias desembarcadas nos oito anos estudados

4- CONCLUSÃO
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A pesca no município de Itapissuma para os anos analisados foi inteiramente artesanal, sendo
que este município foi e talvez ainda seja o mais representativo em capturas para o estado de
Pernambuco, com destaque para categoria manjuba que corresponde a um recurso pesqueiro
importante socialmente e economicamente para o município de Itapissuma, pois muitas famílias
utilizam deste recurso como fonte de renda e de subsistência, contudo o monitoramento deficitário
deste pode ter gerado confusões de identificação da espécie o que poderia comprometer os estoques
em avaliações futuras.
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RESUMO: Objetivou-se com esta pesquisa avaliar a qualidade microbiológica do camarão salgado
e seco prontos para o consumo comercializados por vendedores ambulantes em duas praias de São
Luís – MA. Foram realizadas no período de novembro de 2018 a maio de 2019, 5 coletas do
camarão salgado e seco adquiridas de vendedores ambulantes de forma aleatória perfazendo um
total de 30 amostras, destas quinze amostras na Praia de São Marcos e quinze na Praia do Calhau.
Foram realizadas análises microbiológicas para investigação de coliformes termotolerantes,
Staphylococcus sp. e Salmonella sp. e bactérias mesófilas cultiváveis. As amostras de camarão
apresentaram baixa contagem para coliformes a 45°C variando de <1,8 a 43 NMP/g, ou seja,
nenhuma das amostras de camarão apresentou índice de Coliformes 45ºC superiores ao limite de
10² NMP/g. Para a pesquisa de Staphylococcus sp. em nenhuma das placas foram encontradas
colônias típicas e em nenhuma das amostras foi detectado a presença de Salmonella. A contagem
padrão em placas de bactérias mesófilas cultiváveis das amostras de camarão salgado e seco variou
de 1,2 x 10 a 9,6x10² UFC/g. Do total de amostras analisadas, 100% apresentaram contagem de
bactérias mesófilas <105, ou seja, não há um comprometimento da qualidade microbiológica do
produto. De acordo com a legislação vigente, o camarão salgado e seco comercializados por
vendedores ambulantes nas praias São Marcos e do Calhau, não oferecem riscos à saúde dos
consumidores, uma vez que todos os indicadores de contaminação microbiológica avaliados estão
dentro dos valores estabelecidos pela legislação.
Palavras-chave: Microrganismos; Pescado; Diagnóstico Microbiológico.

ABSTRAT: The objective of this research was to evaluate the microbiological quality of ready-toeat salted and dried shrimp sold by hawkers in two beaches of São Luís - MA. From November
2018 to May 2019, 5 samplings of salted and dried shrimp were randomly obtained from hawkers
making 30 samples, of these thirty samples at São Marcos beach and thirty at Calhau beach.
Microbiological analysis were performed to investigate thermotolerant coliforms, Staphylococcus
sp. and Salmonella sp. and cultivable mesophyll bacteria. Shrimp samples had low coliform counts
at 45°C ranging from <1.8 to 43 NMP / g, ie none of the shrimp samples had a coliform index 45ºC
higher than the 10² NMP / g limit. For research on Staphylococcus sp. in none of the plates were
found typical colonies and in none of the samples was detected the presence of Salmonella. The
standard plaque count of cultivable mesophyll bacteria in the salted and dried shrimp samples
ranged from 1.2 x 10 to 9.6x10² CFU / g. From the total of analyzed samples, 100% presented
mesophyll bacteria count <105, there is no compromise of the microbiological quality of the
product. According to current legislation, salted and dried shrimp sold by hawkers on São Marcos
and Calhau beaches do not pose a health risk to consumers, since all indicators of microbiological
contamination are within the values established by the legislation.
Key words: Microorganisms, Fish, Microbiologic Diagnosis.
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1- INTRODUÇÃO
Entre os produtos da pesca, o camarão é um alimento bastante apreciado pelos consumidores
devido às suas características nutricionais e seus atributos sensoriais. Porém, oferece substrato ideal
para o crescimento de inúmeros microrganismos, inclusive os patogênicos, requerendo portanto,
cuidados desde a sua captura até seu destino final, para que o produto não se torne um transmissor
de doenças (YANG et al., 2015).
O consumo de camarão fresco, congelado, seco e salgado cresceu intensamente e existe
demanda para o produto processado e apresentado sob novas formas. O camarão vendido a granel,
por exemplo, é uma opção prática para os consumidores que buscam adquirir diferentes quantidades
deste alimento. Esta demanda tem grande importância em termos econômicos já que movimenta
toda a cadeia de produção mostrando a importância que se deve ter com a qualidade do alimento
que chega ao consumidor final (HAMILTON et al., 2018). O Brasil é considerado o oitavo maior
produtor mundial de camarão, sendo que no Maranhão o camarão fresco e congelado é o segundo
pescado mais procurado em feiras e supermercados (SILVA et al., 2012) e nas praias (BARBOSA,
2013).
Por suas características teciduais e por ter um alto teor de água os pescados são propícios a
alterações enzimáticas, oxidativas e microrgânicas, portanto é a carne mais perecível dentre todas
consumidas como alimentos (EVANGELISTA, 2008), tornando-se assim suscetíveis a uma série de
contaminantes de natureza microbiológica e físico-química (MOURA, 2007). Desta forma, a
qualidade higiênico-sanitária deste tipo de alimento tem sido abordada de forma intensa tendo em
vista os surtos de Doenças Transmitidas por Alimentos – DTA relacionadas com o pescado
relatados em todo o mundo (ARAGÃO, 2010).
As DTA’s são definidas como doenças causadas por agentes contaminantes
(biológicos/microrganismos, toxinas ou outras substâncias químicas ou físicas), os quais penetram
no organismo humano através da ingestão de água e alimentos contaminados. Podem afetar a saúde
do consumidor em nível individual ou populacional (NYACHUBA, 2010), constituindo um dos
problemas de saúde pública mais frequentes do mundo contemporâneo, podendo causar expressivas
perdas econômicas e sociais (GUZMAN-HERNANDEZ et al., 2016).
De acordo com a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, as DTA´s podem
ser classificadas como as infecções que são causadas pela ingestão de microrganismos patogênicos.
Estas podem ser causadas por bactérias, fungos e vírus sendo as bactérias os mais frequentes em
casos de surtos. Existem aproximadamente 250 tipos de doenças alimentares, responsáveis por
sérios problemas de saúde pública e expressivas perdas econômicas (OLIVEIRA et al., 2010).
A ingestão de alimentos sem alterações sensoriais é apontada como uma das principais causas
de surtos uma vez que estes não são associados com alimentos fonte de DTA, diferente daqueles
com aparência ou odor desagradáveis que normalmente são rejeitados pelos consumidores
(MARINHO et al., 2015).
As principais bactérias causadoras de DTA´s podem ser divididas em infecciosas, sendo as
mais importantes: Salmonella, Campylobacter e E. coli; as intoxicantes como: Bacillus cereus,
Staphylococcus aureus e Clostridium botulinum; e as toxigênicas que são E. coli enterotoxigênica,
Vibrio cholerae, Vibrio parahaemolyticus, Clostridium perfringens e Bacillus cerus (BRASIL,
2010). Porém, nos últimos 17 anos os principais agentes envolvidos em surtos de DTA no Brasil
foram Salmonella spp., Escherichia coli e Staphylococcus aureus (BRASIL, 2018).
Os microrganismos que constituem problemas para a segurança dos alimentos estão inclusos
na categoria dos mesófilos e estes possuem ótimo desenvolvimento na faixa de temperatura em
torno de 30°C a 36°C (EVANGELISTA, 2008).
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As bactérias mesófilas são constituídas por Enterobacteriaceae, Clostridium,
Corynebacterium e Streptococcus. Sua presença em grande número nos alimentos indica excessiva
contaminação, limpeza e desinfecção inadequadas, higiene insuficiente na produção e condições
inapropriadas de tempo e temperatura durante a produção e/ou conservação dos alimentos
(CERQUEIRA, 2013). O botulismo por exemplo, é uma das doenças transmitidas por alimentos
contaminados de grande letalidade, a qual é de notificação compulsória. Apresenta como sintomas
vômitos, náuseas, dor abdominal, diarreia, constipação e comprometimento respiratório o qual é
responsável pelas mortes (BEZERRA et al., 2016).
Entre os anos de 2000 e 2017, mais de 12.500 pessoas foram contaminadas no Brasil (MELO
et al., 2018), enquanto no Maranhão no período de 2007 a 2010 foram notificados 24 surtos de DTA
e Samonella foi isolada em 29% dos casos notificados (BRASIL, 2001).
Segundo Ferreira et al. (2014), existem algumas formas de retardar o processo de deterioração
microbiana, mas para isso é necessário que se adote certos cuidados, principalmente em relação ao
tempo e temperatura de armazenamento sem descuidar da higiene durante a manipulação e
exposição do produto.
Diante do exposto o trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade microbiológica do
camarão salgado e seco prontos para o consumo comercializados por vendedores ambulantes em
duas praias de São Luís – MA.
2- MATERIAL E MÉTODOS
Foram realizadas 5 coletas do camarão salgado e seco, adquiridas de vendedores ambulantes
de forma aleatória, perfazendo um total de 30 amostras, sendo quinze amostras na Praia de São
Marcos e quinze amostras na Praia do Calhau, no período de novembro de 2018 a maio de 2019. As
amostras foram transportadas em suas embalagens originais em caixa isotérmica até o Laboratório
de Oceanografia e Microbiologia Aquática. Foram realizadas análises para determinação do
Número Mais Provável de Coliformes 45ºC, identificação de Escherichia coli, presença
de Salmonella, contagem de Staphylococcus sp. e Bactérias Mesófilas Cultiváveis (BMC). A
determinação de Coliformes a 45°C (NMP/g) foi feita através da Técnica de Tubos múltiplos. Foi
pesado e homegeneizado 25g de amostra em 225 mL de solução de NaCl 0,85% previamente
esterilizada e a partir desta solução 10-1 procedeu-se com as demais diluições (10-2 e 10-3), e depois
feita a inoculação de 1mL em tubos contendo Caldo Lauril Sulfato, incubados a 35°C/24 horas,
onde foi evidenciado o consumo do meio por turvação e aprisionamento de gás no tubo de Durham.
Procedeu-se com teste confirmativo para Coliformes a 45º C, utilizando o Caldo E.C., em banhomaria a 45°C/24 horas. Os valores para NMP/g foram determinados com o auxílio da tabela de
Hoskis. Para contagem de Staphyloccus sp inoculou-se alíquotas de 0,1 mL de cada diluição na
superfície de placas com Ágar Baird-Parker (BP) pela técnica do spread plate, com o auxílio da
alça de Drigalski devidamente esterilizada. As placas foram incubadas a 37°C por 24-48 horas. Para
Salmonella sp. foi macerada 25g de amostra e adicionada a 225 mL de Caldo Lactosado a 37°C/24
horas. Decorrido este período, alíquotas de 0,1 mL e 1,0 mL foram retiradas do CL e inoculadas em
tubos contendo 10 mL de Caldo Rappaport (RV-Difco) e Caldo Tetrationato (TT-Difco) e
incubados a 42ºC e 43ºC, respectivamente, por 24 horas em banho-maria. A partir do crescimento
microbiano em ambos os tubos, alíquotas de cada meio foram retiradas e estriadas em placas
contendo os meios seletivos de ágar Hektoen (Merk) e ágar MacConkey (Difco) em duplicata. As
colônias que apresentaram crescimento característico de Salmonella foram isoladas e então
inoculadas em ágar Ferro Açúcar Triplo (TSI-Difco) e em ágar Lisina Ferro (LIA - Difco) e
incubadas a 37ºC por 24 horas. A partir do crescimento positivo nos tubos, uma nova alíquota foi
retirada para realização do teste de sorologia (SILVA et al., 2010). Os resultados foram expressos
em ausência/presença em 25g de amostra de camarão salgado e seco. Para a quantificação de
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Bactérias Mesófilas Cultiváveis, foi retirado de cada diluição inicial uma alíquota de 1 mL e
inoculada em placas de petri em duplicata e acrescidos 15 mL de Ágar Padrão para Contagem
(PCA) pela técnica de pour-plate. As placas foram incubadas a 35ºC por 48 horas. Para o cálculo da
Contagem Padrão em Placas (CPP), foram consideradas as placas com contagem bacteriana entre
25 e 250 Unidades Formadoras de Colônias (UFC) com o auxílio de um contador de colônias
(Phoenix -CP 600 Plus). O resultado foi expresso em Unidade Formadora de Colônias por grama
(UFC/g).
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados das análises microbiológicas para Coliformes 45ºC, Staphylococcus sp.,
Salmonella e Bactérias Mesófilas Cultiváveis (BMC) das amostras de camarão salgado e seco
pronto para o consumo coletados nas praias São Marcos (P1) e Calhau (P2), durante o período
novembro de 2018 a maio de 2019 estão expressos abaixo (Tabela 1).
Tabela 1: Análise microbiológica das amostras de camarão salgado e seco pronto para o consumo
de dois pontos (P1 – Praia de São Marcos e P2 – Praia do Calhau) de coleta das praias de São Luís,
MA.
COLETA
Coliformes
Salmonella
BMC
Staphylococcus sp.

COLETA 1

termotolerantes
(NMP/g)
P1
P2
<1,8
<1,8

(UFC/g)

UFC/g
P1
7,7 x 10*

P2
4,5 x 10*

P1
Aus

P2
Aus

P1
2,0 x 102

P2
9,6 x 102

COLETA 2

43

<1,8

8,5 x 102*

3,6 x 10*

Aus

Aus

2,1 x 102

1,2 x 10

COLETA 3

15

3,6

103*

3,8 x 10²*

Aus

Aus

2,3 x 10

4,0 x 10

COLETA 4

11

14

1,6 x 10²*

9,0 x 10²*

Aus

Aus

1,9 x 10²

2,2 x 10²

COLETA 5

14

11

1,8 x 10²*

2,0 x 10²*

Aus

Aus

1,7 X 10²

1,4 X 10²

Legenda: NMP/g – Número Mais Provável por grama; UFC – Unidade Formadora de Colônia; Aus –
Ausência; *Contagem de bactérias Staphylococcus atípicas.

Nas amostras de camarão salgado e seco foi observado uma variação de Coliformes 45ºC de
<1,8 a 43 NMP/g, ou seja, nenhuma das amostras de camarão apresentou índice de Coliformes 45ºC
superiores ao limite de 10² NMP/g preconizado pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 12
de 02 de janeiro de 2001, regulamento técnico sobre padrões microbiológicos para alimentos
(BRASIL, 2001) destinado a crustáceos secos e ou salgados, o que mostra que para este indicador o
alimento não oferece risco à saúde do consumidor estando apto para o consumo. Com relação à
pesquisa de Escherichia coli bactéria do grupo dos coliformes, não foi observado contaminação por
este microrganismo, isto indica que não houve contaminação de origem fecal. O processamento e
manipulação do produto ocorreu de forma eficiente, além disso, este microrganismo na presença do
sal e diminuição da atividade de água tem seu crescimento inibido (CERQUEIRA, 2013).
Evangelista-Barreto et al. (2016), ao analisarem coliformes termotolerantes em camarão
salgado, seco e defumado oriundos de feira livre e do mercado municipal de Cruz das Almas (BA),
encontrou 5% das amostras contaminadas por coliformes. Afirma ainda que produtos com elevados
teores de cloreto de sódio, como o camarão seco e salgado são classificados de simples conservação
mesmo não estando isentos de deterioração química e agentes microbiológicos.
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Nunes et al. (2013), pesquisando coliformes termotolerantes em amostras de camarão salgado
seco (aviú) e da farinha de peixe (piracuí) comercializados em mercados varejistas da cidade de
Belém – PA, encontraram uma contagem semelhante a este trabalho, atendendo ao padrão oficial
para a contagem de coliformes termotolerantes (10² NMP/g), considerado pela Legislação
Brasileira.
Em concordância com o presente trabalho, Almeida Filho et al. (2004), analisando a
qualidade microbiológica do bacalhau salgado e seco comercializado no município de Niterói, RJ,
também observaram ausência de E. coli, porém Santos et al. (2019), avaliaram as condições
higiênico-sanitária de tambaqui (Colossoma macropomum) comercializado na cidade de São Luís,
MA, onde foi detectado a presença desta bactéria em um percentual de 43,3% das amostras
analisadas. Segundo os autores, a presença da E. coli serve de alerta para órgãos fiscalizadores, já
que a existência deste microrganismo em alimento indica condições precárias de comercialização,
falta de higiene, além do manuseio do produto de forma inadequada.
Para a pesquisa de Staphylococcus sp. em nenhuma das placas foram encontradas colônias
típicas, não sendo portanto, necessários testes complementares para demonstrar que todas as
amostras eram negativas para Staphylococcus coagulase positiva, porém a contagem padrão em
placas (CPP) de cepas atípicas variou de 3,6 x 10 a 103 UFC/g. O não crescimento de bactérias
típicas de Staphylococcus sp. nas amostras de camarão pode estar relacionados ao fato de que
apesar de serem tolerantes ao sódio e nitratos, estas são competidoras fracas e não crescem bem na
presença de outros microrganismos.
Junior et al. (2015) analisando a presença de Staphylococcus coagulase positiva em
Semaprochilodus brama (jaraqui) comercializado fresco e eviscerado na feira do Pescado, MacapáAP, verificou que 80% das amostras analisadas estavam contaminadas pela bactéria. O autor afirma
que quantidades elevadas de Staphylococcus coagulase positiva em alimentos causa risco à saúde
humana, devido a excessiva quantidade de toxinas produzidas pela bactéria.
Para a pesquisa de Salmonella a RDC nº12 de 02 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001),
estabelece para camarão seco e salgado o padrão microbiológico de ausência em 25 gramas para
Salmonella sp. No presente estudo, foi verificada a ausência de Salmonella sp. em todas as análises
realizadas, esta bactéria não é tolerante à condições adversas, como o elevado teor de cloreto de
sódio, o que dificulta seu desenvolvimento em certos alimentos e pode explicar sua ausência no
camarão analisado nesta pesquisa.
A presença de Salmonella em alimentos serve de sinal para a vigilância sanitária, pois é o
passaporte para colocar a saúde dos seres humano em risco, já que o camarão vendido nas praias
não passa por tratamento térmico no momento da compra. A salmonelose acarreta um amplo
impacto na saúde pública, devido à elevada contaminação, taxa de mortalidade e, sobretudo, a
dificuldade de controle representando um custo significativo para a sociedade em muitos países.
Lorenzon et al. (2010) e Bartolomeu et al. (2011) asseguram que as bactérias do gênero
Salmonella sp. por não existirem originalmente no pescado, podem ser inseridas durante o
manuseio inadequado, pelo contato com águas contaminadas por matéria fecal, contato com
superfícies mal higienizadas e contaminação cruzada. No Brasil, na última década a Salmonella foi
responsável por 38% dos casos de Doenças Veiculadas por Alimentos (EVANGELISTABARRETO et al., 2016).
Em relação à contagem de Bactérias Mesófilas Cultiváveis das amostras de camarão salgado e
seco variou de 1,2 x 10 a 9,6x10² UFC/g. Apesar da legislação brasileira em sua Resolução RDC nº
12 de 02 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001) não estabelecer parâmetros para BMC em alimentos,
diversos autores afirmam que produtos com contagens de BMC entre 105 e 106 UFC/g não
apresentam boa qualidade microbiológica e são considerados impróprios para o consumo humano
(SOUZA et al., 2014).
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No presente estudo, os valores de contagem de BMC não ultrapassaram esses valores
mostrando-se contrários aos resultados encontrados por Evangelista-Barreto et al. (2016) que das 20
amostras de camarão salgado, seco e defumado encontraram 55% das amostras com contagens de
BMC superior a 105 UFC.g-1.
Santos et al. (2011) ao avaliarem a qualidade microbiológica de 30 amostras de camarão
salgado e seco comercializado em feiras livres na capital e cidades do interior da Bahia, relataram
baixas contagens de micro-organismos mesófilos tendo apenas 17% das amostras apresentado
contagens acima de 105 UFC/g, o mesmo observado neste trabalho.
A alta carga de Bactérias Mesófilas Cultiváveis está conexa ao processamento e manejo
incorretos, as condições higiênico-sanitárias do ambiente acarretando assim pouco tempo de
prateleira, pois as mesófilas vão alterar as características organolépticas do produto (CALIXTO et
al., 2016).

4- CONCLUSÃO
De acordo com a legislação vigente, o camarão salgado e seco comercializados por
vendedores ambulantes nas praias São Marcos e do Calhau, não representam riscos à saúde dos
consumidores uma vez que todos os indicadores de contaminação microbiológica estão dentro dos
valores estabelecidos pela legislação.
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MODELOS ESTRUTURAIS DE CASCOS DE EMBARCAÇÕES CONSTRUÍDAS NO
NORDESTE PARAENSE (UMA BREVE CARACTERIZAÇÃO)
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RESUMO: A carpintaria naval é uma atividade que envolve grande quantidade de trabalhadores,
entre carpinteiros, calafates, pintores, mecânicos, eletricistas e ajudantes. O saber-fazer incutido na
construção, reparo e manutenção das embarcações pesqueiras apresenta grande valor especialmente
em localidades pesqueiras, como a região amazônica. A pesca é uma das atividades extrativistas
mais tradicionais e importantes da Amazônia e garante renda e subsistência para uma boa parte da
população, além de render importantes divisas para o país, todavia, são poucos os estudos
relacionados às embarcações envolvidas na atividade pesqueira. O presente trabalho justifica-se
pelo fato do Brasil se caracterizar como um dos países mais rico do mundo em diversidade de
barcos tradicionais, aliado a crescente substituição das embarcações tradicionais por embarcações
modernas. O referido trabalho tem como principal objetivo caracterizar as embarcações que são
construídas no nordeste paraense, identificando as principais características no que se refere formas
e relações entre as principais partes dos barcos construídos na região em estudo. Para a realização
de referido trabalho se visitou três estaleiros em locais distintos no município de Bragança, onde
foram aplicados questionários com perguntas semiestruturadas, em que se caracterizou as principais
e diferentes embarcações que estavam sendo construídas ou reformadas na região. Observou-se que
a relação comprimento roda-a-roda, borda e boca das embarcações de pequeno porte visitadas e
construídas para a pesca marítima se encontravam com a seguinte relação 1x1/3x1/3, diferenciandose das embarcações construídas em outras localidades próximas, mas, desenvolvidas para a
atividades interiores em águas mais tranquilas. Foram observadas embarcações de pequeno porte
com comprimentos de roda-a-roda que variavam de 10 m a 15 m. As relações entre as medidas
observadas se assemelham as relações das medidas dos barcos construídos em outros locais do
Brasil, com poucas variações, mas com as mesmas características operacionais.

Palavras-chave: Construção naval, Estaleiros e Saberes empíricos.
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USO E CONSERVAÇÃO DE RECURSOS PESQUEIROS EM UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO NA BACIA DO MÉDIO RIO XINGU, PARÁ, BRASIL.
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RESUMO: Na Amazônia para as populações ribeirinhas a pesca de pequena escala tem uma
relação estreita com seu modo de vida. E a escassez de dados relacionados à pesca de pequena
escala dificulta o gerenciamento deste recurso. O objetivo deste trabalho foi de avaliar o uso dos
recursos pesqueiros e medidas de gestão empregadas, e assim propor possíveis estratégias de gestão
deste recurso em três unidades de conservação (UC)– a Reserva Extrativista do Rio Iriri (RRI), a
Reserva Extrativista do Rio Xingu (RRX), e a Estação Ecológica da Terra do Meio (EETM),
localizadas no Médio Rio Xingu, Pará. Entre os anos 2013 e 2014 foram empregadas ferramentas
da pesquisa participativa, como: entrevistas, agendas de monitoramento de consumo de pescado,
mapeamentos participativos nestas três UC. Através deste levantamento foi verificada a importância
dos recursos pesqueiros para a manutenção das populações que residem nestas UC. A pesca é
principal fonte de renda na RRI (75,3%) e na RRX (70%), na EETM a pesca comercial é proibida
por lei. O pescado também exerce fundamental importância na segurança alimentar, sendo
consumido em média 5 dias da semana, com um consumo médio per capita diário de 361,2 g nas
três UC, assim totalizando um consumo médio anual de 75Kg por pessoa. As principais tecnologias
empregadas nas pescarias nas três UC são de baixo impacto (linha de mão e caniço). Porém o
aumento do esforço, por conta da demando do mercado e a falta de alternativas de renda gera um
aumento da pressão de pesca sobre os estoques pesqueiros. Podemos verificar que a criação destas
unidades de conservação foi fundamental para garantir a segurança territorial para os moradores
locais, que sofriam com a grilagem de terra. Apesar disto, ainda permanecem conflitos internos
sobre os territórios de pesca, e invasões esporádicas de pessoas de fora das UC, que vem se
intensificando devido ao empreendimento da Hidrelétrica de Belo Monte. O número insuficiente
(cinco) de servidores lotados nestas UC também dificulta a gestão e fiscalização deste território de
4.074.952 ha. Na EETM as restrições desta categoria de UC colocaram a população tradicional, que
residia neste território antes de sua criação, em situação de vulnerabilidade social. A maioria das
medidas de manejo que existe atualmente foram réplicas de normativas já existentes de órgãos
ambientes, muitas delas não são reconhecidas e/ou respeitadas pelos moradores das UC. Frente ao
cenário este estudo propõe que a gestão dos recursos pesqueiros nas UC do Médio Rio Xingu seja
pautada no monitoramento contínuo do uso destes recursos, seja para finalidade de autoconsumo ou
comercial, para assim traçar diretrizes pautadas na realidade local, que está em constante mudança.
Sendo imprescindível que o monitoramento e as pesquisas sejam construídos de forma participativa,
assim compartilhando a gestão dos recursos haliêuticos, e definido regras para o seu uso
sustentável. Além disto, é necessário que sejam pensadas em novas alternativas de renda, para
diminuir a pressão da pesca sobre os estoques e para a manutenção do modo de vida dos moradores
destas unidades de conservação.
Palavras-chave: Amazônia; Pesca; Sustentabilidade.
Apoio: CAPES; FUNCAP; ICMBio.
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A IMPORTÂNCIA DO PEQUENO PEIXE NA CADEIA TRÓFICA
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RESUMO: O objetivo do projeto foi demonstrar a importância dos peixes na cadeia trófica,
abordando as formas de preservação destes organismos, fazendo a conscientização dos estudantes
de escolas públicas e a população em geral sobre a existência destes na região, visando auxiliar na
preservação destas espécies e dos ambientes onde as mesmas se encontram. Apesar de pouco
difundida no interior da região amazônica, a produção de organismos aquáticos apresenta uma
excelente capacidade de geração de emprego para a população de baixa renda e até mesmo aqueles
que pretendem utilizá-la como uma atividade alternativa. Para tanto, foram capturados peixes da
região de Parintins, com o uso de puçás. Os animais foram colocados em aquários contendo aeração
constante e apresentados durante as palestras realizadas nas escolas públicas do município. Para as
palestras também foram utilizados como material didático participativo, apresentações em flipchart, que continham situações cotidianas do público alvo, demonstrando a importância da
preservação dos pequenos peixes como elo de manutenção da cadeia trófica. Em um segundo
momento, foi realizado palestras sobre o uso destes organismos para o combate do mosquito da
dengue. Pelos resultados alcançados no projeto, percebeu-se que o mesmo contribuiu para a
formação de um indivíduo atuante e crítico na sociedade e interativo com o meio ambiente,
registrados por desenhos elaborados pelos alunos após a apresentação das palestras. Por fim
conclui-se que esse projeto de extensão obteve resultados muito satisfatórios, pois diversos
sentimentos foram despertados ou incentivados nos estudantes das escolas públicas, no tocante com
suas atividades de cuidado com o ambiente e vida ao redor.

Palavras-chave: Conscientização; Educação Ambiental; Parintins; Peixe Ornamental.
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RESUMO: O objetivo do presente estudo foi avaliar as características morfométricas e merísticas da
tainha (Mugil spp.) adquirida no município de Raposa – MA. Para a realização da pesquisa foram
adquiridos 30 exemplares de tainha no município de Raposa, sendo um dos principais pontos de
desembarque pesqueiro do Maranhão. Posterior a isso, foram obtidos os dados morfométricos dos
peixes, sendo eles, comprimento total (cm), padrão (cm) e furcal (cm), comprimento da cabeça (cm),
peso total (g), peso eviscerado (g) e o peso da gônada. Os resultados obtidos pelas análises foram
colocados em tabelas e a partir dos mesmos foram gerados gráficos com a finalidade de obter uma
distribuição dos parâmetros morfométricos observados. A tainha com menor comprimento
apresentou 16,5 cm e o maior apresentou 26 cm de comprimento, com média e desvio padrão de 𝑋̅=
19,6 ± 1,65 cm. Quanto ao peso, o menor registro foi de 40 g e o maior de 105 g com média e desvio
padrão de 𝑋̅= 68,8 ± 16,82 g. A espécie apresentou alometria negativa o que caracteriza a espécie
como peixe longo que cresce mais em comprimento que em peso. É importante enfatizar que essas
análises devem ser feitas com uma certa periodicidade de forma a contribuir para os estudos de
dinâmicas populacionais e para que se possa fazer o monitoramento de várias espécies, dentre elas a
tainha, e assim criar medidas que possam garantir a manutenção e estoque pesqueiro.

Palavras-chave: Pesca; Peixe; Raposa.

ABSTRAT: The objective of the present study was to evaluate the morphometric and meristic
characteristics of the mullet (Mugil spp.) acquired in Raposa - MA. To carry out the research were
acquired 30 specimens of mullet in the municipality of Raposa, being one of the main fishing landing
points of Maranhão. After that, the morphometric data of the fish were obtained: total, standard, furcal
and head length in cm; total, gutted weight and weight of the gonad in g. The results obtained by the
analyzes were placed in tables and from them were generated graphs in order to obtain a distribution
of the observed morphometric parameters. The smallest mullet was 16.5 cm Lt and the largest was
26 cm Lt, with mean and standard deviation of X ̅ = 19.6 ± 1.65 cm. As for weight, the smallest record
was 40 g and the largest was 105 g with mean and standard deviation of X ̅ = 68.8 ± 16.82 g. The
species presented negative allometry, which characterizes the species as long fish that grows more in
length than in weight. It is important to emphasize that these analyzes should be done at regular
intervals in order to contribute to the study of population dynamics and to monitor various species,
including mullet, and thus create measures that can ensure the maintenance and control of the
population. fishing stock.
Key words: Fishing; Fish; Raposa.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

2

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

1 INTRODUÇÃO
O pescado enquadra os organismos aquáticos de água doce ou salgada, sendo eles peixes,
moluscos, crustáceos, anfíbios, quelônios e mamíferos, desde que sirvam para consumo humano
(CIOLA, 2015). Ele possui elevado teor proteico, baixo teor de gordura, representa um percentual
muito importante na alimentação humana, além de ser utilizado na fabricação de óleos, rações, farinha
de peixe e entre outros subprodutos que são originados do pescado (SOARES, 2012).
Dentre o pescado, a tainha (Mugil spp.) se destaca por apresentar alto valor nutritivo, rápida
digestão, composição química necessária para à alimentação humana, abundância no ambiente
marinho. A tainha pertence à família Mugilidae, é encontrada em quase toda a costa do Maranhão ao
Rio Grande do Sul, presente em águas tropicais e subtropicais, e basicamente em águas costeiras e
estuarinas (TORRES et. al, 2008). Tendo em vista a crescente demanda por alimentos oriundos do
pescado, vem ocorrendo um aumento no esforço de pesca sobre os estoques, nesse caso em particular,
a tainha. Dessa forma, o recrutamento de novos indivíduos acaba sendo inferior ao que deveria ser,
levando assim a sobrexploração (CHIBA et al, 2012).
Uma das formas de amenizar o problema da sobrepesca, seria estudos voltados para a dinâmica
populacional, tendo isso como base, uma ferramenta muito utilizada que é a relação
peso/comprimento, método utilizado em análises quantitativas para o fornecimento de informações
biológicas da espécie. As variáveis peso e comprimento são indicadores de bem-estar geral dos
indivíduos em estudo, evidenciando assim, possíveis alterações de metabolismo, podendo este estar
relacionado com o acúmulo de gordura ou desenvolvimento gonadal, além disso, as duas variáveis
podem ser descritas matematicamente (CANTANHÊDE et al., 2007). O objetivo do presente estudo
foi avaliar as características morfométricas e merísticas da tainha adquirida no município de Raposa
– MA.
2 MATERIAL E MÉTODOS
Para a realização do estudo foram adquiridos 30 exemplares de tainha (Mugil spp.) no
município de Raposa que fica localizado a 30 km do centro de São Luís, capital do estado do
Maranhão, entre as coordenadas de 02o 25’ 22” S e 44o 05’ 21” W (figura 1).
Figura 1: Localização do município de Raposa, Maranhão, Brasil.
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Após capturadas, as amostras foram transportadas para o Laboratório de Zoologia, localizado
no prédio de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Maranhão, onde foram medidos os
dados morfométricos, sendo eles, comprimento total (cm), padrão (cm), furcal (cm), peso total (g) e
peso eviscerado (g) (figura 2). Para a aferição dos parâmetros morfométricos, foram utilizadas uma
régua milimetrada e para pesagem, foi utilizada uma balança analítica.
Figura 2: A- 30 exemplares de tainha; B- análise de comprimento; C- peso total; D- peso eviscerado; E- peso da gônada;
F- tainha eviscerada.
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Os dados morfométricos da espécie, comprimento total (Lt) e peso total (Wt), foram utilizados
para a construção da curva de crescimento em peso, esta foi obtida pelo método dedutivo, a partir das
expressões matemáticas da curva de crescimento em comprimento e da relação peso/comprimento,
seguindo metodologia adotada por Beverton e Holt (1957) apud Castro (1998).
Os dados de comprimento total (Lt) e peso total (Wt), foram plotados em gráficos de
dispersão, sendo os parâmetros a e b dessa relação, estimados pelo método dos mínimos quadrados,
como descreve a função:
Wt = a . Ltb, onde:
Wt é o peso total; Lt é o comprimento total; a e b, fator de condição e o coeficiente angular
da curva de potência ou coeficiente de alometria, respectivamente (LE CREN, 1951). O coeficiente
de determinação (r2) foi calculado para expressar a proporcionalidade de variação total do peso
(variável dependente) que é explicada pela variação do comprimento (variável independente).
Além disso, o comprimento total, foi utilizado para elaboração gráfica de distribuição de
frequência relativa por classes de comprimento. A construção dos gráficos (dispersão e distribuição
de classes), foram feitas no programa Microsoft® Excel®.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados biométricos dispostos na tabela 1 demonstram que a tainha com menor comprimento
apresentou 16,5 cm e o maior apresentou 26 cm de comprimento, com média e desvio padrão de 𝑋̅=
19,6 ± 1,65 cm. Quanto ao peso, o menor registro foi de 40 g e o maior de 105 g com média e desvio
padrão de 𝑋̅= 68,8 ± 16,82 g.
Tabela 1: Dados biométricos do Mugil spp. capturadas no estuário do rio Paciência – MA.
Comprimento Total (cm)
Peso Total (g)
Espécie

Mínimo

Máximo

Média

± DP

Mínimo

Máximo

Média

± DP

Nº
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16,5

Mugil spp.

23

19,6 ± 1,65

40

105

68,8 ± 16,82

30

A maior frequência de classes de comprimento da tainha (figura 3) esteve concentrada nas
faixas de comprimento que varia de 17, 19 e 20 cm totalizando 70% dos organismos. A menor
frequência observada esteve concentrada nas classes de 16, 21 e 22 cm, ambos com 7%.
Figura 3: Distribuição do comprimento total da tainha capturada no estuário do rio Paciência – MA.
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Na distribuição de frequência por classe de comprimento da tainha, notou-se ausência de
indivíduos com comprimentos acima dos 30 cm, comprimento comum para a espécie assim como
descrita no FishBase por Robins e Ray (1986). Ressalta-se que os motivos para a não abrangência de
todas as faixas de comprimento pode ser decorrente do tipo de arte de pesca utilizado ou até mesmo
fatores como, a migração dos organismos em busca de alimentos, dentre outros (MEYER et al., 2010).
A relação entre peso e comprimento dos organismos, é uma importante ferramenta aplicada e
utilizada em estudos de dinâmica populacional, isto deve-se ao fato do coeficiente alométrico (b)
indicar a taxa de peso ganho durante o crescimento. Este tipo de estudo contribui significativamente
em análises quantitativas de populações naturais para o fornecimento de informações biológicas sobre
as espécies estudadas, utilizando a conversão de dados morfométricos (peso e comprimento). Uma
boa relação entre essas variáveis, pode ser observada quando obtemos um coeficiente de
determinação (R2) próximo ao valor máximo, que é um (SILIPANDRE, 2009; ARAÚJO et al., 2011).
A relação peso (Wt) – comprimento (Lt) proposta para Mugil spp. (figura 4), resultou em
alometria negativa (b = 2,8). Segundo Araújo et al. (2011), tal resultado indica que há um crescimento
maior em comprimento do que em peso. O valor obtido pelo coeficiente de determinação (R2) foi de
0,9195, que demostra que as variáveis apresentaram uma boa relação de proporcionalidade entre si,
ou seja, a variável dependente consegue ser explicada pela variável independente presente no modelo.
Figura 4: Relação peso comprimento da tainha capturada no estuário do rio Paciência – MA.
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A realização deste tipo de análise é fundamental em estudos de dinâmica das populações, uma
vez que, o coeficiente b é um excelente parâmetro de avaliação dos estoques, já que pode ser usado
para comparações entre populações de regiões e períodos distintos e para obter o fator de condição
(ROSSI-WONGTSCHOWSKI, 1997).
4 CONCLUSÃO
A dinâmica de crescimento apresentada pela espécie indicou crescimento maior em
comprimento que em peso, conferindo-lhe uma forma corporal mais longilínea. É importante
enfatizar que essas análises devem ser feitas com uma certa periodicidade, contribuindo para os
estudos de dinâmicas populacionais e para que se possa fazer o monitoramento de várias espécies,
dentre elas a tainha, e assim criar medidas que possam garantir a manutenção do estoque pesqueiro.
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RESUMO: A aquicultura é uma das atividades que mais cresce no Brasil e no Mundo, e a criação
de peixes ornamentais é um seguimento da piscicultura com a produção de peixes em ornamentação
em aquários com função decorativa e de beleza do ambiente. O objetivo do projeto foi a elaboração
de um guia de identificação, tendo como foco principal os peixes com potencial ornamental que
podem ser encontrados na região de Parintins e vilas próximas, tendo como enfoque conscientizar a
população em geral sobre a existência destes peixes, visando auxiliar na preservação destas espécies
e dos ambientes onde as mesmas se encontram. A captura dos animais foi realizada por meio de
armadilhas confeccionadas com garrafa pet, tarrafas e puçás, tanto no período da enchente quanto
no período da seca do rio, aumentando a probabilidade de captura de exemplares de peixes
migradores e sedentários. Como atrativo, foram utilizados alimentos como frutas, peixes e pequenos
invertebrados. Para peixes de hábito noturno, eram utilizadas armadilhas de espera, como cercos e
somente no dia seguinte os animais eram liberados, após identificação, que era realizada mediante
manuais já confeccionados para outras regiões, e livros específicos da área. Durante o trabalho
foram coletadas e identificadas 50 espécies de peixes, sendo que durante a captura, os que mais se
destacaram foram os da ordem Characiformes e Perciformes.

Palavras-chave: Educação Ambiental, Identificação, Peixe
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A DIETA DE PEIXES CONSUMIDORES DE FRUTOS E SEMENTES NA FLORESTA DE
IGAPÓ DA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TUPÉ.
Thaiza Zilay Moura da SILVA ¹; Montgomery Garrido da SILVA ¹; Kedma Cristine
YAMAMOTO².
¹ Universidade Federal do Amazonas, UFAM, Faculdade de Ciências Agrárias, Departamento de Ciências Pesqueiras,
Laboratório de ictiologia, Av. General Rodrigo Otávio, 6.200, CEP 69077-000, Manaus, Amazonas, Brasil.
²Docente do Departamento de Ciências Pesqueiras – UFAM
Thayza.zilaysilva@gmail.com

RESUMO: Processos de dispersão de sementes, bióticos e abióticos, garantem a manutenção,
diversidade e regeneração das florestas tropicais. A floresta de igapó e um dos biótipos formados na
bacia Amazônica de grande importância para os peixes, uma vez que são utilizadas para abrigo e
alimentação por esses organismos. A ictiocoria é um dos mecanismos de dispersão de sementes
fundamental em ambientes alagados, em especial nas matas de igapó. Neste sentido, o objetivo
realizado deste projeto caracterizou a dieta de peixes consumidores de frutos e sementes em floresta
de igapó, durante o período de cheia e vazante verificando assim a germinação de sementes
oriundas no trato digestivo. As coletas foram realizadas em agosto e setembro de 2018, e no mês de
abril de 2019. Os apetrechos utilizados foram duas baterias de malhadeiras, armadas em dois pontos
da floresta de igapó, em um período de 24 horas. A biometria e a retirada dos tratos foram
realizadas na base de apoio da RDS Tupé. Para dieta foram estimados pelo método de frequência e
ocorrência (FO) e do índice de Importância Alimentar (IAI) e expresso em percentagem. As
sementes intactas encontradas nos estômagos dos peixes foram cultivadas em sementeiras
individuais, sendo o critério estabelecido para germinação de sementes na protrusão da radícula do
embrião, estas calculadas por porcentagens de Germinação (PG), o índice de velocidade de
germinação (IGV) e o tempo médio de germinação (Tm). Foram coletados um total de 372
indivíduos, distribuídos em 4 ordens, 18 famílias, 26 gêneros e 36 espécies. Os itens alimentares
mais abundantes foram: insetos, peixes, material vegetal, frutos e sementes, onde há espécie
consumidora de frutos viáveis para semeadura Auchenipterichtys longimanus, consumindo 9
sementes de três famílias botânicas, sendo 88,89% obtidas no estômago e 11,11% do intestino, as
Myrciaria sp., sementes pertencentes a família Sapotaceae ou Rubiaceae, a família Loranthaceae e 1
a família Arecaceae Auchenipterichthys longimanus foi o único peixe que apresentou germinação
de frutos e sementes consumidos. Já para Serrasalmus sp.1 (n=1), também forram encontradas
sementes mastigadas, ambas da família Loranthaceae, porém, das 8 sementes semeadas nenhuma
germinou. No entanto sementes mastigadas e completamente trituradas também foram encontradas
no trato digestório de B. amazonicus (n=1) e H. immaculatus (n=1), sendo assim, em nenhuma delas
foi realizada o processo de semeadura devido ao estado das sementes. Paras as três últimas espécies
todas as sementes encontradas foram oriundas das coletas realizadas na vazante.

Palavras-chaves: ictiocoria, interação peixe-planta, Auchenipterichthys longimanus.

Apoio: FAPEAM.
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CADEIA DE COMERCIALIZAÇÃO DO PESCADO CONSUMIDO NO MUNICÍPIO DE
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RESUMO: Este trabalho descreve os canais e as margens de comercialização de cinco espécies de
pescado consumidos e capturados no município de Abaetetuba-Pará, Brasil. A coleta de dados foi
realizada de forma intencional e sequencial junto a 17 agentes da cadeia de comercialização,
incluindo pescadores, atravessadores, feirantes e vendedores do mercado de peixe. Os resultados
indicaram que as espécies de pescados podem passar por até quatro agentes de comercialização
antes do consumidor final. O camarão (Macrobrachium amazonicum) é a espécie mais valorizada
no mercado, chegando a ser vendido ao consumidor final pelo preço unitário de R$ 30,00, um
aumento de 17% na feira e 29% no mercado de peixe em relação ao preço praticado pelo pescador.
As margens de comercialização média são elevadas: 17,27% do atravessador e 14,06% do varejo.
Observando as distribuições de benefícios, conclui-se que o mercado de peixe se apropria da maior
parcela do valor praticado no comércio de peixes na região.
Palavras-chave: Margem de comercialização; Pesca artesanal; Economia.

ABSTRAT: This paper describes the channels and marketing margins of five species of fish
consumed and caught in the municipality of Abaetetuba-Pará, Brazil. Data collection was
performed intentionally and sequentially with 17 agents in the supply chain, including fishermen,
middlemen, marketers and fish market vendors. The results indicated that fish species can pass up
to four marketing agents before the final consumer. Shrimp (Macrobrachium amazonicum) is the
most valued species on the market, being sold to the final consumer for a unit price of R $ 30.00, an
increase of 17% at the fair and 29% in the fish market compared to the price practiced. by the
fisherman. Commercialization margins are high: 17.27% of the middleman and 14.06% of the
retail. Observing the benefit distributions, it is concluded that the fish market appropriates the
largest portion of the value practiced in the fish trade in the region.
Key words: Trading margin; Artisanal fishing; Economy.
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1- INTRODUÇÃO
A pesca é uma atividade de extração de organismos no ambiente aquático que vem sendo
praticado desde os primórdios, inicialmente apenas em caráter de subsistência, para suprir sua
necessidade de alimentação, posteriormente com o surgimento de comunidades, vilas e cidades o
homem passou então, a realizar a comercialização dos recursos pesqueiros (SANTOS e SANTOS,
2005).
A atividade pesqueira na Amazônia é complexa e se utiliza de diversos instrumentos para
detecção dos cardumes e nas operações de captura, que é refletido na variedade de apetrechos e
estratégias de pesca utilizadas na região. Ao mesmo tempo, fatores ambientais e mercadológicos
propiciam oferta e demanda para uma elevada diversidade de espécies. Um fator adicional de
complexidade na pesca dessa região são os diferentes tipos de usuários dos recursos pesqueiros,
com diversas estratégias de pesca e diferentes comportamentos frente aos recursos e ao ambiente.
(FREITAS e RIVAS; 2006).
O pescado é um dos elementos naturais mais abundantes e consumidos, somente na região
amazônica ocorre cerca de 2500 especies de peixes, representando aproximadamente, 8% dos
peixes de todo o mundo, 30% dos peixes de água doce e 75% dos peixes de água doce do Brasil
(SUFRAMA, 2017).
O peixe representa a principal fonte de proteína para consumo humano da região amazônica,
particularmente das populações que habitam as margens dos rios e lagos (GANDRA, 2010). No
Pará, na região do Baixo Tocantins, temos a cidade de Abaetetuba que a partir das águas tornou-se
o mais importante entreposto pesqueiro da região. Homem e natureza convivem harmonicamente e
sua história é trilhada por elementos naturais, que fazem parte da rotina permeando o cotidiano da
população local (CAETANO, 2012).
A pesca é um dos grandes meios de fonte de renda e sobrevivência dos ribeirinhos, pois o
município possui um grande número de pescadores, sobretudo na região das ilhas. O município de
Abaetetuba também possui outras fontes de renda oriundas dos recursos naturais da região como a
coleta do açaí, por exemplo, (CAETANO, 2012).
A comercialização do pescado é realizada na feira da região, composta pela diversidade
biológica das espécies comercializadas, tais como camarões, peixes, mamíferos, répteis e aves
(BARROS, 2009). Esses produtos alimentícios disponíveis para o processo de comercialização
chegam aos ribeirinhos pelos rios e dentre as varias espécies, cinco são as mais consumidas pelos
habitantes do município. As espécies pesquisadas possuem preços variados dependendo do seu
local de venda, pois se considera os custos com o armazenamento, transporte, manutenção dos
equipamentos e com os apetrechos utilizados. Dessa forma, torna-se relevante investigar a cadeia de
comercialização, para conhecer os agentes envolvidos e a complexidade da dinâmica do mercado de
comércio de pescado na região.
Este trabalho teve como objetivo identificar os preços de cinco espécies de pescado mais
consumidos dentro do município em estudo, tendo em vista as variações dos preços desses pescados
até o consumido final.

2- MATERIAL E MÉTODOS
A região do Baixo Tocantins no estado do Pará abrange 11 cidades, entre eles a cidade de
Abaetetuba que foi Fundada em 1724. Abaetetuba é banhada pelo rio Tocantins, cujas águas fazem
parte da vida da população. Além da sede do município, a jurisdição de sua área abrange cerca de
setenta e duas ilhas, onde residem cerca de 40% de sua população (CAETANO, 2012).
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O estudo foi realizado no município de Abaetetuba, estado do Pará, nas ilhas Furo
Panacuera, Igarapé Areia e Tabatinga, essas ilhas possuem uma grande concentração de pescadores
que pescam para seu próprio consumo e comercialização. O município de Abaetetuba possui
1.610,743 km² de área e sua população é de 157.698 habitantes (IBGE, 2019).
Para realizar a pesquisa foi aplicado um questionário semiestruturado a 12 pescadores
artesanais das comunidades para investigar sobre a atividade pesqueira, especialmente, apetrechos
que são mais utilizados por eles, as espécies mais capturadas e seu conhecimento empírico.
Adicionalmente, foi realizadas pesquisas com os agentes de comercialização das comunidades, na
feira e no mercado de peixe, para conhecer quais as cinco espécies mais consumidas e os preços
praticados no comércio local. O período da coleta no município foi distribuído em dois períodos
distintos, realizadas nos meses de novembro (dois dias) de 2018 e janeiro (três dias) de 2019,
totalizando cinco dias de coleta.
Para pesquisar a cadeia de comercialização foram realizadas investigações paralelas com
agentes comerciais do pescado oriundo da região das ilhas. Sendo pescadores, atravessadores, feira
e mercado de peixe conforme tabela 1. Em cada agente comercial consultado, questionou-se o
destino e preço praticado. Foi realizada também, uma entrevista com um questionário para o
presidente da colônia dos pescadores Z-14, com as seguintes perguntas quais os apetrechos que são
utilizados pelos pescadores, quais as espécies que são mais capturadas, qual o número de
pescadores que são associados na colônia e o número de famílias que dependem diretamente da
pesca.
Para coletar informações das espécies mais consumidas e o valor praticado no mercado,
foram considerados somente os preços das cinco espécies mais consumidas. Pela teoria econômica,
o preço de mercado é determinado mediante interação de consumidores e produtores. Logicamente,
essa situação é plausível em contextos bastante específicos de mercado (feira livre). Nas economias
mais desenvolvidas, com a separação geográfica entre a produção e o consumo, essa interligação ao
longo do sistema de comercialização é executada pelos intermediários (transportadores,
armazenadores), que se preocupam com o encaminhamento da produção (MENDES, PADILHA Jr;
2007).
Tabela 1. Quantidades de atores entrevistados em cada nível da cadeia de comercialização.
Função na cadeia
Quantidade
Pescador
12
Atravessador
3
Feira
1
Mercado de peixe
1
Fonte: Dados da pesquisa
As informações coletadas foram organizadas em planilha excel 2010, posteriormente realizou a
analise de dados, com a confecção de tabelas e planilhas para facilitar a exposição dos resultados.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os pescadores entrevistados possuem em média 38 anos de idade, possuindo cerda de 5
integrantes no núcleo familiar, sendo que 16,67% têm o ensino médio completo e 83,33% não
possuem o ensino fundamental completo, esse resultado reflete as dificuldades de escolarização
presente no município especialmente pela sua abrangência e inclusão tardia de escolas na região das
ilhas (FERRANTI, 2013).
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As artes de pesca utilizadas são variáveis sendo matapi, rede emalhe caniço, espinhel e
tarrafa os principais apetrechos relatados pelos entrevistados. O uso de embarcações como canoa
motorizada, barcos e cascos são predominantes na região. As espécies investigadas presentes na
tabela 2, representam os produtos mais consumidos pelos atores investigados na pesquisa, com
destaque para o Mapará (Hipophtolmus marginatus) que é capturado por 41, 67%, seguida do
camarão (Macrobrachium amazonicum) com 33,33% de ocorrência nas pescarias. Caetano (2012)
realizando pesquisas nessa região observou que camarão amazônico e o mapará são de fato os
produtos mais capturados e consumidos na região.
Tabela 2. Nome comum das cinco espécies pesquisadas, seu nome cientifico, ocorrência e a
quantidade.
Nome comum
Nome Cientifico
Ocorrência
Quantidade
Camarão
Macrobrachium amazonicum
33,33%
7 kg
Mapará
Hipophtolmus marginatus
41,67%
18 kg
Pescada branca
Cynoscion microlepidotus
25%
12 kg
Dourada*
Brachyplatystoma flavicans
Filhote*
Brachyplathystoma filamentosum
*A dourada (Brachyplatystoma flavicans) e o filhote (Brachyplathystoma filamentosum) são espécies de pescado que
são consumidos pelos pescadores entrevistados, mas não são capturados por eles. Porque essas espécies são de difícil
ocorrência nas comunidades pesquisadas, mas muito apreciadas na alimentação.
Fonte: Dados da pesquisa

A cadeia de comercialização do pescado avaliado é relativamente curta e inclui 4 agentes
comerciais e o consumidor final. O pescador é o único agente que tem 4 opções de destino do seu
produto, mas na maioria das vezes, prefere repassar o pescado capturado ao atravessador devido ao
desgaste físico realizado durante a atividade pesqueira e também por dificuldades e custos para
realizar o transporte a outros agentes comerciais (Figura 1), uma vez que o município é cercado por
ilhas e o deslocamento por rios é a única forma de deslocamento dos ribeirinhos (CAETANO,
2017), além disso, o aumento excessivo de combustível utilizados no motores das embarcações,
tornam-se um agravante para uma escolha comercial mais curta, dando possibilidade de ocorrência
de agentes intermediários.

Figura 1: Cadeia de comercialização observada durante a pesquisa
Fonte: Dados da pesquisa
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O preço médio foi investigado em cada agente comercial e identificou-se que o camarão
(Macrobrachium amazonicum) é o produto com maior preço praticado ao longo da cadeia,
chegando a custar R$ 30,00 no mercado de peixe. A pescada branca (Cynoscion microlepidotus) foi
o produto de menor preço encontrado durante a pesquisa, com um valor mínimo de R$ 6,33
comercializado pelo pescador.
Tabela 3. O preço médio (R$) pago por kg do pescado em cada nível da cadeia de comercialização.
Preços ($)
Nome comum
Nome científico
PCD
AT
FEI
MER
Camarão
Macrobrachium amazonicum
17,00
20,00
23,33
30,00
Mapará
Hipophtolmus marginatus
Pescada branca
Cynoscion microlepidotus
Dourada
Brachyplatystoma flavicans
Filhote
Brachyplathystoma filamentosum
Média
Desvio padrão

11,33
6,33
14,33
14,33
12,66
4,07

17,00
7,67
16,33
19,33
16,07
4,94

17,33
8,00
19,00
22,33
18,00
6,10

19,00
8,33
20,00
25,00
20,47
8,08

*PCD: Pescador; AT: Atravessador; Fei: Feira; Mer: Mercado de peixe.
Fonte: Dados da pesquisa

A taxa de variação dos valores unitários dos peixes pesquisados podem ser observadas na
tabela 4, permitindo constatar que a diferença de preço da mapará (Hipophtolmus marginatus) entre
o pescador e o atravessador resultou em uma taxa de variação de 50%, isso significa que o valor do
pescado aumenta o dobro do preço em relação ao primeiro agente.
Tabela 4. A taxa de variação (%) do preço pago por kg do pescado em cada nível da cadeia de
comercialização.
Taxa de variação (%)
Nome comum
Nome científico
PCD→AT AT→Feira Feira→MP
Camarão
Macrobrachium amazonicum
18
17
29
Mapará
Hipophtolmus marginatus
50
2
10
Pescada branca
Cynoscion microlepidotus
21
4
4
Dourada
Brachyplatystoma flavicans
14
16
5
Brachyplathystoma
Filhote
26
16
12
filamentosum
26
11
12
Média
14
7
10
Desvio padrão
Fonte: Dados da pesquisa

A margem de comercialização corresponde às despesas repassadas aos consumidores pela
execução de alguma função de comercialização por parte dos intermediários do sistema de
comercialização. A margem de comercialização também se refere à diferença entre preços nos
diferentes níveis do durante a comercialização (MENDES, PADILHA Jr; 2007). Os valores são
distribuídos ao longo da cadeia de acordo com a quantidade de agentes envolvidos, nível de custos
inseridos com armazenamento, embalagem, dentre outros fatores que também contribuem para o
incremento desse valor. Percebe-se que margem do pescador para a feira com a pescada branca
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(Cynoscion microlepidotus) foi a margem que teve um valor mais elevado de 79,13%, já a margem
de varejo para feira teve um valor baixo de 4,13%conforme a tabela 5.
Tabela 5. Margem de comercialização percentual de cada integrante da cadeia de comercialização.
Espécies
Mercado
M.PCD
M.AT
M.V
MP
56,67
10,00
33,33
Camarão
FEIRA
72,87
12,86
14,27
MP
59,63
29,84
10,53
Mapará
FEIRA
65,38
32,72
1,90
MP
75,99
16,09
7,92
Pescada Branca
FEIRA
79,13
16,75
4,13
MP
71,65
10,00
18,35
Dourada
FEIRA
75,42
10,53
14,05
MP
61,32
16,00
22,68
Filhote
FEIRA
68,65
17,91
13,43
68,67
17,27
14,06
Média
7,64
7,97
9,20
Desvio Padrão
*M: Margem; PCD: Pescador; AT: Atravessador; Fei: Feira; V:Varejo; MP: Mercado de peixe.
Fonte: Dados da pesquisa

4- CONCLUSÃO
A pesca é um dos meios de sobrevivência e possui relevância socioeconômica para as
populações locais. A cadeia de comercialização das espécies não é muito longa, visto que o pescado
é um produto perecível e, portanto comercializado predominantemente no mercado local, por ter
demanda e boa aceitação no consumo.
Os consumidores finais pagam um valor alto pelo quilo do pescado. A variação de preço ao
longo da cadeia revela que os pescadores possuem a maior participação na margem de
comercialização dos produtos que capturam, no entanto, esses agentes poderiam se apropriar de
maiores recursos caso a processo de comercialização fosse mais curto, sendo necessário fortalecer a
organização social das comunidades de pescadores para que haja melhor distribuição do produto.
O preço aumenta ao longo da cadeia por conta dos entraves, a questão logística da região é
um prejuízo, pois precisa de embarcações e o preço de combustível e manutenção desses aparelhos
de pesca tem apresentado acentuado crescimento. E quanto mais aumenta a quantidade de agentes
ao longo da cadeia, mas caro fica o produto final, e quanto, mas longa a cadeia menos valorizado é
o agente de base que é o pescador.
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PARASITOLOGIA NA AQUICULTURA: PARASITOS DE PEIXE ENCONTRADOS EM
ACARÁ JOIA, (Hemichromis bimaculatus)
Janayna Galvão de Araújo¹*; Franciele Silva e Silva²; ³Leliane Cunha Ribeiro
4
Simone Ferreira Bitencourt; Aldenice da Silva Carvalho5
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técnico em aquicultura IFPA-Abaetetuba. ³cunhaleiliane10@gmail.com. Discente do curso técnico em aquicultura
IFPA-Abaetetuba. 4simonefebitencourt@gmail.com. Discente do curso técnico em aquicultura IFPA-Abaetetuba.
aldenice.carvalho@ifpa.edu.br. Professora IFPA-Abaetetuba.

RESUMO: Este estudo teve como objetivo identificar espécies de parasitos encontrados em
exemplares de Acará Joia (Hemichromis bimaculatus) ornamental, disponíveis no laboratório de
ictiologia da Amazônia do IFPA-Campus Abaetetuba. Para realizar a investigação foram coletados
6 indivíduos adultos, sendo 3 machos e 3 fêmeas, em todos os exemplares foi mensurado o
comprimento padrão do corpo, realizou-se a raspagem de fragmentos das escamas e posteriormente
foi efetuado uma perfuração na cabeça a fim de retirar os olhos, guelras e, em seguida efetuou-se
um corte vertical na região do abdômen para a retirada do fígado e intestino, que foram examinados
rigorosamente em um microscópio. Identificou-se que todos os exemplares avaliados estavam
parasitados por nematoides apenas na região do intestino. O parasita foi reconhecido devido o
formato do corpo alongado e extremidades afiladas. Percebeu-se que apesar dos peixes ornamentais
analisados estarem externamente com boa aparência, internamente os animais estavam parasitados,
é importante investigar possíveis doenças em peixes ornamentais de cultivo, pois o agravamento de
doenças causadas por parasitos, podem levar a danos físicos, perda de sangue, prejuízos ao
crescimento e até a morte. Dessa forma, o estudo de doenças de peixes na aquicultura ornamental
torna-se imprescindível para que o produtor possa reconhecer possíveis enfermidades
preliminarmente e evitar agravos maiores durante o processo produtivo.
Palavras-chave: Cichlidae; Ornamentais; Doenças.
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CARACTERIZAÇÃO DA PESCA ARTESANAL REALIZADA EM ABAETETUBA PARÁ
Janayna Galvão de Araújo¹*; Afonso Aires de Lima ²; Edenildo Cardoso Rodrigues³;
Aldenice da Silva Carvalho4
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em pesca IFPA-Abaetetuba. ³edenildorodrigues10@gmail.com Discente do curso técnico em pesca IFPA-Abaetetuba.
aldenice.carvalho@ifpa.edu.br. Professora IFPA-Abaetetuba.

RESUMO: A pesquisa teve como objetivo caracterizar a atividade pesqueira no município de
Abaetetuba, identificando o perfil socioeconômico dos profissionais da pesca, as principais
embarcações, artes de pesca mais frequentes e as espécies mais capturadas na região. A
investigação foi realizada a partir da aplicação de questionários semiestruturado a 10 pescadores
encontrados no principal porto de desembarque da cidade. Os resultados demonstraram que os
pescadores consultados possuem em média 42 anos de idade, com uma experiência média de 18
anos na atividade pesqueira, sendo 80% com ensino fundamental incompleto, todos casados, tendo
cerca de 5 dependentes no núcleo familiar. Esses pescadores tem na pesca sua principal fonte de
renda. As artes de pesca mais utilizadas por ele é a malhadeira, espinhel, rede de cerco ou de
borqueio e o matapi. As embarcações mais frequentes são as canoas motorizadas com a utilização
do motor rabeta, essas embarcações são frequentemente construídas com madeiras do tipo Itaúba e
Piuiá. As espécies de peixes mais capturadas são o Mapará (Hypophthalmus spp), Piramutaba
(Branchyplatystoma vaillant), Sarda ou Apapá (Pellona flavipinis) e a pescada branca (Plagioscion
squamosissimus). A atividade pesqueira é fundamental na economia de mercado da região, uma vez
que o município é cercado por rios onde se encontram 72 ilhas, sendo a pesca uma das mais
importantes atividades produtivas das comunidades ribeirinhas, além disso, o consumo de pescado
na região é alto, o que gera uma forte demanda pelo produto e auxilia para a movimentação da
economia local.
Palavras-chave: Socioeconômica; Apetrecho de pesca; Embarcação; Pescado.
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PROBLEMAS DE SAÚDE RELACIONADOS À ATIVIDADE PESQUEIRA COMERCIAL
EM MANAUS, AM
Glenda Katherine de Souza Dias1*; Lucirene Aguiar de Souza2.
1

g.katherine.dias@gmail.com Engenheira de Pesca/ UFAM. 2lucireneguiar@gmail.com Doutora em Biologia de Água
Doce e Pesca Interior.

RESUMO: Esta pesquisa objetiva investigar os problemas de saúde dos pescadores comerciais
relacionados à atividade pesqueira. A pesquisa de campo foi realizada entre os meses de agosto de
2015 a junho de 2017 na Feira da Panair, localizada em Manaus/AM. Para as entrevistas, o universo
amostral foram 80 pescadores que foram questionados, por meio de entrevistas semiestruturadas,
sobre a sua rotina de trabalho e cuidados com a saúde enquanto embarcados. A análise dos dados
foi feita mediante estatística descritiva. Os resultados obtidos revelam que o uso de EPIS
(Equipamentos de Proteção Individual) pelos pescadores foram em 79% de calça comprida, 90% de
camisa de manga comprida e apenas 63% usam luvas. Entre os entrevistados 56% se acidentaram
com o pescado, das quais as espécies frequentes causadoras dos incidentes foram a piranha
(Serrasalmidae) e a piramutaba (Pimelodidae). Dos entrevistados, 94% alegam fazer movimentos
repetitivos, 69% dos pescadores sentem dores musculares, dos quais 67% se localizavam nas costas.
Outros sintomas constantes que os entrevistados enfrentam são o cansaço na vista (39%) e
dificuldade de enxergar (30%). Constatou-se ainda que 65% dos entrevistados trabalham mais de 9
horas expostos ao Sol. É necessário a disponibilização de EPIs e o incentivo de uso deste por meio
de legislação e de medidas informativas, de modo que os pescadores entendam a importância do uso
dos mesmos para a prevenção de acidentes. Dentre os pescadores 54% são fumantes e 46%
consomem bebidas alcóolicas. O problema de saúde mais frequente relatado foram as dores
musculares, principalmente na região lombar, além disso, foram relatados casos de problemas de
visão decorrente da alta exposição à claridade do Sol e sua luz refletida na água. Os esforços físicos
repetitivos podem causar LER (Lesão por Trauma Cumulativo) nos pescadores em longo prazo e a
alta exposição ao Sol pode causar graves doenças de pele. Há necessidade de medidas efetivas que
melhorem as condições de trabalho do pescador e assistência para a sua seguridade e bem-estar
social.
Palavras chave: pescadores; trabalho embarcado; saúde no trabalho.
Apoio: FAPEAM.
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,
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA PARA A PRODUÇÃO DE TAMBAQUI
Colossoma macropomum, COM ÊNFASE EM MANEJO: UM LEVANTAMENTO
BIBLIOMÉTRICO
Quezia da Silva Rosa1; Bruno Andrade Felipe Silva2*.
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi identificar a produção científica que trata do
desenvolvimento de tecnologia para a produção de tambaqui. Para alcançar esse objetivo a pesquisa
teve caráter exploratório e utilizou-se de pesquisa bibliométrica a fim de avaliar o que já foi
desenvolvido em termos de tecnologia aplicada ou não. A busca se deu nos principais indexadores
de artigos, teses e dissertações, a saber: Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações –
BDTD, Scielo e Google Acadêmico, utilizando como palavras chaves para a busca: processo
produtivo, tecnologia, tambaqui; manejo, tecnologia; tambaqui. Conclui-se que os trabalhos
indicam principalmente pesquisas que abordem avaliações sobre a fauna parasitária nos peixes,
manejo visando a eficiência reprodutiva, aspectos financeiros e tecnológicos do manejo e algumas
técnicas de manejo. Nota-se que em relação às técnicas e manejo, elas se referem principalmente à
frequência de alimentação e coleta de fezes para estudos de digestibilidade. Não existem trabalhos
apontando o desenvolvimento de equipamentos ou novas técnicas de transferência de alevinos ou
juvenis. Apesar da recente popularização da criação do tambaqui, as pesquisas ainda são
superficiais ao que diz respeito às inovações tecnológicas de manejo.
Palavras-chave: Aquicultura; Produtividade; Manejo.
ABSTRAT: The objective of this work was to identify the scientific production that deals with the
development of technology for the production of tambaqui. To achieve this goal the research was
exploratory and used bibliometric research to evaluate what has already been developed in terms of
technology applied or not. The search took place in the main indexers of articles, theses and
dissertations, namely: Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations - BDTD, Scielo and
Google Scholar, using as keywords for the search: productive process, technology, tambaqui;
management, technology; tambaqui It is concluded that the studies indicate mainly researches that
address assessments of parasitic fauna in fish, management aiming at reproductive efficiency,
financial and technological aspects of management and some management techniques. Regarding
the techniques and management, they refer mainly to the frequency of feeding and feces collection
for digestibility studies. There are no studies pointing out the development of equipment or new
techniques for the transfer of fingerlings or juveniles. Despite the recent popularization of the
creation of tambaqui, research is still superficial regarding the technological innovations of
management.
Key words: Aquaculture; Productivity; Management.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

2

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

1- INTRODUÇÃO
O crescente aumento populacional traz em seu bojo, a necessidade de produção de mais
alimentos, insumos para industrias e com isso, maior uso dos recursos naturais disponíveis. A
equação não fecha: quanto mais se produz, mais se explora os recursos naturais, finitos, e mais
próximo se fica da impossibilidade de produção.
A solução para essa questão está no aumento da produtividade e na descoberta de métodos
produtivos mais sustentáveis e que agridam menos o ambiente. Para que as duas proposições sejam
verdade, é preciso investir em tecnologia. “Não existe qualquer tipo de dúvida que, os desafios
postos à agricultura somente serão superados com a adoção de tecnologias modernas. Estas
tecnologias deverão garantir a segurança alimentar em perfeita sintonia com a conservação
ambiental” (LAMAS, 2017, pág. 1).
A
produção
de
peixes,
considerando
as
“políticas
públicas
e
incentivo em consonância com a tecnologia recomendada para o cultivo de peixe, vai
garantir alimentos e renda ao agricultor, sem abrir mão da utilização de parâmetros que
se coadunem com a sustentabilidade” (SILVA et al., 2018, p. 173).
É necessário criar tecnologias que permitam aumentar a produção com o mesmo espaço, e
descobrir produtos e processos produtivos que sejam mais eficientes, que tenham menor custo
global e que minimizem os impactos negativos ao meio ambiente, comuns a qualquer atividade
produtiva. Isso já é realidade há algum tempo, na produção de grãos. Lamas (2017), analisando
dados referentes ao censo agropecuário do IBGE, conclui que em 2006, a tecnologia foi responsável
por quase 70% do aumento de produtividade neste setor, enquanto em 1996, essa taxa era de 56%.
Em 2017 foi publicado o censo agropecuário, no entanto, dados relativos a tecnologia adotada por
produtores, em quaisquer áreas ainda não foram divulgados, se é que foram levantados.
Entre as principais tecnologias desenvolvidas para o setor, pode-se citar o desenvolvimento de
correção de solos ácidos, melhoramento genético de mudas e sementes, grande aparato tecnológico
em máquinas, equipamentos que são capazes de tornar áreas de baixo potencial produtivo em
verdadeiros oásis (ROSCOE, 2017). Isso tudo, eleva o setor à condição de um dos principais
responsáveis pelos índices positivos da nossa balança comercial.
Além da aplicação prática no campo, as propriedades rurais estão se tornando cada vez mais
informatizadas e utilizando os recursos tecnológicos para gerenciar seus processos e a tomada de
decisão. O termo Agroniformática, que para Meira et al. (1996) é entendida como a utilização das
ferramentas da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) aplicada ao agronegócio, tem
ganhado espaço e se firmando como uma possibilidade de melhoria do processo gerencial. No
entanto, sua aplicação não está restrita a isso: pode-se também inserir as ferramentas de TIC em
todo o ciclo produtivo, desde o planejamento para a produção, até o gerenciamento financeiro da
organização (FERRAZ e PINTO, 2017).
Na pecuária, o desenvolvimento tecnológico não está tão avançado, embora exista tecnologia
a ser aplicada. Sistemas de rastreamento, de confinamento e melhoramento genético estão entre as
práticas adotadas para melhoria do processo produtivo e aumento da produtividade. Mas os desafios
estão, segundo Paiva (2018), na definição e implantação de manejos voltados ao bem-estar animal,
no aumento da eficiência na utilização dos nutrientes utilizados na alimentação animal (conversão
alimentar), captura de energia da/para a produção, e redução do impacto ambiental da produção.
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Esses mesmos desafios podem ser replicados se o objeto de análise for o setor de piscicultura.
Responsável por parte da proteína animal que deve alimentar a população, esse setor tem
apresentado saltos de crescimento no Brasil, especialmente no Estado de Rondônia, onde o
crescimento da produção de peixes é constante. Em 2010 o Estado produzia 12.380 toneladas e no
ano de 2016, passou para 90.636,90 (IBGE, 2011; IBGE, 2016). Esses 632% a mais de produção,
contribuíram para que a região Norte se tornasse líder da produção de pescados cultivados no
Brasil. Em Rondônia, produz-se peixes nativos, que não são uma espécie em si, mas representam
uma categoria de peixes, que são liderados pelo tambaqui. Rondônia lidera a produção de nativos
no País tendo 100% de sua produção oriunda dessa categoria (PEIXE BR, 2018).
Sabe-se que o aumento de produção não significa necessariamente aumento de produtividade.
E sabe-se ainda que, quanto mais tecnologia empregada, maior a produtividade de determinado
setor. Pode-se aumentar a produção, como vem acontecendo com o país, e mais especificamente
com a região de Rondônia. No entanto aumentar a produção, apenas, significa maior emprego de
capital produtivo, maior espaço de área de produção, maior geração de resíduos, ao passo que
aumento de produtividade, significaria aumentar a quantidade produzida, sem necessariamente
aumentar o uso dos recursos de produção e minimizando o impacto ao meio ambiente.
Para tanto, é necessário que existam pesquisas que identifiquem as necessidades dos
diferentes tipos de pescado, em relação à reprodução, à nutrição e ao manejo. Pesquisas a respeito
do setor de aquicultura ainda não são comuns e encontrar dados oficiais e confiáveis a respeito do
setor não é tarefa simples. O empresário Amaral Neto, do Grupo Ambar Amaral, em entrevista à
Braga (2016, p. 40) reconhece que “A proteína do peixe é a que menos evoluiu, a que menos se
conhece. Atualmente, é a quarta proteína mais consumida no Brasil, por isso é preciso investir em
tecnologia, gente capacitada, melhoramento genético, entre outros. Não podemos deixá-la aquém
das outras”. E de acordo com Almeida et al. (2016), muitos esforços estão sendo realizados para
aumentar a tecnificação no setor e pesquisas estão sendo executadas para alavancar a atividade, pois
muito pouco se conhece sobre o manejo sanitário das piscigranjas de tambaquis e pirarucus, duas
das principais espécies de peixes nativos criadas na região.
Assim, diante deste cenário, e considerando que hoje, o estado de Rondônia é o maior
produtor de pescados nativos do País e ainda a capacidade de ampliar essa produção e facilitar o
trabalho do desenvolvimento e da melhoria da tecnologia empregada, e considerando a rusticidade
do peixe nativo por nós produzido, essa pesquisa se dedica a levantar o que já foi produzido em
termos de tecnologia aplicada ou não, e o problema a que essa pesquisa se dedica é: em relação ao
manejo de tambaquis, quais os estudos já realizados, a fim de aprimorar processos e aumentar a
produtividade do tambaqui?
2- MATERIAL E MÉTODOS
Esse estudo é exploratório e entende-se que constitui a primeira etapa de uma investigação
mais ampla (GIL, 1999). Para Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 63), “a pesquisa exploratória, [...] é
normalmente o passo inicial no processo de pesquisa pela experiência e um auxílio que traz a
formulação de hipóteses significativas para posteriores pesquisas”. Portanto, é a mais indicada para
o trabalho em questão, pois vai auxiliar a estabelecer quais gargalos tecnológicos poderão subsidiar
o desenvolvimento de novas tecnologias.
Como técnica de coleta de dados, foram utilizadas a pesquisa bibliométrica e documental. A
pesquisa bibliométrica é uma técnica quantitativa e estatística que possibilita medir índices de
produção e disseminação do conhecimento, acompanhar o desenvolvimento de diversas áreas
científicas e os padrões de autoria, publicação e uso dos resultados de investigação (ARAÚJO,
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2006). Para alcançar os objetivos da pesquisa bibliométrica, utiliza-se alguns indicadores, a saber:
Indicadores de qualidade científica; Indicadores de atividade científica; Indicadores de impacto
científico; Indicadores de associações temáticas. Para este estudo, interessa principalmente, o
indicador de atividade científica, que para Costa et al., (2012, p. 2) contabilizam “a atividade
científica desenvolvida, nomeadamente o número e distribuição dos trabalhos publicados, a
produtividade dos autores, a colaboração na autoria dos trabalhos, o número e distribuição das
referências entre trabalhos e autores, entre outros”.
Portanto, a primeira atividade realizada, foi identificar em bibliografia e documentos
publicados e disponíveis, trabalhos que tratam do processo produtivo do tambaqui (seja por partes,
seja na totalidade). A partir dessa identificação foi categorizado cada trabalho em temas que
compõem a produção de pescados, especificamente o manejo. Após, cada trabalho foi classificado
em subtemas, a partir do que foi o seu objeto de pesquisa. A ideia foi avaliar o que já se produziu
sobre o estudo e desenvolvimento tecnológico na produção de tambaqui.
O período alvo foi de 2010 (período que se deu a expansão da piscicultura no Estado de
Rondônia) a 2018 (data atual do protocolo do projeto de pesquisa). E os bancos de dados
investigados foram: Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, Scielo e Google
Acadêmico. As chaves de busca foram: processo produtivo, tecnologia, tambaqui; manejo,
tecnologia; tambaqui.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
As buscas foram realizadas em três bancos de dados distintos: Biblioteca Digital Brasileira de
Teses e Dissertações - BDTD, Scielo e Google Acadêmico. Na busca pelas palavras chaves que
buscavam identificar os trabalhos sobre tecnologia aplicada ao manejo, foram obtidos vinte e quatro
trabalhos que versam sobre quatro diferentes temas centrais: Avaliações sobre a fauna parasitária
nos peixes, Manejo visando a eficiência reprodutiva, Aspectos financeiros e tecnológicos do
Manejo e Técnicas de Manejo. Sendo assim os trabalhos selecionados estão demonstrados no
quadro abaixo:
Quadro 1. Trabalhos selecionados - Manejo
RESULTADO DOS TRABALHOS SELECIONADOS – Manejo
BASES DE DADOS CONSULTADAS: Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD, Scielo, Google
Acadêmico.
TIPO DO
TRABALHO E
Nº ESCOPO
TÍTULO
AUTORES
ANO DE
PUBLICAÇÃO
Parasites of the freshwater fish trade in Brazil: science
Artigo
UEDA et al.
metric study
2013
Infecções parasitárias em tambaqui de oito pisciculturas do
Artigo
DIAS et al.
Avaliações
Norte do Brasil
2015
sobre a fauna
01
Fauna parasitária e relação parasito-hospedeiro de
parasitária
FUJIMOTO et
Artigo
tambaquis criados na região do Baixo São Francisco,
nos peixes
al.
2019
nordeste do Brasil
Myxobolus sp. (Myxozoa) no sangue circulante de
Artigo
MACIEL et al.
Colossoma macropomum (Osteichthyes, Characidae)
2011
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Uso de fitoterápico na alimentação de Tambaqui
(Colossoma macropomum) para controle e tratamento de
Monogenoideos e Acanthocephala.

NASCIMENTO

Artigo
2014

SANTOS;
SOUSA
STREIT
JÚNIOR et al.
AMARAL
JUNIOR

Artigo
2015
Artigo
2012
Dissertação
2017

LIMA

TCC
2014

LEITE et al.

Artigo
2011

Avaliação de respostas metabólicas do tambaqui exposto ao
eugenol em banhos anestésicos

INOUE et al.

Artigo
2011

Protocolo para Criopreservação do Sêmen de Tambaqui
(Colossoma macropomum)

MARIA et al.

Artigo
2011

Tecnologia e desenvolvimento rural: aspectos do cultivo de
tambaqui no município de Rio Preto da Eva, AM.

SILVA

Artigo
2018

Análise de desempenho financeiro na piscicultura em
tanque-rede

PETERSEN

Dissertação
2017

Caracterização, avaliação econômica e eficiência de escala
(DEA) na produção de tilápia em tanques-rede e de
tambaqui em viveiros escavados

COSTA

Tese
2016

SÁ

Dissertação
2013

SANTOS

Dissertação
2018

CANTIZANI

Dissertação
2013

ASSIS

Dissertação
2016

MENDES et al.

Artigo
2015

Monitoramento do desempenho reprodutivo do tambaqui
cultivado em Presidente Médici (Rondônia)
Recomendações Técnicas para a Reprodução do Tambaqui

02

03

Manejo
visando a
eficiência
reprodutiva

Aspectos
financeiros e
tecnológicos
do Manejo

Avaliação dos parâmetros reprodutivos de reprodutores de
Tambaqui Colossoma macropomum (Cuvier 1818)
Uso do eugenol na indução anestésica de tambaquis
(Colossoma macropomum, CUVIER, 1818) em diferentes
dosagens e temperaturas
Criopreservação de sêmen de tambaqui com ACP®
adicionado de gema de ovo

Avaliação da sustentabilidade do projeto de piscicultura
familiar: o caso da comunidade de Malhada – Pentecoste –
Ceará
Bacillus Subtilis na criação de Tambaqui em Sistema de
Bioflocos
Manejo alimentar de tambaqui Colossoma macropomum
(Cuvier, 1818) utilizando modelo matemático de
crescimento
Avaliação de métodos de coleta, centrifugação e manejo
pré-coleta de fezes em estudos de digestibilidade para o
tambaqui

04

Técnicas de
Manejo

Influência do estresse causado pelo transporte e método de
abate sobre o rigor mortis do tambaqui (Colossoma
macropomum)
Densidade de estocagem utilizada no desenvolvimento do
tambaqui em fase de pré-engorda
Biologia, habitat e cultivo do tambaqui Colossoma
macropomum (Cuvier, 1816)
Desempenho zootécnico de tambaquis (Colossoma
macropomum, Cuvier 1818) da primeira geração de seleção
genética para ganho de peso
Efeito do método de coletas de fezes de Tambaqui
(Colossoma Macropomum), Sobre a taxa de lixiviação.

SANTOS et al.
MORAIS;
O'SULLIVAN

Artigo
2014
Artigo
2017

MARCOS

Dissertação
2014

ALMEIDA

Dissertação
2012

No que diz respeito às avaliações sobre a fauna parasitária nos peixes existem aqueles que se
dedicam ao conhecimento da fauna parasitária especificamente (FUJIMOTO et al., 2019, UEDA et
al., 2013; MACIEL et al., 2011), e aqueles que buscam avaliar as infecções e o combate aos
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parasitas no tambaqui (NASCIMENTO, 2014; DIAS et al., 2015), em relação aos parasitas do
tambaqui, destaque para as pesquisas sobre o acantocéfalo. Este parasita foi identificado pela
primeira vez em 2001, e em 2014 foi encontrado em criações comerciais, em diversas regiões,
incluindo Rondônia. O ataque deste parasita afeta o seu sistema digestivo do pescado e é muito
prejudicial em criação comercial, dado que o peixe continua se alimentando, mas não consegue
engordar, uma vez que o acantocéfalo se apropria dos nutrientes da ração (EMBRAPA, 2019).
Certamente, várias pesquisas específicas sobre o acantocéfalo já foram empreendidas, e se a busca
fosse mais específica sobre parasitas, mais resultados atenderiam a esta especificidade.
Os trabalhos que abordavam o manejo visando a eficiência reprodutiva tratavam de pontos
como a reprodução especificamente (NASCIMENTO, 2016; SANTOS e SOUSA, 2015; STREIT
JÚNIOR et al., 2012), o uso de anestésicos durante o manejo para reprodução (LIMA, 2014;
INOUE et al. 2011), e ainda a criopreservação de sêmen (LEITE et al. 2012; MARIA; AZEVEDO;
CARNEIRO, 2011).
Alguns trabalhos abordavam os aspectos financeiros e tecnológicos do manejo de
tambaquis. Alguns destacam a importância da tecnologia aplicada à produção de peixes para o
desenvolvimento regional (TENÓRIO, 2018) e outros buscam estudar o desempenho financeiro de
criações comerciais analisando os sistemas de manejo (PETERSEN, 2017; COSTA, 2016 e SÁ,
2013).
Também foram observados, trabalhos que buscavam contribuir para o desenvolvimento de
novas técnicas de manejo. A coleta de fezes, ação tão importante para manter a qualidade da água,
foi assunto em dois estudos (ALMEIDA, 2012; PEREIRA 2015). Stress causado pelo transporte foi
analisado para entender o rigor mortis (MENDES, INOE, JESUS, 2015). Houveram ainda, estudos
buscavam utilizar bioflocos na alimentação (SANTOS, 2018), utilizar modelos matemáticos para
controlar a alimentação (CANTIZANI, 2013), análise da densidade da estocagem de tambaquis em
fase de pré-engorda (SANTOS; ANDRADE; SOUZA, 2015) e avaliação de ganho de peso de
tambaquis de primeira geração de melhoramento genético (MARCOS, 2014).
Não foram identificados estudos sobre o desenvolvimento de equipamentos para uso no
manejo do tambaqui, como por exemplo na transferência de alevinos, ou o uso de aeradores na
criação de tambaquis. Mas, acredita-se que existam, pelo menos no que diz respeito à aeradores,
alguns trabalhos avaliando a efetividade do uso em diferentes sistemas de cultivo, pois a julgar
pelos resultados encontrados em trabalho publicado por grupo de pesquisa da Universidade Federal
de Rondônia, que buscou comparar o desenvolvimento do tambaqui Colossoma macropomum em
viveiros escavados com e sem aeração mecânica e que concluiu que o uso de aeração é
desnecessário para o cultivo semi-intensivo (SOUZA, et al., 2017), mais estudos são necessários
para verificar se essa técnica tão importante para outros tipos de peixe, não pode também fazer
diferença para a produção de tambaquis.
Não foram encontrados trabalhos com a chave de busca manejo, que se referissem ao
processo de despesca, que atualmente é feito manualmente, por trabalhadores que adentram os
tanques e selecionam um a um, os peixes que encerram o seu processo de engorda e seguem para os
frigoríficos ou para outros canais de distribuição.
A vasta gama de objetos de análise, é uma marca do estudo do tambaqui, uma vez que como
espécie nativa e apenas recentemente explorada comercialmente, existem inúmeras possibilidades
de melhorias no processo produtivo, através do desenvolvimento de tecnologia que tornarão a
atividade ainda mais produtiva, contribuindo para o aumento da oferta em termos globais.
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4- CONCLUSÃO
Conclui-se que os estudos sobre a necessidade de adotar tecnologia para a produção comercial
do tambaqui, peixe nativo e rústico, precede à recente popularização de sua criação. Percebe-se que
a compreensão de que o caminho é o incremento de manejos eficientes para melhoria da
produtividade de peixes. No entanto, grande parte dos trabalhos aborda os estudos iniciais, os quais
trazem técnicas de manejo convencionais, tais como a frequência de alimentação e coletas de fezes
para avaliação na digestibilidade, servindo de base para os estudos sobre a eficiência dos mesmos
em melhorias de produtividade.
Muito sem tem enfocado em trabalhos que trazem um problema na produção que não depende
apenas do manejo eficiente para haver melhora, carecendo de mudanças no ambiente como um
todo, sendo o caso da vasta fauna parasitária dos peixes, o qual não influencia na sobrevivência do
peixe na natureza mas acarreta grandes problemas quando infestam o ambiente de produção
comercial.
Poucos são os estudos indicando o desenvolvimento ou aprimoramento de equipamentos para
uso no processo de produção, como por exemplo, transferência de alevinos e peixes juvenis do
tambaqui de modo a diminuir o estresse e as lesões, agilizando o processo. Contudo, não se pode
deixar de mencionar o fato de que muito pode estar sendo feito fora da academia, nas próprias
criações comerciais em relação a esta questão; tão pouco que o trabalho pode ter tido limitações em
relação aos resultados selecionados em virtude das palavras chaves utilizadas ou dos bancos de
dados selecionados. Fato é que o estudo do que já foi produzido é a primeira etapa de toda e
qualquer investigação científica e que aqui está apresentado um ponto de partida para futuras
pesquisas.
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RESUMO: O presente estudo objetivou isolar e selecionar cepas de bactérias com potencial
probiótico do trato intestinal de Colossoma macropomum. Para o isolamento das bactérias foram
utilizados quinze juvenis de C. macropomum saudáveis para a retirada do trato digestório, em
seguida as cepas foram submetidas a ensaios in vitro, de pH e sais biliares. O delineamento
experimental foi inteiramente casualizado com distintas concentrações de pH (4, 5, 6, 8 e 9) e um
tubo contendo 5% (p/v) de sais biliares. Para o teste de antagonismo, foram retiradas quatro discos
(Ø 0,8 cm) e inoculadas em meio de cultura TSA bactérias patogênicas. Posteriormente, as cepas
com os melhores resultados foram identificadas. No total foram isoladas 31 cepas bacterianas dos
juvenis de C. macropomum, sendo 8 cepas selecionadas para os ensaios in vitro. A cepa T12A e
T4A tiveram menor redução no pH 6, 8 e 9 e para os sais biliares a cepa T12A apresentou redução
de 9%. Em relação ao antagonismo, as cepas T3AR, T4AR, T12A e T2AR se destacaram por
apontarem maior ação antagônica frente a bactérias Gram positivas e Gram negativas. Portanto,
cepa T12A identificada molecularmente como Bacillus cereus, demostrou potencial probiótico para
Colossoma macropomum (Tambaqui).
Palavras-chave: Aquicultura, espécies nativas, alimento suplementar, bactérias patogênicas,
probiótico.
ABSTRACT: The present study aimed to isolate and select strains of bacteria with probiotic
potential of the intestinal tract of Colossoma macropomum. Fifteen C. macropomum juveniles were
reduced to isolate the bacteria, reduced for removal of the digestive tract,
then the strains were subjected to in vitro assays, pH and other tests. The experimental design was
randomized with different pH variations (4, 5, 6, 8 and 9) and a tube containing 5% (w / v) bile
salts. For antagonism tests, four discs (Ø 0.8 cm) were removed and inoculated in TSA culture
medium with pathogenic bacteria. Subsequently, as strains with the best results were identified. No
total was isolated from 31 bacterial strains of C. macropomum juveniles, with 8 strains selected for
in vitro assays. Strain T12A and T4A had a lower reduction in pH 6, 8 and 9 and, for the others,
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strain T12A decreased 9%. Regarding antagonism, such as T3AR, T4AR, T12A and T2AR strains,
they stand out for pointing greater antagonistic action against Gram positive and Gram negative
bacteria. Therefore, strain T12A was identified molecularly as Bacillus cereus, demonstrating
probiótic potential for Colossoma macropomum (Tambaqui).
Key words: Aquaculture, native species, supplementary food, pathogenic bacteria, probiotic.
1- INTRODUÇÃO
A piscicultura corresponde a 70,9% de toda produção aquícola no Brasil, o cultivo de espécies
nativas teve um crescimento de 40,3% em 2018 (PEIXE BR, 2018). Dentre as principais espécies o
tambaqui Colossoma macropomum, contribui com 27% do total de peixes produzidos no país,
contabilizando uma produção acima de 136 mil toneladas em 2016 (IBGE, 2016). Esta expressiva
produção decorre das suas características como boa rusticidade e adaptação ao cativeiro, rápido
crescimento, tolerância a níveis críticos de oxigênio dissolvido, tecnologia reprodutiva estabelecida
além da demanda do mercado consumidor (SILVA e FUJIMOTO, 2015; BARÇANTE, 2015).
O aumento na procura de pescado vem provocando uma maior intensificação na produção.
Tais condições podem representar um ambiente estressor para os animais confinados acarretando no
aparecimento de surtos de doenças, e consequentes mortalidades (VIEIRA et al., 2013; CARUSO et
al., 2019). Dentre as principais doenças que representam problemas para a piscicultura, as de
origem bacteriana podem causar grandes perdas econômicas na cadeia produtiva em um curto
tempo (TAVARES-DIAS e MARTINS, 2017; LEIRA et al., 2017). O surgimento da bacteriose no
sistema de cultivo implica, atualmente, no uso de antibióticos de forma indiscriminada pelos
produtores, representando assim um risco ambiental e de saúde coletiva, uma vez que o mau uso de
bactericidas pode promover maior resistências as bactérias (BANERJEE, 2017; AMARANTE et al.,
2018).
Nesse âmbito, medidas alternativas ao uso de antibióticos são de grande interesse para a
piscicultura sustentável. Dentre as principais medidas utilizadas atualmente com esse propósito está
o uso de probióticos na dieta animal. Esse tipo de suplementação vem apresentando bons resultados
para a sanidade dos peixes, além do incremento no desempenho zootécnico dos animais
(MOURIÑO et al., 2015; AZEVEDO et al., 2016; MEHRABI et al., 2018; DIAS et al., 2018). Os
probióticos são definidos como sendo microrganismos vivos que fornecidos ao hospedeiro, e
colonizando o trato digestivo, é capaz de modular a microbiota intestinal, beneficiando a saúde do
animal (GATESOUPE, 1999). Assim, diversos microrganismos podem ser utilizados como
probióticos, destacando-se as bactérias do gênero Bacillus (DIAS et al., 2018; SOLTANI et al.,
2019), que apresentam uma capacidade de agregação e colonização no sistema gastrointestinal do
hospedeiro (THANKAPPAN et al., 2015), podendo diminuir o estresse, aumentar o número de
células sanguíneas e das atividades de lisozimas, refletindo na melhora do sistema imunológico
(NANDI et al., 2017; ZHOU et al., 2018; MORAES et al., 2018).
O uso de microrganismos autóctones da própria espécie aumenta as chances de colonização
no trato gastrointestinal dos peixes (VERSCHUERE et al., 2000; MOURIÑO, et al., 2016;
JATOBÁ, et al., 2017; MORAES et al., 2018), pois há uma maior possibilidade destas bactérias
com potencial probiótico à resistir as ações fisiológicas do hospedeiro (MOURIÑO et al., 2016;
DIAS et al., 2018). Assim, para determinar e selecionar as bactérias autóctones que melhor se
adaptem as condições de colonização do trato gastrointestinal diversas avaliações químicas e físicas
devem se realizadas, pois são capazes de determinar a capacidade da bactéria de sobreviver a
mudanças osmóticas, de pH e à ação de sais biliares, simulando assim as características da situação
do alimento ao passar pelo trato digestório. Esses testes determinarão se a via digestiva pode ou não
comprometer a estrutura da parede celular do probiótico, determinando as limitações à
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sobrevivência e a colonização intestinal da bactéria no hospedeiro (MOURIÑO et al., 2016;
JATOBÁ, et al., 2017; DIAS et al., 2018).
Apesar da importância que a suplementação com probiótico na dieta de peixe vem
representando para a piscicultura a aplicação dessa tecnologia em espécies nativas é escassa, bem
como, literatura existente sobre bactérias probióticas autóctones de C. macropomum. Desta forma, o
presente trabalho objetivou isolar e selecionar cepas de bactérias com potencial probiótico do trato
intestinal de Colossoma macropomum através de testes “in vitro”.
2- MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo foi conduzido no Laboratório de Probiótico da Universidade Federal do
Pará, Campus Bragança. As cepas foram isoladas do trato digestório de quinze juvenis de
Colossama macropomum saudáveis (0,986±0,20 g e 28,32±2,34 cm), obtidas do lago da
EMBRAPA/Sergipe Tabuleiros Costeiros, e da Estação de Piscicultura da Universidade Federal
Rural do Pará (UFRA). Todos os procedimentos com animais foram autorizados pela Comissão de
Ética no Uso de Animais (CEUA) protocolo nº 29022016.003.
Para a remoção do intestino, os animais foram anestesiados com eugenol (60 mg.L-1),
eutanasiados através de secção da medula espinhal e então desinfetados com álcool 70%.
Posteriormente, foi realizada, em condições estéreis, uma incisão na cavidade abdominal do animal
para a coleta de fragmentos do intestino com peso de 0,1g. O material coletado foi homogeneizado
em gral de porcelana com 1mL solução salina estéril (0,65%) diluídos serialmente (1:10) e semeado
em placa de petri com meio de cultura Man Rogosa Sharpe (MRS) ágar contento 0,1% de azul de
anilina, sendo incubadas por 48 horas a 35 ºC para crescimento (JATOBÁ et al., 2008). As cepas de
interesse foram isoladas por esgotamento em placa de MRS até atingir a pureza do morfotipo
isolado (JATOBÁ et al., 2008).
Para as avaliações in vitro, as cepas com potencial probiótico foram inoculadas em tubos
contendo MRS caldo com distintas concentrações de pH (4, 5, 6, 8 e 9) e um tubo contendo 5%
(p/v) de sais biliares, sendo então conduzidos para estufa bacteriológica a 35 °C durante 24 horas.
Em seguida, foi realizada a leitura de três ml de cada cultura em cubetas por espectrofotometria a
630nm de absorbância. Sendo a resposta de cada cepa isolada, definida pelo percentual de redução
da absorbância em comparação ao meio de cultura controle com pH (7) e sem adição dos sais
biliares (VIEIRA et al., 2013).
Para o testes de antagonismo foi utilizado a técnica de halo de difusão (BAUER et al, 1966),
para isso foram retiradas quatro discos (Ø 0,8 cm) das placas contendo as bactérias probióticas e
inoculadas em meio de cultura Agar Triptona de Soja (TSA), semeadas com Aeromonas hydrophyla
(ATCC 7966), Pseudomonas aeroginosa (ATCC 27853), Enterococcus durans (ATCC 19432),
Escherichia coli (D363), Staphylococcus aureus (ATCC 29213) e Micrococcus luteus (A270),
cedidas pelo Laboratório de Camarões Marinhos da Universidade Federal de Santa Catarina. As
placas foram incubadas a 35 °C por 48 horas.
O halo inibitório é determinado pela zona formada ao redor do disco, onde não é observado
crescimento do patógeno, a área fica com tonalidade mais clara. O diâmetro dos halos foi
mensurado com auxílio de paquímetro, e a partir do halo inibitório foi possível analisar a
capacidade antibacteriana frente ao agente patogênico (THANKAPPAN et al., 2015; KATO et al.,
2016).
Para identificação do material genético, as cepas foram coletadas de isolados puros, mantidos
em meio semissólido, no Laboratório de Probióticos da Universidade Federal do Pará (UFPA),
Campus Bragança. As cepas foram semeadas com auxilio de alça de platina estéril em 10 ml de
meio caldo MRS, incubados para crescimento durante 24 horas a 35ºC.
O DNA foi extraído dos procariotos seguindo metodologia de Sambrook et al. (1989),
adaptado por Jin (2006), assim, após o cultivo das cepas, foram centrifugados a 12000g, 1,4 ml de
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cada cultura durante 2 minutos, e o pellet ressuspenso em 530 µL de Tris (100 mM) e EDTA (1
mM). Neste foi adicionado 28 µL de Dobecil Sulfato de Sódio (SDS) a 20% e 2 µL de proteinase K
(2 mg/ml). Essas amostras foram mantidas a 37ºC em estufa durante duas horas sem agitação, em
seguida realizada extração utilizando 500 µL de fenol/clorofórmio/álcool isoamílico (25:24:1),
sendo retirado o sobrenadante e transferidos para um novo microtubo (1,5 ml) e adicionado 10 µL
de NaCl a 5 M, obtendo concentração final de 10 mM, retirando o precipitado e lavando duas vezes
com etanol absoluto gelado. O DNA foi armazenado por duas horas a temperatura -20ºC, após
descongelamento foi centrifugado a 12000g por 10 minutos. O precipitado foi lavado com álcool a
70% e ressuspenso em 100 µL de TE (100 mM de Tris e 1mM de EDTA) e tratado com 2 µL de
RNAse H (10 mg.ml-1). Em seguida realizada quantificação de 4 µL da amostra com eletroforese
em gel de agarose 1% (SAMBROOK e RUSSEL 2001).
Após quantificação do material genético, seguiu com o processo de amplificação dos genes
selecionados para sequenciamento e identificação. Através da Reação de Polimerização em Cadeia
(PCR), o isolado foi amplificado utilizando os primes de phenylalanyl-tRNAsynthase (pheS), com
os iniciadores: pheS-21-F (5' CAYCCNGCHCGYGAYATGC 3') e pheS-23-R (5'
GGRTGRACCATVCCNGCHCC 3') para análise de taxonomia de procariotos (NASER et al.,
2007).Para amplificação do fragmento de DNA, as reações foram conduzidas com 2,4 µL de
DNTPs (1,25 mM), 1,5 µL de tampão (200 Mm Tris-Hcl- PH 8, 500 mMKCl), 0,6 µL de MgCl2
(50 mM), 0,6 µL de cada um dos iniciadores (50 ng/ µL), aproximadamente 25 ng de DNA molde,
0,1 µL de Taq Polimerase (5 U/ µL ) e adicionado água ultrapura para completar volume final de 15
µL da reação. O ciclo de temperatura utilizada foi de desnaturação a 95ºC durante 5 minutos,
seguidos de 30 ciclos de desnaturação a 95ºC por um minuto, congelamento a 58ºC por 1,5 minutos,
extensão a 72ºC por 1,5 minutos, seguido por uma extensão final a 75ºC por 5 minutos.
O sequenciamento das cepas foi realizado por eletroforese capilar, com aparelho ABI3730,
utilizando-se o polímero POP7 e BigDye v.3.1, e enviados para arquivo individual para cada cepa,
em formato FASTA, para leitura no sistema Basic Local Alignment Search Tool-BLAST, e
identificadas pela comparação de suas sequências depositadas no acervo mundial GenBank
(http:/www.ncbi.nlm.nih.gov/).
Os dados obtido foram submetidos ao teste de premissas de normalidade de Shapiro-Wilk e
então à análise de variância (ANOVA-one way), sendo o valor de F significativo, as médias foram
confrontadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, utilizando o programa estatístico Assistat.
Quando necessário os dados de contagens microbiológicas foram transformadas em raiz quadrada
para atender a premissa de normalidade.
RESULTADOS E DISCURSSÃO
Foram isoladas 31 cepas bacterianas dos juvenis de C. macropomum. Destas, 22 foram
identificadas morfologicamente pelo teste de coloração como Gram-positivas, das quais 8
apontaram afinidade com corante azul de anilina, indicador de bactérias ácido láticas.
Nos testes de acidez foi observada redução da porcentagem de absorbância em todas as cepas
avaliadas em pH 4, tendo como destaque a cepa T3AR como a de menor perda de crescimento em
relação as demais. Em pH 5, as cepas T3A e T12A apresentaram maior resistência, com perda de
densidade em 69,8 e 86,5%, sendo a cepa T12A juntamente com T4A a que apresenta menor
redução no pH 6, 8 e 9 (Tabela 1).
Quanto aos ensaios à ação dos sais biliares (SB) a 5%, no período de 24 horas, observou-se
que a cepa T12A apresentou apenas 9% da redução da densidade bacteriológica (Tabela 1), obtendo
os melhores resultados para ambos os testes.
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Tabela 1. Redução em porcentagem de absorbância das cepas de Colossoma macropomum,
submetidas aos desafios frente a escalas de pH e concentração de sais biliares (SB).
CEPA
pH4 (%)
pH5 (%)
pH6 (%)
pH8 (%)
pH9 (%)
SB* (%)
T3AR
83.5±2.2A
84.5±2.7C
34.3±3.0B
37.6±4.2B
15.8±4.7B
57.8±0.9C
T4AR
86.4±1.2C
86.4±1.5D
37.9±1.4B
39.3±2.1B
29.4±2.3C
58.9±0.0C
T2AR
94.7±0.6D
92.7±0.8F
73.1±0.6E
68.2±1.0D
50.0±1.0E
58.4±1.9C
T1AR
93.8±0.3D
90.8±0.4E
53.8±0.1D
38.8±0.2B
45.0±0.2D
61.8±1.2D
T14A
85.0±1.1B
85.4±0.1C
44.1±0.2C
61.2±0.0C
42.2±0.1D
69.5±0.1E
T3A
85.1±0.0B
69.8±0.0A
8.2±0.3A
39.1±0.3B
56.9±0.1E
52.1±1.2B
T4A
86.6±0.0C
83.6±0.0C
5.7±0.3A
13.2±0.3A
4.5±0.4A
60.8±0.5D
T12A
86.5±0.0C
82.8±0.0B
2.7±0.3A
14.2±0.3A
7.0±0.2A
9.0±0.8A
*Letras distintas indicam diferença significativa entre os tratamentos na coluna pelo teste de Tukey
(p<0,05).
Os testes de resistência a diferentes concentrações de pH e a ação de sais biliares (SB) são de
fundamental importância, pois, demonstram a capacidade da cepa isolada em resistir às alterações
sofridas pelo alimento durante sua passagem pelo sistema digestório, e para isso, devem ter como
resposta a sobrevivência em valores fisiológicos encontrados no animal de interesse (CHI et al.,
2014; MOURIÑO, et al., 2016; JATOBÁ, et al., 2017). O pH do intestino de C. macropomum varia
entre 7 e 8, mas o pH do estomago é muito ácido, sendo uma barreira que pode reduzir em até 90%
a densidade de células bacterianas e diminuindo a disponibilidade destas bactérias no intestino
(RAMESH et al., 2017; DIAS et al., 2018). Nas faixas de pH estudadas as cepas T3A, T4A e T12A
foram as que apresentaram a menor redução de densidade em meios mais ácidos.
No entanto, para que um probiótico colonize com eficiência o trato intestinal de um peixe é
importante que, além de resistirem aos níveis de pH, resistam aos sais biliares responsáveis pela
emulsificação dos lipídios durante a digestão animal (NELSON e COX, 2014). Algumas bactérias
tem a capacidade de hidrolisar a ação dos sais biliares, diminuindo seu efeito (BEGLEY et al.,
2006), proporcionando uma vantagem seletiva a essas cepas.
No presente estudo a cepa T12A foi a que apresentou melhor resistência aos sais biliares. Em
trabalho similar, no entanto, testando a resistência de cepas Bacillus licheniformis e B. pumilus
isoladas de Labeo rohita mostrou que a viabilidade celular destas bactérias quando expostas a sais
biliares (5%) foi de aproximadamente 75% e 55%, respectivamente (RAMESH et al., 2017),
valores menores que os encontrados por Zhou et al. (2018) onde cepas de Bacillus sp. mostraram
taxas de sobrevivência superiores a 85,3% em bile a 2% durante 12 horas, ainda assim,
apresentando resultados inferiores ao do presente estudo.
Houve resultados positivos frente a todos os patógenos desafiados com as bactérias
probóticas, apresentando halos de inibição de tamanhos superiores a 12 mm (Tabela 2). Ao qual, as
cepas T3AR, T4AR, T12A e T2AR se destacaram por apontarem maior ação antagônica frente a
bactérias Gram positivas e Gram negativas, sendo a cepa T3AR a cepa com maiores halos de
inibição (>18mm) para todos os patógenos avaliados. Em relação a cepa T12A, foram observados
diferença estatística para Enterococcus durans, quando comparado a cepa T3AR, já as cepas T4AR
e T2AR apresentaram semelhança estatística com a cepa T3AR para as bactérias Aeromonas
hydrophila, Enterococcus durans e Micrococcus luteus.
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Tabela 2. Avaliação antagônica in vitro das cepas com potencial probiótico isoladas de juvenis de
Colossoma macropomum. Halo de inibição (mm) frente à Escherichia coli (EC), Aeromonas
hydrophila (AH), Pseudomonas aeroginosa (PA), Enterococcus durans (ED), Staphylococcus
aureus (StA) e Micrococcus luteus (ML).
CEPA
EC(-)
AH(-)
PA(-)
ED(+)
StA(+)
MC(+)
T3AR 19.9±1.2A
19.5±1.1A
21.1±1.4A
18.1±0.4A
18.3±0.1A
22.1±1.5A
T14A 16.9±0.7B
13.6±0.4D
12.5±0.5C
12.3±0.8C 17.6±2.0AB 19.9±2.0AB
T4A 17.6±0.7B
16.3±0.5B
16.8±0.3B
12.7±1.0C
16.8±0.4B
20.6±1.9A
T4AR 16.3±0.4B
19.5±0.4A
15.0±0.3B
18.7±0.7A
16.5±1.4B
19.5±0.4A
T12A 19.0±0.4A 18.7±0.4AB
21.0±1.8A
14.8±0.9B
18.8±1.6A
21.7±0.4A
T2AR 17.4±0.4B
20.4±2.1A
14.2±0.2BC 18.8±1.8A 17.5±0.7AB
21.5±0.5A
T3A 16.8±0.7B
17.1±0.4B
16.4±0.0B
15.4±0.2B
16.7±0.3B
17.9±0.6B
T1AR 15.5±0.3B
15.5±0.5C
15.9±0.2B 13.9±0.4BC 14.6±0.4C
18.0±0.6B
Letras distintas indicam diferença significativa entre os tratamentos na coluna pelo teste de Tukey
(p<0,05). (-): Bactéria Gram negativa, (+): Bactéria Gram positiva
As cepas que apresentaram melhores resultados in vitro seguiram para identificação
molecular, sendo possível identificar as espécies trabalhadas com nítida leitura no banco de
sequências GenBank e 98% similaridade de identidade. Sendo identificadas como: Bacillus cereus
(T12A), Bacillus thuringiensis (T3A), Enterococcus faecalis (T3AR) e Enterococcus faecalis
(T4A).
Em relação ao teste de inibição, no presente estudo, foram obtidos resultados positivos para
todas as cepas em relação aos agentes patogênicos testados. São observados na literatura estudos
que demostram a capacidade inibitória dos gêneros Bacillus e Enterococcus frente a Aeromonas
hydrophila, Pseudomonas sp., Vibrio harveyi e Staphylococcus agalactiae (DIAS et al., 2018;
DIAS et al., 2019). A ação antagônica destas bactérias com potencial probiótico provavelmente
ocorre pela competição por nutrientes, espaço, liberação de metabolitos e produção de bacteriocinas
(DIAS et al., 2018), favorecendo a colonização do probiótico fornecido e a modulação da
microbiota intestinal do hospedeiro (GIRI et al., 2014; MOURIÑO et al., 2016; DIAS et al., 2018).
Estudos mostram a utilização de Bacillus sp. com potencial probiótico, obtendo resultados
benéficos tanto no controle de patógenos, como no desempenho produtivos dos peixes (DIAS et al.,
2018; LIU et al., 2018).
CONCLUSÃO
Este estudo demostrou a presença de cepas com potencial probiótica, isoladas do intestino de
Colossoma macropomum (Tambaqui), sendo a cepa T12A identificada molecularmente como
Bacillus cereus, a que apresentou melhor capacidade de suportar as condições simuladas do trato
gastrointestinais da espécie. No entanto, estudos in vivo devem ser realizados para comprovar seu
potencial como probiótico, bem como a melhor concentração a ser aplicada nas diferentes fases de
produção.
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O Parque Nacional do Cabo Orange (PNCO) é uma unidade de conservação de proteção
integral federal, está localizado no norte do estado do Amapá, na fronteira com a Guiana
Francesa, e abrange parte dos municípios de Oiapoque e Calçoene. Este trabalho teve
como objetivo de analisar a ictiofauna amostrada na área do PNCO. As coletas
ocorreram entre janeiro de 2014 e outubro de 2015, realizadas em 4 pontos próximos à
linha de costa e 5 pontos de amostragem experimental no entorno do PNCO. Foram
utilizadas redes de emalhar com diferentes tamanhos de malha e espinhel com anzóis no
2 e 3, expostos por duas horas em cada ponto de coleta e os indivíduos coletados foram
armazenados devidamente etiquetados e conservados em gelo. Em laboratório, os
indivíduos foram identificados, posteriormente foram pesados e medidos. Em seguida, a
estrutura das comunidades foi caracterizada de acordo com diferentes índices
ecológicos, incluindo Riqueza de Margalef (D), Diversidade de Shannon (H’) e
Equitabilidade de Pielou (J’). Obteve-se um total de 379 indivíduos, distribuídos em 40
espécies, 18 famílias e 8 ordens. A ordem que se destacou em número de famílias foi
Perciformes (6). Quanto à riqueza, as famílias com maiores índices foram Sciaenidae
(11 espécies) e Ariidae (8 espécies). Foi observado que grande parte das famílias (12)
foi representada por uma única espécie. O Bagre bagre destacou-se em termos de
abundância, representando 29% do total de indivíduos capturados, seguido por Sciades
couma (17%). Foi observado também que 16 espécies (40% da riqueza total) foram
representadas por apenas um indivíduo. De acordo com a composição por comprimento,
foi observado que os exemplares capturados apresentaram comprimento total (CT) de
12 cm a 220 cm, com média de 47,45 cm. O menor indivíduo capturado era pertencente
à espécie B. bagre e o maior, Himantura schmardae. De modo geral, as capturas foram
compostas principalmente por indivíduos de médio e grande porte das classes de CT de
30 a 39,9 cm (37,7%) e 40 a 49,9 cm (27,4%). Poucos indivíduos apresentaram
comprimento igual ou superior a 60 cm. A riqueza das estações de coleta foi maior no
Farol (29 espécies) e na Ponta do Cabo Fora (15 espécies). Apenas a Macrodon.
ancylodon e o B. bagre foram capturados em todas as estações de coleta, sendo que
65% (26 espécies) das demais espécies foram capturadas em apenas um ponto.
Considerando as espécies exclusivas, a maioria (17 espécies) foi capturada no Farol.
Dentre estas espécies, merecem destaque Sphyrna tudes e Megalops atlanticus por
estarem classificadas como “Vulnerável” na Lista Vermelha da IUCN. Em termos de
biomassa, as principais espécies capturadas foram, respectivamente, Sciades passany,
H. schmardae e S. couma, as quais somadas representaram aproximadamente 46% da
captura total em peso.
Palavras-chave: índices ecológicos, diversidade; peixe; vulnerabilidade.
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RESUMO: Produzir mais utilizando menos recurso é o objetivo de todo sistema produtivo, se não
para atender os critérios de sustentabilidade, pelo menos para reduzir os custos de produção e assim
maximizar os lucros. Nesse contexto a tecnificação da produção, com desenvolvimento de
equipamentos e novas técnicas de manejo tem papel fundamental. Em se tratando de piscicultura,
outro fator indispensável para atingir esse objetivo é investigar e melhorar a genética dos peixes,
selecionando as melhores matrizes, mais capazes de obter os melhores índices técnicos para
produção. O objetivo deste trabalho foi identificar através da produção científica o conhecimento
disponível em publicações que tratam do desenvolvimento de tecnologia e melhoramento genético
para a produção de tambaqui. Para alcançar esse objetivo a pesquisa teve caráter exploratório e
utilizou-se de pesquisa bibliométrica a fim de avaliar o que já foi desenvolvido em termos de
tecnologia aplicada ou não. A busca se deu nos principais indexadores de artigos, teses e
dissertações, a saber: Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD, Scielo e
Google Acadêmico, utilizando como palavras chaves para a busca: processo produtivo, tecnologia,
tambaqui; melhoramento genético, tecnologia, tambaqui. Contudo, durante a análise, percebeu-se
que nem todos os trabalhos que atenderam à busca estavam encaixados no tema correto e que
alguns deles se repetiam nos diferentes bancos de dados ou nos diferentes grandes temas. Sendo
assim, foi necessária uma reclassificação abordando três principais enfoques, sendo eles: Estudo de
base para desenvolvimento de Melhoramento Genético; Variabilidade Genética; Desempenho de
animais Melhorados Geneticamente. Sendo assim, foram selecionados oito estudos relacionados e a
maior parte dos trabalhos aborda os estudos iniciais, que dão base para os estudos sobre
melhoramento genético ou estuda a variabilidade genética existentes na natureza ou mesmo em
criações comerciais. O resultado alcançado pelo trabalho indica que o melhoramento genético do
tambaqui ainda é acanhado no meio científico, mesmo sendo um dos fatores mais determinantes
para o aumento da produtividade. Não se pode deixar de mencionar o fato de que muito pode estar
sendo feito fora da academia, nas próprias criações comerciais em relação a esta questão e tão
pouco que o trabalho pode ter tido limitações em relação aos resultados selecionados em virtude das
palavras chaves utilizadas ou dos bancos de dados selecionados. Fato é que o estudo do que já foi
produzido é a primeira etapa de toda e qualquer investigação científica e que aqui estão
apresentados um ponto de partida para futuras pesquisas.
Palavras-chave: Melhoramento genético; Aquicultura; Tecnologia.
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi identificar a produção científica que trata do
desenvolvimento de tecnologia para a produção de tambaqui, no que diz respeito à nutrição. Para
alcançar esse objetivo a pesquisa teve caráter exploratório e utilizou-se de pesquisa bibliométrica a
fim de avaliar o que já foi desenvolvido em termos de tecnologia aplicada ou não. A busca se deu
nos principais indexadores de artigos, teses e dissertações, a saber: Biblioteca Digital Brasileira de
Teses e Dissertações – BDTD, Scielo e Google Acadêmico, utilizando como palavras chaves para a
busca: processo produtivo, tecnologia, tambaqui; nutrição, tecnologia, tambaqui. Conclui-se que os
trabalhos são basicamente em quatro grandes áreas, a saber: Matérias alternativas na formulação de
rações; Estudo de base para o desenvolvimento nutricional; Necessidade nutricional avaliada a
partir de restrições alimentares e Complementação nutricional através de aminoácidos e proteínas.
A dieta nutricional do tambaqui já é uma preocupação dos pesquisadores da área e que grande
volume dos trabalhos tem o foco em ingredientes alternativos e regionais para a composição da
ração para assim ter uma ração nutricialmente balanceada e economicamente viável.
Palavras-chave: Aquicultura; Produtividade; Nutrição.

ABSTRAT: The objective of this work was to identify the scientific production that deals with the
development of technology for the production of tambaqui, regarding nutrition. To achieve this goal
the research was exploratory and used bibliometric research to evaluate what has already been
developed in terms of technology applied or not. The search took place in the main indexers of
articles, theses and dissertations, namely: Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations BDTD, Scielo and Google Scholar, using as keywords for the search: productive process,
technology, tambaqui; nutrition, technology, tambaqui. It is concluded that the works are basically
in four major areas, namely: Alternative materials in feed formulation; Baseline study for nutritional
development; Nutritional need assessed from dietary restrictions and nutritional supplementation
through amino acids and proteins. The nutritional diet of tambaqui is already a concern of
researchers in the area and that a large volume of work has focused on alternative and regional
ingredients for the composition of the feed to have a nutritionally balanced and economically viable
feed.
Key words: Aquaculture; Productivity; Nutrition.
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1- INTRODUÇÃO
O crescente aumento populacional traz em seu bojo, a necessidade de produção de mais
alimentos, insumos para industrias e com isso, maior uso dos recursos naturais disponíveis. A
equação não fecha: quanto mais se produz, mais se explora os recursos naturais, finitos, e mais
próximo se fica da impossibilidade de produção.
A solução para essa questão está no aumento da produtividade e na descoberta de métodos
produtivos mais sustentáveis e que agridam menos o ambiente. Para que as duas proposições sejam
verdade, é preciso investir em tecnologia. “Não existe qualquer tipo de dúvida que, os desafios
postos à agricultura somente serão superados com a adoção de tecnologias modernas. Estas
tecnologias deverão garantir a segurança alimentar em perfeita sintonia com a conservação
ambiental” (LAMAS, 2017, pág. 1).
A
produção
de
peixes,
considerando
as
“políticas
públicas
e
incentivo em consonância com a tecnologia recomendada para o cultivo de peixe, vai
garantir alimentos e renda ao agricultor, sem abrir mão da utilização de parâmetros que
se coadunem com a sustentabilidade” (SILVA et al., 2018, p. 173).
É necessário criar tecnologias que permitam aumentar a produção com o mesmo espaço, e
descobrir produtos e processos produtivos que sejam mais eficientes, que tenham menor custo
global e que minimizem os impactos negativos ao meio ambiente, comuns a qualquer atividade
produtiva. Isso já é realidade há algum tempo, na produção de grãos. Lamas (2017), analisando
dados referentes ao censo agropecuário do IBGE, conclui que em 2006, a tecnologia foi responsável
por quase 70% do aumento de produtividade neste setor, enquanto em 1996, essa taxa era de 56%.
Em 2017 foi publicado o censo agropecuário, no entanto, dados relativos a tecnologia adotada por
produtores, em quaisquer áreas ainda não foram divulgados, se é que foram levantados.
De
qualquer
modo,
Lopes
et
al,
(2010)
afirma
que
o
progresso
técnico, estritamente ligado à invenção e à inovação, é a principal razão de crescimento econômico
e que sem ele, é impossível haver sustentação para melhorias em políticas sociais ou ambientais.
Essa noção de que o desenvolvimento de tecnologia é inexorável ao desenvolvimento no
campo já é latente e o setor cresce a cada dia. Entre as principais tecnologias desenvolvidas para o
setor, pode-se citar o desenvolvimento de correção de solos ácidos, melhoramento genético de
mudas e sementes, grande aparato tecnológico em máquinas, equipamentos que são capazes de
tornar áreas de baixo potencial produtivo em verdadeiros oásis (ROSCOE, 2017). Isso tudo, eleva o
setor à condição de um dos principais responsáveis pelos índices positivos da nossa balança
comercial.
Na pecuária, o desenvolvimento tecnológico não está tão avançado, embora exista tecnologia
a ser aplicada. Sistemas de rastreamento, de confinamento e melhoramento genético estão entre as
práticas adotadas para melhoria do processo produtivo e aumento da produtividade. Mas os desafios
estão, segundo Paiva (2018), na definição e implantação de manejos voltados ao bem-estar animal,
no aumento da eficiência na utilização dos nutrientes utilizados na alimentação animal (conversão
alimentar), captura de energia da/para a produção, e redução do impacto ambiental da produção.
Além desta aplicação prática no campo, as propriedades rurais estão se tornando cada vez
mais informatizadas e utilizando os recursos tecnológicos para gerenciar seus processos e a tomada
de decisão.
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O setor de piscicultura, como os outros dois citados anteriormente, também carece de
tecnologia no seu processo produtivo. Responsável por parte da proteína animal que deve alimentar
a população, esse setor tem apresentado saltos de crescimento no Brasil, especialmente no Estado
de Rondônia, onde o crescimento da produção de peixes é constante. No ano de 2017, Rondônia
produziu 77.000 toneladas de pescado. O que garantiu o segundo lugar na produção de pescados
cultivados no Brasil. Em Rondônia, produz-se peixes nativos, que não são uma espécie em si, mas
representam uma categoria de peixes, que são liderados pelo tambaqui. Rondônia lidera a produção
de nativos no País tendo 100% de sua produção oriunda dessa categoria (PEIXE BR, 2018).
Nem sempre o aumento da produção significa aumento de produtividade. Uma vez que aquela
carece de aumento do capital produtivo, maior área de produção, maior geração de resíduos, e esta
pode acontecer sem que se aumente o uso dos recursos produtivos e ainda pode-se minimizar os
impactos ao meio ambiente. No entanto, para o aumento de produtividade, é necessária mais
tecnologia empregada.
Para tanto, é necessário que existam pesquisas que identifiquem as necessidades dos
diferentes tipos de pescado, em relação ao manejo. Pesquisas a respeito do setor de aquicultura
ainda não são comuns e encontrar dados oficiais e confiáveis a respeito do setor não é tarefa
simples. O setor teve um grande crescimento nos últimos dez anos, e em se tratando do tambaqui,
ainda há muito o que fazer em para que esta proteína ganhe ainda mais espaço no mercado. É
preciso investir em desenvolvimento tecnológico, gente capacitada, nutição, entre outros.
Não se pode deixar de considerar que dentro desse cenário de criação comercial do tambaqui,
um dos fatores mais determinantes do resultado da produção é o relativo à nutrição do animal.
Rodrigues (2014), ao analisar a produção bibliográfica sobre a nutrição e a alimentação do
tambaqui, menciona que o objetivo dos estudos nessa área, deve ser elaborar dietas
nutricionalmente completas, que consigam atender a todas as fases da produção e que tenham como
meta final produtividade e economicidade, com o menor impacto ambiental.
Assim, diante deste cenário, e considerando que hoje, o estado de Rondônia é o maior
produtor de pescados nativos do País e ainda a capacidade de ampliar essa produção e facilitar o
trabalho do desenvolvimento e da melhoria da tecnologia empregada, e considerando a rusticidade
do peixe nativo por nós produzido, essa pesquisa se dedica a levantar o que já foi produzido em
termos de tecnologia aplicada ou não, relativa à nutrição. O problema a que essa pesquisa se dedica
é: em relação à nutrição do tambaqui, quais os estudos já realizados, a fim de aprimorar processos e
aumentar a produtividade do tambaqui?

2- MATERIAL E MÉTODOS
Esse estudo é exploratório e entende-se que constitui a primeira etapa de uma investigação
mais ampla (GIL, 1999). Para Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 63), “a pesquisa exploratória, [...] é
normalmente o passo inicial no processo de pesquisa pela experiência e um auxílio que traz a
formulação de hipóteses significativas para posteriores pesquisas”. Portanto, é a mais indicada para
o trabalho em questão, pois vai auxiliar a estabelecer quais gargalos tecnológicos poderão subsidiar
o desenvolvimento de novas tecnologias.
Como técnica de coleta de dados, foram utilizadas a pesquisa bibliométrica. A pesquisa
bibliométrica é uma técnica quantitativa e estatística que possibilita medir índices de produção e
disseminação do conhecimento, acompanhar o desenvolvimento de diversas áreas científicas e os
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padrões de autoria, publicação e uso dos resultados de investigação (ARAÚJO, 2006). Para alcançar
os objetivos da pesquisa bibliométrica, utiliza-se alguns indicadores, a saber: Indicadores de
qualidade científica; Indicadores de atividade científica; Indicadores de impacto científico;
Indicadores de associações temáticas. Para este estudo, interessa principalmente, o indicador de
atividade científica, que para Costa et al., (2012, p. 2) contabilizam “a atividade científica
desenvolvida, nomeadamente o número e distribuição dos trabalhos publicados, a produtividade dos
autores, a colaboração na autoria dos trabalhos, o número e distribuição das referências entre
trabalhos e autores, entre outros”.
Portanto, a primeira atividade realizada, foi identificar em bibliografia e documentos
publicados e disponíveis, trabalhos que tratam do processo produtivo do tambaqui, mais
especificamente aqueles que se destinam a estudar os aspectos nutricionais. Após, cada trabalho foi
classificado em subtemas, a partir do que foi o seu objeto de pesquisa.
O período alvo foi de 2010 (período que se deu a expansão da piscicultura no Estado de
Rondônia) a 2018 (data atual do protocolo do projeto de pesquisa). E os bancos de dados
investigados foram: Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, Scielo e Google
Acadêmico. As chaves de busca foram: processo produtivo, tecnologia, tambaqui; nutrição,
tecnologia, tambaqui.

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
As buscas foram realizadas em três bancos de dados distintos: Biblioteca Digital Brasileira de
Teses e Dissertações - BDTD, Scielo e Google Acadêmico e assim separados aqueles que tratavam
de estudos que almejassem o desenvolvimento tecnológico na produção de tambaquis em escala
comercial no período de 2010 a 2018.
Dos trabalhos que foram identificados na busca pela palavra-chave nutrição foram
selecionados, vinte e nove a serem analisados, eliminando-se aqueles que se repetiam em diferentes
bancos de dados. Os que permaneceram foram classificados em quatro diferentes temas centrais:
Matérias alternativas na formulação de rações, Estudo de base para o desenvolvimento nutricional,
Necessidade nutricional avaliada a partir de restrições alimentares e Complementação nutricional
através de aminoácidos e proteínas. Essa classificação está demostrada no quadro 1.
Quadro 1. Trabalhos Selecionados – Nutrição
RESULTADO DOS TRABALHOS SELECIONADOS – Nutrição
BASES DE DADOS CONSULTADAS: Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações – BDTD, Scielo, Google
Acadêmico.
TIPO DO
TRABALHO E
Nº ESCOPO
TÍTULO
AUTORES
ANO DE
PUBLICAÇÃO
Digestibilidade aparente da quirera e farelo de arroz
Dissertação
para o tambaqui (Colossoma macropomum, Cuvier,
SANTANA
2017
1818)
Matérias
Utilização da Castanha de Macaco (Couroupita
alternativas na
01
guianensis), como ingrediente alternativo na
Tese
formulação de
FONTILEI
formulação de ração para alimentação de Tambaqui
2016
rações
(Colossoma macropomum) em cativeiro
Seeds of sacha inchi (Plukenetia volubilis,
ARAUJOArtigo
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02

Estudo de base
para o
desenvolvimento
Nutricional

Euphorbiaceae) as a feed ingredient for juvenile
tambaqui, Colossoma macropomum, and matrinxã,
Brycon amazonicus (Characidae)
Granulometria do milho em rações para juvenis de
tambaqui
Farelo de licuri em dietas para alevinos de tambaqui
(Colossoma Macropomum, Cuvier, 1818)
Farinha de folha de leucena (Leucaena leucocephala
Lam. de wit) como fonte de proteína para juvenis de
tambaqui (Colossoma macropomum Cuvier, 1818)
Desempenho produtivo de juvenis de tambaqui
(Colossoma macropomum Cuvier, 1818) alimentados
com rações contendo farinha de crueira de mandioca
(Manihot esculenta, Crantz) em substituição ao milho
(Zea mays)
Composição corporal de tambaqui alimentado com
rações contendo farinha de folha de leucena
Feijão-caupi autoclavado na nutrição de juvenis de
tambaqui
Respostas fisiológicas e desempenho do tambaqui
alimentado com dietas suplementadas com castanha
da Amazônia

DAIRIKI et al

Farelo de babaçu em dietas para tambaqui

LOPES et al.

Crescimento de tambaqui alimentado com diferentes
niveis de farinha de manga e proteína na ração.
Farelo de coco em dietas para o tambaqui (Colossoma
macropomum)

BEZERRA et
al.

03

04

PEREIRA
JUNIOR et al.

Artigo
2013

PEREIRA
JUNIOR et al.

Artigo
2013

PEREIRA
JUNIOR et al.

Artigo
2013
Artigo
2013

DAIRIKI et al.
SANTOS et al.

LEMOS et al.
SOUTO

Frequência de alimentação para juvenis de tambaqui

SOUZA

Nutrição de peixes nativos

Necessidade
nutricional
avaliada a partir
de restrições
alimentares
Complementação
nutricional através
de aminoácidos e
proteínas

CAMPECHE et
al.

Artigo
2016
Artigo
2014

PEREIRA et al.

Farinha de camarão em dietas para o tambaqui
(Colossoma macropomum)

Fish diet from Manacapuru Big Lake complex
(Amazon): a approach starting from the traditional
knowledge
Nutrição e alimentação do tambaqui (Colossoma
macropomum).
Alimentação e nutrição de Pirapitinga (Piaractus
brachypomums) e Tambaqui (Colossoma
macropomum): Revisão

Characteristcs of carcass and performance of
tambaqui (Colossoma macropomum, CUVIER, 1818)
in different times of cultivation and fed with
commercial diets
Exigência protéica de juvenis de tambaqui
(Colossoma macropomum) após privação alimentar
Desempenho de tambaquis (Colossoma
macropomum) submetidos a restrição alimentar e a
realimentação em tanques-rede

2018

Artigo
2010
Artigo
2010
Artigo
2014
Artigo
2011
Dissertação
2015
Artigo
2014

REBELO et al.

Artigo
2010

RODRIGUES

Artigo
2014

RIBEIRO et al.

Artigo
2016

BOSCOLO et
al.

Artigo
2011

FERNANDES
et al.

Artigo
2010

SANTOS et al.

Artigo
2010

SANTOS et al.

Artigo
2018

Lysine requirement for tambaqui juveniles

SILVA

Níveis de proteína bruta no desempenho de juvenis de
tambaqui criados em tanques rede durante a fase de

VIEIRA

Artigo
2018
Dissertação
2017
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recria Crescimento, exigência de proteína, nutrição,
Colossoma macropomum.
Proteína bruta em dietas para alevinos de tambaqui,
Colossoma macropomum (Cuvier, 1818)
Metionina + cistina digestível para juvenis de
tambaqui
Relação da metionina mais cistina com a lisina em
rações para juvenis de tambaqui
Necessidade de treonina, metionina + cistina e lisina
digestível para juvenis de tambaqui (colossoma
macropomum)
Proteína bruta em rações para alevinos de tambaqui e
sua redução com suplementação de aminoácidos.

LIMA
GONÇALVES
JÚNIOR
SOUZA

Artigo
2016
Artigo
2017
Artigo
2019

GONCALVES
JUNIOR

Dissertação
2015

LIMA

Dissertação
2013

A maior parte dos trabalhos que abordam o tema nutrição de tambaquis, apresentam estudos
com materiais alternativos para a formulação de rações. As mais diversas matérias primas foram
testadas, quirera e farelo de arroz (SANTANA, 2017), castanha de macaco (FONTILEI, 2016),
sementes de sacha inchi (ARAUJO-DAIRIKI; CHAVES; DAIRIKI, 2018), milho (PEREIRA et al.,
2016), farelo de licuri (CAMPECHE et al., 2016; CAMPECHE et al. 2014), folha de leucena
(PEREIRA JUNIOR et al. 2013; PEREIRA JUNIOR; BARBOSA; SHIMODA; PEREIRA FILHO,
2013), farinha de crueira de mandioca (PEREIRA JUNIOR et al., 2013) feijão-caupi (DAIRIKI et
al., 2013), castanha da Amazônia (SANTOS et al.2010), babaçu (LOPES et al., 2010), manga
(BEZERRA et al., 2014), farelo de coco (LEMOS; GUIMARÃES; MIRANDA, 2011), e farinha
de camarão (SOUTO, 2015). Todas as pesquisas apresentadas, buscavam valorizar produtos
regionais que pudessem ser aproveitados para a dieta do tambaqui, no entanto, não foi possível
identificar se alguma delas evoluiu a ponto de ser fabricada em escala comercial.
Os estudos que apresentavam pesquisas que davam base para o desenvolvimento das
questões relativas à nutrição do pescado tratavam da frequência da alimentação (SOUZA, 2014), da
dieta adotada por esses peixes (REBELO; FREITAS e SOARES, 2010), nutrição e alimentação do
tambaqui (RODRIGES, 2014; RIBEIRO et al., 2016; BOSCOLO et al., 2011) e ainda um trabalho
que buscou avaliar o desempenho de tambaquis alimentados com rações comerciais
(FERNANDES; DORIA; MENEZES, 2010).
Dois trabalhos procuravam entender como se comportavam e quais as exigências
nutricionais de tambaquis submetidos à privação alimentar (SANTOS, 2010; SANTOS, 2018), em
ambos os casos, os peixes testados estavam na fase de juvenil e não foram identificadas exigências
protéicas em função da privação de alimentação.
Além destes, foram encontrados trabalhos que buscavam compreender como aminoácidos e
proteínas poderiam ser usados para complementar a dieta do peixe. A lisina e a metionina foram os
aminoácidos que mais apareceram nas pesquisas (SILVA, 2018; GONÇALVES JÚNIOR, 2017;
GONCALVES JUNIOR, 2015; SOUZA, 2019). Mas, existiram também, trabalhos que buscam
identificar o efeito da proteína bruta sobre a dieta do tambaqui (VIEIRA, 2017; LIMA, 2016;
LIMA, 2013).
Tantos trabalhos empreendidos e publicados na área tem uma motivação muito clara para
acontecer. Além da alimentação correta e adequada ser fundamental para o desempenho do peixe
em escala de produção comercial, é também o elemento mais caro do processo produtivo. Estudos
indicam que a ração compõe quase 80% do custo operacional efetivo da piscicultura comercial na
região de Ariquemes-RO (PEDROZA FILHO, RODRIGUES e REZENDE, 2016). Portanto, é
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natural que seja um dos pontos de maior interesse científico, afinal, baixar os custos é uma forma de
incluir mais peixes na dieta da população.
Em relação ao período escolhido para as buscas, com base nos resultados obtidos, pode-se
afirmar que os primeiros anos do período selecionado foram mais intensos para as pesquisas sobre
nutrição, pois até 2015, dezenove trabalhos foram identificados versando sobre o tema, contra onze
trabalhos entre 2015 a 2018. Dado que a alimentação do peixe é fator primordial para que seja
possível cria-lo em escala comercial e que o tambaqui é peixe nativo que apenas recentemente
passou a ser criado de modo intensivo, e ainda que a ração utilizada no início da produção em
escala era adaptada de outras espécies de peixes, está mais que justificado o fato de que no início
desta década houve tanto interesse em compreender como se dá a alimentação e em obter uma
formulação que alie eficiência no processo e baixo custo.
4- CONCLUSÃO
Os estudos para encontrar uma dieta nutricional que seja adequada às necessidades do
tambaqui, que favoreça o processo de engorda e que diminua o tempo de criação e além disso seja
viável economicamente é preocupação dos estudiosos da área.
A maior parte dos trabalhos se concentra na composição da dieta, com testes de ingredientes
alternativos. Esses ingredientes buscam valorizar os recursos disponíveis na região o que tornaria o
preço da ração mais acessível, no entanto, essa regionalidade tornam os ingredientes inviáveis para
serem inseridos em rações comerciais, dado o volume necessário para serem incorporados pelas
indústrias de ração. Encontrar ingredientes com potencial para ser usado em larga escala e a
digestibilidade do mesmo ainda deve objeto de pesquisa.
Os trabalhos sobre as exigências nutricionais do tambaqui e ingredientes para compor a ração,
podem ser acompanhados dos trabalhos de melhoramento genético da espécie e ainda do manejo
referente à alimentação.
Para melhorar a produtividade do tambaqui criado em cativeiro, faz-se necessário que os
estudos para o desenvolvimento de tecnologia andem em conjunto, com uma visão sistêmica da
produção e abraçando todo o processo produtivo.
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RESUMO
As águas do baixo Tocantins abrigam abundantes recursos pesqueiros, que são fonte de alimento e
renda para a população ribeirinha da região. Existem diversas formas de captura, utilizados para
obtenção dessas espécies; formas que antropologicamente representam a cultura local, remetem as
particularidades do ambiente e ausência de tecnologias. O objetivo deste trabalho é caracterizar as
diferentes formas de captura do camarão da Amazônia (Macrobrachium amazonicum) existentes na
região do baixo Tocantins. No período de fevereiro a junho de 2019, foram realizadas excursões
bimestrais em 5 comunidades no município de Cametá, Baixo Tocantins, estado do Pará. Foram
feitas análises de campo e entrevistas com os pescadores daquelas comunidades, abordando as
formas de captura, apetrechos e armadilhas utilizados na pesca do camarão da Amazônia. Mais
tarde, registros fotográficos e desenhos foram concebidos para mostrar a captura e quais
ferramentas de pesca utilizados; de tal forma, a registrar como se dá, a pesca do camarão na região.
Observou-se que uma das formas de pesca é com o matapí, que são de duas maneiras, primeiro com
a armadilha presa ao substrato, duas varas de madeira afincado de um lado e de outro e um fio de
naylon laçado nas duas varas para segurar o apetrecho; a segunda forma é colocada de “bubúia”,
amarrados com fio de naylon em formato de cordões. Outro modo de captura é com o lanceio de
rede de naylon, utilizado na maioria das vezes em praias, onde a rede possui duas “varas de mão”
nas suas extremidades, arrastados no sentido contra a maré. Igualmente, tem-se a forma com o
“paneiro de marisco”, que é utilizado com lanceio do mesmo em igarapés pequenos, mas também,
tem ajuda do matapí para fechar o curso dágua com porções de terra nas suas laterais fazendo criar
uma pequena barragem, em que a abertura externa é fechada com folhas. E por último, a captura
com o “parí fino” onde ocorre uma “tapagem” nos igarapés, na “cabeça da maré” ou “preamar”, de
forma que os camarões ficam todos retidos na armadilha com a vazante. Todas as formas de captura
são arcaicas, algumas sendo mais produtivas que outras, mas muito eficientes para à pesca de
subsistência daquelas comunidades. Conclui-se que, as formas de captura do camarão amazônico no
baixo Tocantins, são características da região e tem aspecto rudimentar, são produtivos para as
famílias daquelas comunidades, de fato integram a pesca de subsistência daquele lugar, bem como
faz parte da cultura ribeirinha local.
Palavras-chave: pesca de subsistência; comunidades ribeirinhas; pesca do camarão; ferramentas de
pesca.

1

1

INVASÃO DO MEXILHÃO DOURANDO Limnopernna fortunei (Dunker, 1857) NO RIO SÃO
FRANCISCO E PROGNÓSTICO DE SEUS IMPACTOS NA TILAPICULTURA DO
RESERVATÓRIO HIDRELÉTRICO SOBRADINHO, BAHIA, BRASIL
Danilo Oliveira Nogueira1; Agylei Roma Cardoso2; Glenda da Silva Tavares3; Marcos Eduardo
Soares Lacerda4; Ruy Albuquerque Tenório5, Tâmara de Almeida e Silva6*.
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A partir do ano 2000 aconteceram os primeiros registros de ocorrência dos organismos aquáticos
invasores, Eichornea Crassipes e Corbicula flumínea, causadores de impactos nas pisciculturas no
Submédio São Francisco. Em 2015, outra espécie, Limnoperna fortunei (Dunker, 1857) ocorreu no
reservatório Sobradinho e em 2016 foi identificado na usina de Xingó. Logo, esta espécie causou
um dos maiores impactos ocorridos em um dos maiores polos de piscicultura do Brasil, no
Submédio São Francisco. Assim, o objetivo deste trabalho foi identificar as fases ontogênicas
iniciais de L. fortunei, o mexilhão dourado, e a correlação existente com as variáveis físicoquímicas na poligonal da tilapicultura impactada, no reservatório Sobradinho, visando com isto o
desenvolvimento de uma ferramenta que sirva de prognóstico de áreas favoráveis à reprodução do
mexilhão dourado. Assim, foram usadas amostras de plâncton coletadas durante os períodos
chuvoso e seco de 2017, através de arrastos subsuperficiais, com rede de plâncton de 35 µm
abertura de malha com duração de 5 minutos e depois fixadas em com formol neutralizado com
bórax a 4%. As variáveis abióticas foram verificadas no site da CHESF. No Laboratório de
Qualidade de Água do CDTA/UNEB ocorreram as análises quantitativas: densidade (org.m-³),
abundância relativa (%), frequência de ocorrência (%); testes estatísticos e identificação dos
estágios larvais. Os dados referentes à temperatura da água mostrou que houve uma variação de
23,38°C±1,25 a 31,32°C±2,44. O pH apresentou médias de 9,30±1,08 (chuvoso) e 7,85±0,52
(seco). As médias para condutividade elétrica foram: 64,97±6,04 µS/cm (chuvoso) e 70,86±12,08
µS/cm (seco). No tocante ao oxigênio dissolvido as médias foram: 7,84±0,33 (chuvoso) e 8,06±0,26
mg/L (seco). Identificou-se cinco fases larvais do mexilhão-dourado, a larva D como a mais
abundante e frequente nos dois meses. A maior densidade foi constatada no mês de setembro
(M=2639,38±1082,7 org.m-³) tendo picos de até 4861,92 org.m-³. Os pontos mais próximos à
piscicultura (SOB19 e SOB30) apresentaram baixa densidade larval. O teste de Mann-Whitney
mostrou que houve diferença significativa (p=0,0013) entre as densidades do mexilhão no mês de
setembro com as do mês de junho. A condutividade elétrica e a temperatura apresentaram
correlações com a densidade do mexilhão. Portanto, a presença de larvas de mexilhão dourado é um
bioindicador de futuras incrustações nas telas dos tanques-rede das tilapiculturas do reservatório
Sobradinho correlacionando-as principalmente com período seco. Sendo imprescindível o
monitoramento ambiental neste reservatório, o qual permitirá estimar a densidade, frequência e
abundância do mexilhão para prevenir o impacto do mexilhão dourado.
Palavras-chave: Espécie exótica, Impactos, Incrustação, Variação espaço-temporal.
Apoio: agradecemos ao CNPq, Fapesb, Ministério da Integração e a UNEB.
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DINÂMICA REPRODUTIVA DO PEIXE CACHORRINHO DE PADRE, Trachelyopterus
galeatus (LINNAEUS, 1766) CAPTURADO NO ESTUÁRIO AMAZÔNICO, ILHA DE
MARAJÓ, PARÁ, BRASIL
Geyseanne Suely Teixeira Noronha¹*; Rosália Furtado Cutrim Souza²; Willian Moraes de
Oliveira³
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RESUMO: Os estuários da ilha do Marajó, principalmente o rio Arari possui uma vasta riqueza
ictiológica, dentre essas espécies, o cachorrinho de padre Trachelyopterus galeatus (Linnaeus,
1766), possui exploração artesanal. Com intuito de analisar a dinâmica reprodutiva do cachorrinho
de padre foram realizadas coletas bimestrais no lago Arari no período de maio/2015 a março/2016
por pescadores locais utilizando rede de emalhe, totalizando 300 indivíduos. Após a captura, os
exemplares foram transportados em caixas isotérmicas com gelo para o mercado municipal de
Ponta de Pedras, e em seguida levados a Belém até o laboratório de Dinâmica de Recursos
Pesqueiros na Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). As medidas morfológicas foram
registradas com auxílio de um paquímetro digital, e pesados em balança eletrônica. Em cada
exemplar foi feito uma incisão do ânus até a cabeça utilizando tesoura para à retirada das gônadas,
identificação do sexo e pesagem. Para análise dos dados morfométricos foi utilizado o teste “t” de
Student para comparar os coeficientes angulares, o teste χ² (qui-quadrado) para verificar a
proporção sexual e a ogiva de Galton para determinar o tamanho de primeira maturação, As
relações morfométricas para sexos agrupados apresentam uma correlação moderada e positiva,
exceto para a relação comprimento total/diâmetro do olho cuja relação foi fraca e positiva, a relação
peso e comprimento total mostrou uma correlação do tipo moderada e positiva tanto para as fêmeas
quanto para os machos, a alometría foi negativa para ambos os sexos e não houve diferença na
relação peso e comprimento, pois o tcal foi 0,2409, α=0,05 com isso aceita-se que há diferença entre
a equação da relação peso/comprimento de machos e fêmeas. Na proporção sexual há
predominância significativa de fêmeas (χ2 = 34,7), para todos os meses com exceção de janeiro,
cuja proporção foi de 1M:1,3F. O tamanho de 1o maturação foi de 9,1 cm. E o período reprodutivo é
no mês de janeiro coincidindo com o período chuvoso da região. A pesca incide sobre os adultos e a
desova é do tipo total no período chuvoso.
Palavras-chave: Morfometria, dinâmica reprodutiva, pesca artesanal.
ABSTRAT: The estuaries of the island of Marajó, especially the Arari River, have a rich
ichthyological richness. Among these species, the puppy of Father Trachelyopterus galeatus
(Linnaeus, 1766) has artisanal exploitation. In order to analyze the reproductive dynamics of the
priest dog, bimonthly collections were carried out on Lake Arari from May 2015 to March 2016 by
local fishermen using a gillnet, totaling 300 individuals. After capture, the specimens were
transported in ice-cold boxes to the Ponta de Pedras municipal market, and then taken to Belém to
the Fishery Resources Dynamics laboratory at the Federal Rural University of Amazonia (UFRA).
The morphological measurements were recorded with the aid of a digital caliper, and weighed in an
electronic scale. In each specimen an incision was made from the anus to the head using scissors to
remove the gonads, gender identification and weighing. For analysis of the morphometric data,
Student's t-test was used to compare the angular coefficients, the chi-square test to check the sex
ratio and the Galton warhead to determine the first maturation size. The sexes grouped presented a
moderate and positive correlation, except for the relation total length / diameter of the eye whose
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relation was weak and positive, the relation weight and total length showed a moderate and positive
correlation for both females and males. Allometry was negative for both sexes and there was no
difference in weight and length ratio, since tcal was 0.2409, α = 0.05. Therefore, it is accepted that
there is a difference between the weight / length ratio equation of males and females. . In the sex
ratio there is a significant predominance of females (χ2 = 34.7), for all months except January,
whose proportion was 1M: 1.3F. The size of the 1st maturation was 9.1 cm. And the reproductive
period is in January coinciding with the rainy period of the region. Fishing focuses on adults and
spawning is of the total type in the rainy season.
Keywords: Morphometry, reproductive dynamics, Artisanal fishing.
1 INTRODUÇÃO
A região Neotropical é composta por uma vasta biodiversidade de peixes dulcícolas, porém
a ordem Siluriformes representa um dos maiores grupos de peixes, com mais de 3.000 espécies.
Dentre as famílias que as compõem, Auchenipteridae possui 20 gêneros e aproximadamente 90
espécies, 82% delas encontradas em águas continentais brasileiras, são caracterizadas pela ausência
de escamas e comumente denominadas peixes de couro (FERRARIS JR, 2007). Segundo Teugels
(1996), os Siluriformes dispõem de extensa distribuição geográfica, são encontrados em toda a
América, África, Sudeste da Ásia e Europa.
Para o estudo do comportamento das populações pesqueiras é necessário que se conheça a
biologia das espécies, as características reprodutivas como os estádios de maturação gonadal, a
época de desova e o comprimento de primeira maturação gonadal (ISAAC-NAHUM et al., 1987).
O cachorrinho de padre, é um bagre demersal onde a estrutura dos espinhos de suas
nadadeiras peitorais permite ao macho prender a fêmea durante a cópula, possibilitando a
fecundação interna (BURGESS, 1989). Ocorrem comumente em áreas de mata alagada e sob a
vegetação aquática flutuante, apresentando extraordinária resistência às condições anóxicas,
podendo sobreviver várias horas fora da água (SANTOS et al., 1984).
Apresentando peculiaridades no seu modo de reprodução, possuindo fertilização interna e
dimorfismo sexual marcante, que é mais evidente nos machos devido à modificação de seu primeiro
raio da nadadeira anal em um órgão intromitente. As fêmeas possuem uma estrutura sacular no
oviduto onde espermatozóide é armazenado após fertilização (SANCHES et al., 1999).
Estudos realizados por Souza et al. (2016) no nordeste Amazônico sobre a dinâmica
reprodutiva evidenciou que o cachorrinho de padre, apresenta uma pesca específica e muito sazonal,
esta atividade ainda não está sendo considerada nociva, pois a captura dos indivíduos se dá com o
tamanho superior ao de primeira maturação gonadal.
Como o cachorrinho de padre é muito consumido na região e possui captura ao longo de
todo ano é de extrema importância avaliar a capacidade de suporte dessa população e a sua
exploração. Com isso o estudo da dinâmica dessa população se faz necessário para futuramente
realizar o ordenamento da pesca e dessa forma ter uma exploração sustentável.
2 MATERIAL E MÉTODOS
A ilha de Marajó ocupa uma área de 49.606 km² e está situada no Norte do Brasil (CRUZ,
1987). Constitui-se de um complexo flúvio-marinho, formado por ilhas cuja localização está situada
no litoral amazônico do Norte do estado do Pará (AMARAL et al. 2007).
O arquipélago é constituído de uma vasta riqueza de recursos hídricos e é considerada como
uma das regiões com a maior biodiversidade do país, no interior da Ilha, destaca-se o Lago Arari
com área de aproximadamente 400 km², funcionando como principal receptor da precipitação
pluvial, durante os meses de janeiro a maio (Figura 1) (FENZL, 2012).
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No período entre maio de 2015 e abril de 2016, foram realizadas coletas bimestrais de 50
peixes no rio Arari com redes de emalhe no comprimento de 100 m, altura de 0,8 m e malhas
variando de 10 a 15 mm de distância entre-nós consecutivos, totalizando 300 indivíduos.

Figura 1- Localização da área de coleta do cachorrinho de padre na ilha do Marajó.

As redes foram separadas, formando-se duas baterias (fundo e superfície) compostas por 9
redes atadas em ordem aleatória. Desta forma, as redes eram dispostas no local de coleta ao
anoitecer e recolhidas ao amanhecer. Após a captura, os exemplares foram transportados em caixas
isotérmicas com gelo para o mercado municipal de Ponta de Pedras e levados a Belém ate o
laboratório de Dinâmica de Recursos Pesqueiros na Universidade Federal Rural da Amazônia
(UFRA).
As medidas morfológicas foram registradas com auxílio de um paquímetro digital para cada
exemplar: comprimento total (CT), comprimento padrão (CP), altura da cabeça (HC), altura do
corpo (H), comprimento da cabeça (CC), comprimento do focinho (CFO), diâmetro do olho (DO)
(Figura 2).
Os indivíduos foram abertos por uma incisão do ânus até a cabeça utilizando tesoura, com
auxilio de pinças se retirou as gônadas e identificou-se o sexo, cujos machos apresentaram gônadas
estriadas de cor esbranquiçada (Figura 3A) e as fêmeas gônadas arredondadas de cor avermelhada
(Figura 3B), os estágios gonadais foram identificados segundo Vazzoler (1996), na figura 4(A, B, C
e D) se referem aos estágios das fêmeas, virgem, semi-matura, matura e desovada respectivamente.
As gônadas foram pesadas em balança com sensibilidade de 0,01g em seguinte acondicionadas em
frascos etiquetados contendo formol tamponado a 10%.

1 cm
Figura 2- Medidas morfométricas do cachorrinho de padre.

1 cm

B

A

Figura 3- Gônadas A-macho maturo, B-fêmea matura.
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C

1 cm

D

1 cm

1 cm

1 cm

B

A

Figura 4- Gônadas das fêmeas do peixe cachorrinho de padre, A- Virgem, B- Semi maturo, C- Maturo, D- Desovado.

A partir das informações obtidas em laboratório, os dados foram digitados em planilhas
eletrônicas e analisados no programa Microsoft Excel 2007.
2.1 Relações de morfometrias lineares
Para todo o período de estudo foram determinadas equações de regressão para as relações
morfométricas, cujas variáveis estudadas foram correlacionadas segundo as equações lineares:
Do tipo Y= a + bx, entre duas medidas de comprimento, sendo a variável dependente o
comprimento total (x) e os demais foram correlacionados independentes (y).
Para averiguar a existência de correlação entre as variáveis foi utilizado o coeficiente de
Pearson ( r ) calculado pelo método dos quadrados e classificação do tipo de correlação foi utilizado
Ramos; Almeida; Araújo (2013) (Tabela 1), cujas hipóteses testadas foram: H0: r = 0 não há
correlação entre as variáveis e Ha: r ≠ 0 há correlação entre as variáveis. O índice determinístico (r2)
foi determinado para todas as correlações.
Tabela 1 – Interpretação dos coeficientes de correlação de Pearson (r).
Escala dos coeficientes
Fraca
Moderada
0,0 ≤ r 0,50
0,50 ≤ r ≤ 0,90
Fonte: Ramos; Almeida; Araújo (2013).

Forte
0,90 ≤ r ≤ 1,00

2.2 Relação peso/comprimento
Para a relação peso/comprimento foi calculado a equação exponencial do tipo Pt= a.Ct b para
correlacionar medidas de peso e comprimento;
A relação peso/comprimento foi calculada para sexos separados e agrupados, sendo para
fêmeas Ptf = a.Ctfb onde o Ptf = Peso total das fêmeas (g), Ctf = Comprimento total das fêmeas (cm)
e a (coeficiente linear) e b (coeficiente angular); E para machos Ptm = a.Ctmb onde Ptm = Peso motal
dos machos (g) e Ctm = Comprimento total dos machos (cm);
Para as equações das relações acima, os valores de a e b foram estimados através da
regressão. A taxa de crescimento em comprimento foi avaliada pelo grau de alometria e como
isométrico (b = 3), alométrico positivo (b > 3) ou alométrico negativo (b<3) determinadas por
Fonteles-Filho (1989).
A existência de correlação entre as variáveis e o sentido da variação da reta de regressão da
relação peso/comprimento foi avaliado pelo coeficiente de correlação de Pearson (r), estimando-se
considerando o número de pares ordenados para se determinar o valor crítico de r, as hipóteses
testadas foram:
H0: b = 0 As retas são iguais e não há diferença entre a equação da relação
peso/comprimento de machos e fêmeas.
Ha: b ≠ 0 As retas são diferentes e há diferença entre a equação da relação
peso/comprimento de machos e fêmeas.
Para verificar a existência de diferença entre a relação peso/comprimento do macho e da
fêmea foi feito o teste “t” de Student, com alfa = 0,05 e grau de liberdade = n-2, para as hipóteses:
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H0: b=0 e Ha: b1≠0. O Teste t de Student (α = 0,05) foi feito através do programa Microsoft Excel
2010.
2.3 Proporção sexual
A proporção sexual dos indivíduos foi determinada por mês, para todo o período e por classe
de comprimento total, para isso se aplicou o teste de χ² (qui-quadrado) para observar se há diferença
significativa na proporção entre os sexos. Os valores estimados foram comparados ao χ2tab= 3,84
para α = 0,05 e grau de liberdade = 1 (FONTELES - FILHO, 2011).
Estimação do tamanho de primeira maturação
O tamanho de primeira maturação foi determinado para sexo agrupado através da ogiva de
Galton de acordo com Fonteles-Filho (1989).
2.4 Estimativa do período reprodutivo
O período reprodutivo, que está relacionado a desova foi determinado pelo método de relação
gonadossomático (RGS), calculou-se para cada individuo o peso do corpo (Wc).
Wc = Wt – Wg
Logo, Para cada individuo foi calculado os valores de RGS1 e RGS2:
RGS1 = Wo/Wt x 100
RGS2 =Wo/Wc x 100
Onde: Wo = Peso do corpo, Wt = Peso do peixe, Wg = Peso da gônada
Em seguida calculou-se as médias mensais de RGS1 e RGS2, considerando todos os
indivíduos, nos diferentes estágios de maturação. E também foi calculada a diferença entre os
valores médios mensais da RGS1 e RGS2: ΔRGS = RGS2 – RGS1.
Sendo que o período delimitado pelos valores mais elevados de ΔRGS corresponde ao
período reprodutivo (VAZZOLER, 1996).
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
A coleta dos exemplares totalizou 143 fêmeas e 48 machos. A média do comprimento total
para sexos agrupados foi de 14,7 cm e para o peso total foi de 46,4 g (Tabela 2).
As fêmeas apresentaram uma variação em seu comprimento total de 12,6 cm a 20 cm, média
de 14,9 cm ± 1,2 cm e uma amplitude de peso total de 22,1 a 93,2 gramas, com média de 48,5 g e
desvio de 14,2 cm. Os machos registraram comprimento total variando de 12,6 a 17,7 cm e o peso
total de 16,4 a 71,9 gramas, com média de 40,9 cm e desvio de comprimento e peso de 1,3 e 11,6
respectivamente, (Tabela 2).
Tabela 2- Valores da estatística descritiva da amostragem do cachorrinho de padre para sexos agrupados, fêmeas e
machos capturados no período de maio de 2015 a fevereiro de 2016 no estuário.
Comprimento (cm)
Peso (g)
Total
Fêmeas
Machos
Total
Fêmeas
Machos
Máximo
20
20
17,7
93,2
93,2
71,9
Mínimo
11
12,6
12,6
16,4
22,1
16,4
Média
14,7
14,9
14,8
46,4
48,5
40,9
Desvio Padrão
1,2
1,2
1,3
13,3
14,2
11,6
Variância
1,5
1,5
1,8
178
200,4
135,5
Erro Padrão
0,80
0,83
0,75
0,07
0,07
0,09
Moda
14,5
14,3
14,5
47,2
41,6
0
Mediana
14,5
14,8
14,55
44
45,7
40,65
N
300
143
48
300
143
48

Neste estudo o cachorrinho de padre atingiu um comprimento total de fêmeas e machos
variando de 12,6 cm e 20 cm e 12,6 cm e 17,7 cm, e peso entre 22,1 g e 93,2 g e 16,4 g e 71,9 g
respectivamente. O trabalho de Souza et al. (2016) no nordeste Amazônico registrou uma variação
de 24,6 cm e 9,5 cm, sendo que 24,6 é o maior espécime já capturado de cachorrinho de padre.
Segundo Silva; Viana (2003), em Miranda-Pentecoste/CE, obtiveram resultados de
comprimento total para fêmeas e machos variando entre 157,0 e 229,0 e 162,0 e 229,0 e peso entre
76,6 e 203,1g e 83,5 e 240,3g, respectivamente. Segundo Santos et al. (2012) nas coletas realizadas
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na Bacia de São Francisco os machos tratados tinham 16,2 cm de comprimento total, e 65,0 g de
peso corporal, as fêmeas tinham 17,1 cm de comprimento total, e 84,0 g de peso corporal.
3.1 Relações morfométricas do cachorrinho de padre
Para as relações morfométricas foi verificada a existência de correlação do tipo moderada e
positiva nas medidas, exceto para a relação comprimento total/diâmetro do olho que foi do tipo
fraca e positiva (Figura 5). O comprimento padrão está explicado a 81% da variável do
comprimento total conforme o coeficiente determinístico (r2) (Figura 5-A).
O comprimento da cabeça está explicado a 47% da variável do comprimento total conforme
o coeficiente determinístico (r2) (Figura 5-B). A altura do corpo está explicada a 28% da variável do
comprimento total conforme o coeficiente determinístico (r2) (Figura 5-C). O comprimento do
focinho está explicado a 36% da variável do comprimento total conforme o coeficiente
determinístico (r2) (Figura 5-D).
A altura da cabeça está explicada a 34% da variável do comprimento total conforme o
coeficiente determinístico (r2) (Figura 5-E). O diâmetro do olho está explicado a 2% da variável do
comprimento total conforme o coeficiente determinístico (r2) (Figura 5-F). O resultado encontrado
no trabalho atual resulta em medidas moderadas e positivas e apenas uma fraca e positiva
corroborando com a pesquisa realizada por Souza et al. (2016) no nordeste amazônico, cujas
correlações encontradas foram moderadas e positivas.
A

Figura 5 – Relações morfométricas para sexos agrupados do cachorrinho de padre capturados no período de maio de
2015 a fevereiro de 2016 no estuário amazônico: (A) Relação do comprimento total/comprimento padrão; (B) Relação
do comprimento total/comprimento da cabeça; (C) Relação do comprimento total/altura do corpo; (D) Relação do
comprimento total/comprimento do focinho; (E) Relação do comprimento total/altura da cabeça; (F) Relação do
comprimento total/diâmetro do olho.

3.2 Relação peso e comprimento do cachorrinho de padre
Para a relação peso e comprimento para sexos separados foi verificada a existência de
correlação entre as medidas do tipo moderada e positiva para as fêmeas (Figura 6 A) e para os
machos (Figura 6 B).
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A

Figura 6 – Relações peso/comprimento para as fêmeas.

B

Figura 6 – Relações peso/comprimento para os machos

O peso total das fêmeas está explicado a 34% da variável do comprimento total conforme o
coeficiente determinístico (r2). O peso total dos machos está explicado a 43% da variável do
comprimento total conforme o coeficiente determinístico (r2) (Figura 7). Como tcal = 0,2409 < ttab =
1,96, então aceita a hipótese nula, ou seja, os coeficientes angulares são iguais (Tabela 3). Com isso
a relação peso/comprimento do cachorrinho de padre pode ser apresentada para sexos agrupados.
Tabela 3 – Valores do teste t student para comparação dos coeficientes angulares.
Sexo
N
B
SQ Residual
GL(Residual)
Fêmea
143
2,593
8708,56
140
Macho
48
2,3735
3590,80
46
Fonte: Elaborado pelo autor

ttab

tcalc

1,96

0,2409

Tanto para o macho quanto para a fêmea foi encontrado alometría negativa, ou seja, o peso
aumenta a uma taxa relativamente menor que o comprimento total. As relações biométricas
encontradas no nordeste Amazônico por Souza et al. (2016) evidenciaram isometria para sexos
agrupados, e alometría negativa para machos, corroborando com o trabalho atual, isto é, a massa
corpórea aumenta em menor proporção que o comprimento total. No caso das fêmeas, foi
encontrada alometría positiva discordando do trabalho atual, cujo valor do peso aumenta em menor
proporção que o comprimento total.
O crescimento heterogêneo ou não em diferentes tipos de comprimento pode estar
relacionado ao habitat, ou seja, associados aos processos de reprodução e alimentação. Um maior
crescimento no tamanho dos espécimes pode estar relacionado à quantidade de alimento disponível
associada à matéria orgânica, a pesquisa de Souza et al. (2016) é em área estuarina onde se tem uma
grande produção de matéria orgânica, enquanto as amostras do trabalho atual vem do rio Arari onde
a produção de matéria orgânica é pouca pois é considerado um ambiente lêntico.
3.3 Proporção sexual do cachorrinho de padre
Para todo o período estudado foi observado o predomínio de fêmeas com 74,9% e machos
com 25,1%. Essa predominância das fêmeas é estatisticamente significante (χ2 = 34,7) (Figura 7)

Figura 7 - Proporção sexual para todo o período estudado do cachorrinho de padre capturado entre maio de 2015 a
março de 2016 em um estuário amazônico.

Neste resultado a predominância de fêmeas diferiu do trabalho de Souza et al. (2016), no
nordeste Amazônico, pois ele achou uma quantidade maior de machos em seu trabalho.
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As análises mensais indicam domínio de fêmeas ao longo dos meses, com exceção de
Janeiro/2016 (Tabela 4).
Tabela 4 - Proporção sexual por mês do cachorrinho de padre capturado no período de maio de 2015 a março de 2016
em um estuário amazônico.
χ²

Meses/Ano

Nº de fêmeas

Nº de Machos

% Fêmeas

% Machos

Maio/2015

28

5

84,8

15,2

16,0٭

Julho/2015

27

6

81,8

18,2

13,4٭

Setembro/2015

30

1

96,8

3,2

27,1٭

Novembro/2015

20

8

71,4

28,6

5,1٭

Janeiro/2016

22

28

44,0

56,0

0,7

Março/2016

16

0

100,0

0

16٭

Total
143
=٭significativo a nível de 5%

48

74,9

25,1

47,3

Neste resultado identifica-se que em todos os meses essa diferença foi estatisticamente
significante com exceção do mês de janeiro que não houve diferença estatística entre os números de
macho e fêmea, cuja proporção sexual é de 1M:1,3F, diferindo do trabalho de Souza et al. (2016) no
nordeste Amazônico, cuja proporção sexual do cachorrinho de padre é de um macho para cada
fêmea. Segundo Medeiros; Chellappa; Chellappa (2003) em sua pesquisa em Rio Grande do Norte a
proporção sexual de 1:1.
No mês de janeiro como a maioria das gônadas estavam maturas não houve dificuldades na
identificação do sexo, porém nos demais meses foi observado que as gônadas dos machos entram
em processo de deterioração mais rápido do que as fêmeas dificultando assim a sua identificação.
Futuramente análises histológicas serão realizadas para identificar microscopicamente os sexos.
Para a maioria das classes de comprimento houve o predomínio de fêmeas, com exceção de
12-13 cm e 18-19 cm, nessas classes de comprimento não há diferença estatística entre o número de
fêmeas e machos (Tabela 5).
Tabela 5 – Proporção sexual por classe de comprimento total do cachorrinho de padre capturado no período de maio de
2015 a março de 2016 em um estuário amazônico.
Classe de comprimento
12-13
13-14
14-15
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
=٭significativo a nível de 5%

Fêmeas
1
28
47
40
17
9
0
1

Machos
4
8
18
9
3
6
0
0

% Fêmeas
20
78
72
82
85
60
0
100

% Machos
80
22
28
18
15
40
0
0

χ²
1,8
11,1٭
12,9٭
19,6٭
9,8٭
0,6
0
1

A classe de comprimento com maior número de fêmeas e machos foi a de 14-15 cm. Esse
intervalo de classes é constituído de adultos que atingiram o tamanho de primeira maturação. A
pesca do cachorrinho de padre no rio Arari incide na população de adultos. Esses valores diferindo
de Souza et al. (2016) no nordeste Amazônico, pois a classe de 9 a 12 (cm) obteve as maiores
frequências, tanto absolutas como relativas para fêmeas com 36 e 56,25% respectivamente. As
amostras de Souza et al. (2016) foram obtidas com tarrafa em pescarias experimentais e as amostras
deste trabalho são oriundas de pesca comercial com rede de espera.
3.4 Estimativa do tamanho de primeira maturação do cachorrinho de padre
No trabalho atual o tamanho de primeira maturação estimado foi de 9,1 cm, próximo do
valor encontrado por Souza et al. (2016) em sua pesquisa no nordeste amazônico, observou que o
tamanho de primeira maturação é de 10,07 cm.
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Segundo Dourado (1981) o cachorrinho de padre está apto a se reproduzir aos 16,0 cm de
comprimento total quando alcança aproximadamente um ano de idade. E para Breder; Rosen (1966)
e Vazzoler (1996) a primeira maturação sexual do cachorrinho de padre ocorre com cerca de 9,1 cm
de comprimento total.
3.5 Estimativa do período reprodutivo do cachorrinho de padre
O cachorrinho de padre reproduz no primeiro semestre com pico em janeiro, que coincide
com o período chuvoso da Ilha de Marajó (Figura 8).

Meses/Ano

Figura 8- Estimativa do período reprodutivo do cachorrinho de padre

O pico de indivíduos maturos acontece no período chuvoso da região corroborando com o
trabalho de Souza et al. (2016) no Nordeste Amazônico. De acordo com Medeiros; Chellappa;
Chellappa (2003) no Rio Grande do Norte, em março de 2001 todos os indivíduos estavam em
maturação e no mês de abril 80% dos indivíduos capturados se encontravam ainda em maturação,
cujo período reprodutivo iniciou em maio e foi ate agosto coincidindo com a época chuvosa da
região.
Segundo Silva; Viana (2003), em uma pesquisa realizada no Açude Pereira de Miranda,
Pentecoste/ CE, as fêmeas indicaram ótimas condições das gônadas no mês de fevereiro, e os
machos entre janeiro e fevereiro. Portanto, em Pentecoste o cachorrinho de padre atinge a plena
maturação entre janeiro e fevereiro, coincidindo com o período chuvoso da região.
Segundo Santos et al. (2012), na Bacia de São Francisco o cachorrinho de padre atinge a
maturação gonadal entre os meses de outubro e fevereiro, coincidindo com a estação chuvosa do
local.
4 CONCLUSÃO
No rio Arari, a pesca do cachorrinho de padre é sustentável sendo constituída de indivíduos
adultos. O cachorrinho de padre que habita o lago do Arari possui proporções de tamanho inferior a
outras áreas devido estar em um ambiente com pouco aporte e circulação de nutrientes, quando
comparado aos estuários. As relações morfométricas mostram que quase todas as medidas
apresentam moderadas dependências em relação ao comprimento total. Para a relação
peso/comprimento total tanto para os machos como para as fêmeas o peso aumenta a uma taxa
relativamente menor que o comprimento total.
As fêmeas do cachorrinho de padre predominam no rio Arari, com exceção do período
reprodutivo. Para os sexos agrupados, o cachorrinho de padre reproduz com 9,1 cm, no primeiro
trimestre com pico em janeiro. A reprodução do cachorrinho de padre tem como “start” o aumento
dos índices pluviométricos.
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TROPHIC ECOLOGY OF THE VIPERFISH Chauliodus sloani (STOMIIFORMES:
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ABSTRACT: Mesopelagic fishes are numerically the most important fish component of oceanic
waters, transporting carbon along oceanic vertical layers and constituting an important element of the
food web. Among mesopelagic species, the viperfish Chauliodus sloani (Stomiiformes: Stomiidae)
is one of the most abundant. Despite its importance, the trophic ecology of this predatory species is
poorly known, especially in the southwestern Atlantic. The aim of this study was evaluating the diet
and the trophic position of viperfish caught along the southeastern tropical Atlantic. Data collection
was conducted by the French R/V Antea along Rocas Atoll, Fernando de Noronha Archipelago, and
sea-mounts off Northeast Brazil, in April-May 2017. The sampling was conducted using a
micronekton trawl net between 0 and 1100 m depth. At the lab, each specimen was dissected and the
stomach was removed. For isotopic analysis, fish white muscular tissue was extracted, dried and
grounded into a fine powder. The contribution of each prey taxon to the diet composition was
accessed by the frequency of occurrence (%FO), numerical abundance (%N) and weight percentage
(%W). Two additional indexes were calculated, the Index of Relative Importance (IRI) and the
Alimentary index (IAi). Niche width was estimated by Levin’s standardized index Bi, while the
alimentary strategy was characterized through the modified Costello diagram. The isotopic trophic
position (TPSIA) was accessed through the formula proposed by Post (2002) and the mean δ15N of
particulate organic matter was used as baseline. The trophic position based on the stomach content
analysis (TPSCA) was determined to compare with the results of the stable isotopes analysis, based on
the methodology proposed by Adams et al. (1983). A total of 76 stomachs with gut content were
analyzed. The specimens ranged from 9.0 to 24.1 cm SL (17.1 ± 3.6). The diet was mainly composed
by teleosts (%N > 96%; %W > 99%), with only one crustacean documented. Among the identified
teleosts, Myctophiformes were the most abundant (%N > 37%; %W > 63%). The overall value of
Levins’ index (Bi = 0.17) showed a very narrow niche indicating that C. sloani is a specialist predator
with a diet restricted to few prey items. In addition, feeding strategy suggests specialization over
teleost fishes, which is endorsed by the IRI that shows the most important prey items are teleosts. A
total of 27 muscles samples were analyzed for stable isotopes composition (δ13C and δ15N). The
standard length of the individuals ranged from 10.0 to 20.4 cm (16.2 ± 2.4). δ13C and δ15N values
varied between -18.6 and -17.8‰ and 8.1 to -12.1‰, respectively. Significant positive correlation
was found between δ15N and SL (R²=0.38), with larger individuals presenting higher values of δ15N
(p<0.05). The overall trophic level based on the stable isotopes (TPSIA) for C. sloani was 3.5 (± 0.14),
classifying it as a carnivore predator. The result of the trophic position analysis based on the diet
(TPSCA) was 4.0, close to the limit of the confidence interval of the of the isotopic analysis (TPSIA).
Key words: mesopelagic, deep ocean, diet, stomach content analysis, stable isotopes analysis
Support: CNPq, CAPES/COFECUB, IRD/MARBEC, Université de Montpellier.
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PRODUÇÃO ANUAL DA FROTA ATUNEIRA BRASILEIRA POR MODALIDADE DE
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RESUMO: Neste trabalho, foi realizado uma revisão dos dados de produção de atuns e afins
reportados pelo Brasil à Comissão Internacional para Conservação do Atum Atlântico (ICCAT), com
o intuito de detectar erros não amostrais e inconsistências. Os valores de captura reportados de todas
as espécies foram agrupados conforme a modalidade de pesca e a produção realizada no ano. Recursos
gráficos foram utilizados para a detecção de lacunas e incongruências. Foi observado que das 15
modalidades de pesca catalogadas na ICCAT, o Brasil fornece informações específicas a respeito de
seis: cerco, emalhe, espinhel, linha e pesca recreativa, linha de mão e vara e isca-viva. Há ainda a
categoria não classificadas em que não se discrimina a modalidade de pesca. Apenas para as
modalidades de espinhel e linha de mão as séries temporais são contínuas e não apresentam
interrupções. Além disto, foram observados aumentos abruptos das capturas na pesca de emalhe no
ano de 2011, e de linha de mão nos anos de 2011 a 2017, o que constitui indício de mudança de alvo,
ou o início de registro de frotas que já atuavam anteriormente e não eram monitoradas. Para as artes
de menor produção em termos de captura (cerco, emalhe, linha e carretilha e linha de mão) não há
informações em vários períodos. Conclui-se que o sistema amostral até então apresenta grande
deficiência e inconsistências a respeito das capturas de várias das espécies de atuns e afins, o que
prejudica a avaliação do potencial produtivo dos recursos pesqueiros e a tomada de decisão para o
manejo adequado das pescarias.
Palavras-chave: Estatística pesqueira, Pesca pelágica, Dados de pesca
ABSTRACT: In this paper, there is a review about the Brazilian’s production of tuna and tuna-like
species data for fishing reported to The International Commission for the Conservation of Atlantic
Tunas-ICCAT, with the objective to detect non-sample errors and inconsistencies. The catch values
reported for all species were agrouped considering the fishing modalities and the production realized
in the year. Graphics were used the detection of non-reported year and inconsisted informations. It
was observed that from all the 15 gear groups listed by ICCAT, the Brazil organize specif
informations for six of them: purse siene, gillnet, longline, rood and reel, baitboat and handline. There
is including the group that represents all the undiscrimidated modalities catch. Only the longline and
baitboat modalities have a continuum reporte through the years without interruptions. Furthermore,
were observed an abrupt increase of the catch by the modality of gillnet during the year of 2011, and
also at the handline during the 2011 and 2017. These facts shows some evidences of target change,
or active fleets that do not reported informations and turn to report. For the fishing of less catch (purse
siene, gillnet, rood and reel and handline), there are not informations for long periods. In conclusion,
the data system presents a huge deffict and deep inconsistencies about the catches of tuna and tunalike species, until now. Because of this, the evaluation of fishing resources can be disturbed, as the
decision of an adquated management of the fishery of tuna and tuna-like species.
Key words: Fishery statistics , Pelagic fishery , Fishery data.
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1- INTRODUÇÃO
Os atuns são peixes com grande capacidade de migração, que estão distribuídos pelas zonas
tropicais, temperadas e subtropicais de todos os oceanos (UEYANAGI, 1971; DUFOUR, 2010). A
exploração mundial desse grupo de espécies se encontra em estado crescente e atingiu
aproximadamente 7,39 milhões de toneladas em 2015, o que corresponde a 16% do total da produção
pesqueira mundial (FAO, 2018).
Embora muitos estoques de atuns sejam considerados saudáveis, acredita-se que
aproximadamente 40% sejam explorados de maneira insustentável (WAKAMATSU e MANAGI,
2019). Existem organizações regionais de gerenciamento da pesca (ORGP), que facilitam a
cooperação internacional para implementar medidas de gerenciamento e conservação de espécies de
atuns e afins.
A ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna) é uma
organização intergovernamental responsável pela gestão e conservação da pesca de atuns no oceano
Atlântico, que possui 53 países signatários. Entre os principais objetivos da organização está o de
gerenciar os estoques de atuns e afins de forma que permita a máxima captura sustentável, para fins
de alimentação e outros propósitos. Para atingir esse e outros objetivos, a ICCAT monitora e estuda
populações de 30 espécies, incluindo atum azul (Thunnus thynnus), bonito-listrado (Katsuwonus
pelamis), albacora laje (Thunnus albacares), albacora branca (Thunnus alalunga), albacora bandolim
(Thunnus obesus), espadartes (Xiphias gladius), agulhões vela (Istiophorus platypterus), azul
(Makaira nigricans) e branco (Tetrapturus albidus), entre outras espécies (ICCAT, 2019). O Brasil é
país membro desta comissão desde 1 de abril de 1969, e no Decreto Nº 65.026, de 20 de agosto de
1969, assume o compromisso de reportar dados estatísticos relativos à captura de atuns e espécies
afins (BRASIL, 1969).
As capturas de atuns e afins no Brasil tiveram início no ano de 1956 com a utilização do espinhel
pelágico por embarcações Japonesas situadas no Porto do Recife que foram arrendadas pela Indústria
Brasileira de Pesca e Frio S/A (INBRAPE). Com os bons resultados das primeiras capturas, ocorreu
no final dessa década o aumento das frotas de embarcações espinheleiras de grande capacidade, que
na maioria possuía origem asiática, e desta forma deu-se início à produção de larga escala de atuns e
afins no país (HAZIN et al., 1998).
Durante a pesca de atuns e afins realizada por embarcações brasileiras no oceano Atlântico,
ocorreram inúmeras mudanças políticas e na gestão pesqueira, as quais interferiram no processo de
monitoramento, coleta e registro estatístico das capturas, o que acarretou em variações na qualidade
e quantidade de informações. A fim de obter informações sobre o histórico das informações
reportadas pelo Brasil à ICCAT desde 1958 a 2017, foram analisados os dados de captura anuais por
modalidade por pesca.
2- MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Fonte de dados
Foram analisados os dados da Tarefa I (ICCAT, 2018) disponível no site da International
Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT - www.iccat.int/en/) que contém as
capturas anuais nominais por espécie, região, modalidade de pesca e país. Em geral, a
responsabilidade de reportar os dados de captura e desembarque é dos países que exploram os atuns
e afins no oceano Atlântico. Inicialmente foram selecionados os dados referentes às capturas totais
anuais para todas as espécies (ou grupo de espécies) relativos à produção da frota atuneira brasileira
por modalidade de pesca.
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2.2 Descrição da produção
Os dados foram apresentados em gráficos para análise e identificação de eventuais
incongruências nas informações reportadas, referentes à produção total de cada modalidade de pesca
que a frota brasileira informou a partir do ano de 1958 a 2017. Para isto foi utilizado o programa R
versão 3.5.1 (R CORE TEAM, 2018), com o pacote de expansão Ggplot2 (WICKHAM, 2016).
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
A produção anual total de cada modalidade de pesca é mostrada na Figura 1. Na ICCAT há
registros de 14 técnicas de captura, mais o agrupamento das capturas das modalidades de pesca não
discriminadas. Seis das categorias discriminadas aparecem nos registros referentes ao Brasil até o ano
de 2017. São elas: cerco (PS), emalhe (GN), espinhel pelágico (LL), linha de mão (HL), vara e
carretilha (RR) e vara e isca-viva (BB). Em adição a estas, há também registros para modalidades não
discriminadas (UN). Para as modalidades discriminadas, as séries temporais são contínuas apenas
para espinhel pelágico e vara e isca-viva, as quais correspondem às produções mais expressivas ao
longo dos anos.
Para o método de captura HL, a série temporal apresenta lacunas nos anos de 1998 a 2002,
2004, 2005 e 2010, tendo o último registro de produção em 2017. De 1994 a 2010 as capturas
reportadas pela frota brasileiras de linha de mão eram relativamente baixas, em torno de 144
toneladas. A partir do ano de 2011 até o fim da série temporal foi detectado um crescimento
progressivo de 2.300 toneladas em 2011, apresentando um aumento elevado em relação à média dos
anos anteriores. No ano de 2014 este método de captura passou a produzir mais que a pesca de
espinhel e posteriormente, no ano de 2016, a modalidade se tornou a de maior produção nacional,
com capturas de 20.896 toneladas. Em 2017 as capturas atingiram aproximadamente 28.000
toneladas, mostrando um crescimento de aproximadamente 12 vezes na produção em um intervalo
de menos de 6 anos.

Figura 1 – Produção por modalidade de pesca: vara e isca-viva (BB), emalhe (GN), linha de mão
(HL), espinhel (LL), cerco (PS), vara e carretilha (RR) e não classificadas (UN).
Os primeiros registros de produção pela frota brasileira de espinhel ocorreram a partir de 1958,
com produção de 1.740 toneladas. Até meados da década de 1990 as capturas permaneceram
inferiores a 11.000 toneladas. Posteriormente ocorreu um aumento abrupto da produção, com pico de
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maior captura registrado no ano 2001 (23.041 toneladas). As capturas se mantiveram relativamente
altas e ao final da série temporal, em 2017, foi registrada uma produção anual de 9.879 toneladas.
A partir do final da década de 1970 foram registradas as primeiras capturas da pescaria de vara
e isca-viva. A produção rapidamente superou às registradas para as demais modalidades de pesca,
obtendo a maior captura por esta modalidade registrada em 2013 (35.162 toneladas) e a partir deste
ano as capturas passaram a reduzir, apresentando uma captura no final da série temporal de 16.126
toneladas. A grande produção registrada para esta modalidade se dá devido esta técnica ter como alvo
o bonito-listrado (LEROY et al., 2015), espécie na qual a produção está na terceira posição entre as
mais exploradas do mundo (FAO, 2016).
As capturas para modalidades de cerco, emalhe e as pescarias não classificadas foram
reduzidas, apresentando diversas interrupções nos relatos e grandes variações nas produções ao longo
dos anos. Para estas modalidades foram construídos gráficos individuais para melhor visualização.
Na pesca de cerco (Figura 2), o primeiro registro ocorreu em 1982 (166 toneladas), mas foi observado
que os registros perduraram somente até 1984, quando a captura foi superior a 800 toneladas. Essas
primeiras capturas resultaram da experiência com barcos cerqueiros de pequeno porte arrendados
entre abril de 1982 e junho de 1983, com sede no município de Itajaí (SC), e de maior porte no 4°
trimestre de 1983 e no 1º trimestre de 1984 no Rio de Janeiro (RJ) (MENESES DE LIMA et al.,
2011). Após a interrupção de registros, voltam a aparecer dados no ano de 1997. Em 1999 foi
autorizado o arrendamento de uma embarcação espanhola, que atuou de agosto de 1999 a janeiro de
2000 (MENESES DE LIMA et al., 2011). Porém foram observadas novas interrupções de registros
em 2003 e 2010. O último registro data de 2012 (414 toneladas).

Figura 2 – Captura anual da frota brasileira de cerco entre os anos de 1982 a 2012.
Para a pesca de emalhe (Figura 3) também foram constatados períodos de ausências de registros
nos anos de 1983, 1987 a 1994, 1997 a 2003, 2005 a 2010 e de 2012 a 2017. Há no total 27 anos sem
registros, o que corresponde a uma parcela grande do período de 40 anos, que corresponde ao primeiro
reporte de dados. Em geral, a captura da frota de emalhe brasileira não ultrapassou 93 toneladas,
exceto no ano de 2011, quando há um máximo de 1.331 toneladas, valor este bastante discrepante se
comparado ao histórico de produção. A possibilidade de que se trata de um erro não amostral não
pode ser descartada.
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Figura 3 – Captura anual da frota brasileira de emalhe, entre 1977 a 2012.
As capturas realizadas pelo método de vara e carretilha (Figura 4) correspondem à modalidade
de pesca que tem a menor produção. Este método de captura tem seu primeiro registro no ano de
1969, passando os anos de 1971 a 1976 sem apresentar informações de captura. No ano de 1980 é
observada a maior produção desta modalidade, com 59 toneladas. A partir deste ano a produção por
esta modalidade mostra um declínio. Voltando a apresentar novas interrupções nos anos de 1983, de
1998 a 2004 e a partir do ano de 2008 não há novos registros sobre esta modalidade.
Na versão anterior deste banco de dados, publicada no ano de 2017, esta técnica de captura
pertencia ao grupo das modalidades classificadas como pesca esportiva, identificada como “ES”
(ICCAT, 2017). Porém, foi alterada para esta modalidade (identificada como “RR”) na versão
publicada em outubro de 2018, onde não ocorreu nenhuma alteração nas produções, apresentando o
mesmo período e mantendo as mesmas ausências de informações.

Figura 4 – Captura anual da frota brasileira de vara e carretilha, entre 1969 a 2008.
A produção atribuída à modalidade de pesca não classificadas (Figura 5) apresenta grandes
variações ao longo do tempo. De 1958 a 2010 os registros sem discriminação da técnica de captura
eram relativamente elevados, com valores em geral superiores a 2.000 toneladas. Para esse período o
maior valor registrado foi de 11.647 toneladas em 1974. A partir de 2011 há redução acentuada no
número de registros de captura sem especificação da modalidade de pesca, incluindo várias ausências
de informações até o final da série temporal.
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É importante notar que a redução das notificações de captura em operações da categoria não
classificadas, ocorre concomitante com grande aumento de registros e de produção da modalidade de
linha de mão. Portanto, há evidências muito fortes de mudança no protocolo brasileiro de
levantamento e classificação de modalidades de pesca. Isto deve ser levado em consideração em
eventuais análises futuras dos dados das modalidades UN e HL, para estimativas de índices relativos
de abundância ou mesmo para outros fins.

Figura 5 – Captura anual da frota brasileira não classificadas em nenhuma modalidade de pesca
entre 1958 a 2017.
Devido as instabilidades políticas que se iniciaram a partir de 2012 até 2017, as autoridades
brasileiras tiveram bastante dificuldades para monitorar e adquirir informações a respeito da pesca de
atuns e afins, fazendo com que os dados estatísticos das capturas no ano de 2017 não fossem
reportados. Porém, essa situação foi corrigida e os dados dos últimos 5 anos de capturas realizadas
pela frota brasileira foram revisados e atualizados (ICCAT, 2018). Com esse período instável atrelado
à ausência de fiscalização, a frota que atuava com a pesca de linha de mão aumentou de 10
embarcações em 2010 para 227 no ano de 2017, com produção média estimada de 8,5 toneladas.
Utilizando embarcações de 12 a 16m de comprimento de fora a fora, que capturaram essencialmente
albacora laje, albacora bandolim e o bonito-listrado, essas capturas de linha de mão estão associadas
a uma modalidade de pesca emergente de pequena escala denominada cardume associado, que utiliza
o casco das embarcações para atrair e concentrar cardumes de atuns. Permitindo assim, a captura
contínua mesmo distante das boias oceanográficas localizadas na Zona Econômica Exclusiva (ZEE)
das águas brasileiras (SILVA et al., 2019). Devido a esse aumento da produção, novas autorizações
de embarcações que atuam na captura de atuns e afins foram congeladas e foi regulamentada a
pescaria na modalidade de cardume associado. Possibilitando futuras negociações das quotas de
captura de atuns e afins pelo Brasil com a ICCAT (BRASIL, 2018).
4- CONCLUSÃO
Verificou-se a presença de descontinuidades, nas quantidades capturadas para diferentes
modalidades de pesca reportadas. Em alguns casos, estas descontinuidades parecem refletir mudanças
ocorridas na política de gestão pesqueira. Porém, há também indícios de inconsistências derivadas de
deficiência no monitoramento estatístico, especialmente no que se refere à espécies e modalidades de
pesca de menor produção. Um exemplo é o cerco, para o qual há grandes lacunas de informação, e
oscilações com grandes picos e baixas capturas.
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RELAÇÕES MORFOMÉTRICAS ENTRE O CORPO E O OTÓLITO DO TUCUNARÉAÇU Cichla temensis DA BACIA DO RIO NEGRO (AMAZONAS – BRASIL)
Marcos de Almeida Mereles1; Chiara Lubich Cardoso Furtado2; Raniere Garcez Costa
Sousa3; Carlos Edwar de Carvalho Freitas4.
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RESUMO: Um dos entraves atuais para a avaliação dos estoques pesqueiros na Amazônia, são a
ausência de dados históricos dos registros de desembarques de pescado e metodologias de análises
mais eficientes para a avaliação desse recurso natural. No intuído de ampliar o avanço no
conhecimento dos parâmetros populacionais das espécies de peixes Amazônicas, o presente estudo
testou as relações entre as dimensões estruturais de otólitos e do corpo do tucunarés Cichla temensis
da bacia no médio Rio Negro. As coletas dos peixes ocorreram no mês de abril de 2019, através de
pescarias experimentais em quatro tributários (rios Aracá, Demeni, Cuiuni e Aiuanã) e no canal do
rio Negro. Um total de 30 tucunarés foram capturados, desses foram retirados os pares de otólitos
sagitta, mensurados parâmetros biométricos (peixes e otólitos), os quais foram utilizados para estimar
os valores do modelo de regressão. Os peixes exibiram comprimentos que variaram de 24 cm a 66
cm (40,43 cm ± 12,95) e pesos de 226 g a 6470 g (1819 g ± 1734,48), enquanto que a biometria dos
otólitos apresentaram para as mesmas dimensões os valores de 0,57 cm a 1,41 cm (0,80 cm ± 0,20) e
0,02 g a 0,24 g (0,08g ± 0,05), respectivamente. A relação peso-comprimento exibiu forte correlação
com r2 = 0,99 e um crescimento alométrico positivo para a espécie, com valor de b = 3,28. Os modelos
de regressão linear para o peso e comprimento dos otólitos em relação as mesmas dimensões corporais
dos tucunarés, mostraram fortes correlações, reveladas nos coeficientes de determinação para variável
peso um r2 = 0,92 e para o comprimento um r2 = 0,77. Indicando que os modelos utilizados no estudo
podem ser aplicados como metodologia funcional para se estimar o tamanho e a biomassa de cada
indivíduo a partir das dimensões de seus otólitos. Diante disso, essa técnica mostra-se eficaz para a
avaliação e manejo dos estoques de tucunarés do médio rio Negro, podendo ser ajustada também para
outras espécies de peixes amazônicos.
Palavras-chave: Estoque pesqueiro; Morfometria; Sagitta; Tucunaré-açu.
Apoio: UFAM; CAPES.
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AQUICULTURA FAMILIAR NA MESORREGIÃO MARAJÓ: INFRAESTRUTURA E
ESPECIES CULTIVADAS – AMAZÔNIA ORIENTAL - BRASIL
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RESUMO: A criação de peixes ou afins em pequenas propriedades rurais é de extrema
importância, por contribuir para o aumento da oferta de alimentos para a família e para o uso
sustentável dos recursos naturais. O presente estudo objetivou caracterizar a atividade da
aquicultura familiar na mesorregião Marajó, no estado do Pará, quanto aos seus aspectos estruturais
e sistema de cultivo. Foram entrevistados 66 aquicultores. Foi observado que a aquicultura é de
subsistência e realizada em viveiros escavados, represamentos, nascentes naturais e tanques em
sistemas de produção extensivo ou semi-intensivo. A espécie mais cultivada é a Colossoma
macropomum, também foi encontrado cultivo de camarão em algumas propriedades.
Palavras-chave: Pescado; Subsistência; Sistema de cultivo.

ABSTRAT: The cultivation of fish or similar on small farms is of utmost importance, as it
contributes to the increase of food supply for the family and to the sustainable use of natural
resources. The present study aimed to characterize the family aquaculture activity in the Marajó
mesoregion, in the state of Pará, regarding its structural aspects and cultivation system. Sixty-six
aquaculture farmers were interviewed. It has been observed that aquaculture is subsistence and is
carried out in excavated ponds, dams, natural springs and tanks in extensive or semi-intensive
production systems. The most cultivated species is the Colossoma macropomum, was also found
shrimp cultivation in some properties.
Key words: Fish; Subsistence; Cultivation system.
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1- INTRODUÇÃO
A aquicultura é uma atividade viável para regularizar a oferta de matéria-prima, proveniente
tanto do cultivo de água doce como marinha, com este desenvolvimento, esta atividade torna-se um
mercado em expansão (CAMARGO e POUEY, 2005).
O Brasil tem grande potencial para a aquicultura, devido as condições naturais, clima
favorável e a matriz energética que possui. No entanto, com tantos atributos favoráveis, ainda
apresenta dificuldades para desenvolver seu potencial aquícola. investimentos em pesquisa,
desenvolvimento e inovação são determinantes para promover tecnologia, favorecer a
competitividade e gerar sustentabilidade no setor (CAMARGO e POUEY, 2005; ROCHA et al.,
2013).
A produção da aquicultura brasileira no ano de 2016 foi aproximadamente 580.070 toneladas,
avaliadas em R$ 4,2 bilhões. A maior parte desse valor (77,32%) é oriunda da criação de peixes,
seguida da criação de camarões (21,5%) e moluscos (1,62%) (BRASIL, 2017).
Quanto a estruturação da cadeia produtiva, alguns estados apresentam estágios mais
avançados, por outro lado há estados menos competitivos e necessitam de maiores investimentos.
O estado do Pará, apesar apresentar condições naturais privilegiadas para o desenvolvimento da
atividade encontra-se no segundo grupo (BRABO, 2014).
Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo caracterizar a aquicultura familiar na
mesorregião Marajó, no estado do Pará.
2- MATERIAL E MÉTODOS
Foram analisadas 66 propriedades que praticam a aquicultura familiar na mesorregião do
Marajó (nos municípios de Breves, Cachoeira do Arari, Ponta de Pedras e S. Sebastião da Boa
Vista). O levantamento de dados ocorreu durante agosto de 2016 a agosto de 2017.
As informações necessárias para pesquisa foram obtidas através de cadastros do projeto
“Revitalização da Piscicultura Familiar no Estado do Pará como Instrumento de Desenvolvimento
Regional” financiado pelo Ministério da Integração Nacional em parceria com a Universidade
Federal Rural da Amazônia - UFRA e a Fundação de Apoio a Pesquisa, Extensão e Ensino em
Ciências Agrárias - FUNPEA.
Os dados do projeto foram coletados por técnicos do setor rural, com a aplicação de
questionário semiestruturados que apresentaram questões referentes ao histórico da propriedade,
legalização ambiental, infraestrutura, sistema de criação, espécies cultivadas, comercialização e
dificuldades para desenvolvimento da aquicultura.
As aquiculturas foram classificadas de acordo com a Instrução Normativa nº 004 de
10/05/2013 que dispõe sobre o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades aquícolas
no estado do Pará, que determina empreendimento de pequeno porte em: piscicultura continental ou
marinha em viveiros escavados e barragens de até três hectares, piscicultura continental e marinha
em tanques-rede, tanques, raceways, ou similares de até 500 m³ e carcinicultura em viveiros
escavados de até três hectares (PARÁ, 2013).
Os dados foram tabulados em planilha do programa Excel, para uma análise descritiva.
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
As instalações das aquiculturas são rusticas e estão geralmente localizadas em áreas alagadas
(várzea). O cultivo e realizado em viveiro escavado, tanque, represamento e nascentes naturais.
Essas instalações são feitas manualmente pelos próprios integrantes da família ou em sistema de
mutirão pelos moradores circunvizinhos da propriedade. Os viveiros escavados possuem formato
normalmente regular, obtidos pela simples escavação da terra e construção de diques ou taludes,
sem revestimento interno, instalados principalmente em terrenos acidentados, aproveitando a
declividade da área. Tanques são estruturas de concreto em formato quadrado ou retangular. O
represamento ocorre nos chamados “igarapés” (curso d'água amazônico de primeira, segunda ou
terceira ordem, constituído por um braço longo de rio ou canal), onde uma área é represada com
madeira, concreto ou sedimento. Também foram observadas nascentes naturais de água, onde
aumenta-se o tamanho através da escavação das bordas. 72,73% dos entrevistados desenvolvem a
aquicultura em viveiros escavados, seguido de represamento (19,70%), nascente (4,55%) e tanques
(3,03%). A quantidade de viveiros escavados por propriedade variou entre 1 a 4 (média 1,58 ± 0,84)
e a quantidade de tanques variou de 1 a 4 (média 2,33 ± 1,53). Quanto a quantidade de
represamentos e nascentes, os aquicultores costumam obter apenas um trecho de rio represado ou
uma nascente (Figura 1).

Figura 2. Tipos de viveiros: (A) escavado, (B) tanque, (C) represamento e (D) nascente

A área hídrica utilizada para produção nas propriedades variou entre 0,0054 e 0,25 (média
0,053 ± 0,049) hectares de lâmina d’água e uma área hídrica total de 3.3813 hectares. Um estudo
realizado no Marajó por Souza et al. (2015), encontraram características semelhantes ao do presente
estudo, onde destacaram que os produtores, que apesar de numerosos, são na maioria casos
rudimentares e caracterizados por pequenas propriedades, com 1 a 2 tanques de 50-80 m². A mão de
obra é constituída, em sua maioria por familiares.
Foi observado que o sistema de produção predominante nas propriedades visitadas é semiintensivo (74,60%), seguido do extensivo em 25,40%. Já, no estado do Mato Grosso do Sul
(municípios de Dourados, Fátima do Sul, Vicentina e Itaporã), onde a cadeia produtiva é mais
estruturada, o cultivo de peixes em pequenas propriedades rurais é realizado em sistema semiintensivo e intensivo em viveiros escavados, geralmente em área de lâmina d’água menor que um
hectare (DOTTI et al., 2011).
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A água utilização para o abastecimento do cultivo é oriunda principalmente de igarapés ou
rios, conforme apontado por 53,19% dos entrevistados, 34,04% de poços, 6,38% de nascentes,
4,26% de água de poço e nascente e 2,13% de água de rio e poço. Ribeiro-Neto et al. (2016), no
baixo São Francisco, estado de Sergipe, relatam que é comum o cultivo em reservatórios (lagoas
naturais, pequenos açudes ou viveiros) que são abastecidos por água de chuva.
Os aquicultores do Marajó geralmente compram um milheiro de alevinos e transportam para
seus viveiros é comum também capturarem espécimes de aquíferos da própria região para
introduzirem no cultivo.
Ao todo foram identificadas 11 espécies de peixes e uma de camarão sendo cultivadas na
mesorregião Marajó. Com destaque para a espécie nativa, tambaqui (Colossoma macropomum)
(Tabela 1).
Tabela 1- Espécies cultivadas nas mesorregiões Marajó
Marajó
Espécie

%

tambaqui (Colossoma macropomum)

59,26

tamoatá (Hoplosternum littorale)

9,26

cará (Geophagus brasiliensis)

5,56

aracu (Leporinus spp)

5,56

tambacu (♀ Colossoma macropomum x Piaractus mesopotamicus ♂)

3,70

tucunaré (Cichla spp)

3,70

Acari (Loricariidae)

1,85

jundiá (Rhamdia quelen)

1,85

pacu (Piaractus mesopotamicus)

1,85

pirarucu (Arapaima gigas)

1,85

traíra (Hoplias malabaricus)

1,85

tilápia (Oreochromis niloticus)

1,85

camarão (Macrobrachium amazonicum)

1,85

O estudo de Almeida-Júnior e Souza (2013) corroborou com a pesquisa em questão, pois os
autores também verificaram que na mesorregião Marajó há principalmente cultivos tambaqui,
tilápia e outros peixes redondos, cujos os alevinos, na maioria, são adquiridos em estações de
alevinagem do próprio estado.
Silva et al. (2017) em estudo em Breves, município do Marajó, verificou que o tambaqui foi
relatado como a espécie mais cultivada. Em menor escala foi citado o cultivo de tilápia, tambacu,
jaraqui (Semaprochilodus spp.) e jeju (Hoplerythrinus unitaeniatus).
O cultivo de tilápia na mesorregião estudada é um fato preocupante, pois, se tem risco
ambiental quando o cultivo é feito em ambientes de várzea ou áreas próximas a corpos d’água, onde
não há medidas preventivas para evitar impactos ambientais. Assim, tendo a possibilidade de
espécies exóticas se estabelecerem no ambiente natural após fuga (GAMA, 2008). A legislação
estadual através da Instrução Normativa Nº 004 de 10 de maio de 2013, que regulariza a atividade
aquícola no estado, não recomenda o cultivo de espécies exóticas, mesmo sendo em
empreendimentos aquícolas de pequeno porte. Ao se cultivar espécies exóticas, obrigatoriamente o
empreendimento fica sujeito a licenciamento com base no porte e potencial poluidor, conforme a,
atividades (PARÁ, 2013).
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Quanto a modalidade, 70,27% dos produtores realizam o cultivo em sistema de monocultivo,
tendo como principal espécie o tambaqui e 29,73% em policultivo, e a principal espécie cultivada é
o tamoatá (Tabela 2).
Tabela 2- Espécies cultivadas em sistema de policultivo e monocultivo na mesorregião Marajó
Policultivo
Monocultivo
Espécie
%
Espécie
%
tamuatá
25,00
tambaqui
96.55
tambaqui
20,83
acará
3.45
aracu
12,50
cará
8,33
tucunaré
8,33
tambacu
8,33
pacu
4,17
jundiá
4,17
acari
4,17
pirarucu
4,17

O monocultivo é habitualmente mais utilizado em aquiculturas familiares devido a dificuldade
para aquisição de alevinos de espécies diferentes (ESTEVÃO-RODRIGUES et al., 2017).
O pescado produzido pela prática da aquicultura familiar nas mesorregiões do Marajó e
Nordeste Paraense é normalmente consumido pelas próprias famílias envolvidas, sendo o excedente
vendido a intermediários ou diretamente para os consumidores finais em pequenas feiras da própria
localidade.
O estudo realizado por Souza et al. (2015), também indicou a mesma situação, que
praticamente toda a produção é destinada para a subsistência e apenas uma pequena parte destina-se
a venda.
4- CONCLUSÃO
A aquicultura familiar na mesorregião Marajó é rustica e incipiente quando comparada com
outras regiões do país. Pois, os sistemas de manejo adotados não resultam em ciclos de produção
eficientes para geração de renda principal para os envolvidos.
É cultivado um número elevado de espécies para as quais muitas ainda não estão disponíveis
tecnologias de produção e o produtor geralmente não possui conhecimento técnico suficiente para o
gerenciamento da atividade aquícola.
Como sugestão para um maior desenvolvimento, é importante o fomento de projetos
municipais que fortaleçam a cadeia produtiva da aquicultura familiar, como também utilizar
recursos para promover ações de apoio e incentivo para a atividade, principalmente na fase de
implantação (construção de viveiros e tanques), visando aumentar a produção e aumentar a renda
das famílias. Como também mais assistência técnica e extensão rural voltada para a aquicultura
familiar.
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DETERMINANTES DO CONSUMO E VENDA DO PEIXE CACHORRINHO DE PADRE,
Trachelyopterus galeatus (LINNAEUS, 1766) NO MUNICÍPIO DE PONTA DE PEDRAS, NA
ILHA DE MARAJÓ, ZONA COSTEIRA AMAZÔNICA
Geyseanne Suely Teixeira Noronha¹*; Rosália Furtado Cutrim Souza²; Willian Moraes de
Oliveira³
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RESUMO: O município de ponta de pedras destaca-se na ilha de Marajó pelas práticas de
atividades pesqueiras de subsistência e comercial. Com isso, o estudo buscou evidenciar a
importância do peixe cachorrinho-de-padre Trachelyopterus galeatus para o fluxo comercial dessa
atividade. Durante 15 dias, no mês de julho de 2016 foram aplicados 100 questionários aos
consumidores e 16 aos vendedores referentes à oferta e consumo desse peixe. Os consumidores do
cachorrinho-de-padre são compostos de mulheres (51%) e homens (49%), adultos (57%), casados
(56%) com famílias constituídas em média por quatro membros, naturais de Ponta de Pedras (82%),
que sempre viveram no município (83%) sendo a maioria com escolaridade de nível médio. Esse
peixe é vendido inteiro e resfriado e por apresentar sabor agradável é consumido duas vezes por
semana, porém sua disponibilidade é reduzida durante o defeso. Os entrevistados estão satisfeitos
com o preço e consideram o pescado de boa qualidade, os turistas também são consumidores ativos
do peixe. A época de maior abundância coincide com o período seco, quando ocorrem as maiores
vendas. A cadeia produtiva possui três fluxos de comercialização, sendo predominante o peixe
vindo do pescador para o atravessador e em seguida para o vendedor, por fim para o consumidor, o
cachorrinho de padre é consumido semanalmente pela população de baixa renda do município de
Ponta de Pedras sem distinção de gênero, porém o comércio desse peixe é realizado ao longo de
todo ano com maior oferta no verão, tendo o seu fluxo comercial com dependência do atravessador.
Palavras-chave: Pesca artesanal, cadeia produtiva e abundância de pesca.
ABSTRAT: The city of Ponta de Pedra stands out on the island of Marajó for its subsistence and
commercial fishing practices. Thus, the study sought to highlight the importance of the
Trachelyopterus galeatus paddling fish for the commercial flow of this activity. For 15 days, in July
2016, 100 questionnaires were applied to consumers and 16 to sellers regarding the supply and
consumption of this fish. Priest puppy consumers are women (51%) and men (49%), adults (57%),
married (56%) with families consisting of four members, from Ponta de Pedras (82). %), who
always lived in the municipality (83%), most of them with high school level. This fish is sold whole
and cooled and because it has a pleasant taste is consumed twice a week, but its availability is
reduced during the closed season. Respondents are happy with the price and consider the fish to be
of good quality, tourists are also active consumers of the fish. The most abundant season coincides
with the dry season, when the biggest sales occur. The production chain has three trade flows,
predominantly fish coming from the fisherman to the middler and then to the seller, finally to the
consumer, the priest dog is consumed weekly by the low income population of Ponta de Pedras
without distinction of gender, however the trade of this fish is made throughout the year with
greater supply in the summer, having its commercial flow with dependence of the broker.
Key words: Artisanal fishing, productive chain and abundance of fishing.
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1 INTRODUÇÃO
O estado do Pará possui um grande potencial pesqueiro extrativista, da região Norte,
respondendo por cerca de 64% do total desembarcado na região, atendendo às empresas de pesca e
as preferências do consumidor (BARBOSA, 2006).
Segundo Furtado (1987), a pesca é uma das atividades sociais produtivas mais antigas
realizadas no estado do Pará, tradicionalmente, praticada desde antes da colonização portuguesa
(ISAAC et al., 2008). Segundo os consumidores, as vantagens da compra em feiras públicas são a
facilidade para a escolha dos produtos e preços baixos (MOURA, 2007).
A Ilha de Marajó, localizada entre os rios Amazonas e Tocantins e entre o Oceano Atlântico,
a 42,9 quilômetros de Belém, apresenta como área total cerca de 50.000 km², possui uma grande
variedade de espécies de peixes sendo as ordens Characiformes, Siluriformes, Perciformes e
Gymnotiformes dominantes na ictiofauna da região (MONTAG et al., 2009).
Montang et. al (2009), realizou inventário da ictiofalna nos campos alagados do Marajó e
identificou que Eigenmannia sp., Trachelyopterus sp., Pygocentrus nattereri (Kner 1858), Hoplias
malabaricus (Bloch 1794), e Sternopygus macrurus (Bloch e Schneider 1801), são as espécies de
maior ocorrência em diferentes locais de coleta da ilha de Marajó.
No município de Ponta de Pedras, a produção de açaí é a principal fonte de renda, seguida
da pesca (COSTA et al., 2011). Porém, em torno de 93% das famílias que moram no município
praticam a atividade de pesca como fonte de proteína e geração de renda (CRUZ et al., 2010).
O cachorrinho-de-padre é um bagre demersal da ordem Siluriforme da família
Auchenipteridae que ocorre em margens de rios e lagos, caracteriza-se por apresentar olho pequeno,
corpo coberto por pele, nadadeira caudal truncada, coloração rajada, com manchas cinza-escuras e
amarronzadas difusas, possui habito alimentar carnívoro, pois consomem peixes, insetos e outros
invertebrados aquáticos, apresenta a reprodução com desova total e ovos adesivos (SANTOS et al.,
2004).
Diante da importância econômica desse recurso para o município de Ponta de Pedras, este
trabalho visa caracterizar os determinar do consumo e venda do cachorrinho de padre, ao longo do
ano, pois segundo Chacon (1975), essa espécie é muito apreciada pelo seu sabor e de acordo com
Neto (2010), esse peixe tem fama de afrodisíaco, sendo comumente servido em restaurantes com
essa finalidade. E o mercado municipal faz parte do processo produtivo do município, é o ponto de
encontro entre os pescadores, vendedores e consumidores.
2 MATERIAL E MÉTODOS
A ilha de Marajó ocupa uma área de 49.606 km² e está situada no Norte do Brasil (CRUZ,
1987). Constitui-se de um complexo flúvio-marinho, formado por ilhas cuja localização está situada
no litoral amazônico do Norte do estado do Pará (AMARAL et al. 2007).
O município de Ponta de Pedras (Figura1) localiza-se a uma latitude 01°23’25’’ Sul e uma
longitude 48°52’16’’ a Oeste, pertence à mesorregião Marajó e à microrregião do Arari.
A coleta de dados ocorreu no mês de julho de 2016. Dois tipos de questionários préestruturados foram aplicados para consumidores e comerciantes, com questões a refletir a visão do
mercado municipal e suas relações de oferta e demanda.
Durante a pesquisa foram entrevistados 100 consumidores e todos os comerciantes (16)
durante 15 dias pela manhã, onde o mercado se encontrava em funcionamento proporcionando
entrevistar de forma aleatória as pessoas que estavam disponíveis, ou seja, não somente as pessoas
que se encontravam comprando o peixe cachorrinho-de-padre (Figura 2).
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Figura 1- Localização do município de Ponta de Pedras.

Figura 2- Cachorrinho-de-padre, Trachelyopterus galeatus comercializado no mercado do município de Ponta de
Pedras.

Quanto aos critérios de agrupamento etário optou-se por agrupar em: pré- adolescentes (7 a
14 anos de idade), adolescentes (15 a 17 anos de idade), adultos (18 a 60 anos de idade) sendo
adulto em aprendizagem (18 a 39 anos de idade) e adulto com expertise (40 a 60 anos de idade) e
idosos (maiores de 60 anos de idade), segundo a Organização Mundial da Saúde.
Adicionalmente o diretor do mercado também foi entrevistado para obtenção de informações
básicas sobre o número de comerciantes e desta forma o estudo avaliou fatores relevantes do
processo de oferta e demanda do pescado. Para os consumidores os questionários eram divididos
em três blocos, que descreviam o perfil socioeconômico, a aceitação do peixe pela população do
município e a valorização do cachorrinho-de-padre, respectivamente; enquanto que os questionários
dos comerciantes foram divididos em dois blocos, que se referiam à periodicidade da
comercialização e do fluxo do cachorrinho-de-padre, com enfoque nos fatores que afetam a decisão
de compra e venda do desse peixe no mercado municipal.
A partir das informações obtidas dos questionários dos consumidores e os dos comerciantes
de pescado, os dados foram digitados em planilhas eletrônicas no programa Microsoft Excel 2007.
Apresentando os resultados através de tabelas e quadros. Os intervalos de classes quanto ao
período de safra da pesca foram elaborados de acordo com Figueroa e Nobre (1990), onde se tem o
“período seco” (de julho a outubro) e o “período chuvoso” (de dezembro a maio), sendo os meses
de junho e novembro, os períodos de transição.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Baseando-se em informações obtidas com o diretor do mercado municipal, existem 16
comerciantes de pescado, porém apenas 14 estão cadastrados e a estrutura do mercado abriga
apenas nove boxes para serem utilizados pelos comerciantes. Os sete restantes utilizam uma grande
bancada de madeira.
3.1 Perfil socioeconômico dos consumidores do peixe cachorrinho-de-padre.
Os resultados das características socioeconômicas estão organizados na tabela 1, A compra
do pescado no mercado municipal de Ponta de Pedras é feita por ambos os sexos, sendo mais
frequente o sexo feminino, essa relação de gênero é inerente a cada região do Brasil, pois no
Nordeste, por exemplo, há predominância do sexo masculino realizando compras de pescado nas
feiras (ARAÚJO et al. 2015).
A idade dos consumidores entrevistados variou entre 18 e 72 anos, com média de 39 anos. A
maioria dos consumidores são adultos em aprendizagem ( 18 a 39 anos ), 35% corresponde a faixa
etária adulta com espertis ( 40 a 60 anos ) 57% e 8% é a faixa etária dos idosos ( > 60 ). Não houve
registro da faixa etária de crianças e adolescentes.
Este resultado evidencia maiores percentuais de pessoas frequentadoras do mercado
municipal dentro da faixa etária de 18 a 39 anos. Logo, percebe-se que o mercado é frequentado por
pessoas com faixa etária adulta com espertis, pois conseguem identificar se o alimento está em bom
estado para o consumo. Araújo et al. (2015), em seu trabalho realizado em Alagoas afirma que a
idade da maioria dos entrevistados é superior a 48 anos, Vasconcelos (2010), em sua pesquisa
realizada em Santo André, SP, também constatou que os entrevistados estão entre as idades de 46 a
55 anos.
Em relação à estrutura familiar dos consumidores, 56% são casados, e 19% solteiros, 17%
possuem união estável. Há 3% de consuidores viúvos e apenas 5% deles são divorciados. Logo,
percebe-se que o mercado é frequentado no intuito de abastecer de forma acessível as famílias
constituídas no município de Ponta de Pedras. Os resultados corroboram com Araújo et al. (2015),
que analisou dados semelhantes nas feiras do estado de Alagoas.
Quanto a naturalidade dos consumidores, 82% tem sua origem em Ponta de Pedras, sendo
7% dos entrevistados de Belém do Pará e 11% são de outras cidades e dos interiores próximos ao
município. Os residentes do município constituem grande parte dos consumidores do cachorrinhode-padre, porém observa-se que os consumidores dos outros municípios e interiores próximos
também são apreciadores dessa espécie, mostrando assim a importância desse pescado fora do
município.
A maioria dos entrevistados são naturais do município, 13% moram há 20 anos na cidade e
4% residem entre 20 a 40 anos no município. Apesar da maioria ser nativo do município, há
registros de pessoas de outras cidades e de interiores próximos que constituiram famílias ou vieram
a procura de emprego no município e estes também consomem o peixe cachorrinho-de-padre.
Em decorrência do número de pessoas morando na mesma residência, em média a família
dos entrevistados se constituem de quatro pessoas, com no máximo sete e no mínimo uma. Silva et
al. (2012), constataram que em São Luís, Maranhão, as famílias, são compostas de duas a cinco
pessoas.
Analisando os resultados do grau de instrução dos entrevistados constatou-se que a maioria
dos Ponta Pedrenses possuem nível médio de escolaridade, visto que 39% deles concluiu o segundo
grau, 22 % não concluiu o primeiro grau, 11% não concluiu o segundo grau, 9% possuem nível
superior completo, 8% superior incompleto, 5% primeiro grau completo. Havendo registro de
entrevistados analfabetos e alfabetizados.
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Tabela 1: Principais características socioeconômicas dos consumidores do cachorrinho-de-padre.
Característica
Gênero
Faixa etária (anos)

Estado Civil

Localidades

Tempo de residência no município

Número de pessoas na mesma
residência

Grau de Escolaridade

Renda Mensal
(salários)

Descrição
Feminino
Masculino
18 a 39 anos
40 a 60
> 60
Casado
Solteiros
União estável
Viúvos
Divorciados
Acará
Abaetetuba
Rio Maua
Rio Laranjeira
Rio Urinduba
Rio Fortaleza
Muaná
Cachoeira do Ararí
Belém
Ponta de Pedras
A vida toda
Até 20 anos
>20 a 40
1
2
3
4
5
6
7
Analfabeto
Alfabetizado
Primeiro Grau Incompleto
Primeiro Grau Completo
Segundo Grau Incompleto
Segundo Grau Completo
Superior Incompleto
Superior Completo
Abaixo de 1
De 1 a 2
De 2 a 3
De 3 a 4
De 4 a 5
Mais de 5

Frequência Relativa %
51
49
57
35
8
56
19
17
3
5
1
1
1
1
1
1
3
2
7
82
83
13
4
2
11
17
42
23
4
1
3
3
22
5
11
39
8
9
37
35
16
8
2
2

Fonte: Acervo Pessoal

A realidade do Marajó em relação à escolaridade é preocupante, apesar da maioria possui o
segundo grau completo. Ponta de Pedras encontra-se com 126 escolas no município referente ao
ensino médio e o ensino fundamental o que é considerado bom comparado há outras cidades do
arquipélago como, Santa Cruz do Arari onde se encontra apenas 40 escolas de nível fundamental e
médio Ibge (2015). Corroborando com o trabalho de Neto (2010), realizado em Macapá, pois a
maioria dos entrevistados possuía ensino médio completo. Tavares et al. (2013) mostra que a
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maioria dos entrevistados em Belo Horizonte, apresentava ensino superior completo mostrando
assim a diferença entre as regiões norte e sul.
A renda mensal da maioria dos consumidores é de até 1 salário mínimo, havendo também
entrevistados que possuem a renda mensal maior, e aqueles que recebem menos que 1 salário.
Identifica-se que a maioria dos consumidores de pescado sobrevivem com baixa renda, o que nao
impede o consumidor de comprar o peixe cachorrinho-de-padre. Neto (2010), em Macapá diz que a
renda dos entrevistados também varia de 1 a 3 salários mínimos. Enquanto o estado de Alagoas
revela que um terço dos entrevistados declararam renda familiar mensal inferior a um salário
mínimo (ARAÚJO et al. 2015). Porém Tavares et al. (2013), em Belo Horizonte verificou a
predominância de consumidores com renda salarial de 1 a 4 salários mínimos.
3.2 Aceitação do peixe cachorrinho-de-padre pela população de Ponta de Pedras.
As informações abaixo descrevem a aceitação do cachorrinho-de-padre, a maioria dos
entrevistados costumam adquirir até 2 kg do peixe por semana, 29% compram até 3 kg,
evidenciando que o peixe cachorrinho-de-padre esta presente na alimentação dos moradores de
Ponta de Pedras sendo comprado com reguraridade no mercado municipal. Silva et al. (2012), diz
que em São Luís, Maranhão costumam comprar de um a dois quilos de pescado semanalmente para
o consumo da família.
Ao analisar o consumo do peixe por dias da semana a maioria dos entrevistados 78%
afirmam comer pelo menos 2 vezes, 16% consomem de 3 a 4 vezes, revelando que o consumo do
peixe cachorrinho-de-padre varia de 1 a 2 vezes por semana nas residências da maioria dos
entrevistados em Ponta de Pedras, mostrando que o peixe faz parte do hábito alimentar dos
moradores do município. Silva et al. (2012) em sua pesquisa na cidade de São Luís, Maranhão, diz
que a população entrevistada consome peixes de duas a três vezes por semana.
Dezani et al. (2014), realizou um trabalho em São José do Rio Preto – SP, onde se constatou
um baixo consumo do pescado comparado a Ponta de Pedras. A região Norte apresenta média de
17,5 kg, para o consumo de pescado muito acima das outras regiões, como o Sul onde a média é de
1,5 kg Ibge (2010).
A maioria dos entrevistados, relatam que todas as pessoas das suas residências consomem o
peixe, cerca de 20% dos consumidores possui de 1 a 2 pessoas que consome, este peixe é aceito
por quase todas as pessoas que compõem a família Ponta Pedrense facilitando uma grande compra
do produto, pois abastece uma família completa.
Com relação a forma de conservação do cachorrinho-de-padre, grande parte dos
consumidores preferem comprar o pescado resfriado, havendo um percentual de 36% que compram
pescado fresco, este resultado mostra a importância do mercado na vida dos moradores de Ponta de
Pedras, pois os consumidores demostram uma preferência por pescados resfriados/frescos,
encontrados no mercado no período da manhã. Vasconcelos (2010), em Santo André, SP constatou
que 77,4% dos entrevistados também possui uma preferência para peixes resfriados/frescos.
Do total dos entrevistados 99%, afirmaram adiquirir o peixe inteiro no mercado. Havendo
1% que acham melhor a opção esvicerado. Portanto o peixe cachorrinho-de-padre é vendido no
mercado municipal de Ponta de Pedras de forma inteiro, sem o esviceramento pois se trata de um
peixe de pequeno porte e abundante, cuja esviceração iria demorar muito tempo e também poderia
causar perda de peso no pescado o que prejudicaria os vendedores, com isso os consumidores levam
o peixe inteiro para prepará-lo em suas residências.
Em relação ao lugar onde é comprado o peixe, 86% dos entrevistados adiquirem no mercado
municipal, o restante compram direto com o pescador, os consumidores se concentram no mercado
municipal, pois esse tem um acesso fácil para as compras diárias de pescado fresco e o mercado é o
único local disponível para a aquisição do pescado não havendo outra opção a não ser abordar o
pescador logo após a pesca. Silveira (2012), em Rio Grande observa que grande parte dos
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entrevistados compra o peixe no mercado público, porém no Sul eles possuem acesso há uma
grande rede de supermercados onde se concentra o maior número de consumidores.
3.3 Valorização do peixe cachorrinho-de-padre pela população de Ponta de Pedras.
Na maior parte das entrevistas, os consumidores afirmam comprar o cachorrinho-de-padre
pelo seu sabor agradável, sendo esta uma das motivações para a realização desse trabalho. Segundo
Chacon (1975), em Maranguape no Ceará a espécie regional, cangati (T. galeatus), é muito
apreciada pelo seu sabor. A pesquisa feita por Neto (2010), em Macapá, garante que a principal
razão para o consumo de peixe é “o prazer em comer carne gostosa”.
Obseva-se que a principal dificuldade encontrada pelos consumidores na hora da compra é a
pouca disponibilidade da espécie em um determinado período (defeso), ocorre uma grande procura
da espécie no mercado durante o ano todo, porém durante o período defeso não podem ser
capturados, mesmo assim ainda são encontrados alguns exemplares para a comercialização. Dezani
et al. (2014), observa que a maioria dos entrevistados destacam o preço como um forte determinante
de compra na região de São Paulo.
A maioria dos entrevistados afirmam que a qualidade do cachorrinho-de-padre em Ponta de
Pedras é boa por não encontrarem o peixe com mal cheiro e nem “moído” estragado, pois para uma
melhor concervação o peixe é transportado acondicionado no gelo até o mercado municipal.
Os consumidores são conscientes que o peixe cachorrinho-de-padre procede do rio Arari
cuja localização é distante do município de Ponta de Pedras e mesmo assim encontram um peixe de
boa qualidade no mercado portanto a maioria dos entrevistados consideram o preço do peixe justo.
Analisando os resultados da época do ano mais abundante do cachorrinho-de-Padre no
município, constatou-se que a maioria dos entrevistados citam que o período de abundância do
peixe no mercado municipal começa apartir de março, período este em que a pesca está aberta
coicidindo com o período seco do ano aumentando a captura da espécie.
A maioria dos consumidores do cachorrinho-de-padre afirmam se sentir satisfeito após o
consumo do cachorrinho-de-padre, havendo uma grande aceitação do peixe pela comunidade por
ser palatável, pois o peixe de fato possui o sabor agradável, outros consumidores além de se
sentirem satisfeitos se sentem dispostos após o consumo do pescado, pois este é conhecido como
afrodisíaco. Segundo Costa Neto (2000), O peixe T. galeatus também conhecido popularmente
como “cumbá” e “bate-papo” na Chapada Diamantina, tem fama de afrodisíaco, sendo comumente
servido em restaurantes com essa finalidade.
3.4 Periodicidade da comercialização do peixe cachorrinho-de-padre pela população de Ponta
de Pedras.
Os resultados apontam que os peixes presentes no mercado municipal são: Aracú Leporinus
agassizi (Steindachner, 1876), Cachorrinho-de-padre Trachelyopterus galeatus linnaeus, 1756),
Curimatã Prochilodus costatus (Valenciennes, 1850), Dourada Brachyplatystoma rousseauxii
(Castelnau, 1855), Mapará Hypophthalmus edentatus (Spix;Agassiz,1829), Pescada branca
Plagioscion squamosissimus (Heckel, 1840), Pescada amarela Cynoscion acoupa (Lacepède, 1801),
Piaba Serrapinnus piaba (Lütken, 1875), Piranha Serrasalmus hollandi (Muramoto et al., 1968),
Piraíba Branchyplathystoma filamentosum (Lichtenstein, 1819), Traira Hoplias malabaricus (Bloch,
1794), Sarda Sarda sarda (Bloch, 1793), Tamuatá Hoplosternum littorale (Hancock,1828).
Essas espécies estão presentes durante todo o ano, com exceção de curimatã, pescada
amarela, traíra e tamuatá, ressaltando que os peixes são capturados em locais distintos, por isso
quase todas as espécies estão presentes nos dois períodos. Dentre as espécies mais vendidas no
periodo seco e no chuvosso destaca-se o aracú, pescada amarela, pescada branca e a piranha, o
restante das espécies se apresentam com menor demanda no mercado em um dos períodos citado,
devido ao defeso.
A venda diária do cachorrinho-de-padre, no período seco apresenta-se média de 49,3 kg
vendidos por dia e no período chuvoso média de 29,1 kg. No período seco há uma abundância
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maior no mercado do peixe cachorrinho-de-padre em Ponta de Pedras coincidindo também com o
período em que a pesca está aberta e por isso a média de venda do período seco é maior.
3.5 Fluxo de comercialização do cachorrinho-de-padre pela população de Ponta de Pedras.
Na Figura 3 observa-se que existem 3 fluxos diferentes de comercialização do peixe
cachorrinho-de-padre, não havendo complexidade na cadeia produtiva, pois há existência de um
único fluxo de atravessador.
Figura 3 – Fluxo de comercialização do peixe cachorrinho-de-padre no município de Ponta de Pedras.

Fluxo 1
Fluxo 2
Fluxo 3

Pescador
Pescador

Atravessador
I
Vendedor

Pescador

Consumidor

Vendedor

Consumidor

Consumidor

Dos 3 diferentes fluxos que podem ocorrer no mercado municipal de Ponta de Pedras, o
fluxo 1, mais longo e mais frequente demostra que o peixe pode vir do pescador, onde este passa
para o atravessador, em seguida vai para o vendedor e por fim para o consumidor no mercado
municipal, o qual é o ponto de encontro para ocorrer a comercialização do pescado.
O fluxo 2, é bastante usado vai do pescador direto para o vendedor e em seguida para o
consumidor no mercado. O fluxo 3 é o mais simples e menos utilizado, vai direto do pescador para
o consumidor ocorrendo apenas quando o pescador é vizinho ou conhecido pelo consumidor e este
prefere ir ao seu encontro para comprar o pescado. A presença do atravessador é importante para os
pescadores que moram longe da cidade, pois estes depois de deixar os peixes na cidade precisam
fazer o trajeto de volta para suas casas, então o atravessador possibilita que a mercadoria chegue ao
mercado e enfim para o consumidor.
O rio Arari onde é capturado o cachorrinho-de-padre fica distante do município de Ponta de
Pedras, por isso o tempo que o peixe leva da captura até o município se torna longo como a maioria
dos entrevistados respondeu podendo alcançar até 10 dias e quando a pescaria não está sendo boa os
pescadores costumam demorar mais dias de mar até capturar a quantidade desejada do peixe.
O peixe cachorrinho-de-padre é de pequeno porte, porém os vendedores usam uma diferença
nos preços de acordo com o tamanho e periodo capturado, o tamanho pequeno varia de R$ 3,00 a
6,00, o médio vai de R$ 6,00 a 8,00 e o grande de R$ 8,00 a 10,00, fato esse que influencia no fator
de compra pelos consumidores, pois estes procuram sempre os maiores peixes.
E sobre a valorização do peixe os vendedores afirmam que os turistas frequentadores do
município de Ponta de Pedras, em épocas de festas e férias são consumidores ativos do cachorrinhode-padre no mercado municipal, mostrando assim a importância do peixe para o fluxo comercial da
cidade de Ponta de Pedras.
4 CONCLUSÃO
Conclui-se que homens e mulheres são frequentadores do mercado municipal de Ponta de
Pedras, a maioria na faixa etária adulta com espertis, casados, nativos do município geralmente com
famílias pequenas, possuindo em geral nível médio de escolaridade com uma renda mensal baixa.
O peixe cachorrinho-de-padre tem elevado consumo pelos habitantes do município
preferencialmente sendo comprado resfriado e inteiro, com frequência semanal, no período da
manhã. Este peixe é bastante consumido por apresentar um sabor agradável, o maior índice de
comercialização do cachorrinho-de-Padre é no segundo semestre do ano, e o preço varia de acordo
com o tamanho, possuindo uma boa qualidade na carne, um preço considerado justo, os
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consumidores se sentem satisfeitos e dispostos após o consumo, pois o peixe é considerado
afrodisíaco, tanto pela população local quanto pelos turistas.
No mercado municipal de Ponta de Pedras, há uma diversidade de espécies ao longo do ano,
a comercialização é realizada com baixa complexidade dos fluxos de venda, com moderada
dependência de atravessadores.
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ECOLOGIA TRÓFICA DO BAIACU, Colomesus psittacus (TETRAODONTIFORMES;
TETRAODONTIDAE) EM TRÊS ESTUÁRIOS
Antonio Augusto Jardim dos Santos Júnior1*; Rory Romero de Sena Oliveira²; Gleyce
Gabrielle do Espirito Santo Aquino³; Thaize dos Santos Souza4; Marcelo Costa Andrade5.
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Pesca/ UFPA.

RESUMO: O conhecimento da dieta de peixes é uma importante ferramenta para compreensão
sobre as necessidades de uma espécie no ambiente em que vive. O presente estudo objetiva analisar
o comportamento alimentar de Colomesus psittacus (Bloch & Schneider), conhecido popularmente
como baiacu, comparando os conteúdos estomacais da espécie entre diferentes locais. As coletas
foram realizadas no estuário Delta do Parnaíba (Piauí), localizado no litoral Nordeste do Brasil
durante os meses de março e abril de 2015 e nos estuários dos rios Caeté (Planície Costeira
Bragantina) e Pará (Baia do Marajó), compondo a Zona Costeira Amazônica com coletas realizadas
nos meses de janeiro e agosto de 2018. As amostragens foram realizadas com auxílio de pescadores
utilizando rede de arrasto com 7,6 m de comprimento e malha de 13 mm de espessura. Em campo,
os peixes foram identificados e mensurados em seu peso total em gramas (P) e o comprimento total
em cm (CT) de cada indivíduo. Posteriormente, foram levados ao laboratório do Núcleo de
Ecologia Aquática e Pesca da Amazônia (NEAP-UFPA), onde os itens alimentares foram
analisados, triados e identificados sob microscópio estereoscópico, pesados em balança de precisão
de 0,0001 g. Foi utilizado o cálculo de Índice de Importância Alimentar (IAi) para descrever a
importância dos itens encontrados na sua dieta, ainda foi realizado Índice de Diversidade de
Shannon-Wiener (H’), para identificar diferenças na diversidade de recursos alimentares
disponíveis nos estuários do rios Caeté e Pará. Ao todo, foram analisados 17 indivíduos, destes: 6
indivíduos vindos do estuário do Delta do Parnaíba, 5 indivíduos oriundos do estuário do rio Caeté
e 6 indivíduos provenientes do estuário do rio Pará. Os itens discriminados foram identificados em
menor táxon possível e agrupados em categorias: molusco; crustáceo; peixe; material orgânico; alga
e sedimento. O resultado do Ai mostrou prevalência de molusco na dieta de C. psittacus nos
seguintes estuários com: 99,51% no rio Pará; 74,86% no Delta do Parnaíba; e 59,94% no rio Caeté.
Apontando ainda 33,57% peixe e 4,35% crustáceo (rio Caeté); e 23,35% crustáceo e 1,78% peixe
(Delta do Parnaíba). No estuário do rio Pará, a alimentação foi baseada, predominantemente de
molusco, com apenas 0,49% a soma dos demais componentes. O H’ foi aplicado apenas nos
estuários do rios Caeté e Pará, devido a data da coleta ser a mesma, e revelou diferença na
diversidade de recursos alimentares presente na sua dieta (p≤0,05). A dieta de C. psittacus nos 3
estuários é composta principalmente por espécies de moluscos. Quanto aos indivíduos do rio Caeté
e Delta do Parnaíba, os dados apresentam participação relativa de crustáceos e peixes. Aos demais
componentes como alga; material orgânico e sedimento os resultados apontam valores em menores
proporções, sugerindo uma ingestão acidental destes itens. Concluímos que moluscos predominam
na dieta de C. psittacus, sugerindo que sejam mais abundantes nos 3 estuários analisados. No
entanto para melhores esclarecimentos sobre o comportamento alimentar do baiacu, mais estudos
devem ser realizados em diferentes habitat.
Palavras-chave: Costa Brasileira; Nutrição; Comportamento Alimentar
Apoio: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
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Artemia Salina ENRIQUECIDAS COM BACTÉRIA AUTÓCTONE Enterococcus faecium NA
LARVICULTURA DE Pterophyllum scalare (LICHTENSTEIN, 1823)
Danilo Vitor Vilhena Batista1*; Daiana Silva dos Santos1; Alexandre Vaz da Silva1; Emilly
Monteiro Lopes1; Leonnan Carlos Carvalho de Oliveira1; Jucimauro de Araújo Pereira
Junior1; Tays Brito Reis Santos2; Francisco Alex Lima Barros3; Rodrigo Yudi Fujimoto4;
Natalino da Costa Sousa5; Carlos Alberto Martins Cordeiro6.
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RESUMO: A larvicultura de peixes ornamentais é considerada umas das fases mais críticas no
cultivo, com altas taxas de mortalidade devido ao manejo, doenças, nutrição e outros fatores.
Assim, o enriquecimento de náuplios de Artemia com probiótico vem promovendo melhorias na
higidez das larvas, contudo, ainda não há informações sobre o uso de probiótico autóctone na
larvicultura da espécie Pterophyllum scalare. Logo, o objetivo do presente estudo foi avaliar o
efeito do enriquecimento de náuplios de Artemia salina com Enterococcus faecium na modulação
intestinal e desempenho produtivo de larvas de Pterophyllum scalare. Para tanto, foi realizado um
delineamento inteiramente casualizado constituído de quatro tratamentos (C: controle; T1: A. salina
enriquecida com E. faecium na concentração 1,2 x 104 UFC.mL-1; T2: A. salina enriquecida com E.
faecium na concentração 1,2 x 106 UFC.mL-1 e T3: A. salina enriquecida com E. faecium na
concentração 1,2 x 108 UFC.mL-1), com cinco repetições, na densidade de 10 larvas.L-1, durante 20
dias. Para o enriquecimento dos náuplios de A. salina, o probiótico crescido na concentração
experimental foram adicionados na água por 60min, posteriormente, ofertados as larvas. Ao final do
experimento, todas as larvas foram medidas e pesadas para o cálculo de desempenho produtivo e
análises de microbiologia. As larvas do tratamento 2 e 3, tiveram aumento de bactérias ácido
lácticas, com redução das bactérias heterotrófica totais, em relação ao controle. Em relação ao
desempenho produtivo, as larvas do tratamento T2 e T3 tiveram aumento no peso final (42±1,3 e
41±1,7 mg), biomassa (613±202e T3: 628±219 mg), ganho de peso (41±2,1 e 40±2,8 mg) e taxa de
crescimento especifico-peso (25,0±0,32 e 24,8±0,40 %) em relação ao controle. Portanto, o uso de
A. salina enriquecida com a bactéria probiótica E. faecium na concentração de 106 UFC.mL-1
modula a microbiota intestinal e aumenta o desempenho produtivo de P. scalare.
Palavras-chave: bactéria autóctone, larva de acará bandeira, desempenho produtivo.
ABSTRAT: Problems during the rearing in captivity has been grown in aquaculture due to the
inadequate management, diseases outbreak or poor nutrition. In this scenario, autochthonous
probiotic arose as an eco-friendly alternative that provides various benefits to the host. Nonetheless,
use this alternative in larvaculture remains without scientific information for larvae of Pterophyllum
scalare. For this reason, this study aimed to evaluate the enrichment of artemia with autochthonous
bacterium Enterococcus faecium for larvae of P. scalare. Therefore, it was carried out an
experiment in complete randomized design arranged by four treatment (C: control without probiotic
bacterium, T1: 1.2x104, T2: 1.2x106, T3: 1.2x108 CFU.mL-1 of probiotic bacterium) and five
replaces during 20 days with stocking density 10 larvae a liter. For enrichment, it was added in the
water with artemia nauplii 60 minutes before larvae feeding. At the end of experiment, all larvae
passed by biometric procedures to estimate performance values and 15 larvae per treatment were
used to microbiological analysis. As the major result, treatments 2 and 3 (T2 and T3) showed
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increases of final weight (T2: 42±1.3 and T3: 41±1.7mg), biomass (T2: 613±202 and T3:
628±219mg), weight gain (T2: 41±2.1 and T3: 40±2.8mg) and specific growth rate (T2: 25.0±0.32
and T3: 24.8±0.40%). For both concentrations, the amount of acid lactic bacteria on larvae
increased when compared to the control, reducing the heterotrophic bacteria amount. Thus, the use
of enriched A. salina nauplii with probiotic bacterium Enterococcus faecium in concentration 106
CFU.mL-1 provides intestinal modulation and increases its productive performance.
Key words: Autochthonous bacterium, angelfish larvae, productive performance.

1- INTRODUÇÃO
O cultivo de peixes ornamentais tornou-se uma atividade promissora ao mercado
aquariofilista, movimentando aproximadamente U$S 372 milhões em 2016 somente com a
comercialização de peixes (FAO, 2017). Dentre as espécies nativas da Amazônia, o acará bandeira
(Pterophyllum scalare, Lichtenstein, 1823) tem potencial econômico no mercado nacional e
internacional, devido sua beleza, formato, cor, adaptação aos diversos sistemas de cultivo e
alimentação artificial (RIBEIRO et al., 2008; FUJIMOTO et al., 2016).
A larvicultura, considerada, umas das fases de mais críticas durante o cultivo, podendo afetar
diretamente na produtividade dos peixes ornamentais, sendo observado altas taxas de mortalidade,
que são relacionadas com o manejo, tipo de alimento, densidade de estocagem e doenças (JUNIOR
et al., 2013; ABE et al., 2016; SUMITHRA et al., 2016), podendo comprometer a sobrevivência, o
desempenho produtivo, a qualidade e a saúde das larvas (PEREIRA et al., 2016; MALLA e
BANIK, 2015).
Nesta fase de desenvolvimento, a escolha do alimento vivo é essencial para suprir as
exigências nutricionais das larvas, e dentre estes alimentos, o uso de náuplio de artêmia vem sendo
amplamente utilizado na larvicultura de peixes ornamentais (ABE et al., 2016; PEREIRA et al.,
2016; FABREGAT et al., 2017; COUTO et al., 2018). Contudo, para diminuir as taxas de
mortalidade nesta fase de desenvolvimento e ainda aumentar o desempenho produtivo, sistema
imunológico e a resistência das larvas, estratégias na larvicultura vem sendo foco de pesquisas.
Assim, o uso de probiótico, que são microrganismos adicionados na dieta de forma que sejam
ingeridos e entrem no trato digestivo dos animais melhorando o sistema imune (GATESOUPE,
1999), vem demostrando resultados promissores no desempenho produtivo, sistema imunológico e
a resistência das larvas (AZIMIRAD et al., 2016; AZEVEDO et al., 2016; VÁZQUEZ-SILVA et
al., 2018).
Nesse contexto, há informações sobre o enriquecimento de Artemia com probiótico autóctone
na larvicultura de acará bandeira, podendo ser uma estratégia para a produtividade desta espécie.
Assim, o objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito do enriquecimento de náuplios de Artemia
salina com Enterococcus faecium na modulação intestinal e desempenho produtivo de larvas de
Pterophyllum scalare.
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2- MATERIAL E MÉTODOS
A bactéria probiótica Enterococcus faecium, foi isolada do acará bandeira, indivíduos adultos
e saudáveis (Dias et al., 2019), crescidas em meio de cultura em MRS brother (Man, Rogoza e
Sharpe brother) a 35ºC por 24 horas, na concentração de 108 UFC.mL-1.
Para obtenção dos náuplios de Artemia salina (INVE®), utilizou-se 1 grama de cistos em
recipiente de formato cônico transparente com volume útil de 1L de água e com 30g.L-1 de sal, sob
aeração constante (AZEVEDO et al., 2016). Após 24 horas, os náuplios foram filtrados e
contabilizados, antes de serem ofertados às larvas na quantidade de 300 náuplios de artemia
(NA).larva-1.dia-1 (FABREGAT et al.,2006). Posteriormente, os náuplios foram transferidos para
um béquer com volume útil de 50mL, na quantidade a ser ofertada para cada repetição dos
tratamentos.
Para o enriquecimento com E. faecium, o inóculo ativo em MRS caldo, foi centrifugado a
5000 rpm por 15 minutos, sendo o sobrenadante descartado e o pellet ressuspendido em solução
salina estéril a 0,65% (SSE) e adicionado no béquer contento os náuplios de A. salina, na proporção
de 200mL.L-1 durante 60 min (VÁZQUEZ-SILVA et al., 2016).
As larvas de P. scalare utilizadas neste experimento foram provenientes de reprodução
natural de um casal reprodutor. Para o experimento, forram utilizadas 200 larvas (1,1±0,01mg e
4,7±0,25mm). O experimento foi realizado em um delineamento inteiramente casualizado com
quatro tratamentos (C: controle; T1: A. salina enriquecida com E. faecium na concentração 1,2 x
104 UFC.mL-1; T2: A. salina enriquecida com E. faecium na concentração 1,2 x 106 UFC.mL-1 e T3:
A. salina enriquecida com E. faecium na concentração 1,2 x 108 UFC.mL-1), com cinco repetições
na densidade de 10 larvas.L-1. O período experimental foi de 20 dias, com uma frequência
alimentar de 3 vezes ao dia (8:00, 12:00 e 16:00 h). Na última alimentação diária era realizado o
sinfonamento de 30% do volume total para remover as sobras de alimento e fezes. Quando
observada mortalidade nas unidades experimentais, o indivíduo era retirado e a quantidade de
artemia era recalculada.
No final do experimento, todas as larvas sobreviventes foram medidas e pesadas, para os
cálculos de desempenho produtivo: comprimento total final (CT), peso final (PF), ganho de peso
(GP = peso final – peso inicial), as taxas de crescimento específico em peso [TCEp= (ln Peso final –
ln Peso inicial/ número de dias)*100] e em comprimento [TCEc= (ln Comprimento final – ln
Comprimento inicial/ número de dias) *100], uniformidade do lote (U) de acordo com FURUYA et
al., (1998), fator de condição relativo (Kr = Peso observado / peso esperado), onde peso esperado é
obtido a partir da regressão entre o peso e o comprimento (LE CREN, 1951) e a sobrevivência [S=
(número final de larvas/número inicial de larvas)*100].
Para a quantificação da microbiota intestinal das larvas, foram feitos três pools, contento o
intestino de seis larvas por tratamento. Os pools foram transferidos para o gral de porcelana, sendo
homogeneizados com 1mL de solução salina estéril (SSE-0,65%) e diluídos seis vezes (1:10).
Posteriormente, 100μL das diluições 10-2, 10-4 e 10-6 foram plaqueadas em meio de cultura TSA
(Triptona de Soja Ágar) para a contagem de bactérias heterotróficas totais viáveis e MRS ágar, para
a contagem de bactérias ácido láticas, que foram incubadas a 35ºC. As unidades formadoras de
colônia (UFC) foram quantificadas após 24 horas para o TSA e 48 horas para o MRS (MOURIÑO
et al., 2015).
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Os dados obtidos foram submetidos aos testes de normalidade (Shapiro-Wilk) e
homocedasticidade (Levene). Os valores das contagens microbiológicas foram transformados para
log (x+1) e a sobrevivência transformada de acordo com a fórmula y= arcosseno √x.
Posteriormente, os dados foram submetidos a ANOVA e, quando o valor de F foi significativo,
usou-se o teste de TUKEY (p< 0,05) para comparação das médias, nas análises utilizou-se o
software Past.

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o período experimental a média dos valores físico e químicos da água mantiveram-se
em temperatura de 28,3±0,28ºC, oxigênio dissolvido de 5,56±0,29 mg.L-1, pH de 7,54±0,20,
amônia de 0,32±0,11 mg.L-1 e condutividade elétrica de 268±25,12 μS.cm-1. Valores dentro da faixa
de desenvolvimento da espécie (PEREIRA et al., 2016).
As larvas de P. scalare alimentadas com náuplios de A. salina enriquecidos com probiótico E.
faecium na concentração de 1,2 x 106 (T3) e 1,2 x 108 (T4) UFC.mL-1 tiveram aumento (p<0,05) na
quantidade de bactérias ácido láticas (T2: 3,39±0,2 e T3: 3,36±0,3 UFC.g-1, respectivamente) em
relação ao tratamento 2, não sendo observado a presença destas bactérias nas larvas do grupo
controle. Já para as bactérias heterotróficas totais, houve uma redução (p<0,05) destas bactérias nas
larvas do tratamento T2 e T3 (figura 1) em relação as larvas do grupo controle.

b

b
a

a
a

a

b

Figura 1: Contagem de bactérias heterotróficas totais viáveis e ácido láticas do trato intestinal das larvas de P. scalare
alimentados com A. salina enriquecida com E. faecium (T1: 1,2 x 104; T2: 1,2 x 106 T3: 1,2 x 108 UFC.mL-1) e controle
(A. salina sem enriquecimento) durante a fase de larvicultura. Valores (média ±Desvio padrão) das colunas seguindo de
letras diferentes diferem significativamente pelo teste de Tukey (5%).

A avaliação da flora de bactérias no trato intestinal dos peixes alimentados com ração
suplementada, apresentaram predomínio na colonização da bactéria E. faecium nos tratamentos
como probiótico em relação ao controle, sem o probiótico, tornado-se membro predominante da
flora gastrointestinal dos animais (TARASOVA 2010; SUN et al., 2010).
A suplementação da dieta das larvas de Rhamdia quelen com o probiótico Lactoccocus lactis,
demostrou, os peixes que recebem as dietas, ração suplementada com probiótico (RP) apresentaram
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maiores contagens de colônias de bactérias ácido lácticas no intestino do que os demais tratamentos
(ração R e ração + sobrenadante com meio de cultura RS), indicando que a suplementação da dieta
manteve a atividade da bactéria probiótica na ração e ainda, permitiu que houvesse a colonização do
intestino dos peixes por meio da ingestão do alimento. O estudo confirmou maiores contagens de
bactérias probióticas, cultivadas em meios de culturas diferentes, MRS (Agar Man, Rogosa &
Sharpe – cultivo e isolamento de bactérias ácido lácticas) em relação as bactérias heterotróficas em
meio TSA (Tryptic Soy Agar – para incubação de bactérias heterotróficas) (SPANGHERO, 2017).
Em relação ao desempenho produtivo, houve aumento (p<0,05) no peso final (42±1,3 e
41±1,7 mg), biomassa (613±202e T3: 628±219 mg), ganho de peso (41±2,1 e 40±2,8 mg), TCEp
(25,0±0,32 e 24,8±0,40 %) e sobrevivência, acima de 80%, em relação as larvas do grupo controle
(tabela 1).
Tabela 1: Desempenho produtivo e sobrevivência (média±desvio padrão) das larvas de P.
scalare alimentados com A. salina enriquecida com E. faecium em três concentrações distintas (T1:
1,2 x 104; T2: 1,2 x 106 T3: 1,2 x 108 UFC.mL-1) e controle (C-Artemia sem enriquecimento)
durante a larvicultura.
CF (mm)

PF (mg)

B (mg)

GP (mg)

TCEp (%)

TCEc (%)

U (%)

Kr

S (%)

C

13,48±0,35 a

38±1,1 b

420±178 c

37±1,1 b

24,2±0,17 b

5,74±0,03 a

66.0±16,2 a

0,99±0,02 a

72,0±8,5 b

T1

13,47±0,32 a

39±1,2 b

512±196 b

37±1,2 b

24,4±0,18 b

5,71±0,16 a

75,8±12,4 a

0,99±0,02 a

84,5±12,5 a

T2

13,83±0,44 a

42±1,3 a

613±202 a

41±2,1 a

25,0±0,32 a

5,90±0,20 a

78,1±15,0 a

1,00±0,01 a

92,0±9,4 a

T3

13,86±0,48 a

41±1,7 a

628±219 a

40±2,8 a

24,8±0,40 a

5,77±0,23 a

76,2±14,8 a

0,99±0,01 a

95,5±8,8 a

*Os valores (média ± desvio padrão) nas colunas com letras diferentes, diferenciam estatisticamente pelo teste tukey
(p<0,05). CF (comprimento final), PF (peso final), B (biomassa), GP (ganho de peso), TCEp (taxa de crescimento
específico para peso) TCEc (taxa de crescimento específico para crescimento), U (Uniformidade), Kr (Fator de
condição relativo) e S (sobrevivência).

A Artemia salina. é um dos alimentos mais utilizados na larvicultura de peixes marinhos e
continentais, sendo sua maior vantagem, a praticidade na obtenção de náuplios e metanáuplios após
a eclosão de cistos (LIM et al., 2003). O náuplio é mais eficiente no fornecimento de nutrientes para
as larvas de peixes, pois contem maiores reservas endógenas de energia, apresentam ainda, uma
vantagem adicional, por serem filtradores de substâncias adicionadas na água são considerados
bioencapsuladores (SORGELOOS et al., 2001). Neste último caso, ideal para a suplementação antes
de serem ministradas às larvas, como o caso do enriquecimento com probiótico.
O presente estudo demostrou que a suplementação de Artemia salina com a bactéria
probiótica (Enterococcus faecium), afetou positivamente o desempenho produtivo como peso final,
biomassa, taxa de crescimento em peso e sobrevivência das larvas de acará bandeira (P. scalare).
Estudos realizados com a espécie ornamental green terror (Aequidens rivulatus), demostraram que
os peixes alimentados com a dieta contendo o probiótico (Pediococcus acidilactici)
apresentaram maiores valores de peso final (3,25 ± 0,065 g), ganho de peso (830,94 ± 9,46%),
melhor taxa de crescimento específico TCE (3,53 ± 0,02% / dia) e melhores taxa de conversão
alimentar (1,45 ± 0,011), e a sobrevivência teve uma taxa de 100%, em comparação com as de
outras dietas experimentais sem o probiótico (NEISSI et al., 2013). Em estudo com bioencapsulado
de A. salina com o probiótico (Bacillus subtilis), observou-se melhora no desempenho zootécnico
de larvas de matrinxã, (Brycon amazonicus). Os valores em ganho de peso dos peixes do T5,0 (5,0
g L-1 de cultivo de A. salina ou 5,0 g kg-1 de ração) apresentaram médias de peso superiores GP
(70,37 mg), quando comparado com os animais dos outros tratamentos e do controle, sem
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probiótico, entretanto não demostrou efeito positivo quanto a sobrevivência das larvas, com valores
abaixo de 2,78% para os tratamentos com suplementação e 3,61%, no tratemento controle, sem
probióticon (DIAS et al., 2011).
Um dos benefícios com suplementação com probióticos na alimentação de larvas, é seu efeito
sobre a saúde dos animais, (AZEVEDO et al., 2016). Segundo Avella et al. (2009), o probiótico tem
atuação direta sobre o sistema imune dos peixes como, em seus estudos, foi observado melhores
níveis de cortisol (hormônio relacionado ao estresse), mediante a adição de probiótico
(Lactobacillus rhamnosus) no alimento e na água de cultivo. O estresse pode ativar o sistema
nervoso e causar reações humorais diversas (AVELLA et al. 2010).

4- CONCLUSÃO
O uso de A. salina enriquecida com a bactéria probiótica E. faecium na concentração de 106
UFC.mL-1 proporcionou a modulação da microbiota intestinal, aumento no desempenho produtivo e
sobrevivência das larvas de P. scalare.
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RESUMO: O pescado é a principal fonte de proteína da população na tríplice fronteira amazônica.
Realizar a análise de mercado, análise sensorial e intenção de compras foram os objetivos deste
trabalho. Os peixes utilizados no experimento foram adquiridos em feiras de Tabatinga e
processados na Unidade de Beneficiamento do Pescado/SEPROR. Foram aplicados 50
questionários a consumidores para análise de mercado e 60 consumidores para análise sensorial de
filé, fishburguer, linguiça, piracuí, almôndega e empanado a através de um teste de escala hedônica
de 9 pontos de atitude e intenção de compras através de um teste de escala de atitude de 5 pontos. A
pesquisa mostrou que o perfil do consumidor de pescado são pessoas adultas, brasileiros, casados,
empregados e liberais, residem com cinco pessoas, renda mensal acima de quatro salários mínimos
e escolaridade ensino médio completo. Todos os produtos apresentados tiveram na maioria
avaliação de gostei muitíssimo e gostei muito, a intenção de compras foram que certamente
compraria e possivelmente compraria. Moradores da tríplice fronteira não conheciam os diferentes
produtos beneficiados de peixes amazônicos e esta pesquisa obteve boa aceitação, sendo uma opção
de renda para o microempreendedor e garantia de mercado na região da tríplice fronteira
amazônica.
Palavras-chave: Tecnologia, comércio, peixes, consumidor e renda.

ABSTRAT: Fish is the main source of protein for the population on the triple Amazon border.
Performing market analysis, sensory analysis and purchase intention were the objectives of this
work. The fish used in the experiment were purchased at Tabatinga fairs and processed at the Fish
Processing Unit / SEPROR. 50 questionnaires were applied to consumers for market analysis and
60 consumers for sensory analysis of fillet, fishburger, sausage, piracuí, meatball and breaded to
through a 9 point hedonic scale test of attitude and buying intention through a 5 point attitude scale.
The survey showed that the consumer profile of fish are adults, Brazilians, married, employed and
liberals, live with five people, monthly income above four minimum wages and complete high
school education. All of the products presented were mostly very liked and very liked, the intention
of purchases were that would certainly buy and possibly buy. Residents of the triple frontier did not
know the different products benefited from Amazonian fish and this research was well accepted,
being an income option for the microenterprise and market guarantee in the triple frontier region of
the Amazon.
Key words: Technology, commerce, fish, consumer and income.
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1- INTRODUÇÃO
No Brasil, o consumo de pescados ainda é muito baixo, sendo inferior ao recomendado pela
Organização Mundial de Saúde que é de 12 kg/hab/ano (GODOY et al., 2010). A indústria de
pescado tem investido no desenvolvimento de novos produtos utilizando tecnologias alternativas
para agregar valor aos pescados (BARRETO; BEIRÃO, 1999).
O pescado é uma importante parte da dieta diária de muitos países, contribuindo com ¼ da
oferta mundial de proteína de origem animal (JOSUPEIT, 2004). Contudo, como mencionado por
Parmigiani e Torres (2005), o Brasil apresenta um dos mais baixos índices de consumo de pescado.
Este fato se explica, não só por problemas na distribuição e comercialização, como também muitas
vezes pela falta do hábito de consumo, gerado em parte pela ausência de praticidade no preparo.
O setor pesqueiro brasileiro está no rol das atividades do setor primário de grande
importância econômica. No entanto, há ainda poucas informações de cunho técnico e econômico
que possam ajudar no planejamento e consequente crescimento da atividade. “A falta de indicadores
econômicos gera um alto grau de incerteza para o desenvolvimento da atividade pesqueira.”
(CALDERÓN, 2003).
Segundo Carneiro et al.(1999), atualmente não existe um modelo adequado de produtividade
e viabilidade econômica para cultivos e pesca no Brasil. Diante dessas informações apreende-se que
o mercado potencial torna o investimento no setor pesqueiro bastante interessante, porém persiste
uma dúvida colocada aqui como o problema levantado por este trabalho: os valores recebidos nas
vendas alcançam uma rentabilidade compatível com os investimentos e o gerenciamento que o
empreendimento exige?
Desta forma, devem ser estudadas estratégias que busquem a popularização e aumento do
consumo desses produtos, além da agregação de valor e aumento de rentabilidade das empresas.
Um dos principais métodos considerados devem ser as formas de processamento da carne do
pescado, buscando não somente a forma eviscerada ou em filés, mas também produtos mais
elaborados ou pré-prontos como salgados, defumados, enlatados, embutidos, reestruturados e
fermentados. Sobretudo, deve ainda ser considerado o aproveitamento dos resíduos tanto para a
produção de farinha, silagem e óleo, quanto para o curtimento das peles (BOMBARDELLI et al.,
2005).
Na região do Alto Solimões, o consumo de pescado beneficiado ainda é baixo, com exceção
das salgas. O baixo consumo está ligado a fatores culturais e níveis de renda. Apesar da
conscientização do ótimo valor nutricional do pescado, sua disponibilidade ao consumidor não
acompanha a demanda. É necessária, portanto, a implementação de práticas de conservação e
preparo destes gêneros, incluindo peixes de menor porte (MARENGONI et al., 2009).
Em vista disso, esta pesquisa realizou a análise de mercado da produção dos produtos
beneficiados de peixes amazônicos (bagres e peixes de escamas), já que a análise do mercado
permitiu conhecer de perto o ambiente onde o produto se encontra, os produtos concorrentes e o
perfil do consumidor; e assim encontrar formas de incentivar o consumo destes novos produtos.
Por isso que, foi realizada uma analise sensorial e a intenção de compra no mercado local,
que são fundamentais para andamento da pesquisa. A análise sensorial é um conjunto de métodos
usados para medir, analisar e interpretar reações e características dos alimentos, os quais são
percebidos pelos órgãos dos sentidos. (DUTCOSKY, 1996)
Este estudo realizou o beneficiamento da carne e aproveitamento de resíduos do pescado das
espécies amazônicas oriundas da pesca artesanal (bagres, peixes com escamas e outros), gerando
valor agregado, com a obtenção de produtos comestíveis como: filé, fishburguer, linguiça, piracuí,
almondegas e empanado; e servirá de base para incentivos ao micro empreendedorismo e
empresários investirem na região do Alto Solimões.
Scorvo Filho et. al (1998) citam que as taxas de retorno e de lucratividade de derivados de
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pescado são altas, comparativamente às de outras opções de investimento, enquanto a mudança do
hábito alimentar a favor do pescado tem estimulado a produção de peixes in natura e
industrializados. Porém, a falta de indicadores econômicos gera um alto grau de incerteza para o
desenvolvimento desta atividade (CALDERÓN, 2003).
Elaborar produtos beneficiados a partir de peixes amazônicos, realizar análise sensorial dos
produtos a base de pescado e verificar aceitação e viabilidade econômica no mercado e o estudo de
mercado consumidor foram os objetivos deste trabalho. Foram fundamentais para estar
adequadamente preparado em termos de estrutura física, recursos humanos e capital financeiro para
a operação de indústria de beneficiamento de pescado e um possível investimento na região do Alto
Solimões.
2- MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada no município de Tabatinga, no Amazonas entre os meses de julho
de 2017 a dezembro de 2018. O município está localizado a Oeste do Estado do Amazonas, na
margem esquerda do rio Solimões (coordenadas geográficas 04º 15’ 09” S e 69º 56' 17" W) e possui
64.488 habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística realizada em
2018 (IBGE, 2018). A localização na tríplice fronteira Brasil-Colômbia-Peru limita-se via terrestre
com a cidade de Letícia, na Colômbia e, via fluvial, com a cidade de Santa Rosa, no Peru.

Figura 1. Município de Tabatinga na Tríplice Fronteira Brasil-Colômbia-Peru.

Perfil do consumidor de pescado
A análise de mercado é um dos componentes mais importantes relacionados ao marketing de
uma organização. Ela apresenta o entendimento do mercado da empresa, seus clientes, seus
concorrentes e quanto à empresa conhece, em dados e informações, o mercado onde atua. Assim,
como forma de conhecer o perfil do consumidor de produtos beneficiados de peixes amazônicos,
foram aplicados questionários a 50 pessoas, quando estas estavam por realizar suas compras nos
maiores supermercados da região, que são fornecedoras de produtos congelados. Os dados obtidos
foram: idade, sexo, nacionalidade, estado civil, profissão, escolaridade e renda. Tabulados com o
auxílio do Programa Microsoft Excel® e apresentados em forma de gráficos e tabelas.
Análise sensorial e aceitação de mercado
Os pescados e ingredientes para realização dos produtos foram adquiridos na Feira
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Municipal de Tabatinga, sendo preferencialmente espécies de baixo valor comercial.
Para aquisição do pescado fresco foi realizado uma avaliação sensorial utilizando os critérios
de qualidade para pescado fresco: escamas aderidas, olhos transparentes e brilhantes ocupando toda
cavidade, brânquias de cor vermelha e ausência de muco, odor característico, e consistência firme.
Os exemplares que não apresentarem um aspecto visual correspondente serão descartados.
Os peixes foram processados na Sala de Beneficiamento do Pescado de Tabatinga de acordo
com as seguintes etapas de processamento: Obtenção do filé e pasta base, elaboração do
hambúrguer de peixe, linguiça de peixe, piracuí, almondegas e empanado.
O preparo do filé e elaboração do fishburguer (hambúrguer de peixe) foi segundo o método
de Da Silva et al (2012), a linguiça foi processada segundo Ferreira et al (2002), o piracuí foi
processado segundo o método Peixoto Castro (1999), a almondega foi processada segundo o
método de Gobbo e Henry (2010) e os empanados foram processados segundo o método segundo
de Bonacina e Quieroz (2007).
Foram avaliados do filé, hambúrguer de peixe, linguiça, piracuí, almondegas e empanado os
tributos: aparência, aroma, cor, sabor, textura e aceitação global. A análise sensorial ocorreu através
de um teste de escala hedônica de 9 pontos de atitude com as alternativas 1 = desgostei muitíssimo;
2 = desgostei muito; 3 = desgostei regular; 4 = desgostei ligeiramente; 5 = indiferente; 6= gostei
ligeiramente; 7=gostei regularmente, 8= gostei muito e 9=gostei muitíssimo.
Foram avaliados a intenção de compra do filé, hambúrguer de peixe, linguiça, piracuí,
almondegas e empanado através de um teste de escala de atitude de 5 pontos com as alternativas 1 =
certamente não compraria; 2 = possivelmente não compraria; 3 = talvez comprasse / talvez não
comprasse; 4 = possivelmente compraria e 5 = certamente compraria (DUTCOSKY, 2011).
A exposição dos produtos elaborados e a análise sensorial dos provadores em relação aos
produtos de pescado foi através de um teste aplicado a 60 consumidores não treinados escolhidos
aleatoriamente entre servidores e estudantes durante as programações do evento de Ciência e
Tecnologia do Instituto Federal do Amazonas Campus Tabatinga.
Análise Viabilidade econômica
As ferramentas a serem utilizadas nesse estudo foram: a observação direta, análise de
documentação contábil, entrevista e história de vida microempreendedor individual, sendo os
indicadores numéricos resultantes dos cálculos de viabilidade econômica da atividade de produtos
de pescado em questão, calculados por meio dos indicadores econômicos, sendo estes:
Investimentos, depreciação, ponto de equilíbrio, receita bruta, custos fixos, operacional total e custo
de produção.

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Este trabalho identificou o perfil social dos consumidores de produtos beneficiados de
pescados. Os dados mostraram que 98% dos entrevistados são adultos (> 18 anos). Em relação ao
gênero, 46% dos entrevistados são do sexo feminino e 54% do sexo masculino. Quanto à
nacionalidade dos entrevistados, e como uma característica da região, 74% dos entrevistados são
brasileiros, 4% são peruanos e 22% são colombianos. A naturalidade dos entrevistados também
descreve a característica da população tabatinguense que é a presença de pessoas de outras regiões
do país (20%), outros países (26%) (Figura2).
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Figura 2: Naturalidade dos entrevistados consumidores de pescado beneficiado.

Em relação ao estado civil, 38% são casados, 38% são solteiros e 14% se distribuem em
situações de separados, viúvos e que apenas namoram. Quanto a fonte de renda, 46% dos
entrevistados possuem emprego formal, 40% são profissionais liberais e autônomos e 14%
declararam que estavam desempregados.
Ainda em relação ao perfil do consumidor, 40% dos entrevistados moram em residências
com 5 pessoas, 28% moram em residências com 4 pessoas, 12% em residências com 3 pessoas,
14% em residências com 2 pessoas e 6% sozinhas. A renda mensal dos consumidores são de 28%
até um salário mínimo e 30% recebem acima de quatro salários mínimos. Quanto a escoladiade,
40% dos entrevistados possuem o Ensino Médio completo.
Quanto à frequência de consumo de carne de peixe, frango e bovina, a figura 3 mostra que o
consumo de peixe dos entrevistados foi: uma vez por semana 34%, duas vezes por semana 26%,
três vezes por semana 18%, mais de três vezes por semana 16% e todos os dias 6%. O consumo de
frango dos entrevistados foi: uma vez por semana 14%, duas vezes por semana 34%, três vezes por
semana 26%, mais de três vezes por semana 22% e todos os dias 4%. O consumo de carne bovina
dos entrevistados foi: uma vez por semana 34%, duas vezes por semana 38%, mais de três vezes por
semana 12%, três vezes por semana 8%, não consome 6% e todos os dias 2%.

Figura 3: Frequência de consumo de carne de peixe, frango e bovina da população em Tabatinga/AM.

Quanto à compra de um produto alimentício, os entrevistados levam em consideração a
qualidade do produto 82%, preço do produto 16% e validade do produto 2%. Ao serem
questionados se o peixe é um alimento saudável e nutritivo, ese incluiriam na sua alimentação
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novos produtos derivados de peixe, todos responderam SIM. Mas, o consumo de pescado na região
é baixo porque 67% dos consumidores não encontram peixes de boa qualidade, tratados e
eviscerados, dificuldade na preparação do peixe/falta de praticidade no preparo e preços altos. Os
restantes responderam que falta de peixes congelados em supermercados 13%; escassez de peixes
preferenciais 10% e pela falta da higiene e manipulação dos peixes no mercado 10%.
Quando questionados se os entrevistados já provaram produtos derivados de peixes
amazônicos, o resultado foi de não 78% e sim 22%. Quantos aos que já provaram produtos
derivados de peixes amazônicos, os produtos foram: 46% fishburguer, 23% piracuí, 15%
almôndega, 8% empanado de pirarucu 8% e todos os produtos (Figura 4). O local onde degustaram
foram na Feria Empresarial Sebrae, IFAM, Porto Novo Pescados e Festival Pirarucu de Ouro.

Figura 4: Produtos derivados de peixes amazônicos provados por
consumidores na região da tríplice fronteira.

Na análise sensorial, foram utilizados 5 espécies de peixes no experimento, sendo a traíra,
piru e curimatã para os produtos almondegas e fishburguer, o bacú para os produtos filé, linguiça e
empanado, e o bodó para o piracuí. O Piau (Leporinus fasciatus) é a espécie que apresentou o
melhor rendimento de carcaça e a melhor indicada para elaboração dos produtos de beneficiamento
do pescado.
Tabela 1: Rendimento de filé das espécies de peixes para elaboração dos produtos.
N° Peixes

Peso (kg)

Peso Filé (kg)

TRAÍRA Hoplias malabaricus
PIAU Leporinus fasciatus

Espécie

11
5

5,450
1,829

1,908
0,771

Rendimento (%)
35,01
42,15

CURIMATÃ Prochilodus nigricans

11

3,419

1,185

34,66

BACÚ Pterodoras granulosus

15

48,27

7,92

16,41

BODÓ Liposarcus pardalis

57

12,29

2,07

16,84

O filé sem espinha obteve avaliação de gostei muitíssimo (30%) e gostei muito (64%), a
intenção de compra foi certamente compraria (44%) e possivelmente compraria (42%). O
fishburguer obteve avaliação de gostei muitíssimo (55%) e gostei muito (33%), a intenção de
compra foi certamente compraria (72%) e possivelmente compraria (23%). A linguiça obteve
avaliação de gostei muitíssimo (67%) e gostei muito (32%), a intenção de compra foi de certamente
compraria (68%) e possivelmente compraria (27%). O piracuí obteve avaliação de gostei
muitíssimo (57%) e gostei muito (35%), a intenção de compra foi certamente compraria (67%) e
possivelmente compraria (22%). A almôndega obteve avaliação de gostei muitíssimo (68%) e
gostei muito (28%), a intenção de compra foi certamente compraria (77%) e possivelmente
compraria (22%). O empanado obteve avaliação de gostei muitíssimo (72%) e gostei muito (28%),
a intenção de compra foi certamente compraria (83%) e possivelmente compraria (15%).
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Tabela 2: Teste de aceitação sensorial do filé marinado de peixe.
Nota
Cor (%)
Aroma (%)
Textura (%)
Sabor (%)
Aceitação global (%)
6*6
2,00
6,00
2,00
0,00
0,00
7*7
10,00
14,00
8,00
16,00
6,00
8*8
56,00
42,00
34,00
48,00
64,00
9*9
32,00
38,00
56,00
36,00
30,00
*6
gostei ligeiramente; *7gostei regularmente, *8gostei muito; *9gostei muitíssimo
Tabela 3: Teste de aceitação sensorial do fishburguer.
Nota
Cor (%)
Aroma (%)
Textura (%)
Sabor (%)
Aceitação global (%)
2*2
1,49
1,49
1,49
1,49
1,49
3*3
1,49
0,00
0,00
0,00
0,00
4*4
1,49
2,99
0,00
0,00
0,00
5*5
0,00
0,00
4,48
2,99
1,49
6*6
4,48
2,99
4,48
0,00
1,49
7*7
8,96
16,42
13,43
8,96
8,96
8*8
37,31
26,87
23,88
19,40
32,84
9*9
44,78
49,25
52,24
67,16
53,73
*2
desgostei muito; *3desgostei regular; *4desgostei ligeiramente; *5indiferente; *6gostei ligeiramente;
*7
gostei regularmente, *8gostei muito; *9gostei muitíssimo
Tabela 4: Teste de aceitação sensorial da linguiça de peixe.
Nota
Cor (%)
Aroma (%)
Textura (%)
Sabor (%)
Aceitação global (%)
6*6
1,67
1,67
0,00
0,00
0,00
7*7
10,00
8,33
5,00
5,00
1,67
8*8
33,33
40,00
45,00
36,67
31,67
9*9
55,00
50,00
50,00
58,33
66,67
*6
gostei ligeiramente; *7gostei regularmente, *8gostei muito; *9gostei muitíssimo
Tabela 5: Teste de aceitação sensorial do piracuí (farinha de peixe).
Nota
Cor (%)
Aroma (%)
Textura (%)
Sabor (%)
Aceitação global (%)
5*5
3,33
0,00
0,00
0,00
0,00
6*6
6,67
1,67
3,33
0,00
0,00
7*7
16,67
20,00
10,00
10,00
8,33
8*8
35,00
41,67
28,33
33,33
35,00
9*9
38,33
36,67
58,33
56,67
56,67
*5
indiferente; *6gostei ligeiramente; *7gostei regularmente, *8gostei muito; *9gostei muitíssimo
Tabela 6: Teste de aceitação sensorial da almôndega de peixe.
Nota
Cor (%)
Aroma (%)
Textura (%)
4*4
1,49
0,00
0,00
5*5
1,49
2,99
1,49
6*6
2,99
1,49
4,48
7*7
7,46
13,43
4,48
8*8
22,39
26,87
26,87
9*9
64,18
55,22
62,69
*4
desgostei ligeiramente; *5indiferente; *6gostei ligeiramente;
*9
gostei muitíssimo
Tabela 7: Teste de aceitação sensorial do empanado de peixe.
Nota
Cor (%)
Aroma (%)
Textura (%)
7*7
5,00
6,67
8,33
8*8
28,33
38,33
35,00
9*9
66,67
55,00
56,67
*7
gostei regularmente, *8gostei muito; *9gostei muitíssimo

Sabor (%)
Aceitação global (%)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,48
4,48
22,39
28,36
73,13
67,16
*7
gostei regularmente, *8gostei muito;

Sabor (%)
1,67
28,33
70,00

Aceitação global (%)
0,00
28,33
71,67

7
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O produto que obteve a maior pontuação na análise sensorial foi almôndega no atributo
sabor com 73,13% com a nota 9 (gostei muitíssimo). No atributo aceitação global, o empanado
obteve 71,63% com nota 9 (gostei muitíssimo). O item filé marinado obteve a menor pontuação na
aceitação global com 30% com nota 9 (gostei muitíssimo).
A intenção de compra com as pessoas que degustaram e avaliaram os produtos foi muito boa
em uma grande porcentagem, sendo o empanado com 83,33% e almondega com 76,12% com
interesse que certamente compraria se tivesse no mercado, demonstrando assim que estes produtos
beneficiados com carne de pescado vão ter um mercado potencial e uma boa aceitação do
consumidor final.
Tabela 8: Intenção de compras dos produtos
Nota
Filé
Fishburguer
Almôndega
Linguiça
Empanado
Piracuí
1*1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,67
2*2
2,00
1,49
0,00
0,00
0,00
1,67
3*3
12,00
4,48
1,49
5,00
1,67
8,33
4*4
42,00
22,39
22,39
26,67
15,00
21,67
5*5
44,00
71,64
76,12
68,33
83,33
66,67
1
certamente não compraria; 2possivelmente não compraria; 3talvez comprasse / talvez não comprasse;
4
possivelmente compraria; 5certamente compraria

Para o incentivo ao microempreendedor individual, apresentamos dados para viabilidade
econômica dos produtos apresentados anteriormente. Os custos fixos foram de R$ 2.941,00 (ano
2018), isso significa custo diário de 113,15 R$/dia em 26 dias trabalhados.
Tabela 9: Custos Fixo para microempreendedor iniciar as
atividades para elaboração de produtos de pescado (ano 2018).
Itens
Mês
Mão-de-obra
937,00
Pro labore
937,00
Aluguel
700,00
Imposto Simples Nacional
47,85
Custos administrativos (2%)
320,00
TOTAL (CF)
2941,85
Tabela 10: Custos total de produção por unidade e ponto de equilíbrio mensal para inicio de lucratividade dos
produtos beneficiados de peixes amazônicos (ano 2018).
Produtos
Fishburguer
Almôndega
Linguiça
Empanado
Filé marinado
Piracuí

Peso (g)
comercialização
(Und.)
50
30
70
40
100
1.000

Custos
Variáveis
(R$/Und.)
0,77
0,40
1,09
0,57
1,49
25,45

Custo Total
Produção
(Und.)
1,01
0,63
1,67
0,81
1,64
44,56

Preço venda
(50% lucro)
(R$)
1,51
0,95
2,51
1,21
2,47
66,84

Ponto de
Equilíbrio
(Und.)
8.667
8.667
3.467
8.667
13.867
84

Produção/
mês (Und.)
13.000
13.000
5.200
13.000
20.800
104

Em relação aos custos e lucratividade, a tabela 10 mostra que todos os produtos são viáveis
economicamente e sugerimos lucro de 50% em cada produto, pois há concorrência de preço com
produtos similares de frango, suínos e bovinos nos supermercados locais. Mesmo assim, mostra
como esta atividade pode gerar renda e emprego para tríplice fronteira. Os custos variáveis para
cada produto foram 0,77, 0,40, 1,09, 0,57, 1,49 e 25,45 (R$) reais respectivamente por unidade.
Nos supermercados da tríplice fronteira, não existem produtos derivados de peixes
amazônicos, mas sim produtos similares de aves, bovinos e suínos, de diferentes marcas como:
Sadia®, Perdigão®, Aurora®, Seara®, Friboi®, Nat®, Frimesa®, Natura carne®, Palatare® e
Oderich®. Encontrado apenas bolinho de bacalhau congelado que é uma espécie do marinha e filé
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de tilápia vindas de Bogotá-CO. Assim, o mercado local para peixes amazônicos beneficiados está
em aberto e garantia de mercado, e melhor sem concorrência.
Há necessidade um bom administrador para nortear, melhorar a gestão interna e com foco na
redução de custos e aumento de produtividade. Como consequência isso aumentaria os rendimentos
beneficiando toda a atividade e os colaboradores. Os resultados econômicos mostram-se favoráveis
à atividade, sendo a receita bruta anual de R$ 122.464,96 e o retorno líquido, R$ 40.821,65. Os
indicadores econômicos mostram viabilidade do investimento num horizonte de quatro anos: Taxa
Interna de Retorno 51%, e que o sistema estudado é bastante sensível a variações no preço de
venda, insumos, e valor da mão de obra.
Estudo de viabilidade econômica e financeira inclui sempre algum grau de incerteza, que
mesmo podendo ser reduzido através de detalhados estudos de mercado, nunca deixa de existir.
Para ultrapassar esta situação, de forma a que as conclusões do estudo apresentem maior margem de
segurança, é habitual estabelecer mais do que um cenário: geralmente um cenário realista (base ao
estudo), um pessimista, e um otimista. (SANTOS et al., 2011).
Uma opção diferente seria Incubadora ou Empresas Jr. estudantis para analisar e propor
melhorias quanto ao beneficiamento, incrementar uma eficiente programação da produção,
buscando a redução dos custos com estoque e desperdícios de tempo e matéria prima. Outro item
importante seria o beneficiamento das vísceras e resíduos do pescado para aumento do faturamento
(BOECHAT et al., 2005). Esse controle poderia ser implantado com um software simples para
visualização do fluxo de caixa real, além de controle de estoques e até simulações de tratamento de
acordo com a quantidade de produção.
4- CONCLUSÃO
O pescado, devido as suas propriedades nutricionais e proteicas, tem uma boa aceitação,
especialmente para o mercado de novos produtos beneficiados a partir das espécies amazônicas
como o fishburguer, almôndega, linguiça, empanado, filé e piracuí.
A análise sensorial demonstrou que os produtos desenvolvidos neste trabalho apresentaram
uma boa aceitação, destacando o empanado com 71,7% de aceitação global. E caso eles fossem
comercializados, provavelmente eles teriam um bom mercado consumidor, sendo que o empanado
teve uma aceitação superior, uma vez que 83,3% dos consumidores responderam que certamente
comprariam. Sendo os produtos recomendados para o micro empreendedor individual.
Por isto, apresentamos um modelo para empresa processadora e comercializadora de
pescado, trazendo inovação e tecnologia, gerando um impacto econômico, social e ambiental na
tríplice fronteira amazônica para a geração de renda, emprego e segurança alimentar.
É muito importante implantar no IFAM Campus Tabatinga um laboratório de Tecnologia
do Pescado e uma Incubadora de Empresas, devido especialmente ao potencial que tem a nossa
Região nos Recursos Pesqueiros e pela grande oportunidade desta Tríplice Fronteira para criar
empresas produtivas e competitivas que gerarão um grande desenvolvimento social, econômico e
ambiental a nível local, regional, nacional e internacional para o nosso Brasil.
5- AGRADECIMENTOS
Ao Porto Novo Pescados, ao Núcleo de Pesquisas Aplicada a Pesca e Aquicultura – NUPA e
ao Instituto Federal de Educação, Ciência Tecnologia do Amazonas – IFAM Campus Tabatinga
pelos recursos, suporte técnico, laboratório e infraestrutura básica.
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RESUMO: O presente estudo tem como objetivo caracterizar as assembleias de zooplânctons
presentes ao longo do litoral Maranhense. Foram realizadas coletas no litoral do Maranhão, com o
auxilio do navio Ciências do Mar II. As coletas das assembleias de zooplâncton foram realizadas
com uma rede de plâncton cônico-cilindrica com malha de abertura de 120 µm, as amostras foram
dispostas em frascos foscos e fixadas em formalina a 4%. As assembleias zooplanctônica
encontradas no litoral maranhense está representada por 65 táxons, sendo distribuídos,
principalmente, calanoida, cyclopiada e harpaticoida em maior abundância.
Palavras-chave: Coleta; Táxons; Zooplanctônica

ABSTRAT: The present study aims to characterize the zooplankton assemblages present along the
Maranhense coast. Samples were collected on the coast of Maranhão, with the aid of the ship
Sciences of the Sea II. The zooplankton assemblages were collected with a 120 µm conicalcylindrical plankton net, the samples were placed in frosted flasks and fixed in 4% formalin. The
zooplankton assemblages found in the coast of Maranhão are represented by 65 taxa, being
distributed mainly calanoid, cyclopiada and harpaticoida in greater abundance.
Key words: Collected; Taxa; Zooplankton
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1- INTRODUÇÃO
As regiões tropicais do oceano são reconhecidas como sendo de baixa produtividade
primária, mas existem condições de caráter local que podem determinar em certas áreas uma
riqueza potencial bem superior à média geral. Como um dos constituintes do segundo nível da
cadeia trófica, o zooplâncton é um dos elementos determinantes do nível de produção secundaria e,
por esse motivo, informações sobre sua distribuição, variedade e abundância são muito importantes
para o desenvolvimento da pesca comercial (MACHADO et al., 1980). A maioria dos filos animais
conhecidos, do maior ao menor, possui representantes no zooplâncton (SANTOS, 2009), entre eles,
destacam-se os Filos de Cnidaria, Ctenophora, Mollusca, Annelida, Arthropoda, Chaetognatha, bem
como membros do Filo Chordata. O estudo do zooplâncton pode ajudar no monitoramento dos
efeitos poluidores de despejos domésticos e industriais (ADEMA, 1979), pois esses organismos
possuem grande sensibilidade ambiental e respondem a diversos tipos de impactos, tanto pela
alteração na sua quantidade como na composição e diversidade da comunidade (COELHOBOTELHO, 2002). Eles apresentam espécies bioindicadoras, fornecendo dados relevantes sobre
processos que interagem no meio, sendo influenciados pelas condições abióticas e bióticas
(NEUMANN-LEITÃO et al., 1991).
Zooplâncton é um termo genérico para um grupo de animais de diferentes categorias
sistemáticas que inclui representantes da maioria dos filos de animais, e tem como característica
comum, a massa de água como seu habitat principal (ESTEVES, 1998). O estudo do zooplâncton é
fundamental, pois enquanto o fitoplâncton produz a matéria orgânica pela fotossíntese, o
zooplâncton constitui um elo importante entre o fitoplâncton e o bacterioplâncton e os níveis
tróficos superiores (BUSKEY, 1993). Um dos aspetos fundamentais sobre a biologia do
zooplâncton e que devem ser considerados nos estudos de campo, são os padrões de migração
vertical, sendo o mais comum o denominado “padrão normal”, no qual o zooplâncton permanece
nas camadas superiores durante a noite para se alimentar e migra para camadas mais profundas
durante o dia para evitar a predação (BAYLY, 1986 apud. LIU et. al., 2003).
Em termos ecológicos, o zooplâncton tem uma posição chave nas teias tróficas, por estar
composto em sua maioria por organismos fagotróficos e herbívoros, como elo entre os produtores
primários planctônicos (fitoplâncton) e os níveis tróficos superiores, tanto através da alça
microbiana (AZAM et. al., 1983), quanto na teia trófica clássica, sendo chave para o equilíbrio dos
ecossistemas. Da mesma forma que outros grupos planctônicos, o zooplâncton apresenta tanto os
grupos que respondem rapidamente às variações ambientais de curta e média escala temporal,
quanto grupos que são exclusivos de certas condições ambientais, sendo bons indicadores tanto da
qualidade ambiental do ambiente quanto de massas de água (VALIELA, 1995).
Segundo Almeida et al. (2006), o litoral maranhense foi dividido em três grandes áreas: Área
1 (Litoral Ocidental), estende-se desde a foz do Rio Gurupi até a margem oeste do Golfão
Maranhense, no município de Alcântara, compreendendo as Reentrâncias Maranhenses; Área 2
(São Luís), compreendendo os portos situados na Ilha de São Luís; Área 3 (Litoral Oriental), da
margem leste do Golfão Maranhense até a foz do Rio Parnaíba, compreendendo a região dos lençóis
maranhenses. A economia do Estado do Maranhão está muito ligada ao mar e a navegação teve um
papel histórico importante na ocupação desse território, bem como na sua evolução social,
econômica, cultural e nos hábitos e costumes de sua população. Aproximadamente 150 mil
pescadores no Estado sobrevivem hoje da atividade de pesca (SEAP, 2006). Dessa forma, o
presente estudo tem como objetivo caracterizar as assembleias de zooplâncton presentes ao longo
do litoral Maranhense.
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2- MATERIAL E MÉTODOS
Descrição da área
O litoral do Estado do Maranhão estende-se desde a foz do rio Gurupi, no noroeste, até ao
delta do rio Parnaíba, no nordeste, perfazendo um total de 640km de costa. Apresenta duas zonas
distintas separadas pelo Golfão Maranhense. A parte oriental também chamada de litoral nordeste, é
caracterizada por uma linha de costa mais regular, onde se observa maior incidência de cursos
d’água, com uma predominância de formações arenosas conhecidas regionalmente como os lençóis
maranhenses. A parte ocidental, formada por terras baixas, é caracterizada por inúmeras
reentrâncias correspondentes às desembocaduras de inúmeros rios, bem como pela existência de
várias ilhas (FERREIRA-CORREIA, 1986).
Segundo Brandini et al. (1997) é uma região oceânica dominada por águas quentes, salinas e
oligotróficas e sua região nerítica sob forte influência de grandes aportes de água doce, sedimentos
e nutrientes (Delta do Parnaíba, Golfão Maranhense e Rio Amazonas), com uma plataforma
continental larga.
Amostragem e Análise de dados
O material do estudo foi coletado no período de 14 e 15/08/2019, a bordo do Navio Ciências
do Mar II, ao longo do litoral maranhense. As coletas do zooplâncton foram realizadas com a
utilização de uma rede de plâncton cônico-cilíndrica com malha de 120 µm, as amostras foram
dispostas em frascos e fixadas em formalina a 4%.
As amostras foram transportadas para o Laboratório de Biologia Pesqueira da Universidade
Estadual do Maranhão (Biopesc/UEMA) levando para análise por meio de microscopia óptica. Para
o enquadramento taxonômico de Filo, Classe, Ordem e espécies utilizou-se os sistemas de
classificação descritos por Bonecker (2006), volumes 1 e 2 dos catálogos de Boltovskoy (1999) e
Bradford-Grieve e colaboradores (1999).
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
As assembleias zooplanctônicas encontradas no litoral maranhense estão representadas por 65
táxons (Tabela 1).
Tabela 1: Grupo taxonômico do zooplâncton identificados no litoral maranhense.

FILO
FORAMINIFERA

CNIDARIA

CLASSE

ORDEM

ESPÉCIE

Rotaliida (Delage &
Hérouard, 1896)

Globigerinoides sp
Globorotalia spp

Trachymedusae (Haeckel,
1866 1879)

Aglaura sp (Péron & Lesueur,
1810)

Anthoathecata (Cornelius,
1992)

Cytaeis sp Eschscholtz, 1829
Liriope tetraphylla (Chamisso
& Eysenhardt)

Physonectae (Haeckel,
1888)

Agalma sp
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ROTIFERA

Ploima (Hudson and
Gosse,1886)

Brachionus plicatilis (Müller,
1786)

Gastropoda
MOLLUSCA
Bivalvia
Spionida sensu (Rouse &
Fauchald, 1997)
ANNELIDA
Phyllodocida
1962)

(Dales,

Calanoida (Sars, 1903)

ARTHROPODA

Subeucalanus
pileatus
(Giesbrecht, 1888)
Clausocalanus
furcatus
(Brady, 1883)
Centropages furcatus (Dana,
1849)
Undinula vulgaris (Dana,
1849)
Parvocalanus crassirostris (F.
Dahl, 1894)
Paracalanus sp (Boeck, 1865)
Acartia (Acanthacartia) tonsa
(Dana,1849)
Acartia
(Acartia)
danae
(Giesbrecht, 1889)
Acartia
(Odontacartia)
lilljeborgi (Giesbrecht, 1889)
Calanopia americana (F.
Dahl, 1894)
Labidocera fluviatilis (Dahl
F., 1894)
Labidocera sp (Lubbock,
1853)
Pontellopsis regalis (Dana,
1849)
Temora turbinata (Dana,
1849)
Pseudodiaptomus
acutus
(Dahl F., 1894)
Pseudodiaptomus
gracilis
(Dahl F., 1894)
Pseudodiaptomus richardi
Pseudodiaptomus sp
Lucicutia sp (Giesbrecht,
1898)
Phaenna spinifera (Claus,
1863)
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Cyclopoida (Burmeister,
1834)

Harpacticoida (Sars, 1903)

Poicilostomatoida
(Burmeister, 1835)

Decapoda (Latreille, 1803) Lucifer faxoni (Borradaile,
1915)
Euphausiacea
Superordem
peracarida
Calman,1904
Mysida (Boas, 1883)
Amphipoda
(Latreille,
1816)
Isopoda (Latreille, 1817)
Aphragmophora (Tokioka, Sagitta bipunctata (Quoy e
1965)
Gaimard, 1827)
Sagitta
helenae
(Ritterzahony, 1911)
Sagitta sp
Parasagitta tenuis (Conant,
1896)
Flaccisagitta enflata (Grassi,
1881)

CHAETOGNATHA

BRYOZOA

CHORDATA

Oithona
oswaldocruzi
(Oliveira, 1945)
Oithona nana (Giesbrecht,
1893)
Oithona spp
Euterpina acutifrons (Dana,
1848)
Miracia efferata (Dana, 1849)
Ditrichocorycaeus
amazonicus (Dahl F., 1894)
Onchocorycaeus giesbrechti
(Dahl F., 1894)
Oncaea sp (Philippi, 1843)
Hemicyclops sp (Boeck, 1872)

Cheilostomatida
1852)

(Busk, Membranipora sp (Blainville,
1830)

Appendicularia

Oikopleura (Vexillaria) dioica
(Fol, 1872)

Thaliacea

Thalia democratica (Forskål,
1775)

De acordo com a tabela é possível concluir que, o filo de maior representatividade foi dos
Artropodas com as ordens Calanoida (Sars, 1903), Cyclopoida (Burmeister, 1834) e Harpacticoida
(Sars, 1903) sendo as mais abundantes em questão de quantidade .
As espécies pertencentes à subclasse Copépoda, são altamente representativas e abundantes
no zooplâncton, sendo representadas por três Ordens: Cyclopoida, Calanoida e Harpacticoida.
Todas as espécies de Calanoida e a maioria das espécies de Cyclopoida límnicos são planctônicas,
ao passo que uma parte das espécies de Cyclopoida e todas dos Harpacticoida límnicos apresentam
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hábito bentônico. Algumas espécies de copépodos tem ocorrência em tipos variados de corpos de
água, evidenciando grande tolerância às condições ambientais e assim, apresentando ampla
distribuição geográfica (DUSSART, 1969).
Os microcrustáceos da Subclasse Copepoda, são pequenos invertebrados facilmente
reconhecidos pelo seu corpo alongado, possuindo poucos milímetros de comprimento. Estão
presentes em variados ambientes aquáticos, sejam eles de água doce, salobra, salgada e até mesmo
em terras úmidas (DUSSART & DEFAYE, 2001; BOXSHALL & DEFAYE, 2008). Existem cerca
de 2000 espécies descritas, entre marinhas e de agua doce, com hábito alimentar parasítico, sendo
intimamente relacionados às brânquias de peixes para a obtenção de alimento (ROSIM et al.,
2013).
Segundo Hicks et al. (1983) a ordem Harpacticoida é, geralmente, o grupo dominante em
ambientes marinhos bentônicos, podendo ocupar inúmeros diferentes habitats. Esse grupo tem sido
registrado desde águas rasas, até profundidades maiores que 10.000m (BELYAEV, 1972), onde
pode ser observado uma série de adaptações morfológicas (POR, 1964; MONTAGNA, 1982). As
espécies da Ordem Calanoida são, na maioria, melhor adaptadas a ambientes menos impactados,
sejam lóticos ou lênticos, apresentando também um alto grau de endemismo o que as tornam
adequadas ao biomonitoramento do estado trófico e do grau de preservação dos ambientes aquáticos
(MATSUMURA-TUNDISI, 2003; PERBICHE-NEVES et al., 2014).
Neste estudo, copepoda foi o grupo dominante no litoral maranhense, sendo frequentemente
citado como o altamente abundante no zooplâncton (DUSSART, 1969; HICKS et al. 1983), assim
como em outras regiões marinhas (SANT’ANA & BJORNBERG, 2006; BERSANO, 1994;
CORNILS, et al., 2007). Segundo Avila (2009) a diversidade de plânctons é considerada baixa na
região de arrebentação em Tramandaí, Rio Grande do Sul, de acordo com as previsões de Margalef
(1995) e Boltovscoy (1981), de que a diversidade do plâncton é menor na costa de regiões mais
oceânicas e mínimas de estuários, sendo encontradas na zona de arrebentação 28 táxons, enquanto
no litoral maranhense encontrados 65 táxons com riqueza de espécies pertencentes a subclasse
copepoda.

4- CONCLUSÃO
Este estudo contribuiu, de maneira relevante, para servir de base para um maior entendimento
das espécies encontradas no litoral maranhense, sendo possível realizar outros trabalhos para a
identificação de táxons em outra época do ano, assim como na região de praia ou mar profundo,
sendo utilizado para a comparação de dados.
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SITUAÇÃO ATUAL DA PISCICULTURA EM CATIVEIRO NO ESTADO DE
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Ricardo Gomes de Araújo Pereira 1*; Fabiano A. dos Santos2; Erico Secundino
Azevedo3.
ricardo.pereira@embrapa.br. Zootecnista/EMBRAPA CPAF-RO, D.Sc.1 fabianovet2@gmail.com Medico
Veterinário2. Agencia de Defesa Agrosilvipastoril do Estado de Rondônia (IDARON). Medico Veterinário3.
Agencia de Defesa Agrosilvipastoril do Estado de Rondônia (IDARON)

RESUMO: Este estudo teve como objetivo analisar a piscicultura do estado de Rondônia,
procurando descrever a sua situação atual destacando os investimentos no setor e seu
potencial. O estado de Rondônia tem apresentado uma produção de pescado altamente
significativa levando-se em consideração que a cultura vem sendo implantada nos últimos
trinta anos. Rondônia é o maior produtor de peixe em cativeiro do Brasil sendo ainda o
maior produtor da espécie tambaqui (Colossoma macropomum, Cuvier, 1818), e pirarucu
(Arapaima gigasem). Para a realização desta pesquisa utilizou-se á técnica de coleta de
dados de documentação indireta voltada à pesquisa de dados secundários, consultando e
analisando diversos bancos de dados disponibilizados principalmente pela Agência de
Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia-IDARON. A produção total em
2017 foi de 153.540 ton., sendo esta produção 63.383 ton., oriunda de propriedades com
menos de 5 há., de lamina d’água e 90.157 ton., vindas de produtores com mais de 5 há.
Esta produção é oriunda de 35.580 propriedades e 4.157 propriedades respectivamente. O
estado de Rondônia apresenta potencial para dobrar sua produção levando-se em
consideração os investimentos já realizados em propriedades que o produtor não
comercializa a produção
Palavras-Chaves: Produção de pescado; Piscicultura; Amazônia.
ABSTRACT: The aim of this study is to analyze fish farming in the state of Rondônia,
seeking to describe its current situation, highlighting investments in the sector and your
potential. The state of Rondônia has presented a highly significant fish production taking
into consideration that the culture has been implanted in the last thirty years. Rondônia is
the largest captive fish producer in Brazil and still the largest producer of tambaqui species
(Colossomamacropomum, Cuvier, 1818), and pirarucu (Arapaima gigasem). For the
accomplishment of this research it was used the technique of data collection of indirect
documentation directed to the search of secondary data, consulting and analyzing several
databases made available mainly by the Agrosilvopastoril Sanitary Defense Agency of the
State of Rondônia-IDARON. Total production in 2017 was 153,540 tons. This production
is 63,383 tons., Coming from properties with less than 5 ha., From water slide and 90,157
tons., coming from producers with more than 5 ha. This production comes from 35,580
properties and 4,157 properties respectively. The state of Rondônia has the potential to
double its production considering the investments already made in properties that the
producer does not sell the production.
Keyword: Fish production; Pisciculture; Amazon;

1-INTRODUÇÃO
O estado de Rondônia tem apresentado uma produção de pescado altamente
significativa levando-se em consideração que a cultura vem sendo implantada nos últimos
trinta anos, Rondônia é o maior produtor de peixe em cativeiro do Brasil sendo ainda o
maior produtor da espécie tambaqui (Colossoma macropomum, Cuvier, 1818), e pirarucu
(Arapaima gigasem) em tanque escavado, tendo como principais polos o Vale do Jamari e
a Região Central do estado de acordo com o (Anuário Peixe BR da Piscicultura 2019).
Em 2011, o estado produziu 39.700 ton. de tambaqui e 1.300 ton. de pirarucu
(SEBRAE AGRONEGÓCIOS, 2015). A comercialização dessa produção representou um
faturamento de R$ 160 milhões para o setor, sendo Manaus o principal mercado
consumidor. Segundo dados do IBGE. Em 2014 foram produzidas 71.000 ton. Em 11,9 mil
há., de lamina d’água representando 78% de aumento em relação ao ano 2014 (SEDAM,
2019).
A bacia hidrográfica do estado de Rondônia tem uma significativa contribuição no
contexto da Bacia Amazônica e está inserida numa área fluvial com extensão de 1.500 km,
com destaque para os rios Madeira, Mamoré, Guaporé e seus principais afluentes,
constituindo-se, assim, em uma região possuidora de um excelente manancial hídrico, com
grande potencial de recursos naturais aptos para serem explorados racionalmente.
Este estudo teve como objetivo analisar a piscicultura do estado de Rondônia,
procurando descrever a sua situação atual destacando os investimentos no setor e seu
potencial.
2-MATERIAL E MÉTODOS
Para a realização desta pesquisa utilizou-se á técnica de coleta de dados de
documentação indireta voltada à pesquisa de dados secundários, consultando e analisando
diversos bancos de dados disponibilizados principalmente pela Agência de Defesa
Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia-IDARON.
Segundo a classificação de Koppen, o estado de Rondônia apresenta clima tropical
chuvoso, do tipo Aw, Clima Tropical Chuvoso que se caracteriza por total pluviométrico
anual e moderado período de estiagem. O estado possui uma área de 237.765,233 km² e
uma população de 1.757.589 pessoas, distribuídos em 52 municípios. O clima de
Rondônia caracteriza-se por apresentar uma homogeneidade espacial e sazonal da
temperatura média do ar. Estando sob a influência do clima tropical chuvoso, a média
anual da precipitação pluvial varia entre 1400 e 2600 milímetros ao ano e mais de 90%
desta ocorre na estação chuvosa. A média anual da temperatura do ar gira em torno de
24 °C e 26 °C, com temperatura máxima entre 30 °C e 35 °C, e mínima entre 16 °C e
24 °C. A média anual da umidade relativa do ar varia de 80% a 90% no verão, e em torno
de 75%, no outono e no inverno. O período chuvoso ocorre entre os meses de outubro a
abril, e o período mais seco em junho, julho e agosto. a insolação é de aproximadamente
1770 h e a evaporação está acima de 750mm.

3-RESULTADOS E DISCUSSÃO
Analisando dados fornecidos pela Agencia de Defesa Agrosilvipastoril do Estado
de Rondônia (IDARON) declarados pelos piscicultores no período 15/10 17 a 15/11/17, a
produção de peixes em cativeiro em Rondônia possui um numero total de 7.258 produtores
perfazendo uma lamina d’água de 9.301 há., sendo que 1.636 produtores com lamina de
5.516 há., que respondem por 59,31% comercializam sua produção enquanto 5.622
produtores com lamina de 3.785 há., respondem por 40,69% não comercializam sua
produção. A quantidade total é de 26,513 milhões de peixes sendo 78,37% para os que
comercializam e 21,13% para os que não comercializam. As espécies mais produzidas são
o tambaqui com uma lamina d’água de 6.789 há., pintado surubim e cachara 1.293 há.,
tilápia 778 há., pirarucu 726 há., e jatuarana 318 há.
A produção total em 2017 foi de 153.540 ton., sendo esta produção 63.383 ton.,
oriunda de propriedades com menos de 5 há., de lamina d’água e 90.157 ton., vindas de
produtores com mais de 5 há. Esta produção é oriunda de 35.580 propriedades e 4.157
propriedades respectivamente.
As exportações de peixe produzido em Rondônia tiveram início em 2017 com
destino ao Vietnã, segundo os dados do Comex Stat. Em 2019, de janeiro a junho já foram
exportados mais de 259 toneladas de peixe para o Peru, Bolívia. Além da exportação que
se inicia o estado de Rondônia vende pescado para O peixe de Rondônia está abastecendo
os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Distrito Federal, Pará,
Maranhão, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul tendo
como principal parceiro o estado do Amazonas.
Nos últimos três anos segundo dados da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Ambiental (Sedam) a área total destinada a piscicultura no estado de Rondônia cresceu
8,63%, (SEAGRI,2019), Este aumento de áreas alagadas onde são produzidos os pescados
tem acontecido sucessivamente o que garante uma elevação na produção de pescado e
maior capacidade de exportação. Provavelmente o fato dos empreendimentos estarem
concentrados em duas regiões produtoras uma na região central e a outra no Vale do
Jamari tenha sido um facilitador para o desenvolvimento da piscicultura.
4-CONCLUSÕES
A piscicultura em Rondônia é destaque nacional na produção de peixe em cativeiro
tendo garantido emprego e renda para os produtores do estado e a população em geral ao
longo de toda sua cadeia produtiva.
O estado de Rondônia apresenta potencial para dobrar sua produção levando-se em
consideração os investimentos já realizados em propriedades que o produtor não
comercializa a produção.
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RESUMO: A cadeia de produção de pescado presente no município de Bragança apresenta grande
importância socioeconômica, pois envolve direta ou indiretamente um grande contingente
populacional. O município encontra-se como o terceiro maior porto de desembarque de pescado do
Estado do Pará, e a comercialização de pescado é um dos principais pilares na economia local.
Dentre as espécies comercializadas, destaca-se a pescada amarela (Cynoscion acoupa), espécie que
ocupa o primeiro lugar em produção pesqueira do Estado do Pará e uma das mais desembarcadas no
município. Neste contexto, o objetivo deste estudo foi caracterizar a comercialização de pescada
amarela no município de Bragança, nordeste do Estado do Pará. As informações foram obtidas no
período de maio a junho de 2019, através da aplicação de entrevistas semiestruturadas e conversas
informais realizadas com os atores do sistema de pesca da pescada amarela no município de
Bragança, além de observações in loco a fim de ratificar as informações obtidas. Assim como
acontece em outros municípios, todo o pescado desembarcado tem por destino de primeira venda os
intermediários da pesca, que revendem esse pescado ainda nos portos de desembarques para
compradores locais e externos. De forma geral, o preço médio de primeira venda por kg de pescada
amarela no município de Bragança é de R$14,00, sendo que esse valor varia em diferentes épocas
do ano, como na semana santa e período de safra. Os peixes podem ser adquiridos por compradores
externos que mandam todo o produto para outros municípios do Estado do Pará e diversos Estados
brasileiros, ou continuam no município de Bragança sendo direcionados para indústria de
processamento, ou podem ser comprados por comerciantes locais, que revendem o produto na feira
livre e nos mercados municipais, com preços que variam de R$20,00 a R$25,00 por kg de pescada
amarela in natura, e de R$40,00 a R$45,00 por kg de filé. Além disso, um subproduto extraído da
pescada amarela pode ser comercializado, a grude (vesícula gasosa), que possui grande importância
econômica e contribui para um aumento significativo no lucro dos armadores de pesca. De forma
geral, o preço pago por empreendimentos bragantinos que adquirem a grude para vender para o
mercado exterior, varia de R$2.000,00 a R$2.500,00 por kg de grude seca, esses valores podem
variar de acordo com a qualidade do produto. Conclui-se que a comercialização de pescada amarela
no município de Bragança apresenta elevada importância econômica, acontece principalmente na
feira livre e nos mercados municipais, onde são disponibilizadas na forma in natura e filé, com
preço médio de R$22,50 e R$42,50, respectivamente. Além disso, a comercialização da grude de
pescada amarela eleva significativamente os lucros obtidos pelos armadores de pesca, devido aos
altos valores que são pagos pelo mercado internacional.
Palavras-chave: Comércio; Pescado; Grude; Cadeia produtiva.
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RESUMO: O presente estudo objetivou avaliar o efeito do enriquecimento de Artemia salina no
desempenho produtivo e resistência ao estresse na larvicultura do hibrido flower horn (Amphilophus
trimaculatus x A. citrinellus). Para tanto foram utilizadas 200 pós-larvas, distribuidas em potes de
1L. O experimento foi realizado em um delineamento inteiramente casualizado com cinco
tratamentos (0; 1,5; 3,0; 4,5 e 6,0 g de probiótico.L-1), todos com quatro repetições, durante 15 dias.
No final do período experimental, foram realizadas biometrias, para o cálculo de desempenho
produtivo, análise microbiológica e desafio de exposição ao ar com 15 pós-larvas por tratamento,
sendo submetidos as larvas ao estresse de exposição ao ar por 6 minutos. Houve redução das
bactérias heterotróficas totais com aumento das bactérias ácido láticas nos peixes alimentados com
A. salina enriquecida com probiótico. Sendo, as pós-larvas alimentadas com A. salina enriquecida
com 3,0 e 4,5 g de probiótico.L-1 tiveram aumento no peso final e ganho de peso. Em relação ao
desafio de estresse, houve sobrevivência acima de 90% a partir do enriquecimento com 3g de
probiótico.L-1. Portanto, as pós-larvas do híbrido flower horn alimentadas com náuplios de A. salina
enriquecidos com 3g de probiótico.L-1 modula a microbiota intestinal, com aumento no desempenho
produtivo e resistência ao estresse de exposição ao ar.
Palavras-chave: probiótico, desempenho produtivo, peixes ornamentais.
ABSTRAT: This study aimed to evaluate the enrichment of Artemia with commercial probiotic on
productive performance and resistance to the stress. Therefore, it was used 200 larvae distributed in
polyethylene tanks (1L). Then arranged an experiment in complete randomized design with five
treatments (0.0, 1.5, 3.0, 4.5 and 6.0g L-1) and four replaces during 15 days. At the end of
experiment, all larvae passed by biometric procedures to estimate performance values and 15 larvae
per treatment were used to microbiological analysis. In addition, it performed a challenge of air
exposition during six minutes using 15 larvae per treatment. Commercial probiotic (3.0 and 4.5g L 1
) promoted greater gain and final weight. The increases of acid lactic bacteria with the treatments
reduced heterotrophic bacteria amount on larvae. About the challenge, from the 3.0g of commercial
probiotic, it was observed 90% of survival. For these reasons, enrichment of Artemia with
commercial probiotic from the 3.0g L-1 provides greater productive performance and resistance to
the flower horn larvae.
Key words: Initial feeding, productive performance, ornamental fish.
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1- INTRODUÇÃO
A comercialização de peixes ornamentais tornou-se uma atividade altamente lucrativa,
decorrente da crescente demanda e, que está cada vez mais exigente por qualidade, padrões de
coloração, formato e variedades de espécies. Logo, para atender a este mercado as pisciculturas
ornamentais estão se intensificando, com intuito de aumentar a produção (ZUANON et al., 2011;
BERCHIELLI-MORAIS et al., 2016; ABE et al., 2016).
No cultivo intensivo, a larvicultura é fases mais crítica de criação, influenciando no despenho
produtivo dos animais. Diversos fatores que pode diminuir a sobrevivência das larvas, tais como
densidade de estocagem, manejo e o tipo de alimento vivo fornecido (ABE et al., 2015; AOYAMA
et al., 2015). Assim dentre os alimentos vivos, os náuplios de Artemia salina, são comumente
utilizados na piscicultura ornamental, devido ao tamanho do náuplio, teor de proteína, ácidos graxos
e aumento das enzimas digestivas das pós-larvas (DEMÉNY et al., 2012; MALLA e BANIK, 2015;
PEREIRA et al., 2016), possibilitando melhor desempenho produtivo e sobrevivência dos
indivíduos (DEMÉNY et al., 2012; ABE et al., 2015).
Contudo, ainda são observadas altas taxas de mortalidade nesta fase de desenvolvimento,
assim, estratégias na larvicultura vêm sendo foco de pesquisa que proporcione melhoria no
desempenho produtivo, sistema imunológico e resistência dos peixes as condições adversas durante
o cultivo (PEREIRA et al., 2016; AZEVEDO et al., 2016; COUTO et al., 2018). Entre as novas
estratégias, o uso de probiótico, que são microrganismos vivos adicionados em dietas possibilitando
a colonização no trato digestivo, resultando na modulação da microbiota intestinal e a melhoria na
saúde do hospedeiro (GATESOUPE, 1999; JATOBÁ et al., 2018), vem sendo utilizado na
larvicultura de peixes ornamentais. Logo, o enriquecimento de náuplios de Artemia, com probiótico
vem demostrando resultados promissores em pós larvas com a modulação da microbiota intestinal,
aumento no desempenho e sistema imunológico (AZIMIRAD et al., 2016; MOURIÑO et al., 2016;
AZEVEDO et al., 2016). Além disso, são observados aumento na velosidade intestinal, com maior
absorção de nutrientes, aumento das atividades digestivas e a resistência das pós-larvas, com
aumento da imunoglobulina, atividade de lisozima e fagocítica (LOH e TING, 1951; HEKIMOĞLU
et al., 2014; AZIMIRAD et al., 2016).
Dentre as espécies com valor econômico que vêm se destacando nos últimos anos, está o
hibrido de ciclídeo “flower horn” (Amphilophus trimaculatus x Amphilophus citrinellus), sendo
suas principais características o prolongamento na cabeça, conhecido como “kok”, a linha lateral da
cauda até a cabeça que são assimiladas com o formato de “flores”. As cores que podem variar do
vermelho ao azul, dependendo da variedade, e pode atingir até 35 cm (NICO et al., 2007;
MAGALHÃES et al., 2017). Esse híbrido pode ser comercializado ao atingir aproximadamente 4
cm pelo valor unitário de R$ 44, podendo chegar até R$ 270 ou mais, dependendo do tamanho e da
variedade (AQUAPET, 2018).
Diante do contexto, ainda são escassas as informações sobre uso de probiótico na larvicultura
de peixes ornamentais. Assim, o presente estudo objetivou avaliar o efeito do enriquecimento de
Artemia salina no desempenho produtivo e resistência ao estresse na larvicultura do hibrido flower
horn (Amphilophus trimaculatus x Amphilophus citrinellus)
2- MATERIAL E MÉTODOS
As pós-larvas de híbrido flower horn utilizadas neste experimento foram provenientes de
reprodução natural de um casal reprodutor. O experimento foi realizado em um delineamento
inteiramente casualizado com cinco tratamentos (0; 1,5; 3,0; 4,5 e 6 g de probiótico.L-1) com quatro
repetições. A densidade em cada recipiente foi de 10 pós-larvas.L-1, com peso e comprimento
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inicial de (1,2±0,01mg e 4,2±0,32mm, respectivamente). O experimento teve duração de 15 dias
com uma frequência alimentar de 3 vezes ao dia (8:00, 12:00 e 16:00 h). Na última alimentação
diária era realizado o sifonamento dos dejetos, remover as sobras de alimento e as fezes dos fundo
do aquários, e TPAs de 30% do volume total. Quando observada mortalidade nas unidades
experimentais, o indivíduo era retirado e a quantidade de Artemia era recalculada.
Para obtenção dos náuplios de A. salina. (INVE®), utilizou-se 1 grama de cistos em
recipiente de formato cônico transparente com volume útil de 2L de água e com 30 g.L-1 de sal, sob
aeração constante (Azevedo et al., 2016). Após 24 horas, os náuplios foram filtrados e
contabilizados (Pereira et al., 2016) antes de serem ofertados às pós-larvas na quantidade de 300
náuplios de A. salina. (NA) pós-larva-1 dia-1. Desta forma, os náuplios foram transferidos para um
béquer com volume útil de 50 mL, na quantidade a ser ofertada para cada repetição dos tratamentos.
Para o enriquecimento das Artemias utilizou-se o probiótico comercial liofilizado constituído por
Lactobacillus acidophilus (1,1 x 108 UFC.g-1) e Enterococcus faecium (7,7x 107 UFC.g-1) que foi
adicionado no béquer contendo os náuplios de Artemia por 40 min (Vázquez-Silva et al., 2016),
posteriormente, os náuplios foram filtradas e ofertadas as pós-larvas.
No final do experimento, todas as pós-larvas sobreviventes foram medidas e pesadas, com
base nos dados biométricos, foram calculados comprimento total final (CT), peso final (PF), ganho
de peso (GP = peso final – peso inicial), as taxas de crescimento específico em peso [TCEp= (ln
Peso final – ln Peso inicial/ número de dias)*100], uniformidade do lote (U) de acordo com Furuya
et al. (1998), fator de condição relativo (Kr = Peso observado / peso esperado), onde peso esperado
é obtido a partir da regressão entre o peso e o comprimento (Le Cren, 1951) e a sobrevivência [S=
(número final de pós-larvas/número inicial de pós-larvas)*100].
Para a quantificação da microbiota intestinal das pós-larvas, foram feitos três pools contento o
intestino de cinco pós-larvas por tratamento, que foram homogeneizados em gral de porcelana com
1 mL de solução salina estéril a 0,65% e diluídos seis vezes (1:10). Posteriormente, 100 μL das
diluições 10-2, 10-4 e 10-6 foram plaqueadas em meio de cultura TSA (Triptona de Soja Ágar) para a
contagem de bactérias heterotróficas totais viáveis e ágar MRS (Man Rogoza Sharpe), para a
contagem de bactérias ácido láticas, que foram incubadas a 35ºC. As unidades formadoras de
colônia (UFC) foram quantificadas após 24 horas para o TSA e 48 horas para o MRS (Mouriño et
al., 2016).
Para a avaliação da resistência ao estresse, no final do experimento, usou-se 15 pós-larvas de
cada tratamento, divididos em três repetições. As pós-larvas foram capturadas com auxilio de um
puçá, colocadas em cima de papel absorvente e expostas ao ar por seis minutos. Após este tempo, as
pós-larvas foram alocadas dentro de recipientes e observadas durante 24 horas. Posteriormente, foi
determinada a sobrevivência (Luz e Portella, 2005).
Os dados obtidos foram submetidos aos testes de normalidade (Shapiro-Wilk) e
homocedasticidade (Levene). Os valores das contagens microbiológicas foram transformados para
log (x+1) e a sobrevivência transformada de acordo com a fórmula y= arcosseno √x.
Posteriormente, os dados foram submetidos á ANOVA e, quando o valor de F foi significativo,
usou-se o teste de TUKEY (p< 0,05) para comparação entre as médias dos tratamentos.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o período experimental a média dos valores físicos e químicos da água, mantiveramse em temperatura de 28,5±0,21 ºC, oxigênio dissolvido de 5,78±0,39 mg.L-1, pH de 7,74±0,22 e
condutividade elétrica de 218±23,12 μS.cm-1 e amônia de 0,12±0,03 mg.L-1
As pós-larvas alimentadas com A. salina enriquecidas com probiótico tiveram uma redução
(p=0,0097) na contagem de bactérias heterotróficas totais viáveis no trato gastrointestinal (figura 1)
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comparando com as pós-larvas do grupo controle (5,3±0,3 log UFC.g-1). Esta redução pode estar
relacionada com presença das bactérias ácido láticas, sendo que as pós-larvas do tratamento 3
tiveram a maior (p=0,0133) quantidade de bactérias acido láticas (3,59±0,2 log UFC.g-1) em relação
aos demais tratamentos, não sendo observado a presença dessas bactérias nas pós-larvas do grupo
controle (figura 1).

Figura 1: Contagem de bactérias ácido láticas e heterotróficas totais viáveis no intestino das pós-larvas de flower horn
alimentados com Artemia enriquecida com probiótico (1,5; 3,0; 4,5 e 6 g.L-1) e Artemia sem enriquecimento (controle)
durante a larvicultura. Letras diferentes nas barras diferem-se estatisticamente pelo teste de Tukey (5%).

O presente estudo demostra os efeitos promissores na microbiota intestinal, desempenho
produtivo e resistência à exposição ao ar na larvicultura de flower horn. Foram observadas a
presença de bactérias ácido láticas no trato gastrointestinal das pós-larvas possivelmente decorrente
da colonização, sendo este grupo de bactérias ácido láticas consideradas benéficas quando atuam no
trato intestinal dos peixes (GATESOUPE, 2008; BALCAZAR et al., 2008; MOURIÑO et al., 2012;
AZIMIRAD et al., 2016), que através da competição por espaço, nutrientes e a liberação de
bacteriocinas (bacterinas e reuterinas) inibem o crescimento de outras bactérias (GATESOUPE,
2008; BALCAZAR et al., 2008; MOURIÑO et al., 2012; SAHOO et al.,2015).
Assim, a redução das bactérias heterotróficas totais viáveis no intestino das pós-larvas pode
ter sido influenciada pela colonização das bactérias probióticas, similaridade observada para
Xiphophorus helleri (HOSEINIFAR et al., 2015), Pterophyllum scalare (AZIMIRAD et al., 2016) e
Carassius auratus (MEHDINEJAD et al., 2017). Além disso, os probióticos são considerados
imunoestimulantes, por ocupar sítios de ligação na mucosa intestinal, que pode formar barreiras
para bactérias patogênicas e ativar a produção de células de defesa, resultando na melhora da saúde
do hospedeiro (HOSEINIFAR et al., 2015; LAZADO et al., 2015; JESUS et al., 2017; GIRIJA et
al., 2018), preparando-o para condições adversas durante o cultivo (AZIMIRAD et al., 2016;
JESUS et al., 2017).
As pós-lavas alimentadas com A. salina enriquecidas com 3,0 e 4,5 g de probiótico.L-1,
tiveram aumento no peso final (60,94±2,55 e 59,25±1,24 mg) (p=0.00155) e no ganho de peso
(59,94±2,50 e 58,24± 1,22 mg) (p=0.00144) respectivamente, em relação ao controle (Tabela 1).
Sendo que não foram observadas diferença para o CF, TCEp, Up, Kr e para sobrevivência,
mantendo-se acima de 90%, entre os tratamentos (Tabela 1).
Tabela 1: Desempenho produtivo e sobrevivência das pós-larvas de hibrido de flower horn alimentadas com Artemia
salina enriquecida com probiótico comercial e não enriquecidas (controle) durante a larvicultura.
Tratamentos
CF (mm)
PF (mg)
Gp (mg)
TCEp (%)
Up (%)
Kr
S (%)
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Controle
12,76±0,13a 49,77± 2,16b 48,75±2,14b 26,22±0,58a 86,66±5,77a 1,04±0,05a 93,3±5,77a
1,5
12,34±0,72a 51,80± 4,00b 50,80± 3,98b 26,52±0,89a 93,33±11,54a 0,99±0,01a 93,3±5,77a
3,0
13,37±0,05a 60,94± 2,55a 59,94± 2,50a 27,33±0,25a 96,66±5,77a 0,98±0,02a 96,66±5,21a
4,5
13,06±0,18a 59,25± 1,24a 58,24± 1,22a 26,96±0,29a 93,33±11,54a 1,00±0,03a 93,3±5,77a
6,0
12,94±0,10a 53,00± 4,10b 52,00± 2,02b 26,45±0,24a 93,33±11,52a 1,03±0,04a 93,3±5,77a
*Valores (média±desvio padrão) seguidas por letras diferentes nas colunas, diferem entre si pelo teste de Tukey (5%).
CF-comprimento final, PF-peso final, Gp-ganho de peso, TCEp-taxa de crescimento especifico para peso, UpUniformidade para peso, Kr-fator de condição relativo e S-sobrevivência.

A colonização do trato intestinal pode refletir no aumento do desempenho produtivo, que
provavelmente está relacionado com aumento da atividade das enzimas digestivas (tripsina, amilase
e lipase), aumento da vilosidade intestinal proporcionando maior absorção de nutrientes e a quebra
de componentes indigestíveis (LOH e TING, 1951; MERRIFIELD et al., 2010; SAINI et al., 2014;
AZEVEDO et al., 2016). Assim, o aumento no desempenho produtivo com uso de probiótico na
dieta de peixes ornamentais já foi relatado para juvenis de Pterophyllum scalare (AZIMIRAD et al.,
2016), com peso final (PF) de 8,82 ± 0,11g e taxa de crescimento específico (TCE) de 2,05 ± 0,19,
para a espécies Carassius auratuscom o melhor resultado de (TCE) de 0,92 ± 0,06 (MEHDINEJAD
et al., 2017), Xiphophorus helleri (HOSEINIFAR et al., 2015) e para pós-larvas de Trichogaster
leeri (AZEVEDO et al., 2016) e P. scalare (FARAHI et al., 2011), resultado similar ao do presente
estudo, com o aumento no peso final e ganho de peso das pós-larvas de flower horn.
Em relação ao estresse de exposição ao ar, às pós-larvas que receberam Artemia enriquecida
na concentração de 3,0; 4,5 e 6 g.L-1 tiveram a maior (p=0,0157) resistência ao estresse, com
sobrevivência de 73,34±12,42; 66,67±10,56 e 66,67±10,56%, respectivamente, em relação ao
controle e o tratamento 1 (figura 2).

Figura 2: Sobrevivência (%) após desafio de resistência ao ar de pós-larvas de flower horn alimentadas com Artemia
salina enriquecida com probiótico (1,5; 3,0; 4,5 e 6 g.L-1) e sem probiótico (Controle) durante 15 dias.
Valores (média±desvio padrão) com letras diferentes diferem estatisticamente pelo teste de Tukey (p<0,05).

Em relação à exposição ao ar, este teste vem sendo aplicado em pós-larvas para determinar a
qualidade e a resistência aos manejos diários que são utilizados no cultivo (LUZ et al., 2012;
AZEVEDO et al., 2016). A resistência das pós-larvas de flower horn a partir do tratamento 3 (3 g
de probiótico.L-1) foram observadas pelo aumento da sobrevivência, similaridades foram aos
achados de Azevedo et al. (2016) nas pós-larvas de T. leeri alimentadas com Bacillus subtilis e
submetidas a três tempos de exposição ao ar (1,5; 4,5 e 13,5 min), que obtiveram a sobrevivência de
100, 100 e 77,7%, respectivamente. Assim a resistência pode ser atribuída á ação dos probiótico no
intestino, promovendo aumento de proteínas totais (imunoglobulina) e as atividades enzimáticas
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(lisozimas) (LAZADO e CAIPANG, 2014; HOSSEINIFAR et al., 2016; AZIMIRAD et al., 2016),
melhorando a higidez das pós-larvas.
4- CONCLUSÃO
As pós-larvas do híbrido flower horn alimentadas com náuplios de A. salina enriquecidos com
3g de probiótico.L-1 modula a microbiota intestinal, com aumento no desempenho produtivo e
resistência ao estresse de exposição ao ar, sendo uma nova estratégia para produtividade no cultivo
desta espécie.
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QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DO MARINADO DE CHARUTINHO (Hemiodus spp).
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo apontar a qualidade microbiológica do marinado de
charutinho (Hemiodus spp.), demonstrando sua viabilidade para o consumo humano e
comercialização. As análises microbiológicas foram efetuadas conforme a metodologia reconhecida
pela legislação brasileira. Os resultados das análises microbiológicas efetuadas – >10 UFC/g para
coliformes totais e termotolerantes e Staphylococcus coagulase positivo e ausência de Salmonella
spp. em 25g – apontam que o marinado de charutinho, quando adequadamente elaborado, é um
produto apto para consumo humano e comercialização.
Palavras-chave: Picles; Peixe; Bactérias; Contaminação.
ABSTRACT: This study aimed to point out the microbiological quality of the marinated
charutinho (Hemiodus spp.), demonstrating its viability for human consumption and
commercialization. Microbiological analyzes were performed according to the methodology
recognized by Brazilian legislation. Results of microbiological analyzes performed - > 10 CFU / g
for total and thermotolerant coliforms and coagulase positive Staphylococcus and absence of
Salmonella spp. in 25g - point out that the marinated charutinho, when properly elaborated, is a
product suitable for human consumption and commercialization.
Key words: Pickles; Fish: Bacteria; Contamination.
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1- INTRODUÇÃO
O consumo de produtos derivados do pescado é baixo devido a pouca variação na forma de
preparo dos mesmos, sem tanta elaboração inclusive no âmbito industrial, fato que favorece o maior
consumo de outros tipos de carne (SANTOS et al., 2012; AMARAL et al., 2017; ALMEIDA &
SANTOS Jr., 2019).
Entre as diversas variações de consumo, o marinado é uma alternativa passível de exploração.
Esse produto é classificado como uma semiconserva que tem sua caracterização pelo odor e um
sabor típico podendo ser acentuado pela adição de temperos e coberturas liquidas (GONÇALVES,
2018).
Os peixes de porte pequeno da Região Amazônica, na maioria das vezes, são descartados ou
consumidos apenas como iguaria, como exemplo o charutinho (Hemiodus spp.), encontrado nos
tributários da margem esquerda do rio Tapajós, muito consumido nas praias de Santarém
(ZACARDI et al., 2017). Essa etnoespécie não possui grande valor econômico (SANTOS, 2006),
mas apresenta potencial para produção de novos produtos.
O charutinho, considerando seu formato fusiforme e pequeno tamanho, mostra-se um
potencial peixe para utilização em marinados, agregando outros sabores e possibilidade de consumo
(ALMEIDA & SANTOS Jr, 2019).
Diante dessa situação, essa pesquisa buscou determinar as características microbiológicas do
charutinho marinado, previamente elaborado como alternativa de consumo e renda, para apontar a
viabilidade de consumo pelos degustadores.
2- MATERIAL E MÉTODOS
2.1 – Amostras: Frascos hermeticamente fechados contendo quatro formulações de marinado
de charutinho foram levados ao Laboratório de Ensino Multidisciplinar de Recursos Aquáticos, do
Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas, da Universidade Federal do Oeste do Pará. As
amostras se diferenciavam quanto ao conteúdo dos ingredientes vinagre (V) e sal (S), devidamente
identificados, onde o número antecedente à letra maiúscula significava a concentração do
ingrediente no molho de cobertura.
Em condições assépticas, os frascos foram abertos e amostras analíticas foram retiradas do
charutinho ali inserido. Os demais componentes do marinado (molho de cobertura, alho, pimentade-cheiro, rodelas de cebola) foram intencionalmente descartados como amostra. Essas amostras
foram coletadas com auxílio de instrumentos perfurocortantes e pinça previamente esterilizados.
2.2 – Análises microbiológicas: No laboratório supracitado, as amostras analíticas, em
triplicata, foram separadamente submetidas às análises microbiológicas (coliformes, Estafilococos
coagulase positiva e Salmonella sp.) determinadas como obrigatórias para pescado e derivados
(BRASIL, 2001).
Todas as amostras foram separadamente submetidas à diluição e inóculo em meios líquidos ou
sólidos, segundo a metodologia específica para cada grupo de microrganismo, conforme detalhado
em Silva et al. (2010) e International Commission on Microbiological Specifications for Foods ICMSF (2015).
Para coliformes totais e termotolerantes foi utilizada a técnica de quantificação em tubos
múltiplos, com base nas combinações de resultados positivos (formação da bolha de gás no interior
do tubo de Durhan invertido contido em tubos contendo, respectivamente, Caldo Verde Brilhante
ou Caldo Escherichia coli), sendo estas comparadas com aquelas contidas na tabela de NMP. O
resultado foi expresso em Número Mais Provável por grama de produto (NMP/g).

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

3

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

A confirmação da contaminação de origem fecal foi efetuada pelas características da colônia
bacteriana desenvolvida na superfície do meio Ágar Eosina Azul de Metileno previamente
distribuído em placa de Petri. A presença de colônias típicas de E. coli (nucleadas com centro preto,
coloração verde com ou sem brilho metálico) na superfície desse meio de cultura foi considerada
confirmativa dessa contaminação.
Para Estafilococos coagulase positiva foi utilizada a técnica de contagem padrão das colônias
típicas (colônias pretas com ou sem formação de halo) desenvolvidas na superfície de ágar Baird–
Parker (BP) após inóculo spread plate, sendo a. Amostras de cada tipo de colônia (com e sem
formação de halo) foram submetidas a provas bioquímicas confirmativas. O índice percentual
dessas colônias confirmadas como Estafilococos coagulase positiva foram relacionados à
quantificação inicialmente efetuada e o resultado foi expresso em Unidades Formadoras de Colônia
por grama de produto (UFC/g).
Para a contaminação por Salmonella sp. foram utilizados meios seletivos diferenciais,
conforme a técnica de detecção da presença ou ausência de colônias típicas desse microrganismo
em 25 gramas de cada amostra.
2.3 – Interpretação dos resultados: Os dados obtidos foram comparados aos limites máximos
estabelecidos pela legislação brasileira vigente (BRASIL, 2001) que, caso não fossem
ultrapassados, permitem determinar se a massa muscular extraída do marinado de charutinho
permitia sua indicação como próprios ou impróprios para consumo humano.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados obtidos estão presentes na tabela 1.
Tabela 1. Contaminação microbiológica do marinado de charutinho (Hemiodus sp.)
Análises microbiológicas efetuadas **
Formulação*
Coliformes totais e termotolerantes
Staphylococcus coagulase positivo
Salmonella sp.
55V4S
Negativo
Negativo
Ausente para 25g
55V5S
Negativo
Negativo
Ausente para 25g
45V4S
Negativo
Negativo
Ausente para 25g
45V5S
Negativo
Negativo
Ausente para 25g
* V = vinagre; S = sal; o número que antecede a letra maiúscula indica a concentração percentual do ingrediente.
** Limites estabelecidos pela legislação brasileira (BRASIL, 2001) para amostras indicativas: Coliformes totais e
termotolerantes- sem indicação- 10² UFC /g; Staphylococcus coagulase positivo-5x10² UFC/g; Salmonella sp.- ausência
em 25g.

Segundo Silva et al. (2010), os coliformes totais são reflexo importante das condições de
higiene do processo produtivo porque são facilmente inativados por sanitizantes e, caso persistam
no alimento, demonstram que a sanitização do local é deficiente. Também são indicadores
importantes da contaminação pós-processo em alimentos submetidos ao calor, como aplicado ao
marinado, pois não resistem a esse tratamento térmico.
A técnica tradicional de detecção de Salmonella em alimentos tem a finalidade de garantir a
detecção mesmo em situações extremamente desfavoráveis. Adicionalmente, esses microrganismos
de origem intestinal podem ser transmitidos por alimentos em geral e causarem problemas de saúde
leves ou graves, como exemplo, respectivamente gastroenterite e septicemia (SILVA et al., 2010).
Conforme Silva et al. (2010), o Staphylococcus aureus é uma bactéria formadora de toxina
termorresistente no alimento e capaz de definhar o indivíduo comprometido; a bactéria é facilmente
destruída pelo calor e, no marinado, devido a aplicação de aquecimento nas etapas de preparo das
embalagens e do produto final, não se espera sua presença. É importante ressaltar que sua toxina
pode resistir a esse tratamento térmico, e a contaminação da matéria-prima ou das superfícies de
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preparação também dever ser avaliada. Também pode contaminar o alimento nas etapas de pósprocesso.
Todas as formulações de marinado de charutinho apresentaram índices de contaminação
microbiana abaixo dos limites estabelecidos pela legislação brasileira, ou seja, todos os cuidados
operacionais tomados no beneficiamento foram suficientes para assegurar a qualidade do produto e
não influenciar negativamente na saúde dos provadores.
Os resultados obtidos nessa pesquisa foram semelhantes aos encontrados por Ale (2015) ao
analisar uma semiconserva de carne de jacaré-açú, que também atendeu os critérios legais e
vigentes de qualidade da legislação brasileira.
A constatação contida nessas pesquisas aponta que o marinado de charutinho, quando
adequadamente elaborado, apresentam características que refletem suas condições de consumo e
possível comercialização.
4- CONCLUSÃO
Conclui-se que o marinado de charutinho (Hemiodus spp.) adequadamente elaborado é um
produto de pescado apto para consumo humano, capaz de propiciar uma alternativa de consumo e
renda para a população.
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VARIAÇÃO ESPACIAL E SAZONAL DA PESCA DO JARAQUI (Semaprochilodus ssp.)
DESEMBARCADO EM MANAUS- AM.
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RESUMO: O jaraqui é uma das espécies mais importante para população da cidade de Manaus. Por
este motivo este trabalho visa avaliar a variação espacial e sazonal de fatores ligados à pesca como:
produção, esforço e CPUE do jaraqui (Semaprochilodus spp.), a partir de dados disponibilizados
pela Colônia de Pescadores Z12, que correspondem ao desembarque pesqueiro no Porto da Panair
em Manaus, verificando sua interação com o ciclo hidrológico; com o rio de origem, com o tipo de
água ( branca e preta ) desses sistemas fluviais, para melhorar o aproveitamento e viabilizar o uso
sustentável dos seus estoques. Para isso, foi feito Teste de T de Student para comparar a
produtividade de acordo com a cor de água, para qual verificou que existe diferença entre rios de
água branca e preta, sendo a água branca aonde resultou na maior produção de jaraquis ao longo do
ano de 2012 e 2013. Para comparação da produção entre rios foi feito um teste de ANOVA para
qual observou-se que havia diferença significante, foi executado um teste a post hoc de N desiguais
para verificar diferença um a um entre os fatores testados. Neste foi verificado que existem
diferença estatística entre os rios. Podemos também verificar que os principais rios que se destacam
são o Tefé, o Jutaí, e os que menos contribuem são os lagos (Coari e Janauacá) e os rios Sicunduri e
rio Branco. De acordo com as análises descritivas o período de maior produção dos jaraquis foi na
cheia, e a CPUE foi maior durante a enchente. Nos anos testados os rios de maior produção média
se repetem ao longo do ano posterior

Palavras-chave: Produção; Pesca; Jaraqui; CPUE
Apoio: UFAM.
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ELEMENTOS TRAÇO EM ÁGUAS DE ABASTECIMENTO E CULTIVO DE TAMBAQUI
Edson Luniere Porto1*, Marcos Alexandre Bolson2, Ézio Sargentini Junior3, Gabriela Tomas
Jerônimo4
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RESUMO: A qualidade da água está relacionada às suas características físicas, químicas e
biológicas, e é indispensável para o cultivo de peixes. Nesse sentido, elementos traço são metais que
podem estar presentes nos corpos aquáticos, e são essenciais para o desenvolvimento dos
organismos neles inseridos, porém podem ser altamente tóxicos. Diante disso, o objetivo do
presente estudo foi determinar o perfil de elementos traço presentes em águas de abastecimento e de
viveiro escavado, destinados para o cultivo de tambaqui (Colossoma macropomum). A coleta foi
realizada em propriedade rural, no município de Iranduba/AM, que possui em paralelo, produção
agrícola. Com auxílio de recipientes, foi coletado uma amostra de 450 mL de água, resultando em
três amostras de 150 mL de duas barragens, poço artesiano (ambos abastecem os viveiros) e viveiro
escavado destinado para produção de peixes. Após coleta, as amostras foram acondicionadas em
caixa térmica, para transporte e mantidas em laboratório a 4ºC até o momento da análise. Para
quantificação dos metais, utilizou-se espectrômetro de emissão óptica com plasma induzido (ICPOES). Dos possíveis 29 elementos a serem detectados, apenas 19 demonstraram-se presentes, sendo
eles: arsênio (As), ferro (Fe), manganês (Mn), sódio (Na), alumínio (Al), bário (Ba), cobre (Cu),
potássio (K), magnésio (Mg), cálcio (Ca), estrôncio (Sr), silício (Si), boro (B), zinco (Zn), chumbo
(Pb), selênio (Se), titânio (Ti), antimônio (Sb) e vanádio (V). Para a detecção considerou-se os
registros em partes por bilhão (ppb), adotando-se os valores do limite de detecção, e posteriormente
transformados para mg L-1 para utilizar os parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de
Meio Ambiente (CONAMA) como referência. Os resultados indicaram que a água do viveiro de
cultivo apresentaram concentrações de Cu, Cr, Li, Ni, Co, Zn, Pb, V, Cd e Ba menores que 0,001
mg L-1. Já os elementos As, Fe, Mn, Al e B apresentaram valores acima de 0,002 mg L-1, todos
dentro dos limites estabelecidos pelo CONAMA. No entanto, selênio apresentou o dobro do
máximo recomendado pela resolução nº 357 do CONAMA, porém em níveis não tóxicos para os
peixes e consequentemente para saúde humana. Por sua vez, elemento Ca apresentou valores bem
elevados quando comparado com as barragens. Este elemento é de suma importância para o
fortalecimento do efeito tampão e sua presença pode ser explicada pela introdução de calcário
agrícola para correção do viveiro. Por sua vez, das fontes de abastecimento, as barragens analisadas
apresentaram em comum Fe, Mn, Na, Al, Ba, K, Ca, Sr, Si, Zn, Pb, Se, V e Ti, no entanto a
barragem I apresentou níveis de Fe em concentração 100% acima do máximo recomendado (0,601
mg L-1), e os elementos As e Sb foram detectados na barragem II, porém não apresentaram índices
considerados tóxicos. Já na água do poço, além de ter sido detectado os elementos supracitados, foi
observado o elemento Cu. Mesmo sendo observado em concentração abaixo do máximo
recomendado, isto pode ser explicado, por ser elemento utilizado para confecção de válvulas
hidráulicas, de onde foi obtido a amostragem. Estes resultados indicam que níveis de elementos
traço observados, não comprometem cultivo de tambaqui, porém deve-se ressaltar que caracteriza
apenas uma propriedade, não sendo estendido aos demais cultivos de tambaqui na região.
Palavras chaves: aquicultura, Colossoma macropomum, metais
Apoio: CNPq, FAPEAM
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ASPECTOS MICROBIOLÓGICOS DOS RESÍDUOS DE MAPARÁ (Hypophthalmus spp.) E
DERIVADO PARA CONSUMO HUMANO
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RESUMO: Nessa pesquisa, verificaram-se os índices de contaminação microbiológica em massa
muscular e fishburguer obtidos a partir de carcaça de mapará (Hypophthalmus spp.), antes de seu
uso, respectivamente, como matéria-prima e alimento comestível pelo homem. A carcaça utilizada
foi proveniente do fileteamento efetuado por um frigorífico da cidade de Santarém/PA. Esses
resíduos tiveram a massa retirada manualmente e esta foi utilizada na produção de um produto
derivado destinado ao consumo humano - o fishburguer (unidades de 80g) – após adição de
diversos ingredientes. Posteriormente, amostras de cada produto foram submetidas às análises
microbiológicas (coliformes, Staphylococcus coagulase positivo. e Salmonella sp.) previstas na
legislação brasileira, que também apontam os limites máximos utilizados para comparação. Todos
os resultados apresentaram índices de contaminação suficientes para que essas amostras fossem
consideradas como “em condições satisfatórias para o consumo humano”. Os resíduos de mapará
oriundos dos frigoríficos de Santarém podem ser utilizados na produção de derivados comestíveis,
como exemplo o fishburguer, que diminuirá o descarte inadequado na natureza e propiciará uma
alternativa de consumo e renda para a população.
Palavras-chave: Bactérias, Contaminação, Pescado; Produto, Fishburguer.

ABSTRACT: In this research, we verified the microbiological contamination index in muscle mass
and fishburguer obtained from mapará carcass (Hypophthalmus spp.), before its use, respectively as
raw material and edible food by man. The carcass used came from the filleting process made by a
fish industry of Santarém / PA. These residues had the muscle mass removed manually and it was
used in the production of a derivative product intended for human consumption - the fishburger
(units of 80g) - after adding several ingredients. Subsequently, samples of each product were
subjected to microbiological analyzes (total and fecal coliforms, Staphylococcus positive coagulase
and Salmonella spp.) according Brazilian legislation, which also indicate the maximum limits used
for comparison. All results showed contamination index sufficient for these samples be considered
as “under satisfactory conditions for human consumption”. Mapará residues from Santarém fish
industry can be used in the production of edible derivatives, such as fishburguer, which will reduce
the improper disposal in nature and provide an alternative consumption and income for the
population.

Key words: Bacteria, Contamination, Fish; Product, Fishburger.
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1- INTRODUÇÃO
O mapará (Hypophthalmus spp.) é um peixe da ordem Siluriforme de porte médio, pertencente
à família sul-americana Pimelodidae; estão presentes nas águas costeiras do Pará (foz do
Amazonas) até o Suriname. São peixes reofílicos, pois dependem da correnteza do ambiente natural
para realizar suas funções reprodutivas, as quais se intensificam nos períodos mais chuvosos da
região, cujo aumento do volume de água e maior velocidade de corrente dos rios proporcionam o
cenário ideal para sua reprodução (FERREIRA et al., 2016).
A crescente demanda por pescado, impulsionada pelo crescimento populacional e busca de
alimentos saudáveis, associada à preservação ambiental, acarreta a busca por alternativas de
aproveitamento dos resíduos de pescado (aproximadamente 60% do exemplar inteiro) (PINTO et
al., 2017).
Os resíduos de pescado podem ser divididos em dois grupos, sendo um destinado à produção
animal e o outro para uso na alimentação humana. Os resíduos destinados à alimentação humana
incluem a carcaça com carne aderida, chamada espinhaço, após a retirada do filé (PIRES et al., 2014).
A viabilidade de aproveitamento dos resíduos do peixe visando à produção de alimentos para
o consumo humano depende, fundamentalmente, da qualidade da matéria-prima, tendo em vista que
a perecibilidade do tecido dos peixes é maior que a de outras espécies animais. Além disso, a
qualidade está diretamente relacionada aos cuidados na manipulação e conservação do peixe a
baixas temperaturas, em toda a cadeia produtiva e com a aplicação de procedimentos adequados de
limpeza e sanitização da planta processadora (PINTO et al., 2017).
Os entrepostos e as indústrias de beneficiamento de pescado se constituem em uma das
principais atividades econômicas em nível mundial (BRASIL, 2014). Pelo processamento adequado
do pescado, inclusive aproveitando esses resíduos, podem surgir novos produtos capazes de
significar nova opção de renda para os empreendedores, aumentando a lucratividade e reduzindo o
volume do descarte de resíduos gerados pelo processamento (FAO, 2016).
No entanto, para utilização desses resíduos como matérias-primas de alimentos comestíveis
pelo homem (por exemplo, o fishburguer), é necessário atestar que a contaminação microbiana dos
mesmos não extrapole os índices considerados seguros. Esse cuidado é necessário porque, segundo
Almeida (2016), uma das consequências da proliferação microbiana é a possível excreção de
enterotoxinas resistentes a tratamentos térmicos e que, se ingeridas, imprimem alterações deletérias
ao consumidor.
Destaca-se que os agentes biológicos envolvidos na contaminação de alimentos incluem
bactérias, vírus e parasitas, os quais podem causar distúrbios que vão de uma gastroenterite leve até
casos mais sérios, com possível risco de morte. Alguns desses patógenos estão presentes
naturalmente no ambiente aquático, enquanto outros podem ser introduzidos a partir de esgotos
contaminados com fezes humanas e de animais. A maioria dos surtos diarreicos tem sido
relacionado à ingestão de alimentos com boa aparência, sabor e odor normais, sem qualquer
alteração sensorial visível. Significa que a manifestação de uma doença transmitida por alimento
(DTA) não necessita que o alimento ingerido apresente alterações perceptíveis (SANTIAGO et al.,
2013)
Os coliformes termotolerantes, a Salmonella e o Staphylococcus estão entre os
microrganismos causadores de DTA, com análise exigida pela legislação brasileira para pescado e
derivados (Brasil, 2001).
A Escherichia coli é uma bactéria do grupo dos coliformes termotolerantes considerada a
principal causadora de doenças diarreicas via ingestão de água e alimentos contaminados; tem como
habitat primário o trato intestinal de animais de sangue quente e sua presença indica contaminação
fecal, assim como a Salmonella, que apresenta sorotipos capazes de desencadear infecções sérias ao
indivíduo afetado (SANTIAGO et al., 2013).
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Staphylococcus é uma bactéria amplamente distribuída no meio ambiente, podendo ser
encontrada frequentemente no ar, em fezes, esgotos, alimentos e, principalmente, na mucosa nasal
do homem e de animais, e sua síndrome é caracterizada por vômito, dor abdominal e diarreia, que
podem ocorrer de 2-6 h após a ingestão do alimento contaminado (SANTIAGO et al., 2013).
Diante dessa situação, é primordial a determinação das características microbiológicas dos
resíduos de espécies amazônicas e seus produtos antes de sua utilização para fins comestíveis, pois
indica ao empreendedor a possibilidade da utilização desses produtos como matérias-primas,
assegurando a manutenção da saúde do consumidor.
2- MATERIAL E MÉTODOS
2.1 – Amostras: Resíduos do fileteamento de mapará (Hypophthalmus spp.) - constituídos por
cabeça e coluna vertebral contendo massa muscular aderida - foram coletados em frigorífico de
pescado sediado na cidade de Santarém, em outubro de 2018 e levados ao Laboratório de Ensino
Multidisciplinar de Recursos Aquáticos, do Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas, da
Universidade Federal do Oeste do Pará. Esses resíduos foram lavados com água tratada, tiveram a
massa muscular retirada manualmente com auxílio de instrumentos perfurocortantes (CALDAS,
2017) e esta massa foi utilizada na produção de um produto derivado destinado ao consumo
humano – o fishburguer (unidades de 80g).
2.2 – Análises microbiológicas: No laboratório supracitado, amostras analíticas da massa de
resíduos de mapará e seu produto derivado, o fishburguer, em condições assépticas e em triplicata,
foram separadamente submetidas às análises microbiológicas (coliformes, Estafilococos coagulase
positiva e Salmonella sp.) determinadas como obrigatórias para pescado e derivados (BRASIL,
2001).
Todas as amostras foram separadamente submetidas à diluição e inóculo em meios líquidos ou
sólidos, segundo a metodologia específica para cada grupo de microrganismo, conforme detalhado
em Silva et al. (2010) e International Commission on Microbiological Specifications for Foods ICMSF (2015).
Para coliformes totais e termotolerantes foi utilizada a técnica de quantificação em tubos
múltiplos, com base nas combinações de resultados positivos (formação da bolha de gás no interior
do tubo de Durhan invertido contido em tubos contendo, respectivamente, Caldo Verde Brilhante
ou Caldo Escherichia coli), sendo estas comparadas com aquelas contidas na tabela de NMP. O
resultado foi expresso em Número Mais Provável por grama de produto (NMP/g).
A confirmação da contaminação de origem fecal foi efetuada pelas características da colônia
bacteriana desenvolvida na superfície do meio Ágar Eosina Azul de Metileno previamente
distribuído em placa de Petri. A presença de colônias típicas de E. coli (nucleadas com centro preto,
coloração verde com ou sem brilho metálico) na superfície desse meio de cultura foi considerada
confirmativa dessa contaminação.
Para Estafilococos coagulase positiva foi utilizada a técnica de contagem padrão das colônias
típicas (colônias pretas com ou sem formação de halo) desenvolvidas na superfície de ágar Baird–
Parker (BP) após inóculo spread plate, sendo a. Amostras de cada tipo de colônia (com e sem
formação de halo) foram submetidas a provas bioquímicas confirmativas. O índice percentual
dessas colônias confirmadas como Estafilococos coagulase positiva foram relacionados à
quantificação inicialmente efetuada e o resultado foi expresso em Unidades Formadoras de Colônia
por grama de produto (UFC/g).
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Para a contaminação por Salmonella sp. foram utilizados meios seletivos diferenciais,
conforme a técnica de detecção da presença ou ausência de colônias típicas desse microrganismo
em 25 gramas de cada amostra.
2.3 – Interpretação dos resultados: Os dados obtidos foram comparados aos limites máximos
estabelecidos pela legislação brasileira vigente (BRASIL, 2001) que, caso não fossem
ultrapassados, permitem determinar se a massa muscular extraída do resíduo e o fishburguer eram
próprios ou impróprios para consumo humano.

2-

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos nessa pesquisa estão presentes na Tabela 1.
A massa do resíduo e o fishburguer apresentavam condições satisfatórias para o consumo
humano, pois a contaminação detectada foi menor que o limite máximo estabelecido pela legislação
brasileira vigente (BRASIL, 2001).
Tabela 1. Análises da massa do resíduo do mapará e derivados para segurança e qualidade microbiológica de coliformes
totais e termotolerantes, Staphylococcus coagulase positiva e Salmonella sp.
Análises efetuadas
Amostras

Coliformes Totais e
Termotolerantes

Staphylococcus spp

Salmonella sp.

Massa do Resíduo

<10 NMP/g

<10 UFC/g

Ausente em 25g

Fishburguer

<10 NMP/g

<10 UFC/g

Ausente em 25g

* Limites estabelecidos pela legislação brasileira (BRASIL, 2001) para amostras indicativas: Coliformes totais e
termotolerantes – sem indicação - 102 UFC/g; Staphylococcus coagulase positiva - 5x102 UFC/g; Salmonella sp.ausência em 25 g.

Resultados semelhantes a estes foram encontrados em pesquisa realizada por Nora et al.
(2012), que analisaram filés de pescado oriundo de diferentes indústrias pesqueiras do estado do
Rio Grande do Sul e verificaram ausência de Staphylococcus aureus coagulase positivo em todas as
amostras. Soares et al. (2014) verificou ausência de Staphylococcus aureus coagulase positivo e
quantidades não significativas de coliformes totais e termotolerantes em filés de tilápia do Nilo,
provenientes de um frigorífico da região oeste do Paraná, o que indica boas condições higiênico
sanitárias da água e adoção de boas práticas durante o processamento.
Os resultados para Salmonella foram semelhantes a de Caldas (2017), onde não foi
encontrada presença em patê de resíduos de dourada provenientes de um frigorífico do Pará.
Dessa forma, constata-se que resíduos oriundos de unidades frigoríficas são viáveis para a
produção de novos produtos. Os índices de contaminação microbiana obtidos para a massa de
resíduos nessa pesquisa reiteram essa viabilidade.
Nessa pesquisa, todos os cuidados operacionais tomados no beneficiamento dos resíduos e
na produção dos derivados foram suficientes para assegurar a qualidade desses produtos. Significa
que todos os efeitos adversos pela presença de coliformes termotolerantes, Salmonella spp. e
Staphylococcus spp. em alimentos não afetarão o consumidor de fishburguers elaborados a partir da
massa de resíduos adequadamente manipulados. Adicionalmente, apontam a viabilidade do uso de
resíduos produzidos nas indústrias santarenas para a elaboração de novos produtos, sem afetar
negativamente a saúde dos consumidores.
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4- CONCLUSÃO
Os resíduos de mapará oriundos dos frigoríficos de Santarém estão de acordo com os padrões
legais vigentes, ou seja, podem ser utilizados na produção de derivados comestíveis, como exemplo
o fishburguer, que também estava próprio para consumo humano. O uso desses resíduos na
produção de derivados diminui seu descarte inadequado na natureza e propicia uma alternativa de
consumo e renda para a população.
5- AGRADECIMENTOS
Ao Edifrigo Comercial e Industrial, pela doação dos resíduos. À Universidade Federal do
Oeste do Pará, pela infra-estrutura. À Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação Tecnológica (Proppit) da
Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e
Pesquisas do Estado do Pará (Fapespa), pela concessão de bolsa de iniciação científica. Ao
programa Capes Fapespa, acordo Capes/Fapespa, pelo financiamento do projeto concessão
88887.159117/2017-00 referente ao Edital Nº 006/2015 - Apoio a Doutor Recém Contratado.
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
ALMEIDA, B.K.S. & SANTOS Jr., L.M. Análises sensorial e microbiológica do marinado de
charutinho (Hemiodus sp.) (Trabalho de conclusão de curso) – Universidade Federal do Oeste do
Pará. 2019. 38p.
BRASIL, ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária de Alimentos. Ministério da Saúde.
Resolução RDC nº 12, de 02 de janeiro de 2001. Aprova o regulamento técnico sobre padrões
microbiológicos para alimentos. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. 10 de Janeiro de
2001; Seção 1: 45-53. Disponível em: http://portal.anvisa.gov. Acesso em 20 agosto 2019.
BRASIL. Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA). Anuário Brasileiro da Pesca e Aquicultura. 136f.
2014. Disponível em: http:// formsus.datasus.gov.br /novoimgarq /16061/2489520_218117.pdf. Acesso
em 15 agosto 2019.

CALDAS, K.D.P.P. Abordagem preliminar para a produção e comercialização do patê de resíduos
de dourada Brachyplatystoma rousseauxii (Castelnau, 1855) suplementado com pirarucu Arapaima
gigas (Cuvier, 1829) defumado. 2017. 68p. (Trabalho de Conclusão de Curso) – Universidade
Federal do Oeste do Pará, Santarém,
FAO. The State of World Fisheries and Aquaculture: contributing to food security and nutrition for
all. Rome. 2016. 200p. Disponível em: <http://www.fao.org. Acesso em: 22 agosto 2019.
FERREIRA, L.C.; PONTE, S.C.S.; SILVA, Á.J.S.; ZACARDI, D.M. Distribuição de larvas de
Hypophthalmus (Pimelodidae, Siluriformes) e sua relação com os fatores ambientais no baixo
Amazonas, Pará. Rev. Bras. Eng. Pesca, v.9, n.2, p.86-106, 2016.

ICMSF – International Commission on Microbiological Specifications for Foods. Microrganismos
em alimentos 8: utilização de dados para avaliação do controle de processo e aceitação de produto.
Tradução de Bernadete D. G. M. Franco e colaboradores, São Paulo: Blucher, 2015.
NORA, N.S. GONÇALVES, L.M.; CARBONERA, N.; SANTANNA, C.S.P. Avaliação
microbiológica de filés de pescados oriundos de diferentes indústrias pesqueiras. Online. Disponível
em <http://www.ufpel.edu.br/cic/2012/cd/pdf/ CA/CA_01314. pdf>. Acesso em: 01 agosto 2019.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

6

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

PINTO, B.V.B.; BEZERRA, A.E.; AMORIM, E.; VALADÃO R.C.; OLIVEIRA, G.M. O resíduo
de pescado e o uso sustentável na elaboração de coprodutos. Revista Mundi Meio Ambiente e
Agrária v 2, n 2, p. 15-26. 2017.
PIRES, D.R.; MORAIS, A.G.N.; COSTA. J. F.; GOES, L.C.D.S.A.; OLIVEIRA, G.M.
Aproveitamento do resíduo comestível do pescado: Aplicação e viabilidade. Revista Verde, v 9,
n.5, p.34 - 46, 2014.
SANTIAGO, J.D.A.S. et al. Bactérias patogênicas relacionadas à ingestão de pescados-revisão.
Arquivos de Ciências do Mar, v 46 p 2. 2013.
SILVA, N.; JUNQUEIRA, V.C.A; SILVEIRA, N.F.A.; TANIWAKI, M.H.; SANTOS, R.F.S.;
GOMES R.A.R. Manual de métodos de análise microbiológica de alimentos e água. 4. ed., São
Paulo: Varela, 2010. 624p.
SOARES, K.M.P..; GONÇALVES, A.A.; SOUZA, L.B. Qualidade microbiológica de filés de
tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) durante o armazenamento em gelo. Ciência Rural, v.44,
n.12, p.2273-2278, 2014.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

1

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

DIVERSIDADE DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS EM AMBIENTES
NATURAIS E EUTROFIZADOS NA BACIA DO RIO PURAQUEQUARA
Lisandra Silveira Gonzalez Soares¹; Euclides Luis Queiroz de Vasconcelos²; Paula Ribeiro
dos Santos3; Octavio Ferreira de Matos2*; Maria Anete Leite Rubim4
¹Engenheira de Pesca/Universidade Federal do Amazonas; ²euclides148@gmail.com. Engenheiro de Pesca/Mestrando do
Programa de Pós-graduação em Ciências Pesqueiras nos Trópicos-UFAM;3paularibeiro484@gmail. Engenheira de
Pesca/Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ciências Pesqueiras nos Trópicos; ²otavio.fmatos@gmail.com.
Engenheiro de Pesca/Mestrando do Programa de Pós-graduação em Ciências Pesqueiras nos Trópicos-UFAM 4Professora
doutora da Faculdade de Ciências Agrárias-UFAM.

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo determinar a composição de macrófitas aquáticas na bacia
do rio Puraquequara e relacionar com as atividades antrópicas, o estudo foi realizado na bacia do rio
Puraquequara nos períodos de seca e cheia do ciclo hidrológico. Foram selecionados quatro pontos
amostrais, dois sem influência antrópica (P1 - 3°12’14.8”S 59°48’52.0”W; e P2 – 3°02’52.7”S
59°49’39,6”W), e dois com influência antrópica (P3 – 3°03’35.6”S 59°50’22.5”W e P4 – 3°1’26.1”S
59°49’33.4”W) sob efeito de efluentes domésticos e de matadouros bovinos, nestes pontos foram
determinados os índices de riqueza, diversidade e equitabilidade, biomassa das espécies de macrófitas
aquáticas Eichhornia crassipes e Pistia stratiotes, análise das variáveis oxigênio dissolvido,
temperatura, condutividade, pH, transparência, ortofosfato, fósforo total e identificadas as atividades
antrópicas existentes. Foi registrada riqueza de 19 espécies distribuídas em 13 famílias, onde pontos
com influência antrópica se mostraram menos diversos e dominantes por espécies como Pistia
stratiotes, os valores de biomassa variaram de 1520 a 3232 gramas para Eichhornia crassipes e de 560
a 609 gramas para Pistia stratiotes nos períodos de seca e cheia, o oxigênio dissolvido apresentou
menores concentrações nos pontos com influência antrópica, onde também foram obtidos os maiores
valores de ortofosfato e fósforo total. Devido a expansão da cidade de Manaus para áreas no entorno da
bacia do Puraquequara, ocorre um aumento de descarte de efluentes de casas, bares, comércios e de
matadouros bovinos para os corpos hídricos que compõem a bacia hidrográfica, como consequência,
ocorre alteração dos parâmetros da qualidade da água, que são de suma importância para a manutenção
da vida aquática, tornando este ambiente propício ao desenvolvimento de macrófitas aquáticas, gerando
desequilíbrio da biodiversidade local.
Palavras-chave: Eichhornia crassipes, Pistia stratiotes, biodiversidade, eutrofização, ciclo hidrológico.
Apoio: CNPq; UFAM
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RESUMO: A região amazônica apresenta condições naturais favoráveis à piscicultura como
disponibilidade de recurso hídrico, espécies com potencial de cultivo, clima quente durante o ano
todo, e etc., porém, há grandes entraves para o sucesso dessa atividade e um destes é a deficiência
de assistência e do conhecimento técnico acerca da melhor forma de produção de peixes, logo, a
necessidade de ministrar oficinas e cursos sobre as boas práticas na criação e manejo de peixes em
cultivo é de extrema importância. Através de pesquisas anteriores, foi levantado as informações
necessárias para o reconhecimento dos problemas de um grupo de piscicultores residentes do ramal
Pau Rosa (Km 21, BR-174) e assim este projeto de extensão objetivou-se realizar oficinas de boas
práticas de manejo, a qual pôde retratar de assuntos como biologia e fisiologia de peixes, nutrição,
biometria e transporte de peixes, qualidade de água, sanidade de peixes, economia e até mesmo
licenciamento ambiental. Com o auxílio de materiais de apoio às palestras (manuais, cartilhas e
apostilas) e a experiência de vida dos produtores, foi possível gerar discussões importantes sobre a
piscicultura, que envolveu discentes, professores doutores, profissionais de órgãos públicos e a
própria comunidade participante. Além do ganho de experiência dos discentes e a contemplação dos
produtores em suas problemáticas, foi possível estreitar a relação entre esta comunidade e a
universidade, servindo também de estímulos para que as atividades aquícolas no ramal possam se
desenvolver com sustentabilidade e eficiência.
Palavras-chave: Manejo; Piscicultura; Ramal do Pau Rosa.
ABSTRAT: The Amazon region has natural species that are favorable to pisciculture, such as
availability of water resources, species with potential for cultivation, hot weather throughout the
year, etc. However, there are big obstacles to the success of this activity and one of them is a
deficiency knowledge of fish breeding and management practices is extremely important. Through
previous research, the necessary information was gathered to recognize the problems of a group of
fish farmers residing in the Pau Rosa branch (Km 21, BR-174) and, thus, the extension project
aimed at conducting good practice management workshops, which can portray subjects such as
biology and fish physiology, nutrition, biometry and fish transport, water quality, fish sanity,
economy and even environmental licensing. With the help of lecture materials to the speeches
(manuals, booklets and handouts) and a life experience of the producers, it was possible to generate
important discussions about a fish culture, which involved students, doctoral professors, public
resource professionals and the participating community. Besides the gain of experience of the
students and the contemplation of the producers in their problems, it was possible to strengthen a
relationship between this community and the university, also serving as incentives for aquaculture
activities at the branch to develop with sustainability and efficiency.
Key words: Management; Pisciculture; Ramal do Pau Rosa.
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1- INTRODUÇÃO
A piscicultura é um segmento da produção de alimentos que visa o cultivo racional de peixes
e ainda contribui para a conservação da diversidade de peixes em ambientes aquáticos naturais
(FAO, 2010). Apesar da região apresentar condições naturais favoráveis, como disponibilidade de
recurso hídrico, espécie com potencial de cultivo, clima quente durante o ano todo (ONO, 2005), a
piscicultura amazonense ainda esbarra em alguns fatores como: dificuldades de escoamento da
produção; deficiência de assistência técnica; elevado custo de produção (ração); pequena escala de
produção; ausência de pesquisa sobre a qualidade genética da produção de alevinos e algumas
doenças; excesso de burocracia para licença ambiental; acesso ao crédito; inconstância no
fornecimento; preços e prazos na comercialização, finalizando com baixa organização do setor,
principalmente para as micro, pequenas e médias empresas (BERNARDINO, 2010).
Localizado na zona rural de Manaus – Amazonas, o ramal do Pau Rosa é um assentamento
criado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), que liga outros ramais
até a rodovia BR-174, que dá acesso ao estado de Roraima (MATOS et al., 2009). Antes da criação
do assentamento em 1992, residiam aproximadamente dez famílias na comunidade do Pau Rosa.
Em meados de 1980, a fim de melhorar o acesso ao ramal, alguns moradores construíram balsas que
aguentavam a passagem de até um caminhão, principalmente para aqueles que saíam da antiga
usina de beneficiamento de pau rosa existente na época (origem do nome da comunidade). A
população residente na comunidade do Pau Rosa é formada em sua maioria por pessoas oriundas de
outras áreas do interior, seja do Amazonas ou não (NOGUEIRA & MAINBOURG, 2010).
Hoje em dia já estruturado e com boas condições de asfaltamento, é possível encontrar na área
escolas municipais que oferecem do 1º ao 9º ano do ensino fundamental, posto de saúde da
Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (MATOS et al., 2009), feira e alguns comércios. O
grupo dos assentados possui uma grande importância dentro da agricultura familiar (XAVIER,
2007), pois os mesmos precisam produzir produtos oriundos da agricultura e pecuária.
Estimativas indicam que há cerca de 15 piscicultores moradores do ramal, que aparentemente
possuem preferência pelo cultivo em tanques escavados, sendo o tambaqui a espécie mais cultivada.
Em sua grande maioria a produção é feita para consumo próprio e para venda no próprio ramal
(Comunicação pessoal). Esses piscicultores produtores dificilmente têm acesso ao conhecimento
acerca da melhor forma de produção de peixes, e acabam tendo um gasto maior pelo
desconhecimento a cerca de fatores relevantes que envolvem a atividade de piscicultura.
Neste sentido, a necessidade de levar conhecimento a esses produtores e contribuir para o
fortalecimento da atividade no ramal foi a proposta de docentes e discentes do curso de Engenharia
de Pesca da Universidade Federal do Amazonas, a partir de ações de extensão com os piscicultores
do ramal do Pau Rosa. A proposta visou dar apoio técnico a partir da realização de oficinas sobre
boas práticas de manejo na criação de peixes em cultivo, indicando os procedimentos mais
adequados para minimizar custos ao produtor, diminuir a mortalidade das espécies, e aumentar o
incremento de produção de peixes no ramal, de forma a atender as expectativas dos piscicultores e
moradores da localidade.
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2- MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi realizado no ramal do Pau Rosa, localizado na BR 174, quilômetro 21
(Manaus-Boa Vista). (Figura 01)

Figura 01 Mapa de localização do Ramal do Pau Rosa.
A idéia em promover as oficinas no ramal, foi motivada por reuniões realizadas na
Associação do Pau Rosa, entre membros da UFAM e piscicultores, onde foi constatado a
importância de se propor algumas ações de voltadas a apoio técnico. Logo a equipe UFAM decidiu
submeter um Projeto de Extensão pela UFAM, PACE (468/2016-01) intitulado “Oficinas de Boas
Práticas de Manejo para Piscicultores no ramal do Pau Rosa – Rodovia BR 174”, como estratégia
de colaborar com os piscicultores.
Após a identificação dos problemas enfrentados pelos produtores foi iniciado o cronograma
de realização das “Oficinas de boas práticas de manejo para piscicultores”. Esse cronograma, seguiu
as seguintes etapas: I- Escolha das oficinas a serem ministradas; II- Contato com profissionais na
área selecionada; III - Organização do material para as oficinas; IV - Divulgação das oficinas aos
produtores; e V - Realização das oficinas na localidade (Figura 02).
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Figura 02 Folder de divulgação distribuído no ramal do pau rosa.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
As oficinas foram então definidas e a presidente da associação local viabilizou o uso do
espaço da Associação dos Produtores do Ramal do Pau Rosa para a realização de todas as
atividades. A elaboração e condução das ações foi realizada pelo grupo do Programa de Educação
Tutorial – PET-Pesca da UFAM, e as oficinas, ministradas por docentes da UFAM e por
profissionais colaboradores na área de Engenharia de Pesca. Em cada ação realizada na
comunidade, foram providenciadas apostilas como material de apoio aos participantes e ofertado
um lanche ao final de cada atividade.
Para a seleção dos temas das oficinas, foi levado em consideração a necessidade de melhoria
no manejo das pisciculturas, como: mortalidade dos animais, doenças, alimentação, qualidade da
água nos viveiros e estratégias de licenciamento das propriedades. Para isso as oficinas ministradas,
tratavam dos aspectos gerais da piscicultura; a biologia e fisiologia das espécies manejadas; a
qualidade da ração na criação de peixes; biometria e transporte de peixes; qualidade da água do
viveiro; a importância da sanidade para os piscicultores: principais doenças na piscicultura em
peixes de água doce e as etapas do licenciamento ambiental nas pisciculturas. Esses temas
definiram quem seriam os profissionais contatados para as oficinas, o tipo de material que iriam
requerer e a logística de realização das atividades.
O projeto contou com a colaboração de três profissionais, que ministraram as oficinas teóricas
e práticas, sendo: MSc. Carlos André – IPAAM que ministrou a oficina “Cadastro de Aquicultura e
Licenciamento Ambiental”; Dra. Sanny Maria de Andrade Porto – UFAM com a oficina “Cuidando
da saúde dos peixes” e a Dra. Maria Angélica Villacorta Correa – UFAM que ministrou a oficina
“Dicas para criação de peixes na Amazônia por pequenos produtos” (Figura 03). Também tivemos
uma atividade de encerramento que contou com a entrega dos certificados de participação dos
piscicultores (Figura 04).
Tivemos uma média de 10 piscicultores presentes nas oficinas, e participação de outros
membros da comunidade que também estiveram presentes nas ações. Esse número foi visto como
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algo positivo pela equipe do PACE, uma vez que as oficinas foram bem recebidas pela comunidade.
Alguns piscicultores não puderam participar de todas as ações por compromissos firmados nos dias
estabelecidos.

A

B

C

D

Figura 03 – Imagens das atividades realizadas na comunidade. A- Oficina teórica de sanidade aquícola; BOficinas teórica de licenciamento ambiental; C- Oficina de piscicultura; D- Oficina prática de sanidade
aquícola; E- Oficina prática de piscicultura.

Figura 04 Finalização das oficinas e entrega dos certificados

E
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Nas oficinas de sanidade aquícola, foi ensinado como identificar as principais doenças que
causam a mortalidade e perdas na produção, e as medidas paliativas para evitar o surgimento de tais
enfermidades. Nas oficinas da área de piscicultura, abrangeu-se sobre os procedimentos de
adubação dos viveiros e como esse procedimento contribui da qualidade da água, melhorando a
saúde e o bem-estar dos animais; também sobre os diferentes tipos granulometria das rações e o seu
conteúdo proteico em cada estágio do ciclo de produção e como realizar o procedimento de
biometria dos animais. Nas oficinas de licenciamento ambiental, teve um enfoque das etapas que
um produtor de pequeno porte deve fazer para conseguir licenciar suas terras perante aos órgãos
estaduais.
Com o decorrer das oficinas, a troca de informações entre os palestrantes e produtores teve
papel fundamental nas discussões, tendo em vistas estender os conhecimentos adquiridos na
academia até o campo, servindo também de estímulos para que as atividades aquícolas no ramal
possam se desenvolver com sustentabilidade e eficiência.
Atividades semelhantes são realizadas pela definição de Dia de campo onde docentes e
pesquisadores vão até comunidades rurais para levar conhecimento a cerca de um tema relevante ao
tipo de atividade desenvolvida na localidade. Um projeto de extensão semelhante foi realizado por
Muelbert et al, (2001) cujo o objetivo foi inserir boas práticas no cultivo de peixes na agricultura
familiar, contribuir com a sustentabilidade econômica e elevar o nível de conhecimento técnico dos
pequenos produtores rurais dos municípios de Porto Barreiro e Laranjeiras do Sul (PR). Assim
como o nosso projeto, eles relatam que projetos desta natureza proporcionam ao produtor o cultivo
de peixes adotando boas práticas de manejo, assim como, serem um disseminador da piscicultura
para outros agricultores familiares na região, contribuindo para a sustentabilidade econômica das
famílias.
Uma oficina de retiradas de espinha de peixe foi realizada na comunidade Rio Pardo zona
rural de Presidente Figueiredo por Barbosa et al, 2016. Como resultado, os autores puderam
detectar que 46% dos entrevistados afirmam pretender aplicar a retirada de espinha na alimentação
familiar e 8% para comercialização, e com a difusão do conhecimento espera-se agregar valor ao
pescado vendido na região, isso mostra que projeto de extensão proporcionam qualidade de vidas da
população.
A ação realizada aos piscicultores no ramal do pau rosa foi muito importante aos discentes
participantes, uma vez que puderam entender a importância da atuação de um profissional da
acadêmica transferindo conhecimento ao público voltado a piscicultura, entre outros que podem
também ser atendidos. Foi possível compreender a importância da Universidade Federal do
Amazonas como instituição que permite a disseminação de conhecimento a diferentes públicos,
sejam eles, piscicultores, comunitários e sociedade de forma geral.
4- CONCLUSÃO
As oficinas serviram como um estímulo para que as atividades aquícolas no ramal possam se
desenvolver com sustentabilidade e eficiência, aplicando os conhecimentos adquiridos e
incrementando a produção de peixes do ramal. Os discentes participantes puderam vivenciar a
experiência de estar ajudando diretamente os produtores rurais, de forma que a troca de informações
entre os palestrantes e produtores teve papel fundamental na discussão de tentar estender os
conhecimentos adquiridos na academia até o campo. Este tipo de trabalho precisa ser amplamente
realizado para fortalecer as comunidades que necessitam de apoio, e esta é a intenção de
continuidade de trabalho do grupo PET-Pesca da Universidade Federal do Amazonas.
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PREDITORES DE CPUE E PADRONIZAÇÃO DE ESFORÇO PESQUEIRO DA FROTA
INDUSTRIAL POLIVALENTE COSTA A FORA DA VENEZUELA
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RESUMO: A interpretação de dados, dependentes e/ou independentes da pesca, exige a
contabilização de mudanças na proporção de indivíduos locais capturados pelos apetrechos de pesca
(capturabilidade). A capturabilidade pode ser influenciada pelas medidas características dos
apetrechos de pesca, e mesmo técnicas de pesca já padronizadas podem sofrer alterações na
capturabilidade ao longo do tempo devido a alterações nas características dos barcos de pesca e
mudanças nos pescadores do barco e/ou em suas habilidades. A importância da potência do barco é
reconhecida há muito tempo na análise de dados de captura por unidade de esforço (CPUE)
dependentes da pesca. O conhecimento dos parâmetros característicos, que melhor correlacionam
com a CPUE, é essencial para a estimativa do poder de pesca e o esforço de pesca de uma
determinada frota de pesca. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi determinar as características
do barco que servem como preditores da CPUE, e a padronização da CPUE, através da estimativa
do poder de pesca relativo de cada barco. Uma regressão linear múltipla foi realizada entre a CPUE
e um conjunto de variáveis, incluindo ano de construção, tonelagem bruta registrada, capacidade de
armazenamento, potência do motor, comprimento total, largura e profundidade do barco, número de
pescadores, autonomia do barco, comprimento do espinhel de fundo e números de anzóis, para os
navios ativos da frota industrial polivalente costa a fora venezuelana durante o período de 2015 á
2018, operando na plataforma continental do Brasil. A tonelagem bruta registrada e o comprimento
do barco foram os preditores significativos da CPUE, provavelmente devido à relação entre esses
parâmetros e as dimensões do espinhel. A determinação do poder de pesca relativo foi realizada
com base em uma análise de componentes principais (PCA) dos parâmetros característicos da
embarcação. O primeiro componente explicou 60% da variabilidade, e foi utilizado para calcular o
poder de pesca relativo de cada barco. Este método tem duas vantagens principais, evitar o uso de
uma única característica e ter valores contínuos do poder de pesca, o qual permitiu estimar o poder
de pesca relativo e o esforço de pesca padrão de cada barco da frota, com o objetivo de equilibrar a
capacidade da frota com os recursos disponíveis.
Palavras-chave: Pesca; Capturabilidade; Venezuela.
Apoio: CNPq; INSOPESCA; MPPPA.
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AVALIAÇÃO DOS PADRÕES DE OCORRÊNCIA DE ENFERMIDADES POR FASE
DO CAMARÃO MARINHO Litopenaeus vannamei
Ruan Arthur Nunes de Araújo¹*; André Luis de Sousa Ferreira 2; Danyela Carla Elias Soares³.
¹ruan.art0@gmail.com, discente de Engenharia de Pesca/UFERSA, Laboratório de sanidade aquática
(LASA)/UFERSA; 2andre12tec@gmail.com, discente de Engenharia de Pesca/UFERSA, Laboratório de sanidade
aquática (LASA)/UFERSA; ³dany.ces@hotmail.com, Laboratório de microbiologia ambiental e do pescado
(LAMAP)/UFC.

A carcinicultura como em qualquer atividade que envolve cultivo animal enfrenta diversos
problemas com enfermidades, tanto de origem bacteriana como viral, sendo as de origem viral
as que causam maiores perdas econômicas. Considerando o impacto que essas enfermidades
podem causar aos cultivos e a produtividade da atividade, esta pesquisa busca investigar a faixa
de ocorrência dos principais sintomas característicos de enfermidades para a espécie
Litopenaeus vannamei. O estudo foi realizado em fazendas de carcinicultura do Estado do Rio
Grande do Norte. Foram realizadas analises semanalmente, e em cada amostragem foram
capturados entre 10 a 15 camarões por viveiro, coletados de forma aleatória, para a realização
da análise a fresco, sendo avaliado o total de 1140 indivíduos, distribuídos entre 0,1 a 30g. Foi
observado que os animais que apresentaram menores pesos corporais mostraram menores níveis
de lipídios nos túbulos do hepatopâncreas, aumentando proporcionalmente com o tamanho dos
animais. Revelando que 100% dos indivíduos com peso corporal acima de 20g apresentaram
hepatopâncreas com alto nível de lipídios (acima de 75%). A necrose dos túbulos, característico
de bacterioses como Hepatopancreatite Necrosante (NHP) e Vibrioses, foi observada de forma
crescente na faixa de 0 a 5g, não sendo mais observados em animais após essa faixa,
demostrando ser essa a faixa ideal para o tratamento das bacterioses. Com relação às
calcificações do cefalotórax, indícios correspondentes à mancha, não foram observados padrões
como as avaliações anteriores. Houve uma elevação do índice na fase inicial até 3g com uma
consequente redução até 10g, com pequenos picos até 15g quando voltam novamente a
apresentar picos elevados, reduzindo a níveis mínimos só após os 25g, demostrando que a faixa
crítica para a manifestação da mancha branca está de 0 a 3g, depois com 10g, posteriormente
com 15g. Através desse estudo pode-se concluir que a maioria das enfermidades apresentam
padrões de manifestação, apresentando faixas especificas de tamanho como maior faixa de
prevalência. Diante disso, podemos ressaltar a importância desse trabalho como forma de alertar
aos produtores o momento ideal para o combate as diferentes enfermidades. Através do
conhecimento desses padrões e da antecipação do diagnóstico e das características do período
de manifestação de cada doença é possível estabelecer um diagnóstico presumível, agilizando
a tomada de decisões na fazenda e a implementação de medidas para contenção ou exclusão da
doença.
Palavras-Chave: Litopenaeus vannamei, Análises presuntivas, Prevenção de enfermidades.
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DESEMPENHO ZOOTÉCNICO DE ALEVINOS DE TAMBAQUI (Colossoma macropomum
Cuvier) ALIMENTADOS COM RAÇÃO ALTERNATIVA EM SISTEMA DE
RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA
Boaz Ramos Raposo1*; Tatiana Padrinho Ramos2; Isamilde Rosa de Carvalho³; Gelcirene de
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RESUMO: O objetivo desse estudo foi avaliar o desempenho zootécnico de alevinos de tambaqui
(Colossoma macropomum, Cuvier) alimentados com ração alternativa em sistema de recirculação
de água (RAS). O experimento foi realizado no Setor de Aquicultura do Instituto Federal de
Roraima, Campus Amajari (IFRR-CAM), localizado no município de Amajari, Roraima. Cerca de
60 alevinos de tambaqui, com massa média de 1,23 ± 2,21 g e comprimento total médio de 3,88 ±
0,37 cm foram distribuídos uniformemente em 6 aquários, com volume de 80 L. A estocagem
consistiu em 10 peixes por aquário e o delineamento experimental foi inteiramente casualizado
(DIC) com 2 tratamentos e 3 repetições. O tratamento 1 (T1) consistiu na alimentação com a dieta
comercial (28% PB) e o tratamento 2 (T2) na alimentação com a dieta alternativa. Os componentes
básicos da ração alternativa consistiram em minhoca (Oligochaeta), macaxeira (Manihot esculenta)
e aguapé (Eichhornia crassipes) desidratadas e a adição de óleo de fígado de bacalhau. O manejo
alimentar consistiu no arraçoamento de 10% da biomassa e duas porções diárias, uma pela manhã
(8:00 h) e outra ao entardecer (17:00 h). Para avaliar o desempenho zootécnico foram aferidos os
dados biométricos (massa e comprimento) ao final do experimento para a determinação dos
seguintes índices: sobrevivência (%), ganho de massa média (g), taxa de crescimento específico
(%), consumo médio de ração (g.ind-1) e conversão alimentar aparente após 30 dias de cultivo.
Além disso, as variáveis da água como temperatura (°C), oxigênio dissolvido – OD (mg.L-1), pH e
fluxo de água (mL.s-1) foram monitorados semanalmente. Os resultados encontrados mostraram alta
sobrevivência em ambos os tratamentos, com médias de 100 ± 0,00 % e 93,33 ± 5,77 % para os
tratamentos T1 e T2, respectivamente. No T1, o ganho de massa média e taxa de crescimento
específico durante o cultivo foram de 0,63 ± 2,98 g e 2,09 ± 0,36 %, respectivamente. No T2, o
ganho de massa média e taxa de crescimento específico foram de 0,03 ± 3,49 g e 1,83 ± 0,48 %. O
consumo médio de ração durante os 30 dias de cultivo foram de 2,98 ± 0,30 g.ind-1 para o T1 e 3,49
± 0,38 g.ind-1 para o T2. As variáveis de água se mantiveram estáveis durante o estudo, com médias
de 26,4 °C para a temperatura, 5,13 ± 0,22 mg.L-1 para o OD e 9,2 para o pH. O baixo desempenho
zootécnico para ambos os tratamentos está relacionado principalmente a qualidade da dieta
fornecida e o sistema de produção adotado. O RAS é mais exigente em níveis nutricionais
comparativamente ao viveiro escavado, fazendo com que os peixes necessitem de uma ração com
maior teor proteico. Na dieta alternativa, acredita-se que a proporção dos ingredientes e nutrientes
não foram capazes de atender à necessidade do animal para o sistema de RAS. Para essas condições
de cultivo, ambas as dietas não foram viáveis para o desempenho produtivo do tambaqui.
Palavras-chave: Performance produtiva; Espécie nativa, Aquicultura.
Apoio: IFRR/CAM.
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AVALIAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE DO CAMARÃO MARINHO (Litopenaeus
vannamei) EM DIFERENTES SISTEMAS DE CULTIVO NO RIO GRANDE DO NORTE.
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RESUMO: A carcinicultura, considerada como uma importante atividade aquícola vem sofrendo
grandes perdas nos últimos anos, em decorrência de surtos súbitos de enfermidades. O objetivo
desse trabalho foi avaliar o estado de saúde do camarão marinho, Litopenaeus vannamei produzido
em fazendas de cultivo localizadas no estado do Rio Grande do Norte. Mais especificamente
pretendeu-se avaliar a ocorrência de diferenças em relação à sanidade dos animais cultivados em
sistemas semi-intensivos (com 10 e 30 cam/m²) e intensivos (com 150 cam/m²). O estudo foi
realizado entre fevereiro e julho de 2019 utilizando-se 114 viveiros para coleta de amostras e
análise presuntiva. As análises foram realizadas semanalmente e em cada amostragem foram
capturados aleatoriamente entre 10 a 15 camarões por viveiro. Foi avaliado um total de 1140
exemplares de L. vannamei pesando entre 0,1 e 30 g. Foram obtidos diferentes resultados entre os
sistemas de cultivo analisados e não houve diferenças significativas relativas à sanidade dos animais
entre as densidades de 10 cam/m² e 30 cam/m². Diferenças significativas foram verificadas entre os
resultados relacionados à sanidade nas densidades de 30 cam/m² e 150 cam/m² (ANOVA 5%). Os
resultados mostraram que os camarões cultivados em densidades de 10cam/m² não apresentaram
manifestações significativas de necroses no hepatopâncreas, necrose nas brânquias e calcificações
da carapaça. Situação diferente foi apresentada pelos camarões cultivados em densidade de 150
cam/m². A sanidade desses animais, quando comparada com a daqueles cultivados nas demais
densidades foi significativamente comprometida apresentando taxas superiores de necroses no
hepatopâncreas, necrose nas brânquias e calcificações da carapaça. Contrariando a atual situação,
no que se refere às enfermidades apresentadas na carcinicultura e ao manejo empregado para
convivência com elas, os animais cultivados que apresentaram melhor estado de saúde foram
àqueles submetidos à densidade de 30 cam/m². Tal resultado sugere que possivelmente, a solução
para o enfrentamento das enfermidades na carcinicultura não consiste simplesmente em baixar as
densidades, mas em se adotar um manejo adequado para que o sucesso no cultivo possa ser
alcançando.
Palavras-chave: Carcinicultura, Densidades de Cultivo, Sanidade dos Camarões Cultivados.
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REPRODUÇÃO INDUZIDA DE PEIXES NATIVOS COM POTENCIAL A
PISCICULTURA NA MESORREGIÃO DO ALTO SOLIMÕES, AMAZONAS.
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RESUMO: As técnicas de reprodução induzida possibilitam o suprimento em massa de ovos para
espécies reofílicas de peixes destinados a piscicultura. Sendo possível a reprodução de várias
espécies, possibilitando obter estoques de pós-larvas e alevinos para cultivo. A Mesorregião do Alto
Solimões possuem 358 piscicultores, 479 instalações entre viveiros escavados e barragens e uma
área total alagada de 328,1 ha, sendo tambaqui (Colossoma macropomum), matrinxã (Brycon
amazonicus), pirapitinga (Piaractus brachypomus), pirarucu (Arapaima gigas), curimatã
(Prochilodus nigricans) e piau (Leporinus sp.) as espécies cultivadas. Os objetivos deste trabalho
foram desenvolver processo de reprodução induzida do tambaqui, pirapitinga, matrinxã e piau por
meio das técnicas de propagação artificial. As reproduções foram realizadas nas Estações de
alevinos de Benjamin Constant, Sitio Canaã em Atalaia do Norte e IFAM Tabatinga no Amazonas.
A metodologia de reprodução consiste em: (i) Captura e seleção de matrizes e reprodutores, (ii)
Pesagem e Marcação, (iii) Preparação dos hormônios (hipófise de carpa) para dosagem e aplicação:
1ª dose das fêmeas (0,5 mg/kg), 2ª dose das fêmeas (5,0 mg/kg) e dose única dos machos (1,0
mg/kg). Foram determinadas as horas-grau e taxas de fertilização e eclosão. Foram realizadas 12
reproduções induzidas em tambaqui, 4 em pirapitinga, 3 em matrinxa e 2 em piau. O peso médio
(kg) de fêmeas e machos foram: tambaqui 5,03 ±1,25 e 3,23 ±1,18, pirapitinga 4,2±0,90 e 3,2
±1,05, matrinxã 1,5 ±0,3 e 1,35 ±0,4 e piau 0,7 ±0,2 e 0,35 ±0,1. As horas-grau foram em média
241, 225, 154 e 200 para tambaqui, pirapitinga, matrinxã e piau respectivamente, com idade entre 2
e 4 anos. As taxas de fertilização foram 85,0%, 62,5%, 61,3% e 30% para tambaqui, pirapitinga,
matrinxã e piau respectivamente. E as taxas de eclosão foram de 71,5%, 45,75%, 21,5% e 12% para
tambaqui, pirapitinga, matrinxã e piau respectivamente. Foi observado canibalismo na matrinxã a
partir de 25 horas de eclosão. A reprodução induzida de peixes nativos permitem geração de
tecnologia, também um potencial avanço na piscicultura, visando a necessidade de métodos práticos
e eficientes, minimizando o custo da produção de alevinos, aumentando o retorno financeiro aos
produtores e qualidade do produto final.
Palavras-Chave: Produção, aquicultura, indução hormonal e alevinos.
Apoio: PMBC, SEPRA, Sítio Canaã e IFAM.
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PREBIÓTICO SUPORTA CRESCIMENTO COMPENSATÓRIO TOTAL DE JUVENIS DE
TAMBAQUI (Colossoma macropomum, CHARACIFORMES: SERRASSALMIDAE)
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RESUMO: Evolutivamente, os peixes desenvolveram habilidades de compensar o crescimento
perdido após um período de subnutrição, retornando a sua rota de crescimento normal. Esta
estratégia, se bem empregada em ambientes piscícolas, pode reduzir os custos com ração, que
representam cerca de 70% dos custos fixos. No entanto, os períodos de privação alimentar sempre
acompanham imunodeficiências, que podem acarretar doenças. Por este motivo, a adição de
imunoestimulantes, como prebióticos, incorporados na dieta, pode ser uma potencial estratégia.
Dentre os prebióticos, o frutooligossacarídeo (FOS) tem se mostrado eficiente no estímulo a
bactérias probióticas do gênero Bifidobacterium e Lactobacillus, que por sua vez auxiliam na
ciclagem do sistema imunológico. Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos de FOS
no crescimento compensatório de Colossoma macropomum. Foram utilizados 120 juvenis de C.
macropomum (massa= 7,27 ± 0,08g; comprimento= 6,98 ± 0,10cm), os quais foram distribuídos em
12 aquários (10 animais/unidade) nas dependências do Laboratório de Ecofisiologia e Evolução
Molecular – LEEM/INPA. Foram testadas duas rações com alimentação a 3% da biomassa (sem
prebióticos e com 0,5% de FOS) combinados a duas estratégias de manejo alimentar (sem privação
e com privação de 10 dias), seguindo um esquema fatorial (2x2). O experimento seguiu um
delineamento inteiramente casualizado, em triplicata. O experimento teve duração de 75 dias. Os
resultados revelam que houve compensação total de crescimento para os grupos alimentados com
FOS, alimentados a 3% da biomassa após 35 dias de realimentação quando comparados ao grupo
continuamente alimentado com FOS (p < 0,05). Por outro lado, os animais alimentados com dieta
sem prebióticos e privados exibiram compensação parcial de crescimento comparado aos demais
tratamentos (p < 0,05). Observou-se aumento da taxa de crescimento específico em até 10 dias após
a privação alimentar para os grupos privados (p < 0,05), e redução da conversão alimentar (p <
0,05). Houve redução do índice hepatossomático dos animais privados de alimento ao fim do
período de privação, mas aos 75 dias não houve diferenças para este índice, indicando completa
restituição das reservas energéticas. Aos 25 dias, houve redução do hematócrito (Ht) e do volume
corpuscular médio (VCM) para os grupos privados de alimento (p < 0,05). Já aos 75 dias, os valores
de VCM continuaram menores nos grupos privados de alimento. Além disso, aos 25 dias houve
redução da glicose e triglicerídeos plasmáticos (p < 0,05) para os grupos privados de alimento, e
maiores níveis de proteína plasmática para os animais alimentados com FOS e privados em
comparação aos grupos alimentados com dieta basal e privados (p < 0,05). Aos 75 dias,
observaram-se valores menores de glicose e triglicerídeos para os grupos alimentados com dieta
basal e privados. Portanto, o uso de FOS em dietas para juvenis de C. macropomum contribui para o
ganho compensatório, sem hiperfagia. Além disso, o uso de FOS mostra-se essencial para a
manutenção dos parâmetros sanguíneos e bioquímicos, relacionados a saúde pós-jejum.
Palavras-chave: privação alimentar; crescimento compensatório; prebióticos; frutooligossacarídeo;
Apoio: ADAPTA II– FAPEAM, CNPq, CAPES.
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DIAGNÓSTICO DO CONSUMO DE PEIXE NA COMUNIDADE DO CONTÃO,
MUNÍCIPIO DE PACARAIMA (RR)
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RESUMO: O presente trabalho teve por objetivo identificar os fatores relevantes sobre o consumo
de peixe dos moradores da comunidade indígena do Contão município de Pacaraima-RR, em julho
de 2018. O município possuí área de 8.063,9 km², sendo que 7.920,9 km² são terras indígenas, isso
corresponde a 98,81% em relação a área do município, e distante da cidade capital Boa Vista 212
km pela BR-174, na região de fronteira do Brasil com a Venezuela. A comunidade está localizada
na Terra indígena Raposa Serra do Sol, Região Surumu, BR 433, próximo as margens do rio
Cotingo, com população estimada de 1200 habitantes, divididos em 265 famílias. Realizou-se
visitas em 52 residências representando 20% das famílias residentes, na qual um dos moradores de
cada residência foi entrevistado por meio de questionário estruturado e semi-estruturado sobre o
perfil, hábitos de consumo/preferências e prováveis fatores que afetam a decisão de consumo.
Foram entrevistados 30 do sexo masculino e 22 do sexo feminino, com idade entre 22 a 59 anos de
etnias diferentes, como Macuxi, Wapichana, Taurepang, estando a maioria pertencentes a etnia
Macuxi e nascidos na comunidade. A maioria dos entrevistados em relação ao nível de escolaridade
possui o ensino médio completo, sendo residentes no mesmo domicílio de 4 a 6 pessoas e que são
autônomos com renda mensal menor que um salário mínimo. Ao analisar os tipos de proteína
animal, as carnes bovina, aves e peixes são consumidas com mais frequência, e de forma individual,
o peixe representou 6% de proteína consumida. No que tange a assiduidade desta proteína se tem o
somatório de 98,1% dos entrevistados que consomem entre um a mais de três vezes por semana.
Quanto ao hábito alimentar, 92,3% dos entrevistados responderam ter interesse em consumir peixe
por considerarem um alimento saudável. frequência alimentar do consumo de peixes pelos
moradores correspondeu a duas vezes por semana. Sobre a forma de obtenção do peixe, 48,1% dos
entrevistados adquirem os peixes que consomem por meio da Pesca e Feira Livre. No que diz
respeito a forma de aquisição (compra) do peixe, 96% dos entrevistados adquirem o peixe fresco e
inteiro, sendo considerado o preço justo dos peixes vendidos na localidade, com o valor adequado
de R$ 10,00 kg. No entanto, a maior parcela dos entrevistados afirmou não ter conhecimento sobre
a origem dos peixes que são consumidos. Os consumidores tem a preferência por peixes de espécies
nativas, sendo o peixe apontado como mais preferido o curimatã (Prochilodus nigricans) (20,1%),
seguidos por matrinxã (Brycon amazonicus) (13,6%) e tambaqui (Colossoma macropomum)
(12,2%). A pesquisa apontou que o peixe faz parte do habito alimentar da população,
preferencialmente nas refeições em suas próprias residências, uma vez que é considerado um
alimento de fácil preparo. Contudo, pode-se concluir que a carne do peixe é bastante apreciada, uma
vez que os entrevistados afirmaram ter interesse em consumir com mais frequência, por considerar
uma carne saudável.

Palavras-chave: Consumidor; Alimentação; Proteína animal.
Apoio: IFRR/CAM.
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CARACTERIZAÇÃO TRÓFICA DA ICTIOFAUNA DO LAGO ITANDÉUA, CURUÁPARÁ.
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RESUMO: O estudo sobre a alimentação, inclui a dieta e atividade alimentar, auxiliando o
entendimento do funcionamento do ecossistema e suas dinâmicas, possibilitando o conhecimento
sobre a exploração de recursos por outras espécies. Dentro desse contexto, o objetivo do trabalho é
analisar a predominância de grupos alimentares e atividade alimentar em dois períodos do ciclo
hidrológico, em lagos de várzea. As capturas foram realizadas em dois períodos do ciclo
hidrológico (seca e cheia), utilizando baterias de malhadeira com 140 m² de área cada, armadas por
um período de 24 horas com malha variando de 20 a 80 mm. Os peixes capturados foram
armazenados em bombonas contendo formol 10%, identificados a nível de espécie e classificados
por grupos alimentares. Paralelamente, houve a dissecação e fixação dos estômagos em formol 10%
e conservação em álcool 70% para análise da dieta através do Índice de Importância Alimentar (Iai
%) e determinação do grau de repleção dos mais abundantes. Foram capturados 236 exemplares,
sendo 161 no período de seca e 75 na cheia, pertencentes a 32 e 23 espécies, respectivamente. O
período de cheia foi o que apresentou maior número de indivíduos com o grau de repleção 4. Os
grupos alimentares predominantes em riqueza no período de seca foram os piscívoros. Com relação
a abundância os insetívoros foram os principais. Já no período de cheia, o grupo alimentar
predominante em riqueza e abundância foi o piscívoro, correspondendo a 45% e 47,89%,
respectivamente. O segundo grupo mais representativo em abundância foi o herbívoro, com 23%.
Dentro dos carnívoros, a espécie mais abundante foi a Pygocentrus nattereri. De acordo com o
IAi%, as espécies foram classificadas em insetívoros, herbívoros e frugívoros. P. fourcroi, P.
squamosissimus, T. albus e P. striolatus apresentaram hábito insetívoro. A. wendelli e P. striolatus e
S. fasciatus apresentaram hábito alimentar herbívoro. As espécies T. albus e P. nattereri
apresentaram o mesmo hábito no período de cheia, consumindo principalmente itens de origem
vegetal, seguido por inseto. C. mento, qual é classificado como lepidófaga, apresentou as frutas de
várzea como principal item alimentar no período de cheia, devido à sua grande oferta, e o peixe foi
o segundo principal item consumido pela espécie. Pelo exposto, conclui-se que as espécies
pertencentes ao grupo piscívoro são as predominantes em ambientes de várzea tanto no período
seco quanto no cheio. Já as herbívoras tiram proveito do segundo período, devido à maior oferta do
seu item alimentar preferível.
Palavras-chave: Várzea; Pesca; Ciclo hidrológico; Lago.

ABSTRAT: The study of food, including diet and food activity, helps to understand the ecosystem
functioning and its dynamics, allowing knowledge about the exploitation of resources by other
species. Within this context, the objective of this work is to analyze the predominance of food
groups and feeding activity in two periods of the hydrological cycle, in floodplain lakes. Catches
were carried out in two periods of the hydrological cycle (dry and full), using 140 m2 area mesh
batteries, armed for a period of 24 hours with a mesh ranging from 20 to 80 mm. The caught fish
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were stored in 10% formaldehyde containing species identified by food group. At the same time,
there was dissection and fixation of stomachs in 10% formaldehyde and conservation in alcohol
70% for diet analysis through the Food Importance Index (Iai%) and determination of the degree of
repletion of the most abundant. 236 specimens were captured, 161 in the dry season and 75 in the
flood, belonging to 32 and 23 species, respectively. The flood period presented the highest number
of individuals with the degree of repletion 4. The predominant food groups rich in the dry season
were piscivores. Regarding abundance, insectivores were the main. In the flood period, the
predominant food group in richness and abundance was the piscivore, corresponding to 45% and
47.89%, respectively. The second most representative group in abundance was herbivore, with
23%. Within carnivores, the most abundant species was Pygocentrus nattereri. According to IAi%,
the species were classified as insectivores, herbivores and frugivores. P. fourcroi, P.
squamosissimus, T. albus and P. striolatus presented insectivorous habit. A. wendelli and P.
striolatus and S. fasciatus presented herbivorous eating habits. The species T. albus and P. nattereri
presented the same habit during the flood period, mainly consuming items of vegetal origin,
followed by insect. C. ment, which is classified as a lepidophagus, presented floodplain fruits as the
main food item during the flood season, due to its large supply, and fish was the second main item
consumed by the species. From the above, it is concluded that the species belonging to the
piscivorous group are predominant in floodplain environments in both the dry and full periods.
Herbivores benefit from the second period, due to the greater supply of their preferable food item.
Key words: Floodplain; Fishing; Hydrologic cycle; Lake.

1- INTRODUÇÃO
A pesca na região amazônica se destaca sobre as demais regiões brasileiras, seja pela
diversidade de espécie, abundância, e a dependência da população tradicional a essa atividade
(BARTHEM e FABRÉ, 2003), demonstrando grande importância econômica e social, e
necessitando de medidas conservacionista em prol da sustentabilidade.
As planícies de inundação são as áreas de maior produtividade biológica, o que influencia que
estas também possuam as maiores diversidades e abundâncias ictiicas da bacia Amazônica
(HENDERSON e CRAMPTON, 1997), o que é favorecido pela conectividade anual entre ambiente
lótico e lêntico, sendo isso influenciado pelo regime anual de chuvas (MACEDO et al., 2015).
O pulso de inundação, que Junk et. al., (1989) definiu como a incidência de chuvas ao longo de
toda a bacia de drenagem, somada ao degelo decorrente do verão andino, é o grande responsável
pelo alagamento e abertura sazonal de grandes áreas denominadas por várzea ou igapó, o que para
Freitas, et al., (2010) é essencial para explicar a composição e a estrutura da biota aquática.
A grande produtividade está associada ao fato de na época de cheia ocorrer a frutificação de
grande número de espécies de árvores de várzea (KUBITZKI & ZIBURSKI, 1994), e nesse mesmo
período, ocorrer o transbordamento dos canais de rios de águas brancas, invadindo assim essas
áreas, quais são utilizadas pelos organismos aquáticos como fonte de alimento, abrigo e reprodução
(AQUINO, et. al, 2009).
A busca pela manutenção da biodiversidade é uma meta prioritária com relação ao
desenvolvimento sustentável (BARLETTA, 2010), sendo necessário, para a elaboração de projetos
de manejos, o conjunto de informações sobre o recurso explorado, que é formado principalmente
pelo conhecimento biológico da espécie (WALTERS, 1986).
A Preservação das características naturais do ambiente exerce grande influência sobre os
recursos pesqueiros. Perdas de biodiversidade ao nível de ecossistemas ocorrem quando habitats
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distintos, assembleias de espécies e processos naturais são diminuídos ou degradados em qualidade
(Boyce e Haney, 1997).
O avanço das tecnologias, urbanização, uso inconsciente de recursos naturais associado ao
grande avanço econômico também geram grande ameaça a biodiversidade (Dias, 1998). Primack e
Rodriguês (2001) destacam a destruição de habitats como sendo a maior responsável pela extinção
de espécies.
A partir de 1980, em termos mundiais, a atividade de construção de reservatórios, através do
represamento de grandes rios, foi intensificada (ALVES, 1997). Um efeito do represamento para a
comunidade de peixes é a alteração na sua composição e abundância, com a proliferação de
algumas espécies ou eliminação de outras, como o zooplanctófago filtrador, Mapará
Hypophthaumus edentatus que aumentou de forma relevante a sua abundância, influenciado pelo
incremento de biomassa zooplanctônica devido ao represamento do rio Paraná, tornando-se a
espécie mais abundante durante os primeiros anos de formação do reservatório de Itaipu
(AGOSTINHO, et. al., 1992).
Outra ação antrópica que degrada os ambientes de várzea é o desmatamento tanto para a
exploração de madeira como para agricultura, motivados pelo fato de esses serem os solos
amazônicos mais rico em nutrientes (GOLDING, et. al., 1996). Esse fator afeta diretamente a
comunidade ictiológica, pois o consumo de frutos e sementes de várzea são fonte energética
importante para a alimentação de peixes (GOUDING, 1980).
O estudo sobre a sua alimentação, inclui a dieta e atividade alimentar, auxiliando o
entendimento do funcionamento do ecossistema e suas dinâmicas, possibilitando o conhecimento
sobre a exploração de recursos por outras espécies (ALVES, 2007). Segundo Oliveira, et. al. (2013),
conhecer o hábito alimentar dos organismos de uma comunidade, além de colaborar para sua
conservação visa também a educação ambiental.
Dentro desse contexto, o objetivo do trabalho é analisar a predominância de grupos alimentares e
atividade alimentar dos peixes em dois períodos do ciclo hidrológico, em lago de várzea.
2- MATERIAL E MÉTODOS
O local selecionado para a captura das amostras será o Lago Itandéua (2°01’14.5”S de
latitude e 55°07’30.8”W de longitude) no município de Curuá/PA, pertencente a microrregião de
Santarém. Este está localizado em um ambiente de várzea, local que recebe diretamente influência
do pulso de inundação.
As capturas foram realizadas em dois períodos do ciclo hidrológico (seca e cheia), sendo as
amostras coletadas utilizando baterias de malhadeira com 140 m² de área cada, com malha varia ndo
de 20 a 80 mm. As redes foram armadas por um período de 24 horas, cada, sendo alocadas em
diferentes ambientes. Os peixes capturados foram armazenados em bombonas contendo formol
10%, transportadas fluvialmente para a cidade de Santarém e conduzidos ao Laboratório de
Geoinformação Aquática, da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA).
Os peixes foram primeiramente identificados a nível de espécie, e classificados por grupos
alimentares, permitindo analisar os mais representativos em riqueza e abundância em cada período.
Paralelamente a isso, houve a dissecação e retirada dos estômagos, identificação, fixação em formal
10% e conservação em álcool 70%, com o intuito de selecionar as espécies com maior abundância
para análise da dieta e determinação do Grau de Repleção (GR), qual mostra a quantidade de
alimento no estômago dos indivíduos, sendo estes definidos em 4 valores: 1 (vazio), 2 (pouco
alimento), 3 (quase cheio) e 4 (Totalmente cheio). O GR foi utilizado agrupando os indivíduos por
período, e verificando em qual houve maior ou menor consumo.
Para análise da dieta foi feita a identificação dos itens alimentares e obtenção do seu
volume, com auxílio de Estereomicroscópio e provetas graduadas, respectivamente. Para a sua
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determinação, foi utilizado o que foi proposto por Hyslop (1980), qual sugeriu a utilização
simultânea de pelo menos duas metodologias de análise, sendo uma de frequência de ocorrência e
uma volumétrica, sendo que essas foram integradas na determinação do Índice de importância
alimentar (IAi %).
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram capturados 236 exemplares, sendo 161 no período de seca e 75 na cheia,
pertencentes a 32 e 23 espécies, respectivamente (Tabela 1). A menor quantidade de indivíduos no
segundo período pode ser explicada pela expansão do ambiente aquático, qual faz com que tenha
baixa produtividade (CARDOSO e FREITAS, 2007).
O período de cheia apresentou maior número de indivíduos com o grau de repleção 4. Já
no de seca, a maior quantidade foi verificada nos graus 1 e 3 (Tabela 2), demonstrando ser no
período cheio o maior consumo alimentar.
Os grupos alimentares predominantes em riqueza no período de seca foram os piscívoros,
seguido pelos insetívoros. Com relação aos mais abundantes houve inversão, tendo os insetívoros
como principal, seguido pelos piscívoros, o que pode ser explicado pela grande quantidade da
insetívora Anadoras wendelli, sendo essa responsável por 16,15% das capturas nesse período
(Tabela 3).
Com relação ao período de cheia, o grupo alimentar predominante em riqueza e
abundância foi o piscívoro, correspondendo a 42,9% e 45,3%, respectivamente. O segundo grupo
mais representativo em espécie foi o herbívoro e o insetívoro, com 14,3% das espécies, cada, já em
abundância o herbívoro foi bem superior, com 22,7% (Tabela 4), o que pode ser explicado pelo
alagamento e cobertura da vegetação de várzea nesse período, aumentando a disponibilidade dessa
fonte alimentar.
A predominância dos piscívoros em planícies inundáveis corrobora com o que está
disposto na literatura (ANJOS et al., 2008). Freitas et al (2010) destacaram a importância da
piscivoria na regulação da diversidade em lagos de várzea, sendo que mais da metade das espécies
são de topo de cadeia.
Dentro desse grupo, a espécie mais abundante foi a Pygocentrus nattereri, correspondendo
a 21,33% dos indivíduos capturados na cheia. Essa dominância pode ser explicada pela sua
habilidade em explorar diversos habitats (SAINT-PAUL et al., 2000), sobrevivência em áreas com
baixa concentração em oxigênio dissolvido (ANJOS et al., 2008), modo de desova (QUEIROZ et
al., 2010), e alta disponibilidade de presas (SIQUEIRA-SOUZA e FREITAS, 2004).
As espécies submetidas ao IAi foram: Plagioscion Squamosissimus, Pachypops fourcroi,
Anadoras wendelli, Schizodon fasciatus e Triportheus albus no período de seca, correspondendo,
63,35%
dos
indivíduos
capturados;
Pygocentrus nattereri,
Triportheus albus,
Pristobrycon striolatus e Catoprion mento no período de cheia, sendo responsável por 53,33% das
capturas (Tabela 5). Observa-se que pela quantidade de exemplares com alimento no estômago, a T.
albus pôde ser analisada nos dois períodos.
De acordo com o IAi%, as espécies foram classificadas em 3 grupos alimentares:
insetívoros, herbívoros e frugívoros.
P. fourcroi apresentou hábito insetívoro, com insetos representando quase a totalidade dos
itens consumidos, e com camarão e escamas como complemento. Já o P. squamosissimus também
apresentou elevado consumo de inseto, e uma pequena quantidade de camarão e peixe (Tabela 5).
A espécie T. albus consumiu preferencialmente inseto no período seco, seguido por vegetal
(Tabela 5).
P. striolatus apresentou elevado consumo de inseto, seguido por frutas e vegetais (Tabela
5), sendo que essa preferência por alimento de origem animal também foi relatada por Machado-
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Allison e Garcia (1986) em uma planície de inundação na Venezuela, qual encontrou insetos e
crustáceos como principais itens consumidos pela espécie.
A. wendelli apresentou hábito alimentar herbívoro com tendência a carcinofagia, o que
ocorre devido ela ser uma espécie bentônica, estando de acordo com Freitas (2007), qual destacou a
dependência da ictiofauna bentônica por material de origem vegetal.
Outro herbívoro foi o S. fasciatus, qual demonstrou elevada preferência por alimento de
origem vegetal (Tabela 5), com esse apresentando IAi de 99,22%. Santos, (1981) encontrou
resultado semelhante no lago Janauacá-AM, porém, utilizando o método dos pontos, e comparando
indivíduos em diferentes classes de comprimento.
As espécies T. albus e P. nattereri apresentaram o mesmo hábito no período de cheia,
consumindo principalmente itens de origem vegetal, seguido por inseto (Tabela 5). Observa -se que
a T. albus mudou de preferência alimentar com relação ao primeiro período, podendo ser
classificada como oportunista dentro da definição de (Gerking, 1994), devido ela ter tirado proveito
de uma fonte alimentar abundante nesse período.
A espécie C. mento, qual é classificado como lepidófaga (Vieira e Géry, 1979), apresentou
as frutas de várzea como principal item alimentar no período de cheia, devido à sua grande oferta. O
peixe foi o segundo principal item consumido pela espécie (Tabela 5).
Tabela 1. Lista de espécies capturadas em dois períodos do ciclo hidrológico e seu respectivo
grupo alimentar.
Espécie
Grupo alimentar
Seca
Acestrorhyncus falcatus (Bloch, 1794)
Amblydoras affinis (Kner, 1855)
Eigenmannia limbata (Schreiner, Miranda & Ribeiro,
1903)
Geophagus altifrons (Heckel,1840)
Hemiodus argenteus (Pellegrin, 1909)
Hemiodus microlepis (Kner, 1858)
Hipostomus hoplonites (Rapp, 1988)
Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)
Hoplosternum littorale (Hancock, 1828)
Ilisha amazonica (Miranda, 1920)
Loricariichthys sp.
Lycengraulis batessi (Gunther,1868)
Mylossoma aureum (Spix & Agassiz, 1829)
Anadoras wendelli (Castelnau, 1855)
Parauchenipterus porosus
Pellona castelnaeana (Valenciennes,1847)
Plagioscion squamosissimus (Heckel, 1840)
Pochypops fourcroi (Lacepède, 1802)
Prochilodus nigricans (Spix & Agassiz, 1829)
Pterygoplichthys pardalisc (Castelnau,1855)
pygocentrus nattereri (Kner, 1858)
Rhytiodus argenteofuscus (Kner, 1858)

Piscívoro
*
Insetívoro
Invertívoro
Invertívoro
Invertívoro
Detritívoro
Piscívoro
Insetívoro/Detritívoro
Carnívoro
Detritívoro
Piscívoro
Frugívoro
Insetívoro
Herbívoro/Insetívoro
Carnívoro
Piscívoro
Insetívoro
Detritívoro
Detritívoro
Piscívoro
Herbívoro
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Rineloricaria cf. castroi (Isbrucker & Nijssen, 1984)
Schizodon fasciatus (Spix & Agassiz, 1829)
Schizodon vittalus (Valenciennes, 1850)
Serrasalmus eigenmanni (Norman, 1929)
Serrasalmus manueli (Fernández-Yépez & Ramíres,
1967)
Serrasalmus rhombeus (Linnaeus, 1766)
Serrasalmus spilopleura (Kner, 1858)
Triportheus albus (Cope, 1872)
Triportheus angulatus (Spix & Agassiz, 1829)
Triportheus auritus (Valenciennes, 1850)
Cheia
Ageneiosus brevifilis (Valenciennes, 1840)
Ageneiosus dentatus (Kner, 1858)
Calophysus macropterus (Lichtenstein, 1819)
Catoprion mento (Cuvier, 1819)
Cichlasoma amazonarum (Kullander, 1983)
Ilisha amazonica (Miranda, 1920)
Lycengraulis batesii (Günther, 1868)
Mylossoma aureum (Spix & Agassiz, 1829)
Pachyurus schomburgkii (Günther, 1860)
Pellona castelnaeana (Valenciennes, 1847)
Plagioscion squamosissimus (Heckel, 1840)
Potamorhina altamazonica (Cope, 1878)
Pristobrycon striolatus (Steindachner, 1908)
Pygocentrus nattereri (Kner, 1858)
Rhaphiodon vulpinus (Spix & Agassiz, 1829)
Rhytiodus argenteofuscus (Kner, 1858)
Rhytiodus microlepis (Kner, 1858)
Rineloricaria sp.
Serrasalmus gr. Rhombeus (Linnaeus, 1766)
Serrasalmus spilopleura (Kner, 1858)
Sorubim lima (Bloch & Schneider, 1801)
Triportheus albus (Cope, 1872)
Triportheus auritus (Valenciennes, 1850)
*não possui descrição de hábito alimentar.

Insetívoro
Herbívoro
Herbívoro
Piscívoro
Piscívoro
Onívoro
Piscívoro
Onívoro
Onívoro
Insetívoro
Piscívoro
Piscívoro
*
Piscívoro
*
Carnívoro
Piscívoro
Frugívoro
Insetos
Carnívoro
Piscívoro
Detritívoro
Herbívoro
Piscívoro
Piscívoro
Herbívoro
Herbívoro
Insetívoro
Onívoro
Piscívoro
Piscívoro
Onívoro
Insetívoro

Tabela 2. Grau de repleção do agrupamento das espécies no período de cheia e seca.
Grau de Repleção

Período
1

2

3

4

Seca

29.6

27.2

29.6

13.6

Cheia

17.7

23.5

14.7

44.1

6
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Tabela 3. Classes alimentares das espécies capturadas durante o período de seca.
Classes alimentares
Onívoro
Píscivoro
Herbívoro
Insetívoro
Invertívoro
Detritívoro
Carnívoro

Riqueza de espécie %

Abundância de peixes %

7.1
28.6
12.5
21.4
10.7
12.5
7.1

14
22.9
10.5
34.4
7
9.9
1.3

Tabela 4. Classes alimentares das espécies capturadas no Lago Itandéua durante o período de
cheia.
Classes alimentares
Onívoro
Píscivoro
Herbívoro
Insetívoro
Invertívoro
Detritívoro
Carnívoro
Lepidófago

Riqueza de espécie %
9.5
42.9
14.3
14.3
0
4.8
9.5
4.8

Abundância de peixes %
14.7
45.3
22.7
8
0
1.3
2.7
5.3

Tabela 5. Indíce de Importância Alimentar (Iai) e classificação das principais espécies
capturadas no Lago Itandéua durante dois períodos do ciclo hidrológico (cheia e seca)
(C=carne; D=detrito; E=escama; F=frutas; I=inseto; MD=material digerido; P=peixe;
V=vegetal).
IAi %
Espécie
C
D E
F
I
MD P
V
Classificação
Seca
Nemadoras wendelli
33.3
66.7 Herbívoro
Pachypops fourcroi
0.8
0.004
99.2
Insetívoro
Plagioscion Squamosissimus
5.2
91.3
3.5
Insetívoro
Schizodon fasciatus
1.8
98.2 Herbívoro
Triportheus albus
87.1
12.9 Insetívoro
Cheia
Catoprion mento
61.1
3.1 31.1 4.7
Frugívoro
Pristobrycon striolatus
0.3 0.005 6 93.1
0.5
Insetívoro
Pygocentrus nattereri
0.268
0.1 32.9 0.3 11.3 55.3 Herbívoro
Triportheus albus
33.4
66.6 Herbívoro
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4- CONCLUSÃO
O grupo alimentar piscívoro é predominante nos dois períodos e os demais grupos disputam a
posição de principal alimento para eles. Esses demais sofrem grande influência do nível da água,
aumentando ou reduzindo em diversidade e abundância conforme as suas fontes alimentares
expandam ou fiquem escassas.
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ESCOLHA ALIMENTAR DO TAMBAQUI (Colossoma macropomum) E MATRINXÃ
(Brycon amazonicus) QUANTO A VEGETAIS E RAÇÃO COMERCIAL

Juliana do Nascimento Ferreira¹*; Nicolas Corrêa Viana²; Thais Billalba Carvalho³;
1
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RESUMO: Devido aos gastos onerosos com insumos alimentícios utilizados no cultivo de peixes,
este trabalho procura a melhor alternativa de arraçoamento por meio de vegetais e subprodutos
disponíveis no ambiente amazônico, com base no comportamento alimentar considerando os critérios
de seleção dos alimentos pelos peixes, de forma que possa contribuir para que os custos presentes na
criação de peixes em cativeiro venham a diminuir. Assim, avaliando a escolha dos alimentos pelas
espécies por alimentos de origem comercial e natural, bem como comparar a escolha alimentar do
Colossoma macropomum e Brycon amazonicus quanto suas interações no comportamento alimentar.
Para avaliar a escolha sobre o comportamento dos peixes, os animais foram submetidos ao teste de
escolha, no qual foi ofertado três tipos de alimentos: ração comercial (38 %) mamão e macaxeira
simultaneamente e filmados isolados por 10 minutos, após o fornecimento dos alimentos. As
filmagens foram usadas para identificar a preferência alimentar dos animais e descrever as unidades
comportamentais na alimentação exibidas por C. macropomum e Brycon amazonicus. As unidades
comportamentais foram “abocanhar”, “deglutir” e “expelir”. Como conclusão, C. macropomum optou
pelos alimentos naturais, podendo ser uma alternativa nos casos de escassez do insumo. Quanto a B.
amazonicus, não houve uma escolha entre artificial ou natural, sendo explicado pelo provável fator
social o qual é imprescindível a espécie. Mais estudos relacionando o fator de isolamento podem ser
mais explorados para matrinxã.
Palavras-chave: Espécies onívoras, alimentação, comportamento, itens alimentares.
ABSTRAT: Due to the onerous expenses with food inputs used in fish cultivation, this work seeks
the best alternative of rationing through vegetables and by-products available in the Amazonian
environment, based on the feeding behavior considering the selection criteria of the fish, so that
contribute to lowering the costs of captive fish farming. Thus, evaluating the choice of food by species
for commercial and natural foods, as well as comparing the food choice of Colossoma macropomum
and Brycon amazonicus regarding their interactions in feeding behavior. To evaluate the choice on
fish behavior, the animals were submitted to the choice test, which was offered three types of food:
commercial feed (38%) papaya and macaxeira simultaneously and filmed isolated for 10 minutes
after the food supply. . The footage was used to identify the animals' food preference and to describe
the feeding behavioral units exhibited by C. macropomum and Brycon amazonicus. The behavioral
units were “snap”, “swallow” and “expel”. In conclusion, C. macropomum opted for natural foods
and may be an alternative in cases of shortage of the input. As for B. amazonicus, there was no choice
between artificial or natural, being explained by the probable social factor which is essential to the
species. Further studies relating the isolation factor can be further explored for matrinxã.
Key words: Omnivorous species, food, behavior, food items.
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1-

INTRODUÇÃO

O Amazonas possui grande potencial para expansão e sucesso da atividade piscícola no mercado
nacional, pois apresenta grande quantidade de fatores propícios disponíveis (ONO, 2005; LOPES et
al., 2011), porém verifica-se que o fator que representa a principal influência negativa no
desenvolvimento da atividade de piscicultura é o custo com ração, considerado o problema mais
impactante para desenvolvimento da atividade, representando mais de 50% de todos os custos de
produção (ROUBACH et al.,2002; LOOSE et al.,2014).
Em pisciculturas de pequeno porte, a escassez de ração pode ser auxiliada com o uso de vegetais
(subprodutos e resíduos). É constatado que na alimentação utilizada nas pisciculturas no Amazonas,
em estudo realizado na Região Metropolitana de Manaus (RMM), somente 51,38% dos piscicultores
aplicavam a ração em suas pisciculturas, mesmo que de forma combinada à alimentação alternativa
(Rodrigues, 2016). Os resíduos apresentam uma alternativa alimentar bastante viável para os animais,
pois possuem grande teor de nutrientes que se bem aproveitados podem está eliminando seu descarte
no meio ambiente e reduzindo os custos com alimentação desses animais (PELIZER et al., 2007;
SANTOS et al., 2009).
Existe uma grande quantidade de resíduos perdidos durante o todo processamento até o consumo pela
população, devido a todo processo que os envolve (perdas por manejo inapropriado na plantação,
colheita e pós-colheita, inexistência de técnicas adequadas, conservação e o não aproveitamento dos
descartes e resíduos) (HISANO et al., 2008).
Na região amazônica existe grande produção de resíduos de origem vegetal, como: a semente de
araçá-boi, resíduos de jenipapo, do camu-camu, macaxeira e banana, mamão papaya, entre outros
resíduos regionais, que normalmente são descartados (BOSCOLO et al, 2002; ANSELMO et al.,
2008).
A maior parte da produção de macaxeira é destinada a fabricação de farinha e nesse processo muitos
resíduos são eliminados em forma de pedaços, cascas e raspas. Estudos comprovam que resíduos
advindos da macaxeira são altamente energéticos, podendo ser usado na alimentação animal
(CALDAS NETO et al., 2000; ANVISA, 1978). Assim como o mamão que, conforme estudos, o
Brasil consome mais de 99% de todo o mamão papaya (Carica papaya) cultivado, com cerca de 1,5
milhão de toneladas/ano, (OLIVEIRA, 2002; SANTOS et al., 2003; MARTINS et al., 2005), o que
representa uma volumosa quantidade de resíduos não utilizados. Quanto as suas características
bromtológicas, como por exemplo das sementes, são ricas em proteína e fibra (40-44,4% e 31,8-48,9)
e apresentam concentrações de ácido oleico (71,6-79,1%) semelhantes ao azeite de oliva, além de
alto conteúdo lipídico 60% (semelhante ao girassol) (H.T et al., 1978). Além disso, apresentam
atividade nematicida e anti-helmíntica (KERMANSHAI et al., 2001).
A utilização de ingredientes regionais têm tido sucesso na eficiência nutricional de peixes amazônicos
(ROABACH, 1991), e deve-se considerar questões comportamentais para cada espécie de peixe em
relação a aparatos fisiológicos (localização visual; localização com base em sinais químicos;
avaliação com base nas características físicas) e constituição anatômico-funcional (sistema digestivo
como todo como posição da boca, dentição, aparelho branquial, desenvolvimento dos cecos pilóricos
e segmentação do estômago e intestino) (PEZZATO, 1986; RIBEIRO et al, 2012; VIDAL JUNIOR
et al., 1998). Com base nesses aspectos, os peixes teriam poder de escolha na oferta desses alimentos
auxiliares da ração, por entender de forma inata suas exigências no intuito de chegar às próprias
preferências alimentares, assim como Ribeiro et al. (2012) relata em um de seus estudos que conhecer
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os hábitos alimentares dos peixes é muito importante para o fornecimento da alimentação, pois auxilia
na determinação da composição nutricional de cada espécie.
Segundo Lima (2018), as principais espécies cultivadas na piscicultura amazonense são Tambaqui
(Colossoma macropomum) e Matrinxã (Brycon amazonicus), seus hábito alimentares são onívoros,
fato que lhes proporcionam uma alta plasticidade no aproveitamento de alimentos o que contribui
para o sucesso de sua produção (HONDA, 1974; KNOPPEL, 1970; GOULDING, 1980; CÁNEPA,
1982; BORGES, 1986), e por isso aceitam o fornecimento de alimentos vegetais, sendo as espécies
chave para análises comportamentais, estudos os quais ainda não se tem realizado neste âmbito
alimentar.
Devido aos gastos onerosos com insumos alimentícios utilizados no cultivo de peixes, este trabalho
procura a melhor alternativa de arraçoamento por meio de vegetais e subprodutos disponíveis no
ambiente amazônico, com base no comportamento alimentar considerando os critérios de seleção dos
alimentos pelos peixes, de forma que possa contribuir para que os custos presentes na criação de
peixes em cativeiro venham a diminuir. Assim, avaliando a escolha dos alimentos pelas espécies por
alimentos de origem comercial e natural, bem como comparar a escolha alimentar do Colossoma
macropomum e Brycon amazonicus quanto suas interações no comportamento alimentar.

2-

MATERIAL E MÉTODOS

O presente estudo está de acordo com os Princípios Éticos na Experimentação Animal adotado pelo
Conselho Nacional de Experimentação Animal (CONCEA) da Comissão de Ética no Uso de Animais
(CEUA) da Universidade Federal do Amazonas, pelo n° 019/2019.
Aclimatação
Os peixes foram aclimatados no Laboratório Experimental de Fisiologia e Comportamento de
Animais Aquáticos - LEFCAQ (Departamento de Ciências Fisiológicas/ UFAM) em caixas de
polietileno de 500 L por, no mínimo, 15 dias antecedendo o experimento. Para manter a qualidade da
água foram realizadas trocas parciais e sifonagem. Foi fornecido ração comercial (38% de proteína),
mamão e macaxeira cortados em pequenos pedaços que pudesse caber na amplitude da abertura bucal,
ofertados até saciação duas vezes ao dia (08:00 e às 16:00).
Delineamento experimental
O experimento foi realizado em uma sala isolada e climatizada, sem interferência de fatores externos,
os animais foram isolados em aquários de vidro (43 x 30 x 22 cm; 18 litros), revestidos com plástico
azul nas laterais, evitando contato visual com os outros animais. Foram utilizados animais de peso e
tamanho semelhantes (matrinxã 14,8 cm e 64 g; tambaqui 12,03 cm e 54,33 g ). No início do
experimento foram realizadas as biometrias (comprimento e peso corporal), toda manipulação foi
precedida por anestesia com eugenol (64 µl/l), sendo o peixe considerado anestesiado quando foi
observado perda total de tônus musculares, perda total de equilíbrio, redução dos batimentos
operculares, equivalente ao estágio nível V de anestesia para B. amazonicus (Vidal et al., 2007) e
nível V de anestesia para C. macropomum. Antes da manipulação os animais permaneceram em jejum
por um período de 24 horas.
Para avaliar a escolha sobre o comportamento dos peixes, os animais foram submetidos ao teste de
escolha, no qual foi ofertado três tipos de alimentos: ração comercial (38 %) mamão e macaxeira
simultaneamente, durante o experimento, totalizando seis repetições, para cada espécie. O
experimento teve duração total 24 horas, e realizado filmagem por 10 minutos, após o fornecimento
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dos alimentos. As filmagens foram usadas para identificar a preferência alimentar dos animais e
descrever as unidades comportamentais na alimentação exibidas por C. macropomum e Brycon
amazonicus, organizadas no etograma (Tabela 01).
Tabela 01 Etograma de escolha alimentar para peixes.

Análise estatística
Os dados foram analisados e testados quanto à normalidade e homocedasticidade pelos testes de
Shapiro-Wilk e Levene, respectivamente. Utilizando para dados não paramétricos os testes de Wilcox
e Kruskal Walis. Foi considerado α ≤ 0,05 para significância estatística e todas as análises realizadas
foram baseadas em Zar (1999).
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o período de aclimatação, quando ambas espécies estavam em grupo, os três itens
alimentares foram ofertados, em observação Ad libtun, ocorreu rápida predação de todos os itens,
mesmo sem um conhecimento prévio da macaxeira e do mamão. Quando expostos ao isolamento, o
comportamento do tambaqui não foi alterado, estratégia alimentar usada para ampliação dos recursos
alimentares, com a inclusão de novos itens a sua dieta (Salati et al., 1998), já a matrinxã não consome
o mamão, escolhendo somente ração e a macaxeira (Figura 01).
Estudos mostram que os animais em grupo, apresentam maior possibilidade de experimentar e
consumir um novo alimento, do que quando estão isolados. Esse comportamento está relacionado
com o processo de aprendizagem, com possível aumentando na frequência desse padrão
comportamental (Clayton, 1978; Visalberghi e Fragaszy, 1995). Além disso, a matrinxã é um animal
extremamente social, sendo um fator de alta influência comportamental, podendo ser o fator que
comprometeu a inclusão desse alimento em sua dieta (Serra, 2014).

Fig. 1 (I) Escolha alimentar da matrinxã (II) Escolha alimentar do tambaqui

O tempo de reação do animal com o alimento, é importante para verificação de quanto tempo o animal
apresentou o comportamento esperado. O período de latência da matrinxã foi maior que a do tambaqui
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(Figura 2). Tal padrão também foi observado por Voelk (2006), que observaram que na ausência do
grupo, a latência aumentada, para consumo de alimentos novos, sendo os itens não familiares mais
prontamente aceitos.

Fig. 2 Latência entre o tambaqui e matrinxã (Wilcox, p= 0,042)

Todos aos alimentos foram abocanhados pelo tambaqui, sendo maior com a macaxeira (p=0,033). O
mesmo foi observado por Guimarães e Storti Filho (2004), em sistema de policultivo do tambaqui
com o jaraqui, sendo ofertado diversos itens alimentares, incluindo a macaxeira, tendo um resultado
satisfatório com o crescimento dos animais, afirmando ser uma alternativa sustentável de criação do
tambaqui. A manipulação com a boca realizada pelos animais, , não teve diferença entre o mamão e
a macaxeira (Fig. 3- B), esse comportamento ser visto como um método de enriquecimento, que
segundo Maynard (1996) o fornecimento de alimentos que possui semelhança com os que correm
naturalmente torna-se uma maneira de melhorar a sobrevivência de animais criados em cativeiros,
diminuindo o estresse do confinamento.
Além disso, foi observado que os animais em grupos demonstraram competição pelos itens,
controlando o acesso de outros indivíduos ao alimentos, principalmente com os itens de origem
vegetal, principalmente pela macaxeira, no qual os animais abocanharam o máximo de pedaços
possíveis na boca, e em seguida se isolavam para então expelir os alimentos e manipulá-los com a
boca, ingerindo-os. Esse comportamento mesmo estando isolados permaneceu, sendo observado de
forma iguais na macaxeira e no mamão (Figura 03- C). Na unidade comportamental de deglutir o
alimento, não houve diferença estatística entre a ingestão dos três itens oferecidos (Figura 03 - D),
tendo flexibilidade no que se refere ao uso de recursos alimentares, estratégia de inclusão e amplo
aproveitamento de todos os itens.
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Fig. 3 (A) Abocanhar (Kruskal-Wallis, p=0,0404) (B) Manipular com a boca (Wilcox, p= 0,6236) (C ) Expelir (Wilcox,
p = 0,4142) (D) Deglutir (Kruskal-Wallis, p = 0,104), no tambaqui.

4- CONCLUSÃO
Como conclusão, C. macropomum optou pelos alimentos naturais, podendo ser uma alternativa nos
casos de escassez do insumo e uma alternativa para o setor agrícola, pois utiliza os resíduos. Outro
fator foi que o tambaqui utilizou mais do seu esforço com o alimento natural, dando um
enriquecimento não só alimentar, mas também ambiental, pois diminui o estresse fisiológico.
Quanto a B. amazonicus, não houve uma escolha entre artificial ou natural, sendo explicado pelo
provável fator social o qual é imprescindível a espécie, já que durante a aclimatação era visível a
voracidade quantos aos alimentos. Mais estudos relacionando o fator de isolamento podem ser mais
explorados para matrinxã quanto a questão alimentar.
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O USO DA MORFOMETRIA DOS OTÓLITOS PARA DIFERENCIAÇÃO DE ESTOQUES
DE SCOMBEROMORUS BRASILIENSIS NO LITORAL SUL DO BRASIL.
Júlia Pohl Altafin1; Felippe A. Daros2.
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RESUMO: A morfometria dos otólitos vem sendo empregados como ferramenta em estudos
ecológicos para determinação de locais de nascimento, conectividade entre berçários e zonas de
recrutamento costeiro, além de serem amplamente aplicados à identificação de estoques,
conhecimento fundamental para preservação e uma gestão integrada e racional das espécies. Neste
contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar através dos descritores lineares e de forma dos
otólitos a conectividade populacional da sororoca (Scomberomorus brasiliensis) em dois portos
pesqueiros, Matinhos (PR) e Florianópolis (SC), no sul do Brasil, visto que esta espécie possui
grande importância para a pesca artesanal. No total foram coletados 64 indivíduos (32 por local).
Após a biometria (comprimento total - CT e peso total - PT), os otólitos foram retirados e limpos,
posteriormente fotografados em microscópio estereoscópio. As imagens foram transformadas em
binárias (preto e branco). Após o processamento, as imagens forma analisadas no pacote shape do R
em: Descritores Lineares - DL (comprimento, altura, área e perímetro); Índices de Forma – IF (fator
de forma, circularidade, elipcidade, retangularidade e arredondamento); e Descritores de Fourier DF. Após a verificação da normalidade e homogeneidade das variâncias, os dados de CT, DL, IF e
DF entre os locais (PR e SC) foram comparados através do test-t com significância de 5%. Todas as
análises foram realizadas em ambiente R. Os peixes coletados no PR apresentaram maior CT que os
de SC (média 483,58±49,08 mm e 418,50±58,24 mm respectivamente). Todos os Descritores
Lineares apresentaram diferenças significativas (p < 0,05) entre os locais. Com relação aos Índices
de Forma, apenas a retangularidade foi semelhante entre PR e SC. Os Descritores de Fourier
também apresentaram semelhança entre os locais. Os Descritores Lineares e alguns Índices de
Forma sugerem a existência de dois grupos distintos entre PR e SC, sem conexão entre eles. Porém
os Descritores de Fourier, relacionados com a forma dos otólitos mostra conectividade entre os
grupos. Esta diferença, principalmente, entre os resultados dos Descritores Lineares e Descritores
de Fourier pode estar relacionado com a diferença do comprimento total dos peixes coletados,
maiores no PR. Os DL estão relacionados diretamente com o CT dos peixes, já os DF estão
relacionados com a forma dos otólitos. Considerando o comportamento da espécie, pelágica com
alto poder migratório, e a distância entre os locais, podemos inferir que existe conexão entre os dois
grupos, porém novos estudos utilizando genética e química do otólito podem corroborar nossos
resultados.
Palavras-chave: sororoca, Descritores Lineares, Fourier, Índices de Forma
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CUSTO DE PRODUÇÃO E RENTABILIDADE DA PESCA DO PARGO Lutjanus purpureus
(POEY, 1875) NA COSTA AMAZÔNICA BRASILEIRA: UM ESTUDO DE CASO
Lucas Henrique do Rosário Menezes1*; Jair Junior Bezerra Campelo2; Victor Hugo Piedade
Vieira3; Wesley dos Santos Lima4 Marcos Ferreira Brabo5.
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RESUMO: O pargo Lutjanus purpureus é um dos recursos pesqueiros mais importantes da costa
amazônica brasileira, tendo grande parte de sua produção voltada para o mercado internacional. A
captura desta espécie é caracterizada por ter o seu próprio sistema de pesca, contendo principalmente
embarcações com comprimento acima de 12 metros, utilizando apetrechos como bicicleta, manzuá e
caicos. Os desembarques destes sistemas de pesca no estado do Pará são altamente representativos
nos portos dos Municípios de Bragança e Augusto Corrêa, representando 96% do total contabilizado.
O objetivo deste estudo contemplou a análise de viabilidade econômica da produção da captura de
pargo na costa amazônica brasileira em uma embarcação de 15 metros de comprimento, com
capacidade de estocagem de 20 t. A aquisição de dados ocorreu por meio de observações de campo e
entrevistas com o armador da embarcação durante o mês de agosto de 2019. Utilizou-se a estrutura
de custo operacional e indicadores de rentabilidade econômica para avaliar a produção pesqueira de
uma embarcação de captura de pargo. Foi constatado que a pescaria ocorre ao longo de 10 meses,
durante 20 dias por mês. O custo de implantação foi estimado em R$ 354.300,00, o custo operacional
efetivo foi de R$ 74.326,00, e o custo operacional total apresentou um total de R$ 77.646,00. A receita
bruta por pescaria foi estimada em R$ 92.400,00 e o lucro operacional mensal de R$ 14.754,00, com
um lucro operacional anual de R$ 147.540,00. Obtiveram-se a taxa interna de retorno de 46%, valor
presente líquido de R$ 843.049,95, ponto de equilíbrio em 5.041,9 kg, relação benefício custo de R$
1,22 e o período de retorno do capital de 2 anos e 2 meses. Conclui-se que a captura de pargo na costa
amazônica brasileira é economicamente viável, demostrando indicadores econômicos de
rentabilidade atrativos em relação a outros investimentos voltados a pesca marinha.
Palavras-chave: Viabilidade econômica; Investimento; Indicadores econômicos.
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O QUE PODEM NOS INFORMAR AS MACROFITAS AQUÁTICAS E O PERIFITON
SOBRE O ECOSSISTEMA? ESTUDO DE CASO NOS RESERVATÓRIOS DO PARQUE
ESTADUAL DO UTINGA (PARÁ, BRASIL).
Ana Caroline Palheta de Farias¹; Shirley Amaral Rafael²*; Eliane Brabo de Souza³; Nuno
Filipe Alves Correia de Melo4; Xiomara Franchesca García Díaz5.
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Associado / UFRA 5xiomara.diaz@ufra.edu.br. Professora Visitante/ UFRA.

RESUMO: A eutrofização é um problema geralmente de origem antrópico, cada vez mais comum
em ecossistemas aquáticos e caracterizado pelo aumento gradativo na quantidade de matéria
orgânica e nutrientes na água. Este processo gera uma explosão no crescimento de algas e
macrófitas aquáticas que, em condições de falta de controle, podem causar diversos danos tanto
econômicos quanto ambientais. Embora o sistema hídrico do Parque Estadual do Utinga (PEUt) se
encontre inserido em uma Área de Proteção Ambiental, ele está submetido a múltiplas pressões
antrópicas que se vem refletidas no aumento na cobertura do espelho d’agua por macrófitas
aquáticas. Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, comumente chamada de “Água-pé” é a macrofita
dominante do sistema, sendo ela e a biota associada as suas raízes (perifiton) comunidades que
podem subministrar informações para avaliar o estado do ecossistema. Desta forma, o presente
trabalho teve como objetivo estudar a comunidade perifítica associada às raízes de E. crassipes no
sistema hídrico do PEUt e relacionar sua composição e abundância com as variáveis ambientais
registradas. O estudo foi realizado nos dois reservatórios do PEUt, Bolonha (Bo) e Água Preta (AP),
considerados os principais mananciais de abastecimento de água da Região Metropolitana de Belém
(Pará). As amostras de água e perifíton foram coletadas em uma estação de cada reservatório nos
meses de dezembro de 2018, janeiro e abril de 2019. O perifíton foi coletado a partir da lavagem
das raízes da macrófita (2 a 3 por estação) sob rede de plâncton 20µm e fixado com formol
neutralizado a 4%. As análises quantitativas e qualitativas foram realizadas com a utilização de
microscópio óptico e bibliografia especializada. A comunidade perifítica esteve representada por 59
espécies com maiores abundâncias entre os grupos Bacillariophyta (BO:64,9%, AP:61,6% com
altos valores nos três meses estudados no BO), Cyanobacteria (BO:18,7%, AP:19,0% com maiores
valores nos meses de dezembro e janeiro no AP) e Clorophyta (BO:5,9%, AP:10,6% com maiores
valores nos meses de dezembro e janeiro no AP), e com abundâncias menores de 10% dos filos
Charophyta, Miozoa, Cercozoa, Nematoda e Rotifera. O gênero Phomidium (Cyanobacteria) esteve
presente em ambos os reservatórios nas três campanhas, se apresentando como o gênero mais
abundante no Água Preta no mês de dezembro (43,55%) e abril (27,83%). As cianobacterias têm a
capacidade de fixar nitrogênio atmosférico em condições anóxicas, o que foi registrado
principalmente no Bolonha em todas as campanhas (0,94±0,35 mg L-1) e no Agua Preta no mês de
abril (0,79 mg L-1). A espécie Ankistrodesmus sp. (Chlorophyta), geralmente indicadora de águas
não poluídas e levemente ácidas, esteve presente apenas no AP no mês de abril quando o lago
apresentou os menores valores de oxigênio dissolvido. No reservatório Bolonha, as espécies com
maior representatividade foram Navicula sp. Pinnularia sp. e Synedra sp., consideradas
predominantes em ambientes mesotróficos. Permite-se concluir que a comunidade perifítica
associada à E. crassipes é diversificada, complexa e tolerante as condições de anóxia registradas
nos reservatórios, provavelmente causadas pelo excesso de matéria orgânica, macrófitas e pouca
recirculação das suas águas.
Palavras-chave: bio-indicadores, eutrofização, Área de Proteção Ambiental.
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EFEITO DA CLASSIFICAÇÃO DE TAMANHO SOBRE O PERFIL HEMATOLÓGICO,
CRESCIMENTO E CANIBALISMO EM JUVENIS DE MATRINXÃ, Brycon amazonicus
Karine Lima Silva Bentes¹*; Thaís Billalba Carvalho²
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RESUMO: As variações de crescimento dos animais é um fenômeno comum, considerado um
problema central dos sistemas de criação, especialmente quando se trabalha com espécies vorazes e
de rápido crescimento, como a matrinxã (Brycon amazonicus). Dessa forma, a classificação dos
peixes por tamanho é uma prática comumente adotada durante o ciclo de produção, e mesmo sendo
considerada estressante aos animais, acredita-se que esse procedimento melhora a produção total,
porque minimiza o estresse físico imposto por indivíduos maiores sobre os menores, com efeito
positivo no crescimento e sobrevivência. Diante dessa premissa, este estudo teve como objetivo
avaliar as possíveis alterações na fisiologia, indicadores de crescimento e canibalismo em juvenis de
matrinxã expostos a diferentes condições de agrupamento. Foram comparados dois tratamentos
experimentais: homogêneo (HO), constituído por 6 animais de tamanhos similares (10,77 ± 0,54cm)
e heterogêneo (HE), formado por 6 animais de diferentes tamanhos (12,27 ± 1,85cm). Coeficientes
de variação iniciais de até 5% e ≥ 18% confirmaram a homogeneidade e heterogeneidade dos
grupos respectivamente. No início e ao final do experimento, os peixes foram anestesiados com
eugenol (64 μl/l), para a realização de procedimentos biométricos e coleta de sangue por punção da
veia caudal. Foram analisados os seguintes parâmetros: número de eritrócitos (RBC), hematócrito
(Htc) e concentração de hemoglobina (Hb). As constantes corpusculares também foram
determinadas, sendo estas: volume corpuscular médio (VCM), hemoglobina corpuscular média
(HCM) e a concentração de hemoglobina corpuscular média (CHCM). Os dados foram testados
quanto à normalidade, seguidos pelo teste t de student. Os animais dos grupos HO cresceram a taxas
de 1,52 ± 0,59%, enquanto os dos grupos HE em 1,67 ± 0,97%. Já o canibalismo foi responsável
por 22,86 % de mortalidade no grupo HO e 28,33% no grupo HE. Assim, não foi observada
diferença significativa entre os tratamentos (p >0,05), o que indica que a seleção de juvenis por
tamanho não contribuiu para um melhor crescimento e não atuou como um agente estressor. Diante
do exposto, conclui-se que independente do emprego da técnica de classificação nas pisciculturas,
os juvenis de B. amazonicus apresentaram perfil hematológico similar, sem melhora adicional na
taxa de crescimento dentro de um grupo específico.

Palavras-chave: Heterogeneidade, Agressividade, Produção, Peixe, Estresse.
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AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE TAMBAQUI (Colossoma macropomum) E
HORTALIÇAS EM AQUAPONIA.
Tânia Ramos Ferreira ¹, Jonison Figueira de Alfaia², Rogério Ferreira Nakauth³, Ana
Carolina Souza Sampaio Nakauth4 .
taniarcastro18@gmail.com; 1 a 2 Discentes do Curso Técnico em Recursos Pesqueiros/IFAMCampus Parintins;3 e 4 Engenheiros de Pesca/IFAM-Campus Parintins;

RESUMO: A aquaponia é uma atividade que combina técnicas de agricultura (cultivo de
organismo aquáticos) com hidroponia (cultivo de plantas sem solo). O sistema tem por base a
reciclagem da água visando a fertilização e crescimento de plantas. Este trabalho teve como
objetivos avaliar o crescimento do tambaqui em sistema de produção aquapônico e produzir
hortaliças em 2 sistemas integrados, sendo T1- sistema flutuante e T2- cama de cultivo. O
experimento foi instalado em uma propriedade privada no município de Parintins-AM. Foram
estocados em 04 caixas de água de 1000 litros, 20 exemplares juvenis de tambaqui, na densidade
0,02 peixes por litro, com peso inicial 180,1g em T1 e 188,57g em T2. Os peixes foram mantidos
por 05 meses sob o manejo alimentar de 5% da biomassa ao mês. Biometrias mensais foram
realizadas para reajuste da quantidade de ração ofertada 1 vez ao dia, todos os dias. Foram
verificados os seguintes parâmetros: oxigênio(mg/L), temperatura(ºC), pH , nitrito(HNO2) e amônia
(NH3). A hortaliça cultivada em sistema aquapônico foi o alface (Lactuca sativa), transplantada
com 20 dias após semeadura e avaliada quanto ao número de folhas e aspecto visual ao final de 38
dias de cultivo, totalizando 58 dias. As variáveis de qualidade de água se mantiveram dentro dos
padrões indicados ao cultivo da espécie, com valores de ph 6,54±0,59 em T1 e 6,07±0,64 em T2;
temperatura 27,43±1,06ºC em T1 e 27,21±0,76ºC em T2; oxigênio 6,02±2,18ºC em T1 e
6,00±2,28ºC T2; amônia 2,06±1,82 ppm em T1 e 1,59±1,42 ppm em T2, nitrito em T1 1,19±1,07
ppm e em T2 1,01±0,86 ppm. Em relação ao desempenho zootécnico dos peixes, o crescimento
observado no período de abril a agosto foi de 208,9g em T1 e 138,10g em T2. Não houve diferença
significativa entre os tratamentos quando submetidos ao teste de comparação de médias (Teste T,
p>0,05, Biostat 5,0 ®). A taxa de sobrevivência observada foi de 100% em T1 e 95% em T2,
respectivamente. Em relação às hortaliças, no T1 houve redução de 47% no número de plantas
colhidas ao final do experimento. Observou-se ingestão de pés de alface pelos peixes cultivados.
Em relação ao número de folhas, T1 e T2 apresentaram modal de 08 folhas ao final do cultivo, não
havendo diferença entre os tratamentos utilizados (Teste t, p>0,05, Biostat ®). Há potencial na
utilização da aquaponia integrada à piscicultura como medida de aproveitamento dos compostos
nitrogenados excretados peixes. Contudo, faz-se necessário eficiente controle e monitoramento da
qualidade de água, especialmente no que se refere aos níveis de nitrito e amônia, letais aos peixes
em condições de cultivo e prejudiciais ao ótimo desempenho zootécnico. Também são necessários
estudos adicionais quanto ao tratamento ou minimização dos efeitos de pragas sobre as hortaliças
cultivadas ou quanto à exigência nutricional destas para ótimo desenvolvimento em sistema
aquapônico.

Palavras-chave: piscicultura; hidroponia; alface; Parintins.
Apoio: IFAM-Campus Parintins, pelo apoio à participação no evento e IFAM pela bolsa PIBIC-Jr.
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ESTADO DE FRESOR E ANÁLISE DE RENDIMENTOS DE PARGO (Lutjanus purpureus)
EM DIFERENTES CLASSES DE PESO
Francisco Alex Lima Barros1*; Tereza Helena da Piedade Gomes2; Janielle de Cassia Silva
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Resumo - Este trabalho teve como objetivo avaliar as características sensoriais, a morfometria
corporal e o rendimento de cortes no processamento do pargo (Lutjanus purpureus) em diferentes
classes de peso, proveniente da pesca extrativa da região Norte. Foram utilizados 60 exemplares
distribuídos em delineamento inteiramente casualizado, composto por quatro tratamentos: T1=
<650g; T2= 651-750g; T3= 751-850g; T4= >851g, com 15 repetições. A análise sensorial foi
realizada com base na ordem de pontuação em scores de 1-4 para os seguintes atributos: cor, olhos,
brânquias, escamas, mucosidade, integridade, odor, firmeza abdominal e firmeza muscular. O
somatório das pontuações dos atributos, para cada categoria de peso, foi utilizado como nota
representativa da estimativa de qualidade, seguindo a seguinte ordem: pescados com grau de frescor
excelente (36-33), bom (32-27), regular 26-21 e rejeitável (< 21). Em seguida, foram avaliados os
rendimentos de cortes do peixe eviscerado; do filé com pele; do filé sem pele; da pele; dos resíduos;
da cabeça; carcaça e costela. Os resultados da análise sensorial, apresentaram efeito significativo
(p<0,05) apenas para o atributo integridade. A nota global 27,00 “Bom”, atribuída os espécimes do
tratamento T4 destacam os mesmos com melhor grau de frescor. Os melhores rendimentos de cotes
de filé com pele e filé sem pele, foram observados respectivamente nos tratamentos T1= 43,19% e
T2= 34,57%, indicando altos rendimentos de filé, compreendendo espécimes entre <650 a 750 g e
possível peso de abate ideal para espécie.
Palavras-chave: Recursos pesqueiros, Lutjanídeos, análise sensorial, rendimentos de cortes.
Abstract - The objective of this study was to evaluate the body morphometry and the yield of cuts
in the fish processing (Lutjanus purpureus) in different weight classes from extractive fisheries in
the North. 60 specimens were distributed in a completely randomized design, consisting of four
treatments: T1 = <650g; T2 = 651-750g; T3 = 751-850g; T4 => 851g, with 15 replicates. Sensory
analysis was performed based on the order of scores from 1-4 for the following attributes: color,
eyes, gills, scales, mucosity, integrity, odor, abdominal firmness and muscle firmness. The sum of
the attribute scores for each weight category was used as a representative grade for the quality
estimate, in the following order: fish with excellent freshness (36-33), good (32-27), regular 26- 21
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and rejectable (<21). Then, the yields of the gutted fish were evaluated; the filet with skin; the
skinless fillet; of the skin; waste; from the head; carcass and rib. The results of the sensory analysis
showed significant effect (p <0.05) only for the integrity attribute. The overall grade 27.00 “Good”,
given the T4 treatment specimens highlight them with better freshness. The best yields of skin and
fillet fillets were observed respectively in treatments T1 = 43.19% and T2 = 34.57%, indicating
high fillet yields, comprising specimens between <650 to 750 g and possible weight of. ideal
slaughter for species.
Key works: Fishery resources, Lutjanídeos, sensory analysis, cutting yields.
1- INTRODUÇÃO
A produção mundial de pescado atingiu a marca de 172 milhões de toneladas de pescados,
com 80 milhões de toneladas provenientes dos cultivos e 92 milhões de captura da pesca extrativa.
De acordo com a instituição, a produção global de pescados de cultivo deve ultrapassar o de captura
entre 2020 e 2021. Nos últimos 10 anos, esta produção cresceu 60% e atingiu 80 milhões de
toneladas, enquanto a captura está estagnada entre 90/92 milhões de toneladas, há mais de 20 anos.
(FAO, 2018).
O pescado é uma importante fonte de alimento para a população, especialmente, como fonte
de proteínas devido seu alto valor biológico. Desta forma, não é difícil entender o aumento de
consumo mundial de pescado nas últimas décadas, período marcado pela conscientização das
necessidades humanas, do culto ao bem estar, à saúde e a segurança alimentar (BARBOSA, 2016).
O estado do Pará se destaca no setor pesqueiro na região Amazônica, por possuir um extenso
litoral marinho com 562 km, correspondendo a 7% da costa Brasileira. Devido a tais características,
a atividade pesqueira é considerada uma das mais importantes no estado, principalmente pela
relevância econômica de seus recursos pesqueiros (SANTOS et al., 2005). Os principais portos de
desembarques de Lutjanídeos do país situam-se ao Norte do Estado do Pará, considerado um polo
de distribuição de várias espécies de peixes incluído as deste grupo, sendo majoritariamente, a
espécie Lutjanus purpureus uma das mais capturadas e comercializadas (IBAMA, 2007; MPA,
2014). O pargo L. purpureus ou pargo colorado, como conhecida é popularmente, é um dos
lutjanídeos mais explorados pela pesca extrativa da costa Brasileira (MILOSLAVICH et al., 2011),
uma vez que esta espécie é um importante recurso pesqueiro nessa região, trazendo divisas para os
estados da federação com suas frotas atuantes sobre este recurso.
A indústria de pesca tem apresentado crescimento devido ao aumento do consumo e da
expansão das indústrias de processamento (ARGENTA, 2012). Entretanto, do ponto de vista
tecnológico, é necessário investigar o padrão do tamanho ideal do peixe para abate, afim de
determinar a predição dos rendimentos de carcaça e filé, de tal forma que promova melhor
rendimento para a indústria e atendimento das exigências dos mercados consumidores mais
sofisticados (PINHEIRO et al., 2006). As características de rendimentos de cortes são parâmetros
importantes para a industrialização do pescado, pois são os indicativos da conformação do filé e do
percentual de subprodutos para os diferentes aproveitamentos (REIDEL et al., 2004). Além disto, o
conhecimento da parcela de partes comestíveis e das diferentes formas de apresentação dos cortes
dos peixes, bem como da quantidade que fará parte dos subprodutos do processamento, permite o
planejamento logístico de produção e os cálculos necessários para a avaliação da viabilidade e
eficiência econômica da produção (CARNEIRO et al., 2005).
Aliado a isto, a avaliação do grau de frescor do pescado determina seu tempo de prateleira e
atendem exigência de consumidores mais exigentes, sendo a análise sensorial umas das ferramentas
mais utilizadas para a avaliação da qualidade das espécies de peixe, sendo considerado como a
principal forma de avaliar o frescor do pescado. De acordo com Bogdanovic et al. (2012), a
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avaliação sensorial é o método mais comumente utilizado para a avaliação da qualidade do peixe
fresco e sempre foi considerado como a principal forma de avaliar o frescor do pescado. Nesse
sentido, a avaliação sensorial se torna um método bastante importante, tanto para consumidores,
quanto pelo setor pesqueiro e serviços de inspeção na avaliação do pescado (MARTINSDÓTTIR et
al., 2004)
Assim, objetivou-se com esse trabalho determinar o grau de frescor do pescado recém
capturado, avaliar rendimentos de cortes e a melhor classe de peso de abate que favorecessem o
melhor rendimento do filé de Pargo (Lutjanus purpureus) em diferentes classes de peso.
2- MATERIAL E MÉTODOS
2.1- Aquisição das amostras
Os exemplares de pargo (Lutjanus purpureus) foram coletados no município de Bragança-PA,
no período de maio a outubro de 2018, diretamente nas embarcações “pargueiras”, no local de
desembarque. Os peixes foram capturados com o apetrecho autorizado, o manzoar, acondicionados
em gelo na câmara fria da embarcação logo após a captura. As amostras foram transportadas em
caixas térmicas com gelo na proporção de 1/1 (peixe/gelo) a temperatura média em torno de 4ºC até
o Laboratório de Probióticos da Universidade Federal do Pará, Campus Bragança. No laboratório,
foi realizada a biometria, em seguida as amostras de pargo foram enumeradas e pesadas. Foram
coletados 60 indivíduos, sendo estes divididos em quatro classes de peso. T1(<650); T2(651-750);
T3(751-850) e T4(>851g).
2.2- Análise sensorial
Para as análises sensoriais, realizada afim e determinar o grau de frescor, foram coletadas
amostras aleatoriamente, dentro do lote de peixes capturados e selecionados. Para tanto, utilizou-se
o teste classificatório do perfil das qualidades sensoriais do pescado, segundo a metodologia
descrita por Rodas et al., (2014), onde foi aplicado pontuação em scores de 1-4 para os seguintes
atributos: cor, olhos, brânquias, escamas, mucosidade, integridade, odor, firmeza abdominal e
firmeza muscular. Após as avaliações, o somatório das pontuações dos atributos, para cada
categoria de peso, foi utilizado como nota representativa da estimativa de qualidade, seguindo a
seguinte ordem: pescados com grau de frescor excelente (36-33), bom (32-27), regular 26-21 e
rejeitável (< 21).
2.3- Análise de rendimentos
Os dados de rendimento foram calculados em relação ao peso eviscerado do exemplar, tendo
em vista que os exemplares foram adquiridos da atividade de pesca, os mesmos geralmente são
eviscerados a bordo das embarcações. A coleta dos dados segui de pesagem dos exemplares com o
auxílio de uma balança digital Urano®, modelo POP Z, com precisão de 0,1g. O processo de
filetagem foi manual e realizado por um único manipulador, afim de evitar diferenças individuais
nos rendimentos de cortes. Os pesos aferidos formam categorizados da seguinte forma: peso total
(PT); peso do corpo eviscerado (PCE); peso do filé com pele (PFP) e o peso do filé sem pele
(PFSP); peso da pele (PP) e resíduos de filetagem (massa das vísceras, brânquias e carcaça). Logo
após, foram utilizados para estimar os rendimentos, onde foi calculada em termos de porcentagem
de rendimento de peixe eviscerado, rendimento de tronco limpo, rendimento de filé com pele;
rendimento de filé sem pele (RFSP), rendimento de pele, de resíduos, cabeça, carcaça e rendimento
de costela, os cálculos foram realizados em relação ao peso eviscerado, onde o peso de cada
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categoria foi de divido pelo peso total, em seguida multiplicado por 100 para obter a percentagem
do rendimento, em cada uma das categorias analisadas (HURLBUT e CLAY, 1998;
BOMBARDELLI et al., 2007).
2.4- Delineamento experimental e estatístico
O tratamento dos dados foi rodado com 60 exemplares pargo distribuídos em delineamento
inteiramente casualizado, composto por quatro classes de peso: T1 <650g; T2 651-750g; T3 751850g; T4 >851g, e 15 repetições. Os dados foram tratados e analisados de acordo com teste de
premissas de normalidade (Shapiro-wilk) e homocedasticidade (Levene), confirmado estas
premissas seguindo-se ao teste paramétrico de (ANOVA one-way), e quando os dados formam
diferentes aplicou-se teste de Tukey para determinar qual o grupo de médias foram diferentes entre
si, admitindo-se um nível de significância 0,05%. Os dados foram rodados utilizando-se o software
STATISTIC SOFT.(2008).
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados apresentados para os atributos sensoriais, demostram que apenas o atributo
integridade apresentou diferenças significativas (p<0,05) (Tabela 1).
Tabela 1: Dados médios dos atributos sensoriais para o pargo (Lutjanus purpureus) em diferentes
classes de peso.
Classes de peso (g)
T1
T2
T3
T4
Atributos
< 650 651-750 751-850 > 851 Desvio p-valor C.V. (%)
Cor
3,47 a 3,27 a 3,40 a 3,60 a 0,65 0,570ns 18,86
Olhos
3,33 a 2,87 a 3,40 a 3,47 a 0,71 0,081ns 21,73
Brânquias
3,33 a 3,20 a 3,33 a 3,47 a 0,73 0,808ns 21,86
Escamas
3,27 a 3,27 a 3,20 a 3,27 a 0,57 0,985ns 17,58
Mucosidade 3,33 a 3,20 a 3,20 a 3,33 a 0,52 0,810ns 15,81
Integridade
3,67 a 3,73 a 3,13 b 3,40 ab 0,60 0,020** 17,12
Odor
3,40 a 3,27 a 3,33 a 3,33 a 0,66 0,960ns 19,66
F. abdominal 3,33 a 3,00 a 3,27 a 3,27 a 0,61 0,464ns 19,06
F. Muscular 3,53 a 3,20 a 3,33 a 3,47 a 0,56 0,370ns 16,41
Nota global 26,73 a 24,93 a 26,07 a 27,00 a 4,79 0,654ns 18,28
REG
REG
REG
BOM
Médias seguidas de letras iguais na mesma linha não diferem entre si pelo teste Tukey (p<0,05). ns
não significativo; ** significativo; C.V. Coeficiente de variação.
Para os atributos sensoriais do pargo, o atributo integridade obteve os maiores valores para
classe de peixe T1= 3,67 e T2= 3,73 e menor valor T3= 3,13 e T4= 3,40%. Os exemplares
utilizados nas análises foram obtidos diretamente a bordo da embarcação “pargueira”, mantendo-se
assim o seu grau de frescor resfriados em gelo na proporção de 1/1 gelo/peixe. É de suma
importância a obtenção de amostra logo após a captura, para que as alterações sensoriais sejam
analisadas a partir de espécimes em estado mais natural possível (GONÇALVES, 2011). Como
estabelece à legislação brasileira, portaria n° 52, de 29/12/2000 (BRASIL, 2000), a análise sensorial
deve ser realizada no peixe fresco, observando-se critérios gerais de aparência, cor, odor e sabor
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característicos da espécie estudada. O peixe deve estar integro, sendo avaliado em relação a sua
espécie.
De Penna (1999), aponta que análise sensorial é uma importante ferramenta na avaliação da
qualidade do pescado, em relação ao tempo de vida útil, pois as características organolépticas
observadas no exame sensorial são as mais importantes, sendo estas alterações as primeiras a
ocorrerem no pós-mortem dando início à decomposição. Essa técnica não é aplicada apenas quando
pretende-se criar novos produtos, mas também na caracterização de matérias-primas, no estudo de
vida de prateleira, nas condições de armazenamento para melhorar a qualidade e outros fins
(ONOYAMA, 2006).
A partir dos dados obtidos pelos testes aplicados, elaboram-se resultados estatisticamente para
concluir se o produto teve aceitação e se foi considerado pelos avaliadores como um produto viável,
quando se observa as notas globais atribuída às classes de peso como REG e BOM (TEIXEIRA,
2009). De maneira geral, o pescado fresco apresenta um sabor de algas marinhas, doce e delicado,
um odor característico, carne firme, elástica, de coloração translúcida, uniforme e brilhante. (HUSS,
1995).
Os resultados de rendimentos não apresentaram diferença significativa (P<0,05) entre os
rendimentos de cortes, apenas para as categorias de rendimento de filé com pele e resíduos (tabela
4).
Tabela 4: Dados médios dos rendimentos de cortes de pargo (Lutjanus purpureus) em diferentes
classes de peso.
Classes de peso (g)
T1
T2
T3
T4
Rendimentos (%) <650 651-750 751-850 > 851 Desvio P-valor C.V. (%)
Eviscerado
90,28 a 90,40 a 93,11 a 91,57 a 5,40 0,455ns
5,91
Tronco limpo
69,35 a 67,95 a 70,49 a 68,06 a 6,81 0,715ns
9,88
**
Filé com pele
43,19 a 39,25 b 39,88 b 39,34 b 4,53 0,048
11,21
ns
Filé sem pele
33,85 a 34,57 a 34,05 a 33,52 a 4,96 0,952
14,58
ns
Pele
8,93 a 5,11 a
5,27 a
5,64 a
5,36 0,480
86,26
Resíduos
48,87 b 53,32 ab 58,95 a 58,61 ab 10,89 0,028** 19,83
Cabeça
19,22 a 18,45 a 16,82 a 16,90 a 3,04 0,072ns 17,02
Carcaça
12,14 a 13,74 a 14,21 a 14,47 a 2,87 0,109ns 21,01
Costela
16,01 a 15,65 a 15,70 a 15,07 a 2,34 0,749ns 15,01
Médias seguidas de letras iguais na mesma linha não diferem entre si pelo teste tukey (p<0,05).
não significativo ** significativo. C.V. Coeficiente de variação.

ns

Corrêa et al. (2013) ao analisar rendimento de carcaça de robalo-peva (Centropomus
parallelus), em ambiente de água doce e salino, observou média de 89,09% na categoria de peso
eviscerado, resultado aproximado ao encontrado no presente trabalho o rendimento de peixe
eviscerado, apresentando média de 90,28% para o tratamento T1. Na categoria tronco limpo o
melhor resultado se apresentou na classe de peso T3 com média de 70,49%, corroborando com o
maior valor de peixe eviscerado na mesma classe de peso com 93,11%. Entretanto, estes valores
formam maiores do que os observados por Silva et al. (2009), para a tilápia (Oreochomis niloticus)
estes autores encontram valor aproximado de 58% de rendimento de tronco limpo, tendo em vista
que a conformação do corpo da tilápia é semelhante ao do pargo (L. pupureus).
A categoria peso filé com pele apresentou melhor valor na classe T1 com valores de 43,19%
resultados esses menores em comparação aos dados encontrados por (IKAPE e SOLOMON 2018)
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ao analisar o rendimento de filé da espécie (Auchenoglanis occidentalis), encontraram valores
médios de 56.85 %. O rendimento de filé com pele de espécies marinhas e de água doce encontra-se
entre 32,80% e 59,80%, com uma média de 50,5%, (CONTRERAS-GUZMÁN, 1994), porém, com
a remoção da pele o rendimento reduz para 43%, corroborando com os resultados do presente
estudo com maiores valores de 43,19% na classe de peso T1, e para filé sem pele esses valores
reduziram para 34,57 em T2 e 33,52 no tratamento T4.
Na categoria filé sem pele o melhor resultado se atribui a classe de peso T2 34,57 e o menor
na classe T4 33,52. Resultados do presente trabalho são superiores aos encontrados por (MACEDOVIEGAS et al., 2000), observaram o rendimento de filé sem pele variando entre 38,57 a 39,85%
para matinxã (Brycon cepnalus). O rendimento do filé do tucunaré (Cichla sp), varia de 32,92% à
36,99% (HONORATO et al, 2014). O filé dentre das partes comestíveis do pescado, é a mais aceita
pelo consumidor, devido à facilidade ao preparo e por se tratar da parte mais nobre do pescado
(FERNANDES et al., 2010), e pode sofrer influência no rendimento de partes não comestíveis
como esqueleto, e partes da cabeça (IKAPE e SOLOMON 2018).
O maior rendimento de pele encontra-se na classe de peso T2 8,93% e menor valor para classe
T2 5,11%. Valores superiores aos encontrados por Silva et al, (2009) para tilápia do Nilo com valor
de 5,95% do rendimento de pele. Os resultados de rendimento dos resíduos obtiveram os maiores
valores as classes de peso T2= 53,32, T3= 58,95 e T4= 58,61 valores inferiores aos encontrados por
COSTA et al. (2014), que determinou o rendimento dos resíduos entre 67,62 e 69,15% do peso
corporal do jaraqui (Semaprochilodus spp.). Os resíduos do processamento dos peixes foram
considerados a cabeça, nadadeiras, carcaça, pele, costela e vísceras que dependendo da espécie,
pode chegar a 67% do peso total (CONTRERAS-GUZMÁN, 1994).
A correlação do tamanho da cabeça reduziu, gradualmente, conforme o aumento das classes
de peso dos peixes. Tendo em vista que a cabeça é parte pouco aproveitável ou não comestível,
quanto maior a cabeça maiores são os rendimentos de partes comestíveis como o filé. Estudos com
(A. occidentalis) observaram que a espécie possuía cabeça grande (25,87%), tendo um efeito
adverso no rendimento (IKAPE e SOLOMON 2018). Este fator pode ser determinante para
destinação industrial e comercial da espécie.
4- CONCLUSÃO
Para análise sensorial, aos espécimes do tratamento T4 foi atribuída a nota global 27,00
“Bom”, sendo os pescados considerados com melhor grau de frescor. As relações morfométricas
não apresentaram efeito significativo (p<0,05). Os melhores rendimentos de cotes de filé com pele e
filé sem pele, foram observados respectivamente nos tratamentos T1= 43,19% e T2= 34,57%,
indicando altos rendimentos de filé, compreendendo espécimes entre <650 a 750 g e possível peso
de abate ideal para espécie, indicando o pargo como uma espécie com grande potencial para
aproveitamento industrial.
5- REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS
ARGENTA, F.F. Tecnologia De Pescado: Características E Processamento Da Matéria-Prima.
Trabalho de conclusão de curso (Monografia) apresentada ao Curso De Especialização Em
Produção, Tecnologia e Higiene de Alimentos de Origem Animal. 2012. Universidade Federal Do
Rio Grande Do Sul, Porto Alegre-RS. Brasil.
BARBOSA, J.M. Fraudação na Comercialização do Pescado. Acta of Fisheries and Aquatic
Resources, v. 3, p. 89-99, 2016.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

7

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

BOGDANOVIC, T.; SIMAT, V.; FRKA-ROIĆ, A.; MARKOVIĆ, K. Development and
Application of Quality Index Method Scheme in a Shelf-Life Study of Wild and Fish Farm Affected
Bogue (Boops boops, L.). Journal of Food Science, v.77, p.99-106.
BOMBARDELLI, R.A.; BENCKE, B.C.; SANCHES, E.A. Processamento da carne de pacu
(Piaractus mesopotamicus) cultivado em tanques-rede no reservatório de Itaipú. Acta Science
Animal Aci, 29: 457-463, 2007.
BRASIL. Ministério da Agricultura. Regulamento técnico de identidade e qualidade de peixe
salgado e peixe salgado seco. Portaria nº 52, de 29 de dezembro de 2000.
CARNEIRO, P. C. F.; MIKOS, J. D.; BENDHACK, F.; IGNÁCIO, S. A. Processamento de Jundiá
Rhamdia quelen: Rendimento de carcaça. Revista Acadêmica: Ciências Agrárias e Ambientais,
v. 2, p. 11-17. 2005.
CONTRERAS-GUZMAN, E. S. Bioquímica de pescados e derivados. Jaboticabal: Funep, 1994.
409 p.
CORRÊA, C.F.; TACHIBANA, L; LEONARDO, A.F.; BACCARIN, A.E. Rendimentos de
carcaça, composição do filé e análise sensorial do robalo-peva de rio e de mar. Boletim do
Instituto de Pesca, n.39, 401 – 410, 2013.
COSTA, T.V.; MACHADO, N.J.B.; BRASIL, R.J.M.; FRAGATA, N.P. Caracterização físicoquímica e rendimento do filé e resíduos de diferentes espécies de jaraqui (semaprochilodus spp.)
Boletim do Instituto de Pesca, n.40, p.35-47, 2014
DE PENNA, E.W. Métodos Sensoriales y sus aplicaciones. In: ALMEIDA, T.C.A.; HOUGH, G.;
DAMÁSIO, M.H.; DA SILVA, M.A.A.P. Avanços em análise sensorial São Paulo: Livraria Varella
Ed., 1999. p.13-22.
FAO- The State of World Fisheries and Aquaculture 2018: Meeting the sustainable development
goals. Rome. FAO, p. 227, 2018.
FERNANDES, T.R.C.; DORIA, C.R.C.; MENEZES, J.T.B. Características de carcaça e parâmetros
de desempenho do tambaqui (Colossoma macropomum, Cuvier, 1818) em diferentes tempos de
cultivo e alimentado com rações comerciais. Boletim do Instituto de Pesca, n.36, p.45 – 52, 2010.
GONÇALVES, A.A. Tecnologia do Pescado: ciências, tecnologia, inovação e legislação. São
Paulo, SP: Atheneu, 2011. 608p.
HONORATO, C. A.; SMERMAN. W.; ANGÉLICI, A. F.; DAL BEM, C. R. Efeito das classes de
peso sobre o rendimento de processamento de tucunaré (Cichla sp.). Scientia Agraria
Paranaensis, n.13, p.65-70, 2014.
HURLBUT, T.; CLAY, D. Morphometric and meristic differences between shallow and deep-water
populations of white hake (Urophycis tenuis) in the southem Gulf St. Lawrence. Canadian
Journal of Animal Science, 55: 2274-2282. 1998.
HUSS, H.H. Quality and quality changes in fresh fishi: FAO fisheries technical paper 348.
Roma: Food and Agriculture Organization of de united nations, 1995. 193p.
IBAMA. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Estatística
da pesca no Brasil: Grandes regiões e unidades da federação, 2000-2007. 2007. Disponível em:
<http://www.ibama.gov.br/documentos-recursos-pesqueiros/estatística-pesqueira>. Acesso em: 30
ago. 2019.
IKAPE, S.I.; SOLOMON, S.G. Filleting Yield, Body Characteristics and Length Weight
Relationship of Four Fish Species from Lower River Benue Makurdi Nigeria. Aquatic Research,
n.1, p.115-126, 2018.
MACEDO–VIEGAS, E. M.; SOUZA, M. L. R.; ZUANON, J. A. S.; FARIA, R. H. S. Rendimento
e composição centesimal de filés in natura e pré-cozido em truta arco-íris, Oncorhynchus mykiss
(Wallbaum). Acta Scientiarum. Animal Science, n.24, p.1191-1195, 2002.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

8

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

MARTINSDÓTTIR, E.; SVEINSDOTTIR, K.; LUTEN, J.B.; SCHELVISSMIT, R.; HYLDIG, G.
Reference manual for the fish sector: sensory evaluation of fish freshness. Ijmuiden: QIM
Eurofish; 2001.
MILOSLAVICH, P.; KLEIN E.; DÍAZ, J.M.; HERNÁNDEZ, C.E.; BIGATTI, G.; CAMPOS, L.;
ARTIGAS, A.; JULIO, C.; PENCHASZADEH, P.E.; NEILL, P.E.; CARRNZA, A.; RETANA,
M.V.; ASTARLOA, J.M.D.; LEWIS, M.; YORIO, P.; PIRIZ, M.L.; RODRÍGUEZ, D.; GAMBOA,
L.;MARTÍ, A. Marine Biodiversity in the Atlantic and Pacific Coasts of South America:
Knowledge and Gaps. PLoS ONE, v. 6, p. 14631, 2011.
MPA. Ministério da Pesca e Aquicultura. Boletim estatístico de pesca e aquicultura 2014.
Disponível em. <http://www.mpa.gov.br/index.php/informações-e-estatísticas/estatística da pescae-aquicultura>. Acesso em: 20 jul 2019.
ONOYAMA, M.M. participação do fornecedor de ingredientes no desenvolvimento de produtos:
estudos de casos em processadora de bebidas. 2006. 236p. Dissertação (Mestrado) - Universidade
Federal de São Carlos, São Carlos.
PINHEIRO, L.M.S.; MARTINS, R.T.; PINHEIRO, L.A.S. et al. Rendimento industrial de
filetagem da tilápia tailandesa (Oreochromis ssp). Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e
Zootecnia, v.58, p.257-262, 2006.
REIDEL, A.; OLIVEIRA, L. G.; PIANA, P. A.; LEMAINSKI, D.; BOMBARDELLI, R. A.;
BOSCOLO, W.R. Avaliação de rendimento e características morfométricas do curimbatá
Proclulodus lincatus (VALENCIENNES, 1836), e do piavuçu Leporinus macrocephalus
(GARAVELLO & BRITSKI, 1988), machos e fêmeas. Revista Varia Scientia, v. 4, p. 71-78,
2004.
RODAS, M.A.B.; TORRE, J.C.M.D.; LÔBO, A.V.P.; ESTEVES, K.E. Perfil de características
sensoriais de pescados coletados em pesqueiros da região metropolitana de São Paulo. In:
ESTEVES, K.E; SANT’ ANNA, C.L. Pesqueiros sob uma visão integrada de meio ambiente, saúde
pública e manejo. São Carlos: RiMa, 2014. p.163-176.
SANTOS, L.S.R. O Arranjo Produtivo Local da Pesca no estado do Pará: Identificação e
mapeamento dos municípios especializados – 1998 a 2003. 2005.130p. Dissertação (Mestrado) –
Universidade da Amazônia, Belém.
SILVA, F.V., SARMENTO, N. L.A.F., VIEIRA, J. S. Características morfométricas, rendimentos
de carcaça, filé, vísceras e resíduos em tilápias-do-nilo em diferentes faixas de peso. Revista
Brasileira de Zootecnia, v.38, p.1407-1412, 2009.
TEIXEIRA, V.L. Análise sensorial na indústria de alimentos. Rev. Inst. Latic, v.10, p.168-176,
2009.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

1

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA
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MUNICÍPIO DE MANACAPURU, AM-BR
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RESUMO: Dentre as espécies exploradas na piscicultura da região, o matrinxã, Brycon amazonicus

tem se destacado com uma das espécies promissoras para a região. Apesar dessa importância ainda
são escassos os estudos sobre as propriedades do sangue para a espécie, pois, esses são fundamentais
para a determinação das condições de saúde em população de peixes. O presente trabalho tem por
objetivo determinar os parâmetros hematológicos de matrinxã B. amazonicus oriundo de sistema de
criação de canal de igarapé do município de Manacapuru, Amazonas. Um total de dez indivíduos
foram capturados de uma fazenda situada no km 11 da AM 352, o sangue foi coletado por punção
caudal, as variáveis referentes ao eritrograma e bioquímica plasmática foram determinadas de acordo
com metodologia previamente descrita para peixes. Os animais apresentaram comprimento total
(média ± DP) de 32,3 ± 1,5 cm e peso corpóreo de 373,8 ± 59,0 g. Os valores médio e o DP do
hematócrito (42,8 ± 2,3 %), concentração de hemoglobina (2,8 ± 0,4 g/dL), contagem de eritrócitos
(2,4 ± 0,4 milhões/ µL), volume corpuscular médio (286,1 ± 30,0 fL), hemoglobina corpuscular média
(12,0 ± 2,8 pg) e concentração de hemoglobina corpuscular média (6,4 ± 0,9 %) indicam condições de
anemia especialmente para a concentração de hemoglobina. Os valores de glicose (40,9 ± 12,7
mg/dL), triglicerídeos (340,0 ± 43,0 mg/dL), colesterol (133,5 ± 20,5 mg/dL), proteínas totais (2,5 ±
0,2 g/dL), uréia (1,1 ± 0,2 mmol/L) e cloretos (120,8 ± 10,2 mmol/L), demonstram que essas variáveis
referentes aos constituintes plasmáticos indicam baixos níveis quando comparados a outros estudos,
esses estão diretamente associados a dieta que conforme retratado anteriormente é insuficiente e
deficiente o que associado ao eritrograma, ao peso e ao comprimento explicam essa característica. Os
matrinxãs oriundos de fazenda do km 11 da AM 352 apresentaram condições de saúde deficiente em
relação ao peso, comprimento, eritrograma e a bioquímica plasmática.
Palavras-chave: Brycon amazonicus, sangue, canal de igarapé.
Apoio: FAPEAM; IFAM
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ELABORAÇÃO DE UM FORMATADO PROTEICO TIPO “NUGGETS” A PARTIR DE
CAMARÃO-ROSA Peneaus (Farfantepeneaus) subitilis
Deliane Hillary do Amaral Rodrigues ¹*; Lorena Batista de Moura²; Daniel Abreu
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi elaborar um produto diferenciado no mercado
brasileiro, que agregue mais valor ao camarão-rosa Peneaus (Farfantepeneaus) subitilis, utilizando
ingredientes de baixo custo e tecnologia simples para o desenvolvimento do produto “Nuggets de
camarão-rosa”. As amostras foram obtidas e processadas em uma indústria de beneficiamento de
pescado localizada em Belém, no estado do Pará. Após a formulação do produto, provadores não
treinados realizaram análise sensorial via formulário de escala hedônica de nove pontos que variava
de gostei muitíssimo (9 pontos) até desgostei muitíssimo (1 ponto)., Questionários de frequência de
consumo e intenção de compra também foram realizados. Através dos resultados do teste de
aceitação, pôde-se verificar que a maior distribuição das pontuações outorgadas pelos provadores
estava acima do conceito “Gostei Regularmente”, indicando que as amostras obtiveram uma boa
aceitabilidade na degustação. A frequência de consumo se manteve na média correspondente ao
conceito “Comeria isto frequentemente” e a intenção de compra manteve média aproximada ao
conceito “Possivelmente compraria” que significa boa aceitabilidade do produto no mercado.
Concluiu-se que o camarão-rosa possui grande potencial na elaboração de produto do tipo
empanado, agregando valor ao produto, incentivando o crescimento e desenvolvimento do mercado
consumidor, visto que a situação atual do mercado justifica a necessidade de desenvolver estes tipos
de produtos no Brasil em curtos prazos, portanto mais pesquisas para aprimoramento dos produtos
devem ser conduzidas pois a melhoria da aceitação e atitude de compra do consumidor está
associada a diversos fatores, assim como estudos de avaliação de mercados potenciais devem ser
realizados para identificar o momento oportuno de colocar os produtos no mercado.

Palavras-chave: pescado; empanado; tecnologia; agregação de valor; processamento.

ABSTRAT: The present work aimed to elaborate a product with a higher market valueto the pink
shrimp Peneaus (Farfantepeneaus) subitilis, using low cost ingredients and simple technology for
the development of the product “Pink-Shrimp Nuggets”. Samples were obtained from a fish
processing industry located in Belém, Pará State. Following the product formulation, untrained
tasters evaluated a sensorial analyses via a nine-point hedonic scale form that varied between ‘’I
really liked it’’ (9 points) to ‘’I really disliked it’’ (1 point). Consumption frequency questionnaires
and purchase intention was also performed. Through the results of the acceptance test, it was
possible to verify that the highest distribution of the scores given by the tasters was above the
“Regularly liked” concept, indicating that the samples obtained a good acceptability in the tasting.
The frequency of consumption remained at the average corresponding to the “I would eat this
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frequently” concept and the purchase intention remained close to the average “Possibly would buy”
which means good market acceptance of the product. It was concluded that the pink shrimp has
great potential in the preparation of breaded products, adding value to the product, encouraging the
growth and development of the consumer market, since the current market situation justifies the
need to develop these types of products in the market. Brazil in the short term, so further product
improvement research should be conducted as improved consumer acceptance and buying attitude
is associated with several factors, as well as potential market assessment studies should be
conducted to identify the right time to place the products on the market.
Key words: fish; breaded; technology; adding value; processing.

INTRODUÇÃO
O camarão-rosa, Peneaus (Farfantepeneaus) subtilis (Pérez-Farfante, 1967) e Peneaus
(Farfantepeneaus) brasiliensis (Pérez-Farfante, 1969), compõe as espécies de maior interesse
comercial (MELO et. al., 2005). A captura desses camarões na costa norte do Brasil é realizada em
um dos mais importantes bancos camaroneiros do mundo, estendendo-se desde Tutóia, no estado do
Maranhão, até o delta do Orinoco, na Guiana Francesa (área com cerca de 233.000 km²) (IBAMA,
1994; VIEIRA et. al., 1997), constituindo numa das atividades de maior importância econômica
para a geração de divisas pelos setores pesqueiros regionais e nacionais.
Com a exigência mercadológica, há um aumento significativo na busca por novas
tecnologias que visem o melhor aproveitamento do pescado, tanto em termos de refinamento e
praticidade de preparo, quanto a técnicas de conservação, pela elevada perecibilidade deste produto,
consequente da atividade microbiológica de degradação, que reduzam o seu tempo de prateleira
(EVANGELISTA-BARRETO et. al., 2017).
Segundo Silveira (2003), a técnica de empanamento adiciona valor e conveniência para uma
matéria-prima considerada nobre ou um produto reconstituído. O autor explica que o processo
tradicional de obtenção do empanado de pescado consiste das seguintes operações: preparo da
matéria-prima; condimentação; pré-enfarinhamento; aplicação do líquido de empanamento;
aplicação da farinha de cobertura e congelamento. Porém existem diversas variações conforme o
tipo de produto a ser produzido industrialmente, essa diversificação e variáveis envolvidas no
processo de elaboração de produtos empanados faz cada aplicação de produção única.
O objetivo desse trabalho foi elaborar um produto diferenciado no mercado brasileiro que
agregasse valor à matéria-prima básica produzida e exportada atualmente, utilizando ingredientes
essencialmente nacionais, de preços relativamente baixos e de tecnologia simples para a elaboração
do produto: nuggets de camarão-rosa.
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2- MATERIAL E MÉTODOS
PREPARO DA MATÉRIA-PRIMA
As amostras congeladas de camarão-rosa Peneaus (Farfantepeneaus) subtilis, sem cabeça,
fornecidas por uma indústria de beneficiamento de pescado localizada em Belém, no estado do
Pará, nos dias 17 e 18 de julho de 2019, foram inicialmente descongeladas (24h a 10°C), seguidos
pelo processo de lavagem em água corrente (figura 1), descascamento e realização de limpeza
manual de cada unidade de camarão.

Figura 1. Lavagem do camarão em água corrente.

PREPARO DO NUGGET DE CAMARÃO-ROSA
Para a elaboração dos nuggets as amostras de camarão-rosa, já devidamente limpas, foram
cortadas em pequenos pedaços e colocadas em um liquidificador industrial juntamente com os
condimentos para saborização (cebola, alho, coentro, sal e cominho) e processados para
homogeneização da massa (figura 2).

Figura 2. Material utilizado para a elaboração dos nuggets de camarão-rosa.
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A massa homogeneizada foi moldada em formato redondo onde se acrescentou pequenos
cubos de queijo mussarela (dois cubos por nugget) (figura 3). Após esse processo iniciou-se a etapa
de empanamento do produto: pré-empanamento (farinha de trigo), imersão em ovos e aplicação da
farinha de cobertura (farinha de rosca) (figura 4).

Figura 3. Produto formatado com adição de queijo.

Figura 4. Produto empanado.

As amostras foram assadas em forno à temperatura de 180°C por aproximadamente trinta minutos e
levadas a uma estufa em que os provadores a degustaram ainda quentes.

ANÁLISE SENSORIAL
Foi utilizado o método afetivo mediante formulário com teste hedônico de nove pontos que
varia de “gostei muitíssimo” (9 pontos) até “desgostei muitíssimo” (1 ponto) (TEIXEIRA;
MEINERT & BARBETTA, 1987; DUTCOSKY, 1996), realizado por provadores não treinados (n
= 49). Os aspectos avaliados foram aceitação global, intenção de compra e frequência de consumo,
assim como aspectos sensoriais de aparência, cor, textura, sabor e aroma.. Os dados foram
tabulados e analisados em Excel.
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Através dos resultados do teste de aceitação, pôde-se verificar que a maior distribuição das
pontuações outorgadas pelos provadores estava acima do conceito “Gostei Regularmente”,
indicando que as amostras obtiveram uma boa aceitabilidade na degustação. A frequência de
consumo se manteve na média correspondente ao conceito “Comeria isto frequentemente” e a
intenção de compra manteve média aproximada ao conceito “Possivelmente compraria” (Tabela 1;
figura 6).

Figura 6. Gráfico de radar de acordo com as médias tabuladas de cada atributo avaliado.

Tabela 1. Tabela com as médias e desvio padrão de cada atributo avaliado.

APARÊNCIA AROMA

COR

ACEITAÇÃO
SABOR TEXTURA
GLOBAL

FREQUÊNCIA INTENÇÃO
DE
DE
CONSUMO
COMPRA

MÉDIA

7,5

7,2

7,0

7,9

7,2

7,4

7,3

4,0

DESVIO
PADRÃO

1,3

1,3

1,3

1,2

1,3

1,1

1,3

0,8

Marengoni et al., (2009) ao realizarem um estudo em que foram analisadas a caracterização
microbiológica, sensorial e centesimal de fishburgers de carne de tilápia mecanicamente separada,
obtiveram valores médios para os parâmetros sabor, aroma, maciez e aparência global que variaram
entre 7,14 e 7,46 e, portanto, estiveram na faixa de “moderadamente” a “muito aceitas” pelos
degustadores, que são bons resultados sensoriais.
De acordo com a tabela 1 verifica-se que o atributo mais aceito foi em relação ao sabor, fator
este de importância extremamente significativa visto que a atitude de compra em si está
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comparativamente mais claramente associada à maciez e ao sabor, relacionados à ingestão de
produtos processados. Seguido pela aparência, que segundo Hérnandez (2005), pode ser explicada
pelo fato de que o consumidor conhece apenas parte da elaboração dos alimentos para um status
industrializado. Durante essa elaboração, o papel das indústrias alimentares modificou-se e o alimento
passou a se apresentar de duas formas: por um lado ele é artificial e por outro deve conservar um status
natural. As indústrias recorrem a esse aspecto "natural" para manter uma conexão do alimento com a
natureza, do ponto de vista do consumidor. Essa tática tenta contornar a crítica que os consumidores
fazem aos produtos industrializados, considerando-os insípidos, sem sabor, descaracterizados, entre
outros.
O aroma e a textura obtiveram resultados semelhantes embora não tenham uma relação direta
que justifique, porém de acordo com Blumenthal (1996), o aroma, a uniformidade e a crocância são
aspectos que melhoram a apresentação dos produtos de acordo com a técnica de preparo utilizada,
que neste caso foi o assamento. O tipo de técnica de preparo implica, também, na cor do produto
que é sabidamente um dos principais fatores para estimular os consumidores a interessar-se por um
produto cárneo em geral, principalmente aqueles em que não há experiências anteriores de
consumo.

A frequência de consumo e atitude de compra neste experimento pode ser considerada de
moderada para alta e reflete uma tendência cada vez maior de busca por produtos de rápido preparo
e de quanto o mesmo é inovador para um grupo de pessoas. Segundo Dasso (1999) o consumo de
certos produtos está ligado ao perfil do consumidor, como preferência de marca, idade, local de
consumo e padrões culturais.

4- CONCLUSÃO
Conclui-se que o camarão-rosa possui grande potencial na elaboração de produto do tipo
empanado, agregando valor ao produto, incentivando o crescimento e desenvolvimento do mercado
consumidor, visto que a situação atual do mercado justifica a necessidade de desenvolver estes tipos
de produtos no Brasil em curtos prazos, pelo fato da indústria exigir a diversificação para evitar
dependência de mercados internacionais limitados.
Contudo, mais pesquisas para aprimoramento dos produtos devem ser conduzidas pois a
melhoria da aceitação e atitude de compra do consumidor está associada a diversos fatores, entre
eles, a qualidade do produto. Estudos de avaliação de mercados potenciais devem ser realizados em
associação ou paralelamente as pesquisas tecnológicas para identificar o momento oportuno de
colocar os produtos no mercado.
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RELAÇÃO SINTÊNICA ENTRE GRUPOS DE LIGAÇÃO DO TAMBAQUI (Colossoma
macropomum) E O GENOMA DO ZEBRAFISH (Danio rerio)
Adrieli Maricaua da Silva1; Fabison Fernandes Ipuchima2; Gilvan da Costa Ramos3; José de
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RESUMO:
Estudos de relações sintênicas possibilitam a análise de regiões de similaridade e diferenças entre
genomas disponibilizando um acervo de informações valiosas, sobre os rearranjos genéticos no
período da história evolutiva do genoma. Estes estudos são utilizados dentro da genômica
comparativa para realizar novas inferências em um genoma a partir de alguns estudos realizados em
genomas de espécies relacionadas. Essas possíveis comparações podem revelar a manutenção de
agrupamentos gênicos e sequências regulatórias importantes em determinadas regiões genômicas.
Assim, este estudo teve por objetivo encontrar blocos de sintenia no genoma do tambaqui
(Colossoma macropomum) e comparar com o genoma do zebrafish (Danio rerio). Para as análises
de comparação entre o genoma do tambaqui e do zebrafish foi utilizado as sequências contendo os
marcadores moleculares, extraídas do mapa de ligação do tambaqui e o genoma do zebrafish. As. O
arquivo foi transformado para o formato fasta e alinhado com o genoma do zebrafish usando o
programa Bowtie2 v.2.2.5. Anotação posicional e consequências das variantes identificadas do
tambaqui em relação ao zebrafish foi realizada por meio de uma anotação utilizando o programa
VEP (Variant Effect Predictor) v.71 com base nas sequências alinhadas com sucesso entre esses
genomas. Após a realização das análises, os resultados foram plotados utilizando o programa Circos
(disponível em: www.circos.ca) que facilitou a visualização e comparação entre os genomas. Em
nossos resultados observamos que os grupos de ligação do tambaqui são compostos por vários
blocos de sequências semelhantes às do genoma do zebrafish. Nesta análise observamos
similaridades entre os blocos gênicos dessas duas espécies. Embora seja observado uma baixa
conservação entre as ordens gênicas, podemos visualizar e comparar esses blocos, inferindo a
origem e a conservação dos cromossomos do tambaqui em relação ao zebrafish. O grupo de ligação
(LG) do tambaqui que apresentou o maior bloco de sintenia com os cromossomos do zebrafish foi o
LG-17 que possui um grande bloco sintênico com o cromossomo 21 do zebrafish. Em contrapartida
o LG-13 não apresentou nenhum bloco sintenico com uma identidade bem definida com um
determinado cromossomo do genoma do zebrafish. Todos os demais grupos de ligação
apresentaram pelo menos um bloco maior que o LG-13. Em termos de evolução de genomas,
podemos inferir que o grupo de ligação 13 é originário da fragmentação de vários cromossomos.
Essa hipótese se torna mais plausível quando comparamos o número cromossômico das duas
espécies, sendo que o tambaqui possui 27 cromossomos enquanto o zebrafish apenas 25, dando
indícios que dois cromossomos do tambaqui são originários da fragmentação de vários
cromossomos do zebrafish. A realização de Comparação entre genomas é uma ideia útil para muitos
estudos da genética, que auxilia desde problemas básicos de Biologia evolucionária até questões
mais específicas, permitindo assim a identificação de polimorfismos genéticos.
Palavras-chave: Genoma; Blocos de sintenia; mapa de ligação.
Apoio: FAPEAM
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TAXAS DE CAPTURA PADRONIZADAS DO BONITO-LISTRADO (Katsuwonus pelamis)
CAPTURADO NO SUDOESTE DO ATLÂNTICO (1981-2014)
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RESUMO: A utilização da Captura Por Unidade de Esforço (CPUE) como um índice de
abundância relativa depende da remoção dos fatores que causam variação na CPUE não
relacionados com a abundância. Neste trabalho, foram geradas duas séries de CPUE padronizadas
do bonito-listrado capturado pela pesca com vara e isca-viva brasileira no sudoeste do Oceano
Atlântico. A primeira série com dados de 1981 a 2014 disponíveis no banco de dados da ICCAT e a
segunda série a partir de desembarques da frota de vara e isca-viva realizados nos portos pesqueiros
de Itajaí e Navegantes entre maio de 1995 e dezembro de 2003, usando Modelos Lineares
Generalizados (MLG). Foram analisadas apenas as capturas positivas, as capturas iguais a zero
foram descartadas. Para a primeira série três principais fatores e suas interações foram consideradas,
no qual o fator ano foi o que melhor explicou as variações da CPUE e a interação entre ano e
trimestre mostrou ser a mais importante. A estimativa oscilou em torno de 2-10 toneladas/dias de
pesca, não apresentando tendências temporais claras. Para a segunda série foram selecionados
quatro fatores para análise e suas interações, que de maneira geral, os cardumes associados
apresentaram efeito positivo. Com base nos resultados apresentados, as séries de CPUE
padronizadas do bonito-listrado no sudoeste do Atlântico parece ser bastante estável. Essa
tendência, no entanto, deve ser interpretada com cautela, considerando as limitações do modelo e
área geográfica abrangida pelo presente trabalho, em relação à distribuição real do bonito-listrado
no Oceano Atlântico.
Palavras-chave: Abundância; Dispositivo de agregação de peixes; Estoque pesqueiro.
ABSTRACT: The use of Catch Per Unit Effort (CPUE) as a relative abundance index depends on
the removal of factors causing variation in non-abundance CPUE. In this paper, two series of
standardized CPUE of the skipjack tuna fish captured by Brazilian baitboat in the southwest
Atlantic Ocean were generated. The first series with data from 1981 to 2014 available in ICCAT
database and the second series from landings made at the fishing ports of Itajaí and Navegantes
between May 1995 and December 2003, using Generalized Linear Models (MLG). Only positive
catches were analyzed, zero catches were discarded. For the first series three main factors and their
interactions were considered, in which the year factor was the one that best explained the variations
in CPUE and the interaction between year and quarter was the most important. The estimate
fluctuated around 2-10 tonnes / day of fishing, showing no clear temporal trends. For the second
series, four factors were selected for analysis and all interactions, which, in general, the associated
schools had a positive effect. Based on the results presented, the skipjack tuna southwestern
patterned CPUE series appear to be quite stable. This trend, however, should be interpreted with
caution, considering the limitations of the model and geographical area covered by the present
study, in relation to the actual distribution of the skipjack tuna in the Atlantic Ocean.
Key words: Abundance; Fish aggregating device; Fishing stock.
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1- INTRODUÇÃO
A pesca de atuns está entre as mais importantes do mundo, com as capturas aumentando de
0,6 milhão de toneladas em 1950 para mais de 7,39 milhões de toneladas em 2015, o que
corresponde a 16% do total da produção pesqueira mundial (FAO, 2017). Grande parte do aumento
da captura é atribuível à expansão, ao aumento da eficiência e à rentabilidade da pesca associada a
objetos flutuantes naturais ou artificiais - conhecidos coletivamente como dispositivos de agregação
de peixes (Fish aggregating device - FAD) (GRIFFITHS et al., 2019).
Os objetos flutuantes como troncos, partes de árvores ou algas à deriva na superfície do
oceano atraem naturalmente várias espécies de peixes, incluindo os atuns tropicais, como bonitolistrado (Katsuwonus pelamis), albacora branca (Thunnus albacares) e albacora bandolim (Thunnus
obesus) (FONTENEAU et al., 2013). No entanto, a introdução desses objetos pelos pescadores com
o intuito de aumentar a eficiência das capturas representa claramente uma mudança nos habitats
naturais dos atuns tropicais, bem como de outras espécies que se associam a esses objetos
(DAGORN et al., 2013).
Existem pescarias de cerco em torno dos FAD bem desenvolvidas em todo mundo, dentre
essas se destacam a pesca realizada ao leste do Atlântico Sul, no entanto a pesca de atuns realizado
a oeste são realizadas por vara e isca-viva e espinhel, principalmente. No qual se destaca a pesca
realizada pela frota brasileira. No Brasil, embora existam registros sobre a utilização de FAD como
ferramentas no incremento e pescarias de peixes pelágicos, principalmente pela frota de vara e iscaviva que tem como espécie-alvo o bonito-listrado (SCOTT, 1985; LIMA et al., 2000), pouco se
sabe ainda a respeito da influência da utilização dos atratores sobre a captura dessa espécie.
No Brasil, não há regulamentações que imponham restrições às pescarias de vara e iscaviva. O padrão operacional de pesca é o mesmo desde o início da pesca comercial em 1981, a
maioria das pescarias ocorre em cardumes livres. No sudoeste do Atlântico, poucas foram as
tentativas em usar dispositivos atratores de peixes, da maneira em que ocorre no leste do Atlântico
sul. Por isso, há um grande interesse em obter informações sobre os potenciais efeitos do uso de
objetos atratores sobre o estoque do bonito-listrado capturado no oeste do Atlântico sul.
As avaliações de estoques pesqueiros, como no caso dos tunídeos, são normalmente
baseadas em dados dependentes da pesca (ICCAT, 2009). A tentativa de se estimar índices de
abundância passa inicialmente pelo cálculo da captura por unidade de esforço (CPUE) ou taxa de
captura comercial, que muitas vezes é o único índice disponível capaz de refletir a variação da
abundância do estoque (GULLAND, 1983). No entanto há outros fatores que afetam a CPUE além
da abundância, como por exemplo área de pesca e eficiência da embarcação. A possibilidade de
usar dados de taxa de captura como um índice de abundância depende, portanto, da remoção dos
efeitos que os diferentes fatores causam na CPUE (MAUNDER; PUNT, 2004), e este processo é
muitas vezes denominado de "padronização” da CPUE.
Modelos lineares generalizados (MLG) (MCCULLAGH; NELDER, 1989) tem sido
frequentemente utilizado para padronizar dados de captura e esforço desde o início da década de
1980 (GAVARIS, 1980). O pressuposto fundamental em um MLG é que as relações entre alguma
função do valor esperado da variável resposta (usualmente a taxa de captura) e as variáveis
explicativas sejam lineares (MAUNDER; PUNT, 2004).
Neste trabalho, Modelos Lineares Generalizados (MLG) são utilizados para obter séries
CPUE padronizadas. Para este propósito, uma alternativa é modelar a CPUE como resposta da
variável “ano” e outras variáveis explicativas (e.g., trimestre). Foram analisados dois conjuntos de
dados, um em que há registros das capturas de bonito-listrado desde o início da pesca comercial
com vara e isca-viva, enquanto o outro contém informações de como o cardume foi capturado
(associado a um objeto flutuante ou não), fornecendo as primeiras informações sobre o efeito do uso
de FAD na pesca de vara e isca-viva no Brasil.
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2- MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Bases de dados
Informações sobre o esforço de pesca e captura do bonito-listrado do Sudoeste estão
disponíveis na “Tarefa II - captura e esforço” (ICCAT, 2018). Foi analisada as informações
declaradas pela frota do Brasil. As embarcações brasileiras operam com base em diferentes portos e
cada um deles tem um código diferente no banco de dados da tarefa II. A maioria dos registros é
para as frotas codificadas 003BR00 (BRA), 003BR02 (BRA-SC), 003BR05 (BRA-RS), 003BR08
(BRA-RJ), que foram as frotas consideradas na análise. O conjunto de dados analisado contém
informações de 1981 a 2014, mas não há dados para 2000 e 2012. A maioria das capturas foi
relatada em quilos e a unidade de esforço na maioria dos registros é “dia de pesca”, que foi a
medida de esforço considerada na análise. Após análise preliminar, foram selecionados 4132
registros.
Além disso, foram analisados 1069 registros de desembarques da frota de vara e isca-viva
realizados nos portos pesqueiros de Itajaí e Navegantes entre maio de 1995 e dezembro de 2003.
Todos os tipos de dispositivos atratores de cardumes reportados nas fontes de informação
disponíveis (mapas de bordo e entrevistas com os mestres), tanto as plataformas de extração de
petróleo quanto os objetos flutuantes ancorados e de deriva construídos pelos pescadores, restos de
madeira, troncos e lixo flutuante, foram agrupados em uma única classe: Objetos Flutuantes
Atratores de Peixes (“Floating Fish Attractor Objects” - FFAO), enquanto que os cardumes
capturados não associados aos FFAO foram classificados como Cardumes Livres (“Free school”).
A Tabela 1 apresenta o número de registros por ano e por tipo de cardume, em que 745 dos
desembarques correspondem a operações de pesca realizadas sobre cardumes livres e 324 sobre
cardumes associados aos atratores.
Tabela 1. Numero de registros de desambarques realizados nos portos pesqueiros de Itajaí e
Navegantes utilizados nas análises, por ano e por tipo de cardume.
Tipo de cardume

Ano

Total

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Floating Fish Attractor Objects 12

9

18

27

17

15

106

83

37

324

Free school

24

58

47

61

68

48

166

186

87

745

Total

36

67

65

88

85

63

272

269

124

1069

2.2 Modelos
Para a padronização foram utilizados modelos lineares generalizados (MLG), os quais podem ser
escritos em notação matricial como:
g[E(y)]=Xβ
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em que y um vetor da variável de resposta, E(.) é a esperança, g[.] é a função de ligação, X
é a matriz com as realizações das variáveis explicativas, e β é o vetor de parâmetros. Uma
distribuição de probabilidade para y e uma função de ligação precisam ser previamente selecionadas
para calcular estimativas dos parâmetros β, que representam os efeitos das variáveis explicativas.
Para uma teoria mais detalhada dos MLG, ver McCullagh e Nelder (1989). Foram elaborados dois
modelos, buscando comparar o efeito do uso de objetos flutuantes nas pescarias de bonito-listrado.
O MODELO 1 corresponde aos dados da Tarefa II de 1981 a 2014, enquanto para o MODELO 2
foram utilizados os dados de desembarques de bonito-listrado da frota de vara e isca-viva realizados
nos portos pesqueiros de Itajaí e Navegantes entre 1995 e 2003.
Como ocorrido nas análises das últimas avaliações do estoque (ANDRADE, 2009;
CARNEIRO et al., 2015), neste trabalho também foram analisadas apenas as capturas positivas,
uma vez que a proporção de capturas nulas é baixa, modelo 1 (2,4%) e modelo 2 (0.8%). A
variável resposta para ambos os modelos foi a Captura por Unidade de esforço (CPUE) calculada
em toneladas por dia de pesca (modelo 1) e quilogramas por dia de pesca (modelo 2). Foram
testadas as distribuições lognormal, normal e gama. As funções de ligação avaliadas para a
distribuição gama foram inversa, identidade e logaritmo. Identidade e logaritmo foram as funções
de ligação para o modelo normal, enquanto identidade foi a ligação para o modelo lognormal.
2.3 Seleção dos Modelos
Para o modelo 1 as variáveis explicativas categóricas foram “year” (ano) e “quarter”
(trimestre), e as variáveis explicativas numéricas foram “lat”, “lat2” (latitude na forma quadrática),
“lon” e “lon2” (longitude na forma quadrática). Enquanto que para o modelo 2 as variáveis
explicativas categóricas foram “year”, “quarter” e “school” (tipo de cardume), e as variáveis
explicativas numéricas foram “lat”, “lat2” (latitude na forma quadrática), “lon” e “lon2” (longitude
na forma quadrática). Para escolher a ordem que as variáveis entram no modelo foi utilizado o
Akaike Information Criterion (AIC) (AKAIKE, 1974). Foram montados diferentes modelos um
para cada uma das variáveis separadamente, e em seguida foram acrescentadas as variáveis até
chegar na ordem de entrada final com todas as variáveis explicativas. Considerou-se os fatores
principais e as interações de primeira ordem como efeitos fixos. Para selecionar os fatores e
interações relevantes, foram usados novamente o AIC a partir da função stepwise.
O Critério de Informação de Akaike foi usado para comparar modelos calculados usando
diferentes distribuições de densidade (gama e gaussiana) e funções de ligação (por exemplo,
logaritmo e identidade). No caso do modelo ajustado ao logaritmo da CPUE foi usado o R²
ajustado, uma vez que não é possível comparar variáveis repostas diferentes a partir do AIC. Todos
os efeitos principais das variáveis explicativas foram considerados relevantes e foram mantidos nos
modelos 1 e 2 selecionados (Tabelas 3 e 4, respectivamente). No entanto, algumas interações foram
descartadas nas diferentes distribuições após a seleção stepwise.

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Análise exploratória
Uma análise da CPUE do bonito-listrado contra as principais variáveis disponíveis na Tarefa
II está na Figura 1. A distribuição de frequência dos valores de CPUE é mostrada Figura 1A,
apresentando uma assimetria à direita. Na Figura 1B e 1C estão os diagramas de caixa do logaritmo
da CPUE positiva, todas as caixas durante anos e trimestres se sobrepõem, portanto, as diferenças
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entre as distribuições de CPUE não são grandes. No geral, os valores de CPUE mostram uma ligeira
tendência temporal crescente até 2011, em que foi mais baixo se comparados com os CPUE dos
anos anteriores e ainda mais baixo foram os valores de CPUE em 2013, voltando a aumentar em
2014. O primeiro trimestre apresenta a maior mediana, quando comparado com os outros trimestres.
Os valores de CPUE apresentou tendência crescente a medida que se aumenta tanto a latitude
(Figura 1D) quanto a longitude (Figura 1E).

Figura 1. Distribuição de frequência da Captura por Unidade de Esforço (CPUE) (t/ fishing day)
(A); relações entre CPUE e ano (B), Trimestre (C), Latitude (D) e Longitude (E) (base de dados:
Tarefa II).
A relação entre a CPUE do bonito-listrado e as variáveis de interesse presente no banco de
dados de desembarques realizados nos portos pesqueiros de Itajaí e Navegantes é mostrada na
Figura 2. A distribuição de frequência dos valores de CPUE mostrada na Figura 2A, apresenta uma
assimetria à direita. Na Figura 2B e 2C estão os diagramas de caixas do logaritmo da CPUE
positiva por ano e trimestre, respectivamente. De maneira geral, as caixas durante anos e se
sobrepõem, no entanto, os menores valores foram observados no de 1995. Com relação aos
trimestres, as maiores medianas ocorreram nos dois primeiros trimestres enquanto as menores
ocorreram nos dois últimos. Os maiores valores de CPUE foram observados quando a pesca ocorreu
em cardumes livres, quando comparado com a pesca associada a objetos flutuantes (Figura 2D). Os
valores de CPUE pareceram não variar muito com as mudanças na latitude (Figura 2E) enquanto a
relação com longitude foi de uma ligeira tendência crescente (Figura 2F).
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Figura 2. Distribuição de frequência da Captura por Unidade de Esforço (CPUE) (kg/ fishing day)
(A); relações entre CPUE e ano (B), Trimestre (C), Latitude (D) e Longitude (E) (Base de dados:
Desembarques de Itajaí e Navegantes).
3.2 Seleção dos Modelos
Para o modelo 1, quando a CPUE na escala original era a variável de resposta, os modelos
com distribuição gama tiveram melhor desempenho, especialmente ao usar a função de ligação
logaritmo. No entanto, se confiarmos no R² ajustado para comparar os modelos gama ao modelo
lognormal, 0,23 e 0,31 respectivamente, o último mostrou o melhor desempenho. O mesmo ocorreu
para o modelo 2, quando a variável resposta era a CPUE na escala original os modelos com
distribuição gama apresentou o menor AIC, no entanto ao comparar o R² ajustado desse com o do
modelo lognormal, o último apresentou o melhor ajuste (0.20).
A fim de investigar a validade da suposição de distribuição normal para os resíduos dos
modelos 1 e 2 com distribuição lognormal (Figura 3) foi utilizado o teste de hipóteses de
normalidade de Shapiro-Wilk, que não rejeitou a hipótese de normalidade se o tamanho da amostra
não for muito grande (n=100). Portanto, assumimos que a suposição de normalidade é razoável e os
resultados da inferência podem ser poderosos, já que há condição ideal de normalidade. Assim, ao
confiarmos no AIC e na redução da deviance (pseudo R²), os modelos lognormal com função de
ligação identidade foram selecionados para calcular a CPUE padronizada para os modelos 1 e 2.
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Figura 3. Distribuição de frequência dos resíduos para os modelos 1 (A) e 2 (B) com distribuição
lognormal e a probabilidade do teste de hipóteses de normalidade de Shapiro-Wilk.

3.3 Análise da Deviance
A partir da análise da deviance para o modelo 1 lognormal selecionado, observou-se que o
desvio após a inclusão de todos os fatores e interações é 34% menor que o desvio do modelo nulo.
O ano é o fator mais importante para explicar as variações da CPUE, o desvio após a inclusão do
fator ano é 18,72% menor que o desvio do modelo nulo. Seguido da interação ano e trimestre
(4,71%), latitude quadrática (4,56%) e a interação entre ano e longitude (2,56%). As outras
variáveis foram pouco importantes para explicar as variações da CPUE, apresentando reduções na
deviance menores que 2%.
Com relação a proporção da redução total da deviance devido à inclusão das variáveis
explicativas, a maior parte da redução ocorreu após a inclusão do fator ano (55,09%), seguido da
interação ano e trimestre (13,85), latitude quadrática (13,42%), interação ano e longitude (7,54%),
trimestre (4,63%) e longitude quadrática (2,17%), a inclusão das outras variáveis e interações não
afetaram fortemente a CPUE do bonito-listrado. Quanto ao teste de hipótese, todas as variáveis
apresentaram influências estatisticamente significativas (α= 0.01), exceto a covariável latitude e as
interações entre a latitude quadrática e a longitude, e entre trimestre e longitude.
Para o modelo 2 lognormal selecionado a deviance após a inclusão de todos os fatores e
interações é 26% menor que a deviance do modelo nulo. O fator trimestre foi a variável mais
importante para explicar as variações na CPUE do bonito-listrado, a deviance após a inclusão de
“quarter” é 7,05% menor que a deviance do modelo nulo, seguido da interação entre ano e trimestre
em que a redução foi de 7,04%. O ano reduziu em 3,62%, enquanto as outras variáveis e interações
pouco reduziram a deviance com relação ao modelo nulo (<2%).
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Com relação a proporção da redução total da deviance devido à inclusão das variáveis
explicativas, a maior parte da redução ocorreu após a inclusão do fator trimestre (27.26%), seguido
da interação ano e trimestre (27,24), ano (14%), interação ano e latitude quadrática (5,84%), ano e
longitude quadrática (4,14%) e cardume (3,82%), a inclusão das outras variáveis e interações não
afetaram fortemente a CPUE do bonito-listrado. Quanto ao teste de hipótese, as variáveis que
apresentaram influências estatisticamente significativas (α= 0.01) foram: Ano, Trimestre, Cardume,
longitude, longitude quadrática e a interação entre ano e trimestre.
3.4 Estimativas dos coeficientes
As estimativas dos efeitos principais para a maioria dos anos no modelo 1 não são
significativas. A maioria das estimativas de ano significativas (1985, 1990, 2007 e 2010)
apresentaram efeito positivo, porém 1982 é uma exceção. A latitude quadrática foi significativa e
negativa, enquanto a latitude e longitude originais foram significativas para explicar a variabilidade
da CPUE e apresentaram efeitos positivos, algumas interações entre ano e trimestre e ano e
longitude foram significativas, mas a maioria das interações não foram significativamente
importantes. Dos 169 parâmetros estimados, apenas 32 foram significativos.
Dos 82 parâmetros estimados para o modelo 2, somente 7 foram significativos. A maioria
dos efeitos principais não foram significativos, com exceção apenas do nível 4 do fator trimestre
que apresentou efeito negativo. Algumas interações entre ano e trimestre foram significativas para
explicar a variabilidade da CPUE, mas a maioria das interações não foram significativamente
importantes.
3.4 Captura por Unidade de Esforço (CPUE) padronizada
A Figura 4 apresenta as quatro séries (padronizada e nominal modelo 1, padronizada e
nominal modelo 2) escalonadas ((x/média (x)). Para o modelo 1, foi observado uma queda na
CPUE padronizada nos primeiros anos, seguido de uma tendência relativamente estável, quando em
2011 volta a cair e em 2014 a crescer. De maneira geral, as tendências temporais das estimativas
CPUE nominais e padronizadas foram semelhantes. Para o modelo 2, ambas as CPUEs
apresentaram tendência decrescente ao longo dos anos.

Figura 4. CPUE padronizada escalonada modelo1 (linha contínua preta) CPUE nominal escalonada
modelo 1 (pontos pretos); CPUE padronizada escalonada modelo 2 (linha contínua vermelha)
CPUE nominal escalonada modelo 2 (pontos vermelhos). Escalonadas: (x/média (x)).

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

9

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

4- CONCLUSÃO
O principal objetivo ao padronizar a CPUE é obter índices de abundância relativa. Contudo,
para a primeira série não existem dados relativos a alterações nas tecnologias, nas características
dos barcos de pesca (por exemplo, capacidade, instalação de câmaras de congelamento), nas
estratégias de pesca (por exemplo, número de pescadores, quantidade de isca libertada) ou nas
operações de pesca (por exemplo, tempo gasto na procura de escolas) foram incluídos no modelo.
Portanto, os resultados coletados usando esse modelo limitado podem ser cuidadosamente
considerados à luz das informações disponíveis apenas no conjunto de dados da tarefa II. Já para a
padronização da segunda série foi possível incorporar o efeito da utilização de dispositivos
agregadores de peixes que, de maneira geral, a presentou efeito positivo sobre a CPUE observada.
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CRESCIMENTO POPULACIONAL DE FITOPLANCTON E CLADÓCERA EM
CONDIÇÕES LABORATORIAIS
Leice de Souza do Canto1, Mônica Azevedo da Costa2, Thalia Silva da Silva3, Rogério
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RESUMO: Os organismos fito e zooplanctônicos são unidades básicas de produção de matéria
orgânica em ecossistemas aquáticos, tendo influência direta na produtividade em ambientes naturais
ou de cultivo. Apesar de amplamente difundida para peixes marinhos, as técnicas de coleta,
monitoramento e contagem ainda são reservadas no que se refere à organismos de água doce. Este
trabalho teve como objetivo acompanhar a produção zooplanctônica de Cladócera em laboratório.
Para isso, foram utilizadas 06 garrafas PET de 01 litro, nas quais foram inoculados 50
cladoceras+800ml de água destilada (ph 5,5) +02 gotas de solução fertilizante NPK (20:5:20)+
200ml de água verde, densidade:5750±750 células/litro. Os inóculos foram mantidos por 09 dias
sob aeração constante e intensidade luminosa de 5000 lux, em regime de 24h e níveis de oxigênio
em 5,2±0,5mg/L. A cada três dias foi feita a contagem de células fitoplanctônicas em Câmara de
Neubauer sob microscópio e contagem dos Cladocera em placa Petri sob estereomicroscópio
binocular. Aos 06 dias de cultivo, observou-se pico de densidade fitoplanctônica (145.000±25000
células/litro). A densidade de Cladocera manteve ascendência até o 9º dia de cultivo quando atingiu
257,50±22,5 organismos/litro. Os organismos contados e inoculados pertenciam à ordem
Anomopoda, a saber, Famílias Moinidae e Daphnidae. Os resultados sugerem que ao 6º dia o
fitoplancton atinge a fase estacionária, entrando em declínio o crescimento populacional e
demandando reposição de parte da cultura algal, ou da solução fertilizante, a fim de propiciar a fase
exponencial para suprir as demandas energéticas do zooplancton, que no mesmo período ainda está
na fase de crescimento populacional. Fazem se necessários estudos adicionais para avaliar níveis
ótimos de densidade fitoplanctônica, a fim de suportar retiradas periódicas de zooplancton, como
alimento vivo para formas jovens de peixes.

Palavras-chave: produção primária, algas, zooplancton.
Apoio: IFAM-Campus Parintins, pelo apoio à participação no evento.
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AVALIAÇÃO DE ESTOQUE DO AGULHÃO VELA (Istiophorus platypterus) DO
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RESUMO: Apesar de ser considerada espécie de captura acessória, o agulhão vela é altamente
vulnerável aos efeitos da exploração da pesca direcionada aos atuns e espadarte, principalmente na
pesca realizada com espinhel pelágico. A última avaliação realizada em 2016 para a espécie no
Atlântico Oeste indicou bastante incerteza. O objetivo deste trabalho é fornecer uma reavaliação do
status para esse estoque, nomeadamente fornecendo status de estoque preliminar usando um método
limitado por dados. Foi testado um modelo baseado apenas em capturas (CMSY) para fornecer o
rendimento máximo sustentável (MSY). Os resultados indicam que a taxa de exploração excedeu os
níveis de MSY desde os anos 70, porém no último ano a F estimada caiu para níveis abaixo de
FMSY, não indicando uma sobrepesca. Prevê-se que a biomassa relativa (B/BMSY) tenha tido uma
tendência continuamente decrescente ao longo do tempo, e estima-se que esteja atualmente
(B2015/BMSY) abaixo de 1. Isso indica que o agulhão vela no Oceano Atlântico Oeste está sujeito
a sobreexploração. No entanto, o uso do limite de confiança inferior a 95% do MSY (988 t) poderia
servir como uma orientação mais conservadora para o total permitido de capturas.
Palavras-chave: Capturas acessórias; Estado de exploração; Peixes de bico.

ABSTRACT: Although considered bycatch specie, sailfish are highly affected by the exploitation
of tuna and swordfish fisheries, especially in pelagic longline fishing. The last assessment
conducted in 2016 for the species in the western Atlantic indicated considerable uncertainty. The
objective of this paper is to provide an status assessment for this stock, namely by providing
preliminary stock status using a data-limited method. A catch-only model (CMSY) was tested to
provide the maximum sustainable yield (MSY). Results indicate that the exploitation rate has
exceeded MSY levels since the 1970s, but in the last year the estimated F fell below FMSY, not
indicating an overfishing. Relative biomass (B/BMSY) is expected to have a continuously
decreasing trend over time and is estimated to be currently (B2015/BMSY) below 1. This indicates
that the sailfish in the western Atlantic Ocean is subject to overexploitation. However, using the
confidence limit of less than 95% of MSY (988 t) could serve as a more conservative guideline for
total allowable catches.
Key words: Bycatch; Status of exploitation; Billfish.
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1- INTRODUÇÃO
Desde os anos 70, a Comissão Internacional para a Conservação dos Tunídeos do Atlântico
(ICCAT) reúne informações sobre peixes de bico, com o objetivo de evitar a sobrepesca (FREIRE
et al. 1998). Mais de 90% dos desembarques desse grupo correspondem a capturas acidentais da
pesca de espinhel pelágico interessados em atuns (Thunnus sp) e espadarte (Xiphias gladius).
Nas avaliações de estoques tradicionais realizadas no Atlântico, os índices de abundância são
elementos essenciais para capturar tendências da biomassa ao longo do tempo. Apesar do aumento
substancial na informação sobre os peixes de bico durante a última década, especialmente nos dados
de desembarque e CPUE, as estatísticas para algumas pescarias comerciais e recreativas e
informações biológicas básicas ainda são insuficientes para a aplicação de modelos que demandam
muitos dados (PUNT et al., 2015). Estoques de peixes de bico têm sido avaliados com diferentes
métodos ao longo dos anos, com abordagens que utilizam apenas dados de captura até modelos
estruturados por idade complexos, que integram uma ampla gama de informações (PUNT et al.,
2015).
O agulhão vela (Istiophorus platypterus) é um grande predador, amplamente distribuído nas
águas tropicais e temperadas do mundo. No âmbito da ICCAT são considerados dois estoques para
o oceano Atlântico, o estoque do Atlântico Oeste separado do leste em 40ºW no norte e 20ºW no
sul. Para o agulhão vela os dados da Captura Por Unidade de Esforço (CPUE) mostraram tendências
conflitantes nos estoques leste e oeste e, portanto, na última avaliação de estoques em 2016 foi
testado, além dos métodos tradicionais, um método baseado apenas em capturas.
O método usado foi uma técnica chamada Análise de Redução de Estoque (KIMURA e
TAGART 1982, WALTERS et al. 2006, MARTELL e FROESE 2012, ZHOU et al. 2012), que
exige suposições sobre biomassa inicial, nível de biomassa no meio da série temporal, e quais os
níveis de depleção de biomassa no último ano. A técnica baseia-se em um modelo de produção
excedente simples (como SHAEFER, 1954), que usam dados de capturas e algumas estimativas da
capacidade de suporte (K) e taxa intrínseca de crescimento (r).
Idealmente, estes modelos devem ter alguma medida das mudanças na abundância ao longo do
tempo, mas como mostrado em Martell e Froese (2012) e Walters et al. (2006), uma faixa estreita
do parâmetro r-K pode ser obtida através de técnicas de simulação que mantêm a população, de
modo que não diminua nem exceda a capacidade de suporte. No entanto, os resultados da última
avaliação apresentaram grandes incertezas utilizado o método proposto por Martell e Froese (2012)
e problemas de convergência utilizando os métodos tradicionais.
Assim, o presente trabalho apresenta um estudo para reavaliar o estoque do agulhão vela do
Atlântico Oeste, utilizando uma nova versão do método de Martell e Froese (2012) publicado por
Froese et al. (2017), que supre deficiências, como a estimativa viesada do tamanho e produtividade
do estoque não explorado e adiciona estimativa da biomassa e taxa de exploração, buscando obter
resultados mais confiáveis sobre o verdadeiro status do estoque estudado. A mortalidade por pesca
em relação à mortalidade por pesca correspondente ao Rendimento Máximo Sustentável (MSY)
(F/MSY) e a biomassa em relação a biomassa correspondente ao MSY (B/MSY) são usados para
avaliar a situação do estoque.
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2- MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Dados analisados
As estatísticas das capturas nominais da tarefa I (T1NC) da ICCAT disponível em
https://www.iccat.int/en/ do agulhão vela do Atlântico Oeste de 1956 até 2015 foram utilizadas para
a avaliação e são apresentadas na Figura 1. Apresentando uma tendência crescente até 2009, e um
queda acentuada até o fim da série temporal.

Figura 1- Capturas nominais da tarefa I (em toneladas) por ano para o estoque de agulhão vela
ocidental.

2.2 Modelo de avaliação
Considerando as informações disponíveis, o esforço foi focado na implementação do
modelo CMSY desenvolvido por Froese et al. (2017). Em essência, este modelo implementa uma
análise de redução de estoque usando prioris para a taxa intrínseca de crescimento populacional (r),
baseada na resiliência, para a capacidade de suporte ou tamanho de estoque inexplorado (K), com
base na captura máxima observada e nos períodos prévios estimados para r e níveis de depleção do
início, intermediário e final do ano (B/K), com base em um conjunto de regras simples. Ele permite
a inclusão de priors para os parâmetros de entrada (r, K e depleção) com base no conhecimento
especializado ou estimados por qualquer outro método viável.
A análise de redução de estoque usa um modelo dinâmico de biomassa de Schaefer e um
algoritmo para identificar combinações viáveis de r-k para estimar quantidades biológicas e de
manejo (r, K, MSY, BMSY, FMSY), bem como séries temporais de biomassa, mortalidade por
pesca e pontos de referência de status de estoque (e.g. B/BMSY, F/FMSY). Vale a pena ressaltar
que em sua versão atual CMSY aborda a superestimação da produtividade em tamanhos de estoque
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muito baixos (deficiência geral de modelos de produção) através da implementação de um declínio
linear da produção excedente quando a biomassa cai abaixo de 1/4k.
2.4 Faixa de parâmetros explorados
O CMSY foi executado usando a abordagem padrão, na qual o valor de resiliência
disponível no FishBase é usado para definir o intervalo de r. Para o agulhão vela, estima-se que a
resiliência seja baixa (Froese & Pauly, 2015), que para padrões CMSY corresponde a valores de r
no intervalo 0.05–0.5 (ver Froese et al., 2017). No que diz respeito à faixa de taxas de esgotamento
(B/K), no início da série temporal (1956), acredita-se que o estoque seja levemente explorado. Uma
taxa de depleção inicial (B/K) de 0,6-0,9 foi usada. A fim de não restringir demais a trajetória de
estoque estimada, utilizou-se um intervalo mais amplo, entre 0,2 e 0,7, para a taxa de exaustão do
último ano (2015).

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Um resumo das informações relevantes para a gestão do agulhão vela do Atlântico Oeste é
apresentado em Figura 2. Acredita-se que o estoque estava em um estado quase intocado em 1956
(B/K em torno de 0,7), começou a declinar nos anos 70, alcançou BMSY em meados dos anos 90,
se mantendo abaixo do ponto de referência até 2015. A taxa de exploração foi baixa nos primeiros
anos, aumentando fortemente desde medos dos anos 90 para um valor um pouco abaixo do FMSY
atualmente. Portanto, os resultados dão a percepção de que a biomassa do estoque está abaixo do
BMSY (o estoque é sobreexplorado), mas a atual mortalidade por pesca está um pouco abaixo do
FMSY (o estoque não está atualmente sob sobrepesca).
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Figura 2 – A linha tracejada horizontal (A) indica MSY e a linha pontilhada indica o limite inferior
de confiança de MSY. No painel (B) temos os pares viáveis de r-K para o agulhão vela do Atlântico
Oeste. A curva em negrito em (C) é a biomassa prevista pelo CMSY, com limites de confiança (em
cinza). A linha tracejada horizontal indica BMSY e a linha pontilhada indica metade do BMSY. O
painel (D) mostra a mortalidade por pesca pela mortalidade por pesca no rendimento máximo
sustentável (F/FMSY. O painel (E) mostra o desenvolvimento de biomassa e exploração em relação
a BMSY (linha tracejada horizontal) e FMSY (linha tracejada vertical), respectivamente. A linha
pontilhada horizontal indica a biomassa (0,5 BMSY) abaixo da qual o recrutamento pode ser
prejudicado, e quadrado cinza indica o ano final da série temporal.

Um resumo das estimativas de parâmetros é fornecido na Tabela 1. O método CMSY para o
agulhão vela ocidental estima um MSY igual a 1,195 t (intervalo de confiança de 95% é 0,988 a
1,445) e FMSY igual a 0,15 (intervalo de confiança de 95% foi de 0,08 a 0,24). Estima-se que o
status do estoque estava em sobrepesca (B2015 / BMSY = 0,46, intervalo de confiança de 95% de
0,23 a 0,61) e sobrepesca (F2015 / FMSY = 1,37, intervalo de confiança de 95% de 0,69 a 2,45).
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Tabela 1 – Estimativas dos parâmetros do modelo do CMSY para o agulhão vela do Atlântico
Oeste.
Parâmetros Estimativas Intervalo inferior 95% Intervalo superior 95%
r
0,28
0,16
0,48
K
17109,69
9077,45
32249,31
MSY
1195,24
988,10
1445,81
FMSY
0,14
0,08
0,24
BMSY
8554,84
4538,72
16124,65
Ao comparar os resultados obtidos no presente trabalho, observou-se menos incerteza no
status atual de pesca. Na avaliação anterior o status era de sobrepesca e sobreexploração (ICCAT,
2017), assim, o presente trabalho parece indicar resultados coerentes quanto ao estado de
exploração do agulhão vela no Atlântico Oeste.
Recomenda-se que as capturas de agulhão vela no Atlântico Oeste não excedam os níveis
atuais. Na verdade, o uso do limite de confiança inferior a 95% do MSY (988,10 t) poderia servir
como uma orientação mais conservadora para o total permitido de capturas (TAC). Uma abordagem
para reduzir a mortalidade por pesca poderia ser o uso de anzóis circulares não compensados como
engrenagem terminal. Em algumas pescarias com espinhel, o uso de anzóis não compensados
resultou em uma redução da mortalidade de agulhões, enquanto as taxas de captura de várias
espécies-alvo permaneceram as mesmas ou foram maiores do que as taxas de captura observadas
com o uso de ganchos J convencionais ou ganchos de círculo deslocados.

4- CONCLUSÃO
O estado de conservação do estoque do agulhão vela do Oeste do Atlântico foi considerado
estar em sobreexploração e não-sobrepescado em 2015. Níveis recentes de biomassa parecem ser
inferiores a BMSY. Os níveis reduzidos da pesca observados durante as décadas de 50 e 60
provavelmente seriam sustentáveis. No entanto, a partir de meados da década de 90 as capturas
passaram a ser superior ao nível de referência, exceto no último ano estudado. Devido a isso, o
limite de confiança mais baixo estimado em 95% do rendimento máximo sustentável pode servir
como uma orientação mais conservadora para o total permitido de capturas. Além disso, devem ser
implementadas medidas de gestão destinadas a reduzir as capturas e os esforços direcionados ao
oceano Atlântico Oeste.
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RESUMO: No estado do Amazonas, a região do médio rio Negro é a área mais utilizada como
local de captura de várias espécies de peixes que participam do comércio de ornamentais.
Destacam-se neste comércio a família Cichlidae, que engloba inúmeras espécies de peixes
ornamentais dentre elas o chamado anão verde Biotoecus opercularis. Mas, apesar deste integrar
um grupo de espécies que são comercializadas todos os anos, nada se conhece sobre a sua
biodiversidade faunística parasitária. Neste contexto, este trabalho teve o intuito de relatar o
primeiro registro de espécimes do filo Nematoda e da Classe Cestoda encontrados na região
abdominal de B. opercularis do médio rio Negro, AM, Brasil. Para a execução desse trabalho, os
peixes foram capturados em maio de 2019 na região do rio Jufaris, AM, Brasil. Posteriormente, os
espécimes foram transportados em caixas plásticas contendo água até o Laboratório de
Biotecnologia e Citogenética Animal/LABICA-UFAM, onde tiveram seus dados biométricos
registrados conforme etapas orientadas pelo CEUA-UFAM (nº 025/2019). Para a localização dos
parasitos, os peixes foram cuidadosamente abertos e investigados utilizando-se estereomicroscópio.
Em seguida, os parasitos encontrados nos órgãos ocos foram retirados e fixados em etanol absoluto.
Parte dos exemplares foi separada para identificação molecular e outra parte foi para a identificação
a fresco em microscópio ótico. Foram analisados um total de 20 exemplares de B. opercularis, com
comprimento total variando de 2,99 ± 0,55 cm e peso total variando de 0,44 ± 0,15 g. Durante as
investigações das diversas estruturas internas dos peixes, foi verificada uma prevalência de 75% de
nematódeos e 100% de formas plerocercóides no peritônio. A intensidade parasitária de Nematoda e
larvas de Cestoda foram 69 e 154 exemplares, respectivamente. A intensidade variou de 3 a 8
nematódeos e de 3 a 14 cestódeos. Isso indica que nesse período do ciclo hidrológico na região do
rio Jufaris, B. opercularis está sendo acometido por dois patogênicos grupos de parasitos, que de
alguma forma, comprometem o seu bem-estar corporal e a sua condição para ser utilizado como
espécie ornamental. Informações complementares com descrição da biologia molecular, de forma a
confirmar a especificação tanto dos exemplares de B. opercularis quanto de seus parasitos está
sendo averiguada. Isto contribuirá para o conhecimento dos patógenos e de seus potenciais danos
aos peixes, bem como enriquecerá os conhecimentos sobre a biodiversidade de animais aquáticos da
bacia Amazônia.
Palavras-chave: Amazônia; Peixe Ornamental; Parasitologia de Peixes.
Apoio: INCT-ADAPTA; INPA; UFAM e FAPEAM.
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RESUMO
O processo de preparação do solo dos viveiros é uma etapa da produção muito importante. A
escolha do calcário utilizado na calagem irá influenciar diretamente os parâmetros e qualidade do
solo, da água, a produção de alimento natural e o desenvolvimento do camarão. O objetivo desse
trabalho foi testar um possível substituto para o calcário utilizado na calagem dos viveiros, de
origem de algas calcárias o Lithothamnium sp, Algen® da Oceana, avaliar a eficiência do Algen®
em relação ao calcário dolomítico. O estudo foi realizado em uma fazenda de camarão localizada do
município de Banabuiú-Ce – Fazenda Monólitos Aquicultura. Para o monitoramento e avaliação
dos produtos utilizados realizou-se coletas de solo (físico-química), durante o período de produção
de abril a julho de 2018, em três viveiros de um ha. Os resultados mostraram que o uso do Algen®
apresentou semelhança com aqueles obtidos com calagem tradicional, pode ser um possível
substituto a utilização de calcário dolomítico para calagem em viveiros de camarão.

Palavras-chave: Carcinicultura; Monitoramento; Físico-quimicas
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ABSTRAT
The nursery soil preparation process is a very important production stage. The choice of limestone
used for liming will directly influence soil and water quality and parameters, natural food
production and shrimp development. The objective of this work was to test a possible substitute for
limestone used in liming of nurseries of o Lithothamnium sp, Algen® da Oceana, to evaluate the
efficiency of Algen® in relation to dolomitic limestone. The study was conducted in a shrimp farm
located in Banabuiú-Ce - Monoliths Aquaculture Farm. For the monitoring and evaluation of the
products used, soil (physicochemical) was collected during the production period from April to July
2018, in three nurseries of one ha. The results showed that the use of Algen® presented similarity to
those obtained with traditional liming, may be a possible substitute for the use of dolomitic
limestone in shrimp farms.
Key words: Shrimp farming; Monitoring; Physicochemicals
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1- INTRODUÇÃO
Com a procura de uma melhor alimentação, o consumo de pescado vem crescendo ao passar
dos anos, aumentando de 9 kg em 1961 para mais de 20 kg em 2016, sendo que devido a
estabilização da pesca por captura no final da década de 1980, a aquicultura é a opção para o
contínuo fornecimento de pescado (FAO, 2018).
Com as projeções de crescimento populacional humano para as próximas décadas (MERINO
et al., 2012), será, portanto, a aquicultura a principal indústria a contribuir para o incremento da
oferta de pescado. Convém ressaltar que no ano de 2016, essa atividade destinou 80 milhões de
toneladas de pescado para o consumo humano, enquanto a pesca contribui com apenas 71,2 milhões
de toneladas (FAO, 2018).
No ano de 2016, cerca de 600 espécies foram utilizadas em cultivos aquícolas no mundo,
incluindo 369 espécies de peixes, 109 de moluscos, 64 crustáceos, dentre outras. A produção total
de crustáceos atingiu 7,9 milhões de toneladas, com destaque para o camarão Penaeus vannamei,
com mais 4 milhões toneladas (FAO, 2018). Esses altos níveis de produção são possíveis devido ao
avanço de tecnologias, a utilização estruturas adequadas como viveiros escavados e a capacidade de
adaptação da espécie em cultivo em água doce ou de baixa salinidade quando previamente
aclimatado.
Segundo Rocha et al., (2013), o Brasil apresenta um enorme potencial para o
desenvolvimento e expansão da produção aquícola, por possuir condições naturais favoráveis,
expansão territorial e grande disponibilidade de água. Apesar disso, a produção aquícola nacional
apresenta números incompatíveis com esse potencial, tendo produzido 579 mil toneladas no ano de
2016, sendo que a produção de P. vannamei, em declínio, foi de apenas 52 mil toneladas (FAO,
2018).
No Brasil, a região Nordeste tem sido responsável por quase a totalidade da produção
nacional (SÁ et al., 2013; ROCHA et al., 2013). Com o avanço do cultivo de camarão para novas
áreas, a utilização de água oligohalina se fez necessário, porém deve levar em consideração que a
qualidade e exigências de manejo da água e solo são diferentes das que são encontradas nos
estuários e áreas litorâneas, devendo assim ocorrer uma análise criteriosa dos parâmetros físicosquímicos do meio que será utilizado (DAVIS, 2002).
A preparação adequada dos viveiros antes de iniciar um novo ciclo é fundamental para uma
boa produção, tomando algumas medidas iniciais como a exposição do solo dos viveiros ao sol para
que ocorra a redução da matéria orgânica, a calagem para a desinfecção do fundo do viveiro de
algum patógeno e correção do pH no solo (VINATEA et al., 2004).
A neutralização dos ácidos e bases disponibiliza para a água macro e micronutrientes que
estavam estabilizados no meio, além de acelerar a mineralização da matéria orgânica. A reação
caústica, elimina a maioria dos micro-organismos, especialmente os patogênicos. No entanto, a
calagem excessiva pode provocar a diminuição da disponibilidade de nutrientes fundamentais ao
desenvolvimento do fitoplâncton (microalgas) como é o caso da precipitação do fósforo como
fosfato de cálcio (BOYD, 1995).
Esse processo implica diretamente na alteração da alcalinidade total da água quando o viveiro
estiver abastecido, sendo está definida como o somatório das bases tituláveis, sobretudo os
carbonatos e bicarbonatos, aumentando o poder tampão d’água, o que resultada na capacidade da
água em resistir a alterações do pH, que é elevado no decorrer do dia com a atividade
fitoplanctônica a fotossíntese e reduzido a noite com a respiração dos animais e do planctôn
(BARBIERE-JUNIOR e OSTRENSKY-NETO, 2002).
Ainda de acordo com Queiroz e Boeira (2006), o clima também é um fator que pode
influenciar na alcalinidade, como por exemplo, os viveiros localizados em regiões áridas possuem
solos com maior alcalinidade total do que viveiros localizados em regiões úmidas.
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Em viveiros de aquicultura, a calagem visa maximizar a produtividade e melhorar a
sustentabilidade ambiental, e tem como objetivos neutralizar a camada superficial de sedimentos do
fundo dos viveiros e aumentar a alcalinidade total e a dureza total da água. A acidez do solo dos
viveiros deve ser corrigida até atingir valores entre 7,0 e 8,0 (BOYD e TUCKER, 1998).
A calagem do solo pode ser realizada com cal virgem, calcário calcítico e calcário dolomítico
(CaMgCO3) e as quantidades aplicadas depende do resultado do mapeamento do pH do solo. A
análise do pH é realizada de forma direta com auxílio de um peagâmetro de solo. O mapeamento é
feito em ziguezague por toda a extensão do viveiro sendo a distância entre amostras de 20 m
(VINATEA et al., 2004).
A Lithothamnium sp. é uma alga que pertence família Coralineacea, do grupo das rodofíceas
ou vermelhas, apresenta aspecto calcário, absorvendo do ambiente principalmente carbonato de
cálcio e o magnésio (MELO et al., 2006). São extraídas do ambiente marinho podendo ser
utilizados vários métodos manuais ou mecânicos, após a extração ocorre o processo de lavagem,
secagem e moagem para a obtenção do pó, não passando por nenhum processo químico.
Esse composto vem sendo utilizado a mais de 200 anos na agricultura como fertilizante e para
a suplementação da nutrição animal, possuindo esse um grande potencial de expansão para as
diversas áreas como a aquicultura, (MELO et al., 2006). Esse calcário produzido pela extração do
Lithothamnium sp. pode ser denominado de calcário biogênico ou biodentrítico marinho, devido a
sua alta concentração de carbonato de cálcio e utilizado para correção e fertilização do solo na
agricultura, assim poderia ser uma boa alternativa no controle de pH em viveiro, além de cultivos de
camarões (GOETZ, 2008; COSTA NETO et al., 2010).
Em razão da escassez de informações cientificas sobre a utilização de Lithothamnium sp. na
aquicultura, esse trabalho teve como objetivo pesquisar e avaliar o uso do produto Algen® da
Oceana, em substituição ao uso do calcário dolomítico em viveiros de cultivo de Penaeus
vannamei, verificando seu efeito sobre o solo do viveiro em diferentes concentrações, verificando a
sua eficiência e o poder de tamponamento e sua durabilidade.
2- MATERIAL E MÉTODOS
O presente experimento foi desenvolvido em uma fazenda de cultivo intensivo de camarão,
localizada no município de Banabuiú, Ceará, localizada a 215 km da capital do Estado. Sendo esta
escolhida por suas características e peculiaridades, água oligohalina oriundas de poços e por utilizar
sistema de recirculação.
Para o trabalho foram utilizados 3 viveiros de “engorda”, cada um possuindo
aproximadamente 1 hectare com uma profundidade de 1,20 m com um volume total de 12.000m3
d’água, durante o período de abril a julho de 2018, contando 99 dias de manejo.
A preparação dos viveiros ocorreu após a secagem e exposição ao sol por alguns dias, para
que houvesse a total secagem das áreas úmidas. Os produtos foram distribuídos nos viveiros da
seguinte forma: no primeiro viveiro foram utilizados 1000 kg calcário dolomítico, no segundo 250
kg e no terceiro 500 kg de de Algen®. Para uma maior desinfecção as áreas úmidas estas foram
tratas com cloro ativo nas áreas próximas a bandejas de alimentação.
Com intuito de facilitar a incorporação dos produtos ao solo, foi utilizado um pequeno arado
motorizado em toda a região do viveiro.
O abastecimento dos viveiros ocorreu após a aplicações dos produtos, a água de cultivo é
oriunda de poços, sendo essa caracterizada como água oligohalina, com salinidade de 0,05 ppt, a
fazenda também conta um sistema de recirculação de água e com bacia de sedimentação.
Para as análises de solo foram coletadas pequenas porções do substrato do viveiro em
diversos pontos e homogeneizadas em sacos plásticos, formando assim uma amostra que foram
encaminhadas para laboratório, repetindo esse procedimento para cada viveiro, as coletas foram
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realizadas antes da aplicação dos produtos, 48h após aplicação e ao final do cultivo. Os parâmetros
analisados do solo foram: pH, condutividade elétrica, cálcio, magnésio, potássio, sódio, alumínio,
carbono, nitrogênio e fósforo.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO

No gráfico.1 verifica-se a variação do parâmetro pH durante o experimento, para a variação
do pH antes, 48 horas após a preparação dos viveiros e ao final dos cultivos: com calcário
dolomítico, 250 e 500 kg de Algen para cada viveiro.
Gráfico 1 – Variação do pH, antes da aplicação dos produtos, 48h após aplicação e ao fim do
cultivo.

Após o preparo e aplicação dos produtos no solo dos viveiros, observou-se que os tratados
com calcário dolomítico e com 500 kg de Algen teve um aumento do pH, ficando esse em
concentrações adequadas (BODY; TUCKER, 1998).
Os níveis de carbono orgânico variam entre 4,32 e 16,44 g/kg entre os viveiros (Grafico 2),
sendo classificado como um solo mineral, com alto teor de matéria organica, sendo adequado para a
carcinicultura (BOYD et al., 2002)
.
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O cálcio, magnésio, potássio, alumínio, nitrogênio e fósforo estavam em concentração
adequadas (BODY; TUCKER,1998).
4- CONCLUSÃO
Os resultados encontrados neste estudo de avaliação do Algen® da Oceana, demostra que este
produto pode ser um possível substituto a utilização de calcário dolomítico para calagem em
viveiros de camarão.
No decorrer da pesquisa o Algen®, apresentou resultados semelhantes em relação ao viveiro
tratado com calcário dolomítico, sendo eficiente na calagem do solo dos viveiros.
Sugere-se que novos estudos sejam realizados para se verificar a eficiência do Algen® como
um substituto do calcário dolomítico na calagem dos viveiros de cultivo de camarão.
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ADAPTAÇÃO EM ESPINHEL DE FUNDO PARA A CAPTURA DE PEIXES NO RIO TOCANTINS
Claudmilson R. de Mesquita1; Severiano Pereira Braz Neto2*; Francisco Carlos Alberto Fonteles Holanda3
1

dilldemesquita@gmail.com. Acadêmico do curso de Engenharia de Pesca da UFPA; 2severianobraz@bol.com.br.
Acadêmico do curso de Engenharia de Pesca da UFPA; 3fcholanda@ufpa.br. Doutor em Ciências Marinhas
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RESUMO:

A pesca é uma das atividades humanas mais importantes na Amazônia, constituindo-se em fonte de
alimento, comércio, renda e lazer para grande parte de sua população, especialmente as que residem
às margens dos rios de grande e médio porte. Com a diversidade de apetrechos encontrados na região
do rio Tocantins e a e a escassez de publicações acerca dos mesmos, objetivamos descrever e
caracterizar o apetrecho de pesca do tipo espinhel, onde na região foi adaptado e vulgarmente ficou
conhecido como “corricão”. Este apetrecho funciona de forma passiva, com a utilização de iscas de
peixes menores como: o piau-vara (Schizodon vittatum), o mandi-branco (Propimelodus eigenmanni)
e a jatuarana-escama-grossa (Hemiodus unimaculatus) além de outros, para a captura de bagres como:
Filhote (Brachyplatystoma filamentosum), o Jaú (Zungaro zungaro), a Pirarara (Phractocephalus
hemioliopterus), Dourada (Brachyplatystoma flavicans). É formado por uma linha principal,
confeccionada com fio monofilamento de Ø 18mm de Poliamida (PA). Linhas secundárias
confeccionadas com o mesmo material da linha principal e espaçamento aproximado de 10 metros
entre as mesmas e com anzóis número 12/0 nas extremidades. Nas alças das linhas secundárias e
amarrações dos anzóis existe um reforço com fio de poliamida (PA) multifilamento torcido 210/12
juntamente com resina do Ananizeiro (Symphonia globulifera), árvore comum no baixo Tocantins. A
resina é friccionada nos fios formando uma cola natural que evita com que os fios deslizem na linha
principal. Apenas em uma das extremidade do corricão é colocada uma bóia de
polímero termoplástico para facilitar sua localização e ancoragem com “garateia” (gancho artesanal
com três ou quatro braços fabricado com barras de aço) preso por um cabo multifilamento de
poliamida Ø 15mm. Na outra extremidade é colocada uma pedra (“culhão”) de aproximadamente 10
kg amarrada com fio multifilamento trançado de Polietileno (PE) Ø 6mm. O lançamento do apetrecho
é realizado pela proa da embarcação a remo em meio às forças da corrente e vento, o que torna a
operação bastante perigosa exigindo um trabalho com bastante cuidado e habilidade por parte do
pescador uma vez que, normalmente, é realizado por um único pescador. Na despesca o recolhimento
é realizado manualmente e o embarque do pescado é feito com o auxílio de um fisgador (pequena
vara com anzol grande sem farpa). Apesar de pouco difundido na região, esta adaptação tem se
mostrando mais eficaz na captura dos espécimes alvo que o espinhel convencional.
Palavras-Chave: Apetrecho de pesca; Inovação; Tucuruí; Espinhel.
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IMPLANTAÇÃO DE MÓDULO DOMESTICO DE AQUAPONIA
Arildomar Garcia Natividade1; Alessandro de Souza Guimarães2; Arlesson Farias Ribeiro3;
Rogério Ferreira Nakauth4; Ana Carolina Souza Sampaio Nakauth5.
ana.nakauth@ifam.edu.br; 1 a 3 Discentes do Curso Técnico em Recursos Pesqueiros/IFAMCampus Parintins;4 e 5 Engenheiros de Pesca/IFAM-Campus Parintins;

RESUMO: As vantagens dos sistemas de aquaponia, cultivo de plantas integrada à aquicultura,
estão relacionadas principalmente à sustentabilidade. Este projeto teve como objetivo a implantação
de um módulo de produção aquapônico, que sirva de modelo de produção doméstica, adaptável às
necessidades familiares e que permita do ponto de vista pedagógico, facilitar a aprendizagem de
técnicos do curso Recursos Pesqueiros, acerca das interações físicas e biológicas ocorridas no
interior do sistema. O módulo doméstico de aquaponia foi instalado nas dependências do
IFAM/Campus Parintins, e esteve composto (1) um ambiente de criação de organismo aquáticos,
(2) um ambiente para cultivo de vegetais, (3) filtro de sólidos em suspensão, (4) filtro de sólido em
decantáveis e (5) um sistema de aeração. Os peixes utilizados foram juvenis de tambaqui
(Colossoma macropomum), com peso inicial 3,75 ±1,75g, estocados na densidade de 0,025
peixes/litro, totalizando 25 indíviduos na caixa. O manejo alimentar foi feito com ração comercial
36% de proteína bruta, ofertado ao longo dos três meses de cultivo nas taxas 10% (1º mês) e 5% (2º
e 3º meses), 01 vez ao dia. Os peixes foram mantidos no sistema de produção integrada por 04
meses (julho a outubro) e, mensalmente foram tomadas medidas biométricas para reavaliação do
crescimento e ajuste do alimento ofertado. Os vegetais transplantados para as camas de cultivo com
área 0,315m², foram cebolinha (Allium aschoenoprasum) e coentro (Coriandrum sativum). O
efluente filtrado e decantado retornava ao sistema de cultivo por meio de bombas. Um sistema de
aeração suplementar também foi implantadoa fim de suprir as demandas de oxigênio dos peixes.
Foram produzidos 227,16 g de cebolinha em 0,3m², em 30 dias. O coentro foi colhido 27 dias após
o transplante, totalizando o ciclo de produção em 32 dias. Os peixes atingiram peso final de
37,86±8,16g, com taxa de sobrevivência observada foi de 96% e conversão alimentar de 1,87:1. Em
relação aos parâmetros de qualidade de água, mas ph (6,52±0,16) e temperatura (28,19±0,12ºC)
mantiveram-se dentro dos valores adequados para cultivo de tambaqui. O módulo doméstico se
mostrou viável operacionalmente e as hortaliças cultivadas apresentaram redução no tempo de
produção em relação ao sistema convencional. Estudos adicionais podem esclarecer questões
relacionadas às exigências nutricionais das hortaliças e melhor controle da qualidade de água para
um ótimo desempenho dos tambaquis cultivados.

Palavras-chave: piscicultura; hortaliças; tambaqui.
Apoio: IFAM-Campus Parintins, pelo apoio à participação no evento;
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UTILIZAÇAO DOS RESÍDUOSDA PESCA ARTESANAL NA FABRICAÇAO DE RAÇÃO
ALTERNATIVA PARA PEIXES.
Bruna Nunes da silva1; Gilberta Carneiro Solto2*.

RESUMO: A pesca artesanal é uma atividade milenar que permanece forte até os dias atuais
principalmente no Brasil. Essa atividade é responsável para repor os estoques de organismos
aquáticos capturados, em mercados de todas as regiões do Brasil. O Brasil apresenta condições
favoráveis para a atividade pesqueira e principalmente para a aqüicultura, porem o Brasil ainda é
um grande importador de pescado, mesmo sendo com potencial para ser um grande exportador. A
aqüicultura vem crescendo com os anos, tantos os grandes produtores como os pequenos produtores
vem aderindo ao cultivo de organismos aquáticos, pois tem um alto rendimento em curto período.
Por esse motivo tem se buscado maneiras de diminuir o maior custo da produção aquícola, que é
ração comercial. A ração alternativa utilizando resíduos do pescado tem sido usada para diminuir
esse custo e assim tornar o cultivo mais lucrativo e diminuindo os impactos ambientais.
Palavras-chave: Pesca artesanal; ração alternativa; resíduos do pescado.

ABSTRAT: Artisanal fishing is a millenary activity that remains strong until today mainly in
Brazil. This activity is responsible for replenishing the stocks of captured aquatic organisms in
markets in all regions of Brazil. Brazil presents favorable conditions for the fishing activity and
mainly for the aquaculture, but Brazil is still a great importer of fish, even being with potential to be
a great exporter. The aquaculture has been growing over the years, both large producers and small
producers have been adhering to the cultivation of aquatic organisms, because it has a high yield in
short period. For this reason, ways have been sought to reduce the higher cost of aquaculture
production, which is commercial feed. The alternative feed using fish waste has been used to reduce
this cost and thus make the culture more profitable and reducing environmental impacts.
Key words: Artisanal fishing; alternative feed; fish waste.
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1- INTRODUÇÃO
A pesca artesanal é uma atividade milenar que permanece forte até os dias atuais. Seja na pesca em
pequena escala, como na pesca artesanal e em grande escala como no caso da pesca industrial, são
duas atividades de suma importância para a reposição dos estoques de organismos aquáticos que são
capturados, em mercados de peixe de diversas regiões adjacentes. Em contrapartida, tanto a pesca
artesanal como a pesca industrial, estão causando um grande impacto ambiental, ocasionando um
déficit nos estoques de peixes, crustáceos, moluscos e outros organismos advindos da pesca, sendo,
essa prática denominada, muitas vezes, como pesca predatória ou sobrepesa, pois muitas vezes são
capturados organismos na época que estão se reproduzindo, o que pode acarretar extinção da
espécie, não havendo assim, uma pesca sustentável.
O Brasil é uma das maiores potências quando se relacionados a indústria de pesca, segundo dados
da Embrapa 2014, o Brasil apresenta todas as condições favoráveis para a atividade pesqueira e para
a aqüicultura, porém o Brasil ainda é um grande importador do pescado, mesmo com todas as
condições para ser um grande exportador.
O Brasil possui numerosos ecossistemas que estimulam a atividade pesqueira, como: 12% da água
doce do planeta e uma costa marítima de aproximadamente 8,5 mil quilômetros, além de 5,5
milhões de hectares de água doce que resulta em uma abundância de biodiversidade tanto no mar
quanto nos rios e lagoas. Assim, o Brasil se destaca como um dos maiores países nesta atividade
(MPA, 2015).
Em 2011 a produção nacional de pescado atingiu a meta de quase 1,4 milhão de toneladas e
segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO), que coloca o
Brasil como um dos maiores produtores de pescado do mundo, estima-se que a partir do ano de
2030, ocorra a captura de 20 milhões de toneladas de pescado por ano. Esse pressuposto deve-se a
mão de obra quantificada nesse setor e o crescente interesse pelo produto no mercado interno e
externo (ACEB, 2014).
Conforme o Art. 2 da portaria n°30 do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente a pesca industrial é.
Unicamente voltada para fins comerciais, tendo por base o fornecimento de matéria prima para as
grandes indústrias e centros de distribuição de alimentos (MPA, 2015).
Já a pesca artesanal é uma das atividades econômicas mais tradicionais do Brasil segundo dados do
Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) e do MPA, o pais possui quase 1 milhão de
pescadores artesanais. Essa atividade pode ser exercida em regime de economia familiar ou
individual, para a complementação da alimentação da família do pescador ou para fins
exclusivamente comerciais e é responsável por aproximadamente 45% de toda a produção anual de
pescado (MPA, 2015).
O Brasil gera diversas toneladas de pescado por ano, que são os peixes, crustáceos, moluscos,
anfíbios, répteis e outros animais aquáticos que usados na alimentação humana, resultando em uma
grande quantidade de resíduos oriundos dessa atividade. Os resíduos são subprodutos de origem dos
processamentos de alimentos como vísceras, cauda, coluna vertebral, barbatanas, escamas,

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

3

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

carapaças, cefalotórax, concha, entre outros. Esses subprodutos costumam ter baixo valor
econômico e sem importância para o comerciante e comprador, logo, são descartados sem um
tratamento adequado.
O impacto ambiental causado pelo descarte irregular desse material orgânico em lixões, aterros
sanitários, em rios e mares, podendo ocasionar alterações na qualidade dos corpos hídricos e dos
solos por razões da decomposição desse material que, em longo prazo, pode levar a contaminação
do seres humanos e de outros animais. A quantidade dos resíduos produzidos durante o
processamento do pescado depende de cada espécie, entretanto, na maioria das vezes a maior parte
do pescado é descartada. Essas partes não são consumidas nem comercializadas, pois os
compradores preferem o pescado já eviscerado e o que resta do pescado depois desse
beneficiamento são descartados, pois tem um baixo valor comercial, são comumente depositados
em lixo comum não tendo nenhum tipo de tratamento ou cuidado com os resíduos.
A fabricação de co-produtos elaborados a partir das partes que são descartadas é uma das
alternativas para a reutilização sustentável desses resíduos, já que iriam parar em lixões e/ou em
aterros sanitários, causando um odor desagradável, aparecimento de vetores e contaminando o solo
onde será depositado, podendo contaminar os lençóis freáticos ou até mesmo os rios e lagos da
região, prejudicando os organismos que vivem nessas localidades e a biota existente.
A emissão zero passa por sua correta destinação, usando-os para elaboração de produtos para
alimentação humana (resíduos comestíveis) e/ou a alimentação animal (resíduos não comestíveis).
Os resíduos comestíveis envolvem espécies da fauna acompanhante ou peixes refugos, espinhaços e
aparas do processamento de filetagem. Os não comestíveis incluem cabeças, escamas, nadadeiras,
peles, vísceras e espinhas (PINTO et al. 2017).
No Estado do Pará o consumo do pescado é ainda mais recorrente, pois é comum a pratica da pesca
artesanal em rios da região. Por essa pratica ser bastante intensa, a emissão de resíduos gerados é
grande, sendo comum serem depositados de forma inadequada, causando um grave problema com o
seu despejo irregular. Os co-produtos como a ração de peixe utilizando os materiais que seriam
descartados no beneficiamento do pescado têm objetivo de criar formas de reutilização para cada
subproduto coletado. A fabricação desses produtos é uma forma de diminuir o custo do piscicultor e
assim, gerar mais lucro e trabalhos na área.
Portanto o objetivo desse trabalho foi analisar a farinha de peixe fabricada a partir dos resíduos do
beneficiamento do pescado na utilização em rações para peixes de cultivo, visando diminuir custos
de produção, se tornando uma atividade ainda mais lucrativa.

2- MATERIAL E MÉTODOS
O presente trabalho foi realizado comunidade do município de Maracanã-Pará, localizada nordeste
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paraense de latitude 00° 46’ 43’’S e longitude 47° 27’ 41’’W, com 28.376 habitantes no ultimo
censo.

Fonte: Google.

O delineamento experimental foi em blocos casualizados completos, com dois tratamentos e
oito repetições. A pesquisa foi realizada na propriedade que fica próxima ao local de coleta do
material que se localiza na feira de Maracanã-PA, onde se faz criação de Tilápias do Nilo
(OreochromisNiloticus)e Tambaquis (ColossomaMacropomum).
Logo após os resíduos serem coletados, foram lavados em água corrente separados e
selecionados, em seguida o material foi seco de forma natural (ao sol) por 3 dia seguidos, depois
moído em liquidificador e misturado com outros produtos essenciais para fabricação de rações para
peixes como farelo de soja, milho estrusado, farinha de sangue e óleo de soja.
O experimento foi realizado entre junho e julho de 2019, os animais estavam em fase juvenil
com 10,2 cm de comprimento. Os animais foram acondicionados em caixas d’água de 500L, 10 em
cada uma delas, sendo cinco Tilápias do Nilo (OreochromisNiloticus)e cinco Tambaquis
(ColossomaMacropomum). Foram três tratamentos com doze repetições, nos três tratamentos os
animais foram alimentados três vezes ao dia, sendo a primeira as 08:00 horas da manhã, a segunda
ao 12:00 dia e a terceira as 14:00 da tarde durante um período de 60 dias.
O primeiro tratamento os peixes eram alimentados apenas com as rações feitas a partir dos
resíduos do beneficiamento do pescado. O segundo tratamento a alimentação foi intercalada entre
ração comercial com 28% de proteína bruta (PB) e ração fabricada com resíduos do pescado. No
terceiro tratamento os peixes foram alimentados exclusivamente com a ração comercial com 28%
PB.

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
A analise dos três tratamentos tiveram como resultado que os tratamentos apresentaram
diferença significativa em pelo menos um dos tratamentos, sendo que o terceiro tratamento foi o
que teve melhores resultados em relação ao ganho de peso e crescimento, esse tratamento diferiu
entre o primeiro, porem não diferiu do segundo tratamento.
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O primeiro tratamento apresentou melhores resultados na Tilápias do Nilo
(OreochromisNiloticus) em ganho de peso e crescimento, o que não foi verificado em exemplares
de Tambaquis (ColossomaMacropomum). Já no segundo tratamento os animais tiveram
crescimento e engorda satisfatório no tempo determinado. O terceiro tratamento não diferiu do
segundo tratamento, teve resultados parecidos com o segundo, como mostrado na tabela abaixo:
Espécie
Tratamento 1
Tratamento 2
Tratamento 3
Tilápia
392g
486g
501g
Tambaqui
234g
479g
487g
Fonte: própria.
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tambaqui

15 dias 30 dias 60 dias

Fonte: própria.

Ao final do experimento a tilápia foi a que apresentou melhores resultados no período
determinado.
4- CONCLUSÃO
O uso de resíduos provenientes do beneficiamento do pescado na pesca artesanal é uma boa
alternativa para diminuir o custo no cultivo e diminuir os impactos ambientais gerados nesse
beneficiamento. A ração produzida tem melhores resultados se for intercalada com a ração
comercial com 28% de proteína bruta, não tendo resultados satisfatórios sendo utilizada sozinha.
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COMERCIALIZAÇÃO DE PEIXE VIVO EM HUMAITÁ, SUL DO AMAZONAS
Rafael Lustosa Maciel1 Maria da Conceição Oliveira Freitas²*; Sebastião Batalha Pinto de
Souza³; Ana Luzia Assunção Claudio Araújo 4; Carlos Henrique Profírio Marques 5 Cristiane
Freitas Pacheco 6 Francisco Hiran Farias Costa 7
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RESUMO: A comercialização do peixe vivo é uma forma de comercio praticada a bastante tempo
no Brasil tendo como principais vantagens a depuração do peixe, e a manutenção do frescor tendo
em vista que o animal só é abatido na hora da compra além de não sofrer depreciação da
mercadoria. O objetivo desse trabalho foi identificar e descrever essa modalidade de
comercialização de pescado na cidade de Humaitá cidade polo do sul do Amazonas. Para tanto foi
feito um levantamento e a aplicação de um questionário onde se identificasse essa modalidade de
comercio com o intuito de se conhecer a origem do pescado, a forma de transporte, as estruturas
utilizadas, a biomassa estocada, o preço de comercialização e o grau de instrução dos proprietários.
Dos dez locais pesquisados a comercialização de peixe vivo só era praticada em um único local,
situado no bairro de Nova Humaitá sendo realizado a comercialização direta de um pequeno
produtor local de tambaqui (Colossoma macropomum). Os peixes eram produzidos em cativeiro
oriundos dos viveiros escavados do Sítio Fortaleza de São Francisco distante 7 km do local de
venda. A despesca era realizada com rede de arrasto, em seguida era realizado uma seleção e os
peixes eram postos em uma caixa de transporte de 500 L com água e cloreto de sódio (NaCl) sendo
transportados imediatamente. A comercialização se dava na garagem do próprio produtor que
mantinha os peixes em um tanque de 1000 L dotado de sistema de aeração através de um
compressor de ar; a recirculação era feita com o auxilio de uma bomba submersa com vazão de
2000 L/h e renovação de água através da rede de abastecimento urbano, sendo realizada duas vezes
ao dia. Para reduzir a toxicidade do nitrito era adicionado cloreto de sódio. A biomassa máxima
estocada foi 75 g/L, tendo sido estocado 25 peixes com peso médio de 3±0,5 kg. O preço do quilo
do tambaqui era semelhante ao praticado pelos permissionários do Mercado Municipal, R$ 10/kg no
entanto o produtor estima ter de 30 a 40 % de lucro em relação a venda para atravessadores, com
relação ao nível de escolaridade do proprietário o mesmo possui nível superior na área de pesca e
aquicultura. Desta forma pode-se perceber que para comercializar o pescado vivo é necessário um
maior nível de cuidado e de conhecimento quando comparado a despesca seguida diretamente do
abate e armazenamento em gelo, método usualmente empregado na quase totalidade dos locais de
comercialização de pescado na cidade de Humaitá; além de se fazer necessário o uso de
equipamentos que possam garantir a qualidade de água. Do ponto de vista econômico essa
modalidade permite com que o pequeno produtor não necessite mais de atravessadores, o que
possibilita uma comercialização direta ao consumidor final gerando mais retorno econômico ao
proprietário que mantém a qualidade do pescado, não tendo a ação degenerativa das bactérias e
enzimas naturais do pescado após o rigor mortis garantindo assim um elevadíssimo grau de frescor
do produto comercializado.
Palavras-chave: Tambaqui; Pescado; Venda
Apoio: Instituto Federal do Amazonas campus Humaitá
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DIAGNÓSTICO DO USO DOS RECURSOS NATURAIS NA COMUNIDADE INDÍGENA
MONTE BETEL, RIO UAICURAPÁ, PARINTINS- AM.
José Douglas Cabral da Silva1; Anne Karoline Gomes Belém2; Rogério Ferreira Nakaúth3;
Ana Carolina Souza Sampaio Nakaúth4; Marcelo de Queiroz Rocha5.
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RESUMO: A comunidade indígena Monte Betel é alvo das ações de extensão do Núcleo de Estudos AfroBrasileiros e Indígenas (NEABI) do IFAM-Campus Parintins. Este trabalho faz parte do projeto de
implantação de aquaponia, cultivo de peixes integrado à produção de hortaliças, na Comunidade, o qual teve
como pré-requisito a realização de diagnóstico visando os tipos e formas de uso dos recursos naturais. O
levantamento daria suporte a futuras ações de extensão para desenvolvimento e otimização de práticas
agropecuárias. Para isso, realizou-se visita, previamente agendada junto ao Tuxaua da Comunidade para
realização de mapeamento comunitário participativo. Os moradores receberam fichas individuais para
descrição dos recursos utilizados e formas de utilização dos mesmos. O diagnóstico foi conduzido mediante
apresentação dos seguintes painéis: 1.“O que temos aqui?” referindo-se aos recursos naturalmente
disponíveis, e sua forma de exploração (caça, pesca coleta e plantio); 2. “O que trazemos de fora?”
referindo-se aos recursos e materiais adquiridos em outra comunidade ou na cidade de Parintins; 3. “O que
levamos para fora?” referindo-se ao que é produzido na comunidade e comercializado na cidade. As
informações prestadas pelos comunitários mediante preenchimento das fichas foram fixadas nos painéis
correspondentes e agrupadas conforme as categorias, que após tabulação foram quantificadas em
percentuais. Além disso, os comunitários desenharam os espaços de uso individual e coletivo, áreas
produtivas e propriedades privadas, bem como a distribuição dos recursos no território denominado vila da
Comunidade Monte Betel. Dentre os resultados observa-se relativa importância dos mamíferos como item de
caça (96%, n= 19), bem como dos peixes da ordem Characiformes como recurso pesqueiro (94%, n=18).
Entre os produtos coletados/extraídos, estão pupunha, açaí, bacaba, castanha, tucumã, óleos naturais (copaíba
e cumaru) e leite de amapá. Os itens adquiridos comercialmente em Parintins são massas (pães, biscoitos,
bolachas, macarrão), insumos (condimentos, temperos, gás, farinha), congelados (Carnes), ovos e leite,
ferramentas e materiais de higiene e limpeza e combustíveis. Na agricultura, a principal cultura é mandioca,
seguido de menor escala para outras raízes (cará branco, batata doce), e frutos (abacaxi e banana pacovã).
Em relação às culturas vegetais de interesse, a comunidade destaca: arroz, milho e pimenta do reino, que
compõem o projeto de expansão agrícola. Dentre as produções animais de interesse destacam-se
meliponicultura, criação de galinha caipira e piscicultura. As maiores dificuldades para desenvolvimento da
comunidade foram elencadas como sendo: 1- água potável, tendo em vista que a água utilizada é proveniente
de bombeamento do rio; 2- Educação, pois os jovens precisam sair da comunidade para concluir o ensino
médio tecnológico; 3- Destinação do lixo: atualmente o lixo é descartado individualmente no fundo dos
quintais. Apesar de jovem, a comunidade Monte Betel tem se estruturado física e organizacionalmente e
precisa de apoio das instituições de extensão para desenvolver suas potencialidades e reduzir os problemas
sócio ambientais existentes.

Palavras-chave: piscicultura; hidroponia; alface; Parintins.
Apoio: IFAM-Campus Parintins, pelo apoio à participação no evento e IFAM pela bolsa PIBEX.
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MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE ÁGUA AO LONGO DO DIA DE
UM TANQUE DE PISCIULTURA DO SÍTIO FORTALEZA DE SÃO
FRANCISCO, HUMAITÁ - AM
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RESUMO: A piscicultura é uma atividade que vem crescendo bastante nos últimos tempos no Brasil,
sendo a manutenção da qualidade de água de suma importância para o desempenho dos animais
cultivados. O objetivo do presente trabalho foi analisar a variação da qualidade de água ao longo do
dia em um viveiro de tambaqui (Colossoma macropomum) do sitio Fortaleza de São Francisco,
situado na zona rural do município de Humaitá, Amazonas. Ao longo do dia foram realizadas coletas
da água subsuperficial do viveiro em um ponto às 9; 12; 15; 18 e 21 horas onde era determinado a
temperatura da água com o auxilio de um termômetro, já o pH, oxigênio dissolvido, amônia total,
nitrito, alcalinidade e dureza foram determinados com o auxilio de kits colorimétricos para analise de
água. A temperatura da água apresentou uma amplitude máxima de 7°C variando de 27ºC as 9 horas
da manhã até 34ºC as 15 horas ficando com um valor médio de 31,2±2,6 ºC. Com relação ao pH o
valor médio foi de 6,4±0,8 variando de 5 até 7. Já o oxigênio dissolvido apresentou um valor médio
de 8,2±1,3 mg/L, sendo a menor concentração do oxigênio dissolvido observada as 9 horas da manhã
(6 mg/L) e o maior valor as 18 horas (9 mg/L), essa variação ocorre devido a atividade fotossintética
do fitoplâncton e das algas presentes no viveiro. A amônia total apresentou um valor de 0,607 mg/L
enquanto que o nitrito apresentou um valor de 0 mg/L, esse valor ocorreu devido aos altos níveis de
oxigênio dissolvido da água facilitando o processo de nitrificação, além do mais no viveiro se
encontravam estocados 400 peixes com peso médio de 2 kg perfazendo uma densidade de 1peixe/4m²
consumindo ração duas vezes ao dia com um teor de 28% de Proteína Bruta. Com relação a
alcalinidade e a dureza foi observado os valores de 20 mg/L.CaCO3 e 30 mg/L.CaCO3
respectivamente. Considerando-se os valores observados ao longo do dia conclui-se que os
parâmetros analisados se mantiveram dentro dos parâmetros de qualidade de água recomendado para
o cultivo de tambaqui com exceção da alcalinidade que para o cultivo dessa espécie deve ser ≥ 30
mg/L CaCO3, sendo portanto recomendado uma calagem.
Palavras-chave: Limnologia, Aquicultura, Tambaqui.
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INFLUÊNCIA DO NPK NO DESENVOLVIMENTO DE FITOPLÂNCTON
Leice de Souza do Canto1, Mônica Azevedo da Costa2, Thalia Silva da Silva3, Rogério
Ferreira Nakauth4, Ana Carolina Souza Sampaio Nakauth5
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RESUMO: Os organismos fitoplanctônicos são a base da cadeia alimentar em ecossistemas
aquáticos naturais ou artificiais. O uso de fertilizantes tende a acelerar o desenvolvimento
populacional, possibilitando a utilização massiva destes como fonte alimentar para a cadeia
zooplanctônica, que por sua vez corresponde ao principal alimento de formas jovens de peixes. Este
trabalho teve como objetivo avaliar a produção fitoplanctônica em duas condições, sendo T1: NPK
(20:5:20) + inóculo de fitoplancton e T2: inóculo de fitoplancton. Foram utilizadas como unidades
experimentais garrafas PET com volume útil de 1L, e inóculo inicial de 4.833±555,5 organismos,
mantidos sob aeração constante e intensidade luminosa de 5000 lux, em regime de 24h e níveis de
oxigênio em 5,2±0,5mg/L. A cada três dias foi feita a contagem em Câmara de Neubauer. Após 14
dias de cultivo, não houve diferença significativa entre as contagens dos tratamentos. As curvas de
crescimento mantiveram comportamento ascendente até o 10º dia (T1- 143.333±33.142
organismos/L; T2-141.300±38.533,3 organismos/L), a partir do qual T2 tendeu a redução, embora
não haja diferença entre as concentrações finais alcançadas (ANOVA, p>0,056, Biostat ®). Os
resultados sugerem que o uso de fertilizante NPK, na proporção 20:5:20, em cultivos de pequena
escala, não tenha surtido efeito positivo sobre o desenvolvimento populacional. Os estudos serão
continuados visando avaliar o efeito do fertilizante em cultivos não axênicos de maior escala.

Palavras-chave: fitoplâncton, produção, fertilização, cadeia alimentar
Apoio: IFAM-Campus Parintins, pelo apoio à participação no evento.
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RENDIMENTO CÁRNEO DE MOLUSCOS BIVALVES AMAZÔNICOS.
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RESUMO. O trabalho teve por objetivo a investigação do percentual de rendimento da carne de
duas espécies de moluscos amazônicos, Prisodon obliquus e Prisodon corrugatus. Para a realização
do experimento foram coletados 75 indivíduos, divididos em 5 intervalos de classe, de acordo com
o comprimento da altura: intervalo 1 (I/01), de 11 à 15 cm; intervalo 2 (I/02), de 16 à 20 cm;
intervalo 3 (I/03), de 21 à 25 cm; intervalo 4 (I/04), de 26 à 30 cm e intervalo 5(I/05), de 31 à 35
cm. O percentual de rendimento cárneo foi obtido através da seguinte fórmula: (%) Rendimento =
peso da carne*100/peso total. Os dados obtidos foram submetidos à análise estatística pelo
programa SPSS e na presença de significância (P<0,05), as médias foram comparadas pelo teste
Tukey. Verificou-se que o rendimento percentual cárneo, para ambas as espécies foram mais
elevados nos intervalos iniciais. Analisando-se os dados entre as espécies, o molusco P. corrugatus
apresentou médias significativamente maiores à maioria dos intervalos, com exceção do intervalo
I/01, o que o coloca com rendimento de carne maior. Percebeu-se que o rendimento cárneo decresce
à medida que os intervalos aumentam, contudo devido ao menor tamanho dos indivíduos
encontrados nesses intervalos, se torna necessário uma quantidade maior de indivíduos por kg. No
intervalo um, obtém-se para cada quilograma de carne, da espécie P. corrugatus, 334 indivíduos e
para a espécie P. Obliquus 471. Já no intervalo cinco, para cada quilograma de carne são
necessários 52 indivíduos de P. corrugatus e 128 de P. Obliquus. Mediante os resultados pode-se
concluir que a espécie P. corrugatus possui maior (P<0,05) rendimento de carne em relação a
espécie P. obliquus, implicando em um número maior de indivíduos por quilograma.

Palavras-chave: Biomassa; Recurso Pesqueiro; Prisodon; Água doce.
ABSTRACT: The objective of this work was to investigate the meat yield percentage of two
species of Amazonian molluscs, Prisodon obliquus and Prisodon corrugatus. For the experiment, 75
individuals were collected, divided into 5 class intervals, according to the height length: interval 1 (I
/ 01), from 11 to 15 cm; range 2 (I / O) from 16 to 20 cm; range 3 (I / 03), from 21 to 25 cm; range
4 (I / 04) from 26 to 30 cm and range 5 (I / 05) from 31 to 35 cm. The meat yield percentage was
obtained by the following formula: (%) Yield = meat weight * 100 / total weight. The data were
submitted to statistical analysis by the SPSS program and in the presence of significance (P <0.05),
the means were compared by the Tukey test. The percentage meat yield for both species was higher
in the initial intervals. Analyzing the data between species, the mollusc P. corrugatus presented
significantly higher averages for most intervals, except for the interval I / 01, which puts it with
higher meat yield. It was noticed that the meat yield decreases as the intervals increase, however
due to the smaller size of the individuals found in these intervals, a larger number of individuals per
kg is necessary. In interval one, for each kilogram of meat of P. corrugatus species, 334 individuals
and for P. Obliquus 471 species are obtained. In interval five, 52 individuals of P. corrugatus and
128 individuals are required for each kilogram of meat. from P. Obliquus. From the results it can be

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

2

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

concluded that P. corrugatus species has higher (P <0.05) meat yield than P. obliquus species,
implying a larger number of individuals per kilogram.
Key Words: Biomass; Fishing Resource; Prisodon; Fresh water.

1-INTRODUÇÃO
Mollusca é o segundo maior filo animal em número de espécies e apresenta uma grande
variação morfológica, com representantes em quase todos os nichos. Vários grupos de bivalves e
gastrópodes saíram do mar e invadiram a água doce e, no caso dos gastrópodes, o ambiente terrestre
(SIMONE, 2003).
Os moluscos bivalves límnicos podem ser encontrados em vários tipos de coleções hídricas,
tais como rios, riachos, lagoas, açudes, valas e alagados, preferindo geralmente águas tranquilas ou
de curso lento (BARBOSA, 1995).
A captura de molusco vem crescendo ao longo dos anos ao redor do mundo, passando de
6,8 milhões de toneladas em 2011 para 16,9 milhões de toneladas em 2016, (FAO, 2018).
No Brasil, existem cerca de 1.074 espécies, das quais 373 são de água doce. Apesar da
existência de importantes trabalhos com a malacofauna límnica da América do Sul, é limitado o
conhecimento acerca dos bivalves de água doce nativos, em especial os da Amazônia (PIMPÃO,
2010). Apesar de ter um dos maiores biomas do mundo, acredita-se que a biodiversidade de
moluscos nessa região ainda é pouco conhecida e subutilizada pela população (CARVALHO et al.,
2017). Essas espécies participam do cotidiano do homem desde a pré-história, principalmente como
alimento, adorno, itens de coleção, produtores de pérolas, entre outros (SILVA, 2014).
Os bivalves possuem grande importância na dieta humana, por serem ricos em nutrientes
essenciais e por fornecerem proteínas de elevada qualidade biológica (STORER et al., 2003), além
de contribuírem para o equilíbrio dos ambientes aquáticos realizando, principalmente a ciclagem de
nutrientes.
Os moluscos bivalves são alimentos pouco calóricos, possuem baixo rendimento de carne
quando comparado a outros recursos pesqueiros e sua coleta somente se torna rentável quando os
custos de obtenção, preparo e consumo são baixos (FIGUTI, 1993).
Portanto, se a quantidade de organismos necessários à produção de carne comestível for
ínfima, o rendimento de produção será baixo. Em situações de extrativismo o baixo rendimento da
carne, pode ocasionar a exploração de forma intensa e desordenada, tal fato pôde ser observado na
Índia (SUJA & MUTHIAH, 2008). A exploração excessiva e sem parcimônia destes recursos em
qualquer região, inclusive na amazônica pode comprometer os estoques naturais, alterando o
ambiente.
Neste contexto, o presente trabalho tem por objetivo estimar o rendimento percentual de
carne das espécies de moluscos Prisodon corrugatus e Prisodon obliquus, que habitam a região
amazônica.

2-MATERIAL E MÉTODOS
Para o desenvolvimento do trabalho, as amostras foram coletadas no período da seca
amazônica, as margens do Rio Tapajós, na Comunidade de São Francisco do Carapanari, situada no
Município de Santarém/PA, em duas etapas, compreendendo os meses de novembro e dezembro de
2018.
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As amostras passaram por triagem de seleção e padronização em relação ao tamanho,
evitando a captura de animais pequenos e que não contribuíram para o ciclo reprodutivo. As
mesmas foram transportadas para o Laboratório de Recursos Aquáticos da Universidade Federal do
Oeste do Pará – UFOPA, com água do rio evitando a morte e perda de umidade no decorrer do
transporte.
Foram coletados 75 exemplares de cada espécie, no laboratório as amostras foram separadas
por espécie e lavadas externamente com água destilada, para retirada de materiais como areia,
folhagens e outros organismos que estavam aderidos ao seu exoesqueleto (concha). Medidas como
estas foram necessárias para evitar alterações nos resultados, principalmente relacionadas ao peso.
Posteriormente, foram realizadas medidas biométricas (mm), com paquímetro digital (modelo
TESA) de precisão 0,01 mm para a obtenção de comprimento da altura, que foi utilizada para
determinar-se os intervalos de classe. Cada intervalo conteve 15 exemplares por espécie: I/01
(intervalo 1), de 11 à 15 cm; I/02: (intervalo 2) de 16 à 20 cm; I/03 (intervalo 3) de 21 à 25 cm; I/04
(intervalo 4) de 26 à 30 cm e I/05 (intervalo 5) de 31 à 35 cm.
Para obtenção do percentual de carne, as amostras foram lavadas e pesadas ainda fechadas
(concha e carne). Depois, foram abertas e lavadas internamente com água destilada para remoção da
carne e em seguida pesadas (carne sem concha). O percentual de carne foi obtido através do
(%)=peso da carne*100/peso total.
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância pelo programa estatístico SPSS
(versão 24) e na presença de significância (P<0,05), as médias foram comparadas pelo teste Tukey.

3-RESULTADOS E DISCUSSÃO
Analisando-se os intervalos entre as espécies de moluscos, pode-se observar (Tab. 01), que a
média do intervalo 1 (I/01), apresentou maior rendimento cárneo (P<0,05) à espécie P. obliquus.
Contudo, os intervalos I/02; I/03; I/4 e I/05 do P. corrugatus apresentaram médias de rendimento
cárneo significativamente maiores do que o P. obliquus.
Analisando-se os intervalos, para cada espécie isoladamente (Tab. 01), percebeu-se que na
espécie P. obliquus, o maior rendimento cárneo (P<0,05) encontrado foi no intervalo 1. Já para a
espécie P. corrugatus o intervalo 2 apresentou maior rendimento de carne (P<0,05).
Os valores percentuais de rendimento encontrados neste trabalho, em geral são mais
elevados quando comparados aos de outras espécies de moluscos bivalves, como a Anomalocardia
flexuosa, com 10% (CHAGAS et al., 2014). Quando comparado com peixe (30 a 50%) (MACEDOVIEGAS & SOUZA, 2004) e invertebrados, como os caranguejos (11,0% a 18,0%) (OGAWA et
al., 2008), os valores de rendimentos são bastante semelhantes, o que não se observa quando
comparado com os camarões 50,0%) (LIMA et al., 2007).
Tabela 1- Rendimento percentual de biomassa de moluscos bivalves
Espécies
Intervalos
de Classe
P. obliquus
I/01
*24,77a ±2,09
I/02
20,47 b ±4,67
I/03
19,54 bc ±2,83
I/04
16,42 cd ±1,40
I/05
15,00 d ±1,40
CV
0,12

P. corrugatus
21,48b ±1,65
27,15 a ±3,09
18,75 bc ±1,84
18,93 bc ±1,78
19,71 b ±2,86
0,11

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

4

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

*Médias com letras distintas diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05); CV: coeficiente de
variação; I/01: intervalo 01; I/02: intervalo 02; I/03: intervalo 03; I/04: intervalo 04 e I/05:
intervalo 05.
A tabela 2 mostra o peso médio total e o peso da carne (g) por indivíduo de cada intervalo de
classe. Percebe-se, em ambas as espécies, que há um aumento dos pesos dos moluscos a medida em
que se aumenta os intervalos e o mesmo se verifica quanto ao rendimento de carne em gramas.
Dessa forma para se obter 1 kg de carne para o intervalo 1, seriam necessários 334 indivíduos da
espécie P. corrugatus e 471 indivíduos da espécie P. obliquus. Já no intervalo cinco, para cada kg
de carne são necessários 52 indivíduos de P. corrugatus e 128 de P. Obliquus. Isso significa que
mesmo obtendo-se um rendimento percentual maior no intervalo 1, existe a necessidade de se
coletar um número maior de indivíduos, em comparação aos demais intervalos.
Tabela 2- Peso médio total e peso de carne médio (g) de moluscos bivalves por intervalo de
classes
P. obliquus
P. corrugatus
Intervalo de
Peso Médio
Rendimento da
Peso Médio
Rendimento da
classe
total (g)
Carne (g)
total (g)
Carne (g)
I/01
8,51
2,12
13,90
2,99
I/02

13,90

2,85

24,64

6,69

I/03

23,63

4,62

48,71

9,13

I/04

39,58

6,50

82,53

15,62

I/05

52,05

7,81

97,44

19,21

*I/01 intervalo 01; I/02 intervalo 02; I/03 intervalo 03; I/04 intervalo 04 e I/05 intervalo 05.

4- CONCLUSÃO
Nas condições desenvolvidas neste trabalho, conclui-se que a espécie P. corrugatus
apresentou um maior rendimento percentual de carne em relação a espécie P. obliquus, implicando
em um número maior de indivíduos por quilograma.
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RESUMO: No Brasil, o consumo de pescado ainda é bem abaixo da média global, e uma alternativa
para aumentar o consumo é a elaboração de produtos que tenham como base o pescado, e neste
contexto o objetivo deste trabalho consiste na elaboração de biscoitos tendo o camarão-rosa Penaeus
subtilis incrementado em sua formulação. A elaboração deste produto ocorreu nas dependências de
uma indústria de beneficiamento de pescado localizada no município de Belém –PA, a matéria prima
foi cedida pela própria empresa e o preparo dos biscoitos ocorreu de modo manual misturando o trigo,
margarina, ovo, sal, azeite, cheiro verde e fermento químico, após este processo os biscoitos passaram
por um período de 25 minutos no forno até atingirem o ponto desejado. Na análise sensorial consistiu
em uma análise de 45 (n=45) pessoas que fizeram um teste afetivo hedônico onde considerava-se 6
(seis) quesitos como Aparência, Aroma, Cor, Sabor, Textura e Aceitação global onde atribuíram notas
de 1 (um) a 9 (nove) que posteriormente foram criadas tabelas no Programa Microsoft Excel 2016. O
quesito Textura foi o que apresentou menor aceitação apresentando média de 6,0 e o Aroma
apresentou a média de 6,4 a mais significativa do estudo, e no geral os biscoitos apresentam aceitação
global de 67,8% pelo público avaliador. Conclui-se que elaboração do biscoito foi de rápida e
acessível preparação, e que sua aceitação foi dentro das expectativas, porém passível de ajustes para
que as médias de avaliação tenham um aumento significativo.
Palavras-chave: Alimentos; Inovação; Tecnologia do pescado.
ABSTRAT: In Brazil, fish consumption is still well below the global average, and an alternative to
increase consumption is the elaboration of products based on fish, and in this context the objective of
this work is the elaboration of biscuits with shrimp Rosa Penaeus subtilis increased in its formulation.
The preparation of this product took place on the premises of a fish processing industry located in
Belém - PA, the raw material was supplied by the company itself and the preparation of cookies
occurred manually mixing wheat, margarine, egg, salt, olive oil, parsley and chemical yeast, after this
process the cookies went for a period of 25 minutes in the oven until reaching the desired point. The
sensory analysis consisted of an analysis of 45 (n = 45) people who took a hedonic affective test,
which considered six (6) items as Appearance, Aroma, Color, Taste, Texture, Global Acceptance
where they scored 1 (one) to 9 (nine) that were later created tables in the Microsoft Excel 2016
Program. The Texture item was the one that presented the lowest acceptance presenting an average
of 6.0 and the Aroma presented the average of 6.4 the most significant of the study, and in the Overall
cookies have a global acceptance of 67.8% by the evaluating public. It was concluded that the
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elaboration of the biscuit was of fast and accessible preparation, and that its acceptance was within
expectations, but subject to adjustments so that the evaluation means have a significant increase.
Key words: Foods; Innovation; Fish technology.

1- INTRODUÇÃO
O camarão marinho é uma fonte alimentar de significativa importância econômica, sua
exploração ocorre constantemente em toda a faixa litorânea do Brasil, justamente pela sua grande
importância comercial e na alimentação humana (ANTONY et al., 2011). Porém todo pescado possui
como característica a alta perecibilidade, o que estimula a elaboração de novos produtos e
incrementos de novas tecnologias que venham a agregar valor e reduzir perda de matéria prima
(NEIVA, 2008).
No Brasil, é bastante significante o número de fabricantes que produz biscoitos, seja eles
destinados a crianças ou adultos, onde os mesmos apresentam várias categorias para os mais variados
tipos de público, como light, doces e salgados (HAJ-ISA e CARVALHO, 2011). Esses produtos
apresentam grande aceitação no mercado nacional e internacional e estimasse que o consumo per
capita no Brasil é de 6,3 Kg por ano (REIS, 2009).
Acorsi et al., (2009), classifica os biscoitos como um produto obtido pelo processo de
amassamento e cozimento da massa preparada com farinha, amidos, féculas e outras substancias
alimentícias. Škrbić e Cvejanov (2011), classificam os biscoitos como um produto de grande valor
energético, pois apresentam carboidratos, gorduras e ingredientes de baixa umidade em sua
formulação. E desta forma a fabricação de biscoitos que tenham como base carne de pescado toma
grande importância para reduzir a quantidade de resíduos e matéria primas que não estão nos padrões
aceitáveis (GOES et al., 2017)
Considerando a grande faixa litorânea brasileira aliados com o baixo consumo per capita de
pescado (FAO, 2016), verificasse a necessidade elaboração de novos produtos que utilizem como
matéria prima o pescado transformando estes em produtos acessíveis e com alto valor energético e
proteico. E partindo desta vertente o objetivo deste estudo visa a elaboração de biscoitos adicionando
o camarão-rosa Penaeus subtilis em sua formulação de forma a torná-lo acessível e de alto valor
nutricional.
2- MATERIAL E MÉTODOS
2.1- MATÉRIA PRIMA
As amostras utilizadas neste presente estudo foram cedidas por uma empresa de beneficiamento
de pescado situada na cidade Belém, no estado do Pará durante o período de estagio supervisionado
(ESO) em tecnologia do pescado, e estas amostras eram de Penaeus subtilis congelado. Após a
entrega da matéria prima iniciou-se o processo descongelamento da mesma por meio de água corrente
e após constatar que os camarões já estavam em estado de manuseio sucedeu-se a retirada das
escamas, evisceração e posterior lavagem.
2.2- PREPARO DO BISCOITO DE CAMARÃO
Para a preparação do biscoito consistiu em uma pesagem do camarão, e trituração com auxílio
de uma faca e posteriormente por liquidificador industrial. E após esse processo ocorreu a mistura de
trigo, margarina, ovo, sal, azeite, cheiro verde e fermento químico, e todo este processo se deu de
forma manual até a massa obter a consistência boa ou simplesmente não grudar na mão, com o
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término desta etapa ocorreu a formatação dos biscoitos e os mesmos foram levados a um período de
25 minutos no forno, e todos estes procedimentos ocorreram nas dependências da empresa
beneficiadora de pescado (FIGURA 1).

Figura 1: Ingredientes e a massa do biscoito tipo salgado de camarão-rosa Penaeus subtilis.

2.3- ANALISE SENSORIAL
Visando conhecer a aceitação do produto, foi realizado uma degustação com os funcionários da
empresa que cedeu a matéria prima para a elaboração dos biscoitos de camarão-rosa por meio de um
formulário de satisfação. No total 45 (n= 45) avaliadores entre eles os diretores da empresa,
representantes do controle de qualidade dinâmico (CQD) e funcionários do salão de processamento
avaliaram seis quesitos através de notas que compreendiam entre 1 (um) e 9 (nove) para os itens de
Aparência, Aroma, Cor, Sabor, Textura e Aceitação global, este método é denominado de teste
hedônico (TEIXEIRA; MEINERT & BARBEETTA, 1987; DUTCOSKY, 1996). E ao fim das
analises, ocorreu a análise de dados dos formulários através de elaboração de uma tabela e um gráfico
de radar no programa Microsoft Excel 2016 (TABELA 1).
Tabela 1: Notas referentes ao teste hedônico para a degustação do biscoito tipo salgado de camarão-rosa
Penaeus subtilis.
1- Desgostei muito (detestei)
2- Desgostei muito
3- Desgostei moderadamente
4-Desgostei ligeiramente
5- Indiferente
6- Gostei ligeiramente
7- Gostei moderadamente
8- Gostei muito
9- Gostei extremamente

2.3- ACEITAÇÃO GLOBAL
Com o fim do processo de análise sensorial, foi realizado um cálculo para aferir o índice de
aceitação do biscoito, esse cálculo é oriundo da divisão da média de “Aceitação global” por 9 (nove)
que consiste na nota máxima de aceitação, após esta divisão, o valor encontrado foi multiplicado por
100 (cem) valor este que será em forma de porcentagem (%).
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados obtidos referentes a degustação do produto mostraram uma moderada aceitação pelo
público avaliador, o que não impede uma futura adequação em sua formulação, as notas foram
anexadas a planilhas do programa Microsoft Excel 2016 (TABELA 2). Vale destacar que os itens
Aroma e Aparência foram os que apresentaram as médias significativa 6,4 e 6,3 respectivamente, já
os itens Cor, Sabor, Aceitação global e Textura obtiveram as médias 6,2; 6,2 e 6,0 na devida ordem
(TABELA 3)
Tabela 2: Notas atribuídas por cada degustador para as atribuições Aparência, Aroma, Cor, Sabor, Textura e
Aceitação global.
APARÊNCIA
AROMA
COR
SABOR
TEXTURA
ACEITAÇÃO GLOBAL
7
8
6
8
7
7
7
8
7
7
8
6
5
4
5
4
3
4
7
8
8
9
7
8
6
9
9
9
9
8
8
5
8
8
7
7
2
7
6
2
2
5
6
7
7
6
6
6
4
5
6
5
5
6
8
6
8
6
8
7
1
3
2
1
2
1
9
9
8
9
8
7
7
7
8
7
7
7
5
4
4
7
5
5
9
9
8
9
6
7
8
8
5
6
4
6
7
4
6
4
5
5
7
7
7
8
7
7
9
8
8
7
8
8
9
6
7
6
4
6
6
5
7
5
5
6
5
6
5
4
6
5
7
6
5
6
5
5
7
7
6
6
5
7
6
5
5
6
6
5
8
7
6
5
5
6
7
6
5
4
5
7
6
7
5
8
7
6
5
4
6
7
5
6
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9
6
7
7
6
2
9
2
5
7
2
7
8
6
6
6

7
6
7
6
7
6
9
6
6
5
5
8
6
5
5
8

6
6
6
6
7
5
7
5
6
5
7
7
6
4
7
6

7
5
5
5
7
3
9
7
5
8
6
6
7
6
9
6

7
7
7
5
7
6
7
5
6
8
5
7
7
6
6
6

7
6
6
5
7
5
7
5
5
7
5
7
6
6
7
7

Tabela 3: Média e Desvio padrão dos resultados obtidos pela analise sensorial do biscoito de camarão-rosa
Penaeus subtilis.
APARÊNCIA
MÉDIA
DESVIO
PADRÃO

AROMA COR SABOR

TEXTURA

ACEITAÇÃO GLOBAL

6,3

6,4

6,2

6,2

6,0

6,1

2,01

1,50

1,33

1,85

1,51

1,23

Com a elaboração da tabela 3, iniciou-se então a confecção de um gráfico de radar (FIGURA
2) com o intuito de visualizar de forma mais didática e direta a aceitação e os pontos a serem
melhorados no produto. Como já citado, as médias compreenderam os valores de 6,0 e 6,4, indicando
que o mesmo teve aceitação denominada de “Gostei ligeiramente”, o que indaga a aprimorar as
técnicas de preparo do mesmo.

Figura 2: Gráfico de Radar elaborado a partir das médias obtidas sobre a analise sensorial do biscoito de
camarão-rosa Penaeus subtilis.
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Os biscoitos, mesmo não constituindo um alimento básico da alimentação, são amplamente
aceitos e consumidos pelo público independentemente de sua faixa etária (REBOUÇAS et al., 2012).
O que foi visível neste estudo, pois o produto apresentou como média geral a nota 6,2 o que na tabela
1 consiste em “Gostei ligeiramente”, o que transmite a boa aceitação obtida pela analise sensorial
(FIGURA 3).
Os seis atributos analisados tiveram médias que não apresentaram grande variação entre sí,
isto pode estar ligado a forma de preparo do produto, que neste caso foi o assamento, porém a
temperatura neste processo não pode ser acompanhada pois o forno utilizado não continha o marcador
de temperatura e tudo ocorreu de forma sensorial. O que é discutido por Blumenthal (1996), que
principalmente os quesitos de aroma, textura e crocância estão ligados ao método de preparo final
dos produtos.
A textura é um elemento importante na qualidade do biscoito, afetando diretamente a
aceitação dos consumidores e as vendas (GAINES et al., 1992), no entanto, este foi o quesito que
apresentou menor média (6,0) de aceitação pelo público avaliador. A aceitação global apresentou o
valor de 67,8%, percentual maior em relação aos cookies de tilápia Oreochromis niloticus no estudo
de Goes et al., 2017 que apresentou aceitação de 58%.
Por ser um produto elaborado como requisito avaliativo de um estágio supervisionado
obrigatório (ESO), os resultados se mostraram dentro das expectativas esperadas, o que faz com que
as futuras elaborações necessitem de modificações afim de atingir notas mais altas em termos de
analises sensorial.

Figura 3: Biscoito de camarão-rosa Penaeus subtilis após o processo de preparo no forno.

4- CONCLUSÃO
Concluímos que a concepção do biscoito foi de rápida e acessível preparação, e que sua
aceitação foi dentro das expectativas, porém passível de ajustes para que as médias de avaliação
tenham um aumento significativo. Vale salientar que a elaboração de biscoitos utilizando pescado
como base, atua de forma a enriquecer o produto em nível nutricional, porém deve se atentar ao fato
do camarão-rosa apresentar alto valor comercial o que pode tornar a comercialização pouco atrativa
financeiramente para o consumidor.
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar o rendimento cárneo e a composição química do

tambaqui de pequeno porte “curumim” em diferentes tamanhos de classes, as amostras foram obtidas
de piscicultores vinculados a Associação dos Piscicultores do Estado do Amazonas. Para a
determinação do rendimento foram obtidos 50 exemplares de tambaqui de pequeno porte “curumim”
com peso aproximado em cada classe, para evitar grandes desvios, utilizou-se o peso total de cada
amostra, em função do qual se obtiveram os percentuais dos seguintes cortes e resíduos: inteiro
eviscerado, corpo limpo (descabeçado, eviscerado e sem nadadeiras), filé com pele e sem pele, cabeça,
vísceras, pele, carcaça e resíduos totais, selecionadas de acordo com a demanda dos frigoríficos, foram
separadas em Classe I – (400-450g); Classe II – (450-500g); Classe III – (500-600g); Classe IV –
(600-700g), avaliando cortes e resíduos: inteiro eviscerado, corpo limpo, filé com pele e sem pele,
cabeça, vísceras, pele, carcaça e resíduos totais, as análises físico-químicas foram realizadas seguindo
as normas do Instituto Adolfo Lutz, foi analisada a composição química muscular das amostras –
(umidade, cinzas, lipídios, proteína e carboidratos). Nos cortes analisados não foi observada diferença
significativa para o rendimento (p > 0,05) entre as classes de peso, entretanto, observou-se tendência
de elevação nos percentuais dos cortes eviscerado, corpo limpo e filé com pele nos peixes de Classe
III e IV, o corte eviscerado sem escamas e nadadeiras seria o mais indicado para comercialização, a
composição química do músculo do tambaqui curumim não diferiu (p > 0,05) entre as classes de peso
e apresentaram baixo teor de gordura, sendo mais uma alternativa para o setor industrial pesqueiro da
região.
Palavras-chave: Colossoma macropomum, peixe de água doce, indústria pesqueira.
Apoio: CNPq; UFAM
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ANÁLISE ECONÔMICA DAS PESCARIAS DE GURIJUBA NA COSTA NORTE
BRASILEIRA: UM ESTUDO DE CASO
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RESUMO: A gurijuba é uma espécie extremamente relevante nos volumes de desembarques, onde
em 2007 a produção (em toneladas) de gurijuba desembarcada no estado do Pará foi de 4.724t. Esta
espécie é extremamente relevante no que tange aos índices econômicos da produção das frotas
pesqueiras, sobretudo pela boa aceitação de sua carne pelo mercado consumidor e a movimentação
pela obtenção de sua bexiga natatória. Dessa forma, torna-se cada vez mais necessário a geração de
informações acerca do custeio das pescarias desta espécie para uma melhor compreensão dos
fenômenos observados na produção desse sistema de produção pesqueiro. Considerando a
importância das pescarias voltadas para a captura da gurijuba, o objetivo do presente trabalho é
desenvolver uma análise econômica das pescarias de gurijuba na costa norte brasileira, a partir de
uma embarcação, para posteriores viabilizações de decisões econômicas voltadas para este
comércio. O presente trabalho utilizou o método de estudo de caso para posterior desenvolvimento
da pesquisa, através de uma entrevista com um mestre de embarcação voltado à pescaria de
gurijuba. Esta pescaria é caracterizada como artesanal, com casco de embarcação igual a 17 metros,
sendo importante ressaltar a quantidade tripulantes presentes na atuação da frota, totalizando 8, indo
desde o mestre até 2 pescadores. A espécie-alvo da pescaria é a gurijuba, entretanto, também se faz
necessário frisar a presença da uritinga como espécie secundária, onde apesar isso, ela também se
denota inclusa na produção (em kg) por pescaria. Também é importante pontuar a quantidade de
grude obtida dessas duas espécies, sobretudo da gurijuba, atingindo 25kg obtidos, onde o valor da
grude de gurijuba apresenta-se igual a R$ 110,00 (por kg), o que é explicado pela excelente
aceitação deste subproduto pelo mercado consumidor, principalmente o mercado externo. Após a
coleta de dados, estes foram digitalizados em planilhas no programa Excel, para posteriores análises
aprofundadas do custeio das pescarias de gurijuba utilizadas, visando a rentabilidade da atividade,
bem como efetuar decisões viáveis para o negócio. A embarcação utilizada para a análise
econômica apresentou índices relevantes no que tange a lucratividade do negócio em um horizonte
de investimento de 10 anos com taxa mínima de atratividade a 30%. A partir dos valores da
produção (em kg) de gurijuba e uritinga, além do preço médio de comercialização das duas
espécies, bem como da presença da quantidade de grude obtida e seus respectivos preços no
mercado, foi constatado uma receita bruta por viagem igual a R$ 66.870,00. O valor referente ao
investimento inicial atingiu 290.300 reais, já o custo operacional da embarcação atingiu 599.790
reais por ano. Quanto ao fluxo de caixa, é importante ressaltar os indicadores de eficiência
econômica, como a taxa mínima de atratividade atingindo 30%, aonde o valor presente líquido foi
de 285.493,28 reais, com a taxa interna de retorno a 64%. Desse modo, a pescaria da gurijuba
demonstra-se economicamente viável, com preço de comercialização a R$8,00 em um período de
retorno de capital igual a 2 anos e 7 meses.
Palavras-chave: Sciades parkeri; Pesca artesanal; Investimento; Viabilidade econômica.
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CARACTERIZAÇÃO DA PESCA ARTESANAL NO MUNICÍPIO DE CAMETÁ, PARÁ,
BRASIL.
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RESUMO: Na região amazônica os recursos pesqueiros possuem uma grande importância
histórica, social e econômica, sendo o recurso faunístico mais importante explorado pelas
populações ribeirinhas. Apesar disto há uma grande lacuna de dados da atividade pesqueira em
diversas regiões da Amazônia. Este estudo teve como objetivo caracterizar e entender as pescarias
artesanais que abastecem o município de Cametá. O levantamento de dados foi realizado através de
entrevistas em pontos de desembarques pesqueiros no município de Cametá, Baixo Rio Tocantins,
Estado do Pará, entre os meses de setembro de 2018 e maio de 2019. Estas entrevistas foram
aplicadas com os pescadores, os quais eram indagados sobre a última atividade de pesca (espécies e
peso capturado, tecnologia de pesca empregada, tipo de embarcação, locais de captura, e dados
socioeconômicos). Foram realizadas 168 entrevistas, das quais 115 foram feitas com pescadores da
região de Cametá, 45 geleiras (pescadores da região do Baixo Rio Amazona), 8 caminhões
(advindos do município de Tucuruí). Dos pescadores entrevistados, a maioria possui o ensino
fundamental incompleto (62,7%), com uma idade média de 42,8 anos (±11,4; 15-66 anos). A renda
mensal da maioria dos pescadores é menor que um salário mínimo (61,%), sendo a pesca a principal
fonte de renda, complementada por outras atividades agroextrativistas. As pescarias dos geleiros são
em sua totalidade (100%) realizadas em embarcações de madeira com capacidade média de 12,9 T,
tamanho médio 15,7 m. Os pescadores, que realizam suas pescarias nas mediações de Cametá,
utilizam principalmente a canoa à remo como meio de locomoção (62%), as quais possuem
tamanho médio de 5m e capacidade média de 100kg. Quanto aos petrechos de pesca utilizados, nas
pescarias realizadas pelos pescadores na região de Cametá há o amplo emprego do petrecho
malhadeira (95,7%), assim como nas pescarias realizadas nos diferentes municípios localizados as
margens do Baixo Rio Amazonas (100%). Durante este trabalho foram registradas 463, 3T de
pescado comercializadas, a maior parte desta produção que abasteceu o município de Cametá
proveio das geleiras (91,1%), advindas da dos municípios nas margens do Baixo Rio Amazonas. A
espécie mais comercializada é o mapará (Hypophtalmus sp.), representando 62,1% da produção. A
cidade de Cametá é famosa pelo consumo do mapará, espécie de peixe que representa a cultura
local. A população cametaense tem como cultura o consumo do mapará ainda na fase juvenil,
chamado localmente de fifite. Durante este estudo era comum encontrar nas feiras a venda
espécimes de mapará com tamanho menor que o permitido (28cm). Pelos dados apresentados é
notório que a produção pesqueira no município de Cametá não é mais suficiente para atender a
demanda local. Alguns fatores antrópicos podem ser atribuídos para a diminuição dos estoques
pesqueiros locais, tais como: uso de artefatos pesqueiros pouco seletivos; captura de indivíduos com
tamanho menor que o de primeira maturação sexual, assim impossibilitando a reposição dos
estoques; e por fim a construção da Hidrelétrica de Tucuruí. Estudos mais aprofundados são
necessários para entender melhor o dimensionamento destes fatores sobre os estoques pesqueiros no
município de Cametá.
Palavras-chave: Pescaria, Impactos; Amazônia.
Apoio: CNPq; IFPA
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ESTUDO ECOLÓGICO DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS EM AMBIENTE DE
ÁGUA PRETA NA AMAZÔNIA CENTRAL
Paula Ribeiro dos Santos¹; Euclides Luis Queiroz de Vasconcelos²; Tamires Larissa Souza3;
Lisandra Silveira Gonzales Soares4; Maria Anete Leite Rubim5
¹paularibeiro484@gmail. Engenheira de Pesca/Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ciências Pesqueiras nos
Trópicos; ²euclides148@gmail.com. Engenheiro de Pesca/Mestrando do Programa de Pós-graduação em Ciências
Pesqueiras nos Trópicos-UFAM; ³tamireslarissass@gmail.com . Graduanda em Engenharia de Pesca pela Faculdade
de Ciências Agrárias-UFAM; 4lisandra.fsilveira@hotmail.com. Engenheira de Pesca; 5aneterubim@gmail.com.
Professora doutora da Faculdade de Ciências Agrárias-UFAM.

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo realizar um estudo ecológico de populações de
macrófitas aquáticas e sua relação com a qualidade da água, no período de águas altas do ciclo
hidrológico. O estudo foi realizado em um trecho do Rio Ariaú, afluente localizado na margem direita
do Rio negro, no município de Iranduba, distante à 34 km de Manaus, com coordenadas: Lat 3.135661; Long - 60.366863. Foram determinados os índices ecológicos e mensurando as variáveis
físicas e químicas da água naquele trecho de rio. Para a composição e diversidade de macrófitas
aquáticas foi utilizado o método do quadrado (PVC- 0,5x0,5m²) e a quantidade de cada espécie foi
avaliada utilizando a escala de Domin-Krajina. Foram determinados os índices ecológicos de
dominância, diversidade de Shannon, equitabilidade e abundancia relativa. Foram encontradas e
identificadas 16 espécies de macrófitas, pertencentes a 10 famílias botânicas e Salvinia auriculata foi
a espécie mais frequente, como mostra o índice de dominância ( = 0,38). O índice de diversidade de
Shanon foi de 2,02 e equitabilidade de 0,73 e demonstraram que as espécies estão distribuídas de
forma uniforme sendo proporcional a diversidade. Os valores médios de temperatura e oxigênio
dissolvido, condutividade elétrica, pH e transparência foram: 27,1ºC; 0,39ODmg/L; 11,43μS/cmˉ¹;
5,94 e 1,2m respectivamente. As variáveis limnológicas obtidas mostraram que esse ambiente se encontra
com baixos valores de oxigênio dissolvido e condutividade elétrica relativamente baixa estando
relacionados às características do rio, pois além de ser um rio de águas pretas com baixa carga de
nutrientes disponíveis, há uma grande quantidade de plantas aquáticas utilizando os nutrientes desse meio.

Palavras-chave: Diversidade, Riqueza de espécies, variáveis limnológicas
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RESUMO:
Neste trabalho buscamos identificar e anotar sequências de genes relacionados ao crescimento de
tambaqui (Colossoma macropomum). Em tambaqui foi constatado que o gene GH (do inglês
growth hormone) é capaz de influenciar sua expressão e alterar as taxas de crescimento de peixes,
entretanto, pouco se sabe sobre este e outros genes envolvidos no crescimento desta espécie. As
sequências para alinhamento foram obtidas utilizando a técnica de GBS (Genotyping By
Sequencing) para a preparação da biblioteca de sequenciamento. Após a obtenção das sequências
brutas, utilizamos o programa Tassel para a descoberta e filtragem de marcadores moleculares do
tipo SNP (single nucleotide polymorphism). Foi realizado um levantamento bibliográfico da
produção científica sobre os genes com funções associadas ao crescimento. Concomitante ao
levantamento bibliográfico foi feita uma pesquisa no banco de dados do National Center for
Biotechnology Information (NCBI) para captura de sequencias genômicas. Utilizando a ferramenta
de busca do NCBI, fizemos uma busca limitada por espécies, tipo de molécula, banco de dados, tipo
de sequência e tamanho das sequências, com isso criamos um limitador de busca (Entrez Query)
que foi utilizado para ajustar o algoritmo de alinhamento da ferramenta BLAST. Após a descoberta
de filtragem de dados obtivemos 182,416 sequências de tambaquis com tamanho variando entre 48
e 64 pares de base. O total de 6 sequências tiveram um alinhamento significativo com o hormônio
de crescimento de vertebrados. O hormônio do crescimento é secretado pela glândula hipófise
sendo também responsável pela estimulação do crescimento em todos os vertebrados. Em muitas
espécies de peixes o aumento dos níveis de GH contribui para um maior crescimento. Trabalhos
anteriores com diferentes organismos mostram que microssatélites, sequencias repetida em tandem
as quais são abundantemente distribuídas nos genomas e apresentam altos níveis de polimorfismo,
localizados na região promotora dos genes também podem modular o nível de expressão gênica.
Palavras-chave: Desenvolvimento; Anotação; GH.
Apoio: FAPEAM
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RESUMO: A piscicultura é a atividade que se dedica a criação de peixes que utiliza diversas
técnicas e estrutura de cultivo. Assim como outras atividades rurais a piscicultura apresenta diversos
fatores de riscos ocupacionais e a ausência de Equipamento de Proteção Individual (EPI’s) por parte
dos trabalhadores está ligada diretamente as causas de acidentes e doenças no ambiente rural. Desta
forma o presente estudo objetivou analisar o uso de EPI por parte de trabalhadores na piscicultura
do município de Tefé. Os dados foram coletados por meio de questionário em propriedades rurais e
analisados por meio de gráficos. Foram identificados EPI’s como bota, roupa adequada, chapéu,
luva e máscara, sendo os mais utilizados a roupa e bota, seguidas de chapéu, luva e a máscara. No
manejo alimentar o EPI mais frequente foi a roupa e bota (100%), seguida de chapéu e luva. Na
calagem o de maior frequência foi a bota, seguida de roupa, luva, chapéu e máscara
respectivamente.
Palavras-chave: Aquicultura; Saúde; Segurança
Fish farming is the activity that is dedicated to fish farming that uses various techniques and
structure of cultivation. As with other rural activities, fish farming has several occupational risk
factors and the absence of workers' Personal Protective Equipment (PPE) is directly linked to the
causes of accidents and diseases in the rural environment. Thus, the present study aimed to analyze
the use of PPE by workers in fish farming in the municipality of Tefé. Data were collected through
a questionnaire in rural properties and analyzed through graphs. PPEs were identified as boot,
appropriate clothing, hat, glove and mask, being the most used clothing and boot, followed by hat,
glove and mask. In food handling the most common PPE was clothing and boot (100%), followed
by hat and glove. In liming the most frequent was the boot, followed by clothes, gloves, hat and
mask respectively.
Key words: Aquaculture; Cheers; Safety.
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1- INTRODUÇÃO
A piscicultura é um ramo da aquicultura que se dedica a criação de peixes em cativeiro.
Presente em todas as regiões do estado do Amazonas, a atividade se caracteriza pela utilização de
diversas técnicas e estruturas de cultivo e de diversas espécies de peixes, além de ser uma atividade
de grande importância econômica e social quando se trata de produção de alimento de boa
qualidade e geração de emprego e renda para os produtores rurais (OLIVEIRA, 2012;
RODRIGUES, 2016).
Assim como em diversas atividades de produção desenvolvidas no ambiente rural a
piscicultura é composta por diversas etapas de produção (SOUSA E LOPES, 2017) e apresenta
inúmeros fatores de riscos ocupacionais classificados como físicos, químicos, biológicos,
ergonômico e de acidente (mecânicos) (VIANA et al. 2013; SOUSA, 2008) podendo se intensificar
pela não utilização de medidas de segurança (GONDIM et al. 2010), inadequação nas estruturas
físicas, falta de capacitação de profissionais e práticas de manejo ineficientes (LIMA, 2014,
SOUSA et al, 2008).
A ausência de EPI’s por parte dos trabalhadores está ligada diretamente as causas de
acidentes em ambiente rural (AMBROSI & MAGGI, 2013), sendo o uso uma das formas mais
eficazes de eliminar um risco ocupacional e proteger o trabalhador na piscicultura (JESUS, 2017).
Souza et al. (2008) sugere que a utilização de EPI como botas de borracha, óculos contra
impactos, protetor solar, luvas, chapéu e uniformes adequados podem ser utilizados na piscicultura
como forma proteção dos trabalhadores assim como para melhorar a atividade. Poucos trabalhos
relatam o uso de EPI em atividades de piscicultura no Amazonas, o presente estudo teve como
objetivo analisar o uso de EPI nas etapas de manejo alimentar e calagem por parte de trabalhadores
da piscicultura no município de Tefé.
2- MATERIAL E MÉTODOS
Área de Estudo: O estudo foi realizado no município de Tefé localizado na região central
do Amazonas, com área territorial de 23.808 km (FIGURA 1). O município possui
aproximadamente 62.230 habitantes sendo o 6º mais populoso do estado e apresentando uma
densidade populacional de 2,65 habitantes por km² (IBGE, 2016). A pesquisa teve como área focal
as propriedades que exercem a atividade da piscicultura na zona rural do município.

Figura 1: Localização geográfica do Município de Tefé. Fonte: Landsat/Copernicus, 2018.

Coleta dos dados – Os dados foram coletados no período de agosto a dezembro de 2018,
em propriedades de piscicultura localizadas na zona rural do município mais precisamente nas
estradas da Emade e Agrovila. As propriedades foram identificadas por meio de informações
registradas no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. As entrevistas foram
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realizadas individualmente com no máximo 05 (cinco) trabalhadores por propriedade, através de
aplicação de questionários, o que permitiu ouvir relatos das suas vivências e as circunstâncias de
trabalho.
Análise dos dados – Após a obtenção dos dados, as informações foram sistematizadas e
compiladas em banco de dados na forma de planilhas do Microsoft Office Excel 2016® e
submetidas à estatística descritiva utilizando de gráficos para a interpretação dos dados.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO

Frequência relativa (%)

De forma geral foram aplicados 13 questionários em 11 propriedades representando
aproximadamente 75% das propriedades de piscicultura existentes no município. Foram
identificados cinco tipos de Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) utilizados pelos
produtores, sendo roupa adequada (calça comprida e blusa de manga longa), bota, chapéu, luva e
máscara. A roupa e a bota foram os EPI’s de maior frequência com a utilização de 100% dos
trabalhadores, seguidas por chapéu e luva com 61,53% e a máscara com 30,76% (Figura 2). O
resultado encontrado neste estudo concorda com Souza et al. (2008) que sugerem a utilização dos
EPI’s como bota, chapéu, luva e roupa adequada, óculos de proteção, protetor solar, uniforme
impermeável e máscara na piscicultura com o objetivo de melhorar a atividade realizada. LIMA
(2014) afirma que a utilização de EPI’s tem como objetivo proteger a integridade física e preservar
a saúde dos trabalhadores envolvidos no manejo evitando contaminações e acidentes.
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Figura 2: Frequência relativa (%) do uso de EPI’s por piscicultores.

Com relação às etapas de produção, a máscara foi utilizada pelos produtores apenas na
calagem. Ainda na calagem a bota foi a mais frequente (53,84%) seguida de roupa e luva (38,46%)
e chapéu e máscara (30,76%). No manejo alimentar os EPI’s com maior frequência foram roupa e
bota com 100% seguidos de chapéu (61,53%) e luva (23,07%).
A utilização da máscara na etapa de calagem se justifica pelo uso de produtos químicos
utilizados pelos trabalhadores com o objetivo de corrigir o pH do solo em piscicultura (QUEIROZ
& BOEIRA, 2006). Tasso (2003) afirma ainda que o uso de respiradores semifaciais podem ser
utilizados na aplicação de calcário diminuindo os riscos ocupacionais. Ainda assim foi observado
que trabalhadores não utilizam o equipamento, seja por falta de conhecimento ou por considerarem
incômodo o uso do equipamento. Os EPI’s identificados no manejo alimentar podem estar
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relacionados com a prática da alimentação e fatores de riscos como exposição ao sol, riscos de
queda e animais peçonhentos (AMBROSI & MAGGI, 2013).
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Figura 3: Frequência relativa (%) do uso de EPI’s por etapas de produção na piscicultura.

4- CONCLUSÃO
Foram identificados 05 tipos de Epi’s utilizados pelos trabalhadores, roupa adequada (calça
comprida e blusa de manga longa), bota, chapéu, luva e máscara. A roupa e a bota foram os únicos
EPI’s utilizados por todos os trabalhadores e em todas as etapas de produção, seguidas de chapéu e
luva com frequência de 61,53% e a máscara com 30,76%. Com relação às etapas de produção a
máscara foi utilizada pelos produtores apenas na calagem. Aos outros EPI’s observados a bota foi a
mais frequente (53,84%) seguida de roupa e luva (38,46%) e chapéu e máscara (30,76%). No
manejo alimentar os EPI’s com maior frequência foram roupa e bota com 100% seguidos de chapéu
(61,53%) e luva (23,07%).
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CRIAÇÃO DE TAMBAQUI EM VIVEIROS ESCAVADOS NO ESTADO DO PARÁ:
CUSTO DE PRODUÇÃO E RENTABILIDADE
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RESUMO: O tambaqui Colossoma macropomum é a espécie nativa de maior importância
para a piscicultura brasileira, tendo respondido por 27% do total produzido no ano de 2016. A maior
parte desta produção é oriunda da região Norte, especialmente de Rondônia, mas o Mato Grosso, no
Centro-Oeste, e o Maranhão, no Nordeste, também apresentam números relevantes. Neste contexto,
o estado do Pará surge como mercado consumidor de uma parcela significativa da produção
piscícola destes estados, visto que a produção local é incapaz de atender isoladamente a demanda.
Essa situação se dá pela baixa competitividade da cadeia produtiva da piscicultura paraense,
promovida principalmente pela dificuldade de regularização dos empreendimentos e elevado preço
dos insumos. O objetivo deste estudo foi analisar o custo de produção e a rentabilidade da criação
de tambaqui em viveiros escavados em diferentes cenários econômicos no estado do Pará. Entre
janeiro e agosto de 2018, foi efetuada uma consulta de preços de formas jovens e rações nos
mercados dos municípios de Peixe-boi, Igarapé-açu, Castanhal e Goianésia. O preço do produto no
atacado para indivíduos de 2 kg foi verificado junto a piscicultores dos municípios de Tracuateua,
Paragominas e Goianésia. Posteriormente, foram projetados quatro cenários econômicos para
criação de tambaqui em um hectare de viveiros escavados em Santa Maria do Pará: 1) conversão
alimentar de 1,8:1 e preço de venda de R$ 7,00/kg; 2) conversão alimentar de 1,8:1 e preço de
venda de R$ 8,00/kg; 3) conversão alimentar de 2:1 e preço de venda de R$ 7,00/kg; e 4) conversão
alimentar de 2:1 e preço de venda de R$ 8,00/kg. Nos cenários 1 e 2, o custo de produção foi de R$
58.346,21 e o custo de produção unitário de R$ 5,83, com a ração tendo representado 56,3% e a
mão de obra permanente 19,6%. Nos cenários 3 e 4, o custo de produção foi de R$ 61.467,14 e o
custo de produção unitário de R$ 6,15, tendo a ração e a mão de obra permanente como itens mais
significativos com 58,5% e 18,6%, respectivamente. Em termos de resultado financeiro, todos os
cenários apresentaram lucro. Porém, apenas os cenários 2 e 4 tiveram indicadores de eficiência
econômica atrativos ao investidor, considerando uma Taxa Mínima de Atratividade de 10% ao ano
e um horizonte de projeto de 10 anos. No cenário 2, o Valor Presente Líquido foi de R$ 53.053,15 e
a Taxa Interna de Retorno de 24%, enquanto esses valores foram de R$ 33.876,38 e 19% no cenário
4. Concluiu-se que a criação de tambaqui em viveiros escavados no estado do Pará pode ser um
negócio rentável, desde que sejam adotadas técnicas adequadas de manejo alimentar e estratégias de
comercialização eficientes.
Palavras-chave: Aquicultura,
Piscicultura, Viabilidade econômica.
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PRODUÇÃO DA ESPÉCIE MATRINXÃ (Brycon amazonicus) NA PISCICULTURA
PARAÍSO NO RESERVATÓRIO DA UHE TUCURUÍ
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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo analisar as informações de índice zootécnico,
e a produção do ciclo do cultivo do matrinxã (Brycon amazonicus) em tanques-rede a fim de
auxiliar na tomada de decisões na piscicultura Paraíso. O estudo foi realizado no
empreendimento localizado no reservatório da UHE Tucuruí, a coleta dos dados foi efetuada no
período de janeiro a junho de 2019 utilizando-se planilhas estruturadas com os dados de
acompanhamento da produção. A piscicultura conta com 165 tanques instalados, sendo 147
retangulares e 17 circulares PEAD, com produção anual de, aproximadamente, 200 toneladas de
peixe por ano, dentre as espécies como matrinxã, tambaqui e piau. A produtividade por ciclo de
criação da matrinxã em tanques-rede (16,2 m³) foi de 48 Kg/m³ para retangulares e 30 Kg/m³
para tanques circulares de grande volume, em um período de sete meses e quinze dias (7,5
meses), considerando o volume total de tanques de 3252 m³ resultando uma produção de
biomassa em 120.888 quilos. A piscicultura Paraíso mostrou-se altamente produtiva para a
criação de matrinxã em tanques-rede. Com a produção alcançada o produtor consegue ampliar
suas estruturas em um médio período de tempo.
Palavras-chave: Tanque-rede; criação; e produção.

ABSTRACT: The present study aimed to analyze the zootechnical index information, and a
production of the matrinxã (Brycon amazonicus) cultivation cycle in tank-net, for decision
making in fish farming Paraíso. The study was carried out at a project located in the Tucuruí
HPP reservoir. Data were collected from January to June 2019, using structured plans with
production monitoring data. One fish farm has 165 installed tanks, 147 rectangular and 17
circular HDPE, with annual production of approximately 200 tons of fish per year, among
species such as matrinxã, tambaqui and piau. One study per matrix recovery cycle was 48 kg /
m³ over a period of 6 months, considering the total volume of tanks of 1749.6 m³ resulting in a
biomass production of 83,980.8 kg. Paraíso fish farming proved to be highly productive for
breeding in net ponds. With a production achieved or a producer can expand their structures in
an average period of time.
Key Words: Tank-net; creation; production
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1. INTRODUÇÃO
Na região amazônica existe uma grande diversidade aquática, por conta disso, a pesca e a
aquicultura estão extremamente vinculadas à região, além de despertar interesse de pesquisadores.
Dentre as espécies aquáticas amazônicas, que atualmente são exploradas, destaca-se o matrinxã,
pertencente à sub-família Bryconinae, que compreende um grupo de 43 espécies e mostra uma
ampla distribuição na América do Sul e Central, com representantes nas principais bacias
hidrográficas brasileiras. Este gênero se destaca dentro da ordem dos Characiformes por apresentar
algumas espécies com elevado potencial zootécnico (ZANIBONI FILHO et al., 2006). O matrinxã
apresenta muitas espécies, contudo, os mais estudados são as espécies Brycon amazonicus (Spix e
Agassiz, 1829) e Brycon cephalus (Gunther, 1869).
O matrinxã, Brycon amazonicus, é uma espécie nativa das bacias Amazônica e TocantinsAraguaia (HOWES, 1982) de grande potencial para a aquicultura por apresentar alta taxa de
crescimento, ótimo desempenho em cativeiro e alta qualidade e sabor de sua carne (ROCHA et al.,
1982; ZANIBONI FILHO et al., 2006). Estudos demonstram que a espécie é bem tolerante a
procedimentos de captura e ao adensamento sem mostrar sinais de estresse (ROCHA et al. 2004;
BRANDÃO et al., 2005).
Entre as espécies de água doce o matrinxã, espécie de peixe nativo, encontrado nas bacias
amazônicas, possui bom potencial de cultivo intensivo, crescimento rápido em cativeiro (700 a
1000g de peso no primeiro ano), carne nobre em condições de cultivo, facilidade em reprodução
induzida e tem características apropriadas para pesca esportiva. Devido a isso desperta interesse para
criação em cativeiro com fins comerciais – piscicultura (SILVA et al, 2016).
A espécie é de grande interesse para os estudos científicos. Com isso o trabalho objetiva
analisar informações de índices zootécnicos e produção do ciclo de cultivo do matrinxã Brycon
amazonicus em tanques-rede para auxiliar nas tomadas de decisões na piscicultura Paraíso na região
no lago de Tucuruí-PA.

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Área de estudo
O presente trabalho foi realizado na piscicultura Paraíso, localizada nas influencias do
reservatório da hidrelétrica de Tucuruí-PA, de propriedade do senhor Gilberto Vaz. A Piscicultura
Paraíso é um dos empreendimentos aquícolas situados no reservatório da UHE Tucuruí, o qual foi
implantado em 2007. Após dez anos em atividade, o empresário é considerado o pioneiro na
piscicultura em tanque-rede no Lago de Tucuruí-PA. O reservatório da Usina Hidrelétrica de
Tucuruí localiza-se no curso d’água principal da Bacia Hidrográfica Araguaia-Tocantins, a cerca de
300 km ao Sul da cidade de Belém, entre Tucuruí e Itupiranga, na mesorregião Sudeste do Estado do
Pará (3º43’ e 5º15’ S; 49º12’ e 50º00’ W) (MÉRONA et al., 2010).
2.2 Coleta de dados
A coleta dos dados foi realizada junto ao empreendimento no período de janeiro a junho de
2019. Utilizou-se pranchetas e planilhas estruturadas com os principais dados de acompanhamento
da produção. A piscicultura conta com 165 tanques-rede instalados, com uma produção anual de,
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aproximadamente, 200 toneladas de peixe por ano, dentre espécies como matrinxã (Brycon
amazonicus), tambaqui (Colossoma macropomum) e piauaçu (Leporinus macrocephalus). Sendo
que, do total de tanques-rede 147 são retangulares (16,2m³ de volume útil para engorda e 5,2m³ de
volume útil para berçários, utilizando bolsões de 2,7 m³ em cada tanque-rede) e 17 são circulares
PEAD de grande volume (100m³ e 163m³). Contudo, na produção da matrinxã B. amazonicus, a
quantidade de tanques-rede retangulares para criação da espécie foram o total de 96 retangulares e
12 circulares de grande volume utilizados durante todo o cultivo da espécie matrinxã.
3.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados do trabalho foram realizados em basicamente duas fases de criação onde a
primeira fase é a de berçário com tanques-rede menores (5,2m³), onde são colocados bolsões de
malha e volume inferior (2,7m³), e finalmente, para a fase de engorda nos tanques-rede maiores
(16,2m³ ou 163m³ de volume útil) onde ficam até o período de despesca.(Tabela 1)
Tabela 1. Dados de criação da matrinxã B. amazonicus em tanques-rede na piscicultura Paraíso.
MATRINXÃ
Densidade de estocagem (ind./m²)
Peso inicial (g)
Peso final (g)
Tempo de cultivo (dias)
Conversão alimentar (CA)
Sobrevivência (%)

FASE 1
5000
0,2
50
45
1;1
95

FASE 2
48
50
800
225
1.5:1
98

A produtividade por ciclo de criação da matrinxã em tanques-rede retangulares (16,2 m³) foi
de 48 Kg/m³ em um período de sete meses e quinze dias (7,5 meses). Onde foram considerados um
volume total de tanques-rede 1296 m³ de volume útil na fase 2, o que resultou em uma produção de
biomassa em 62.208 quilos. (Tabela 2.). As rações utilizadas na frequência alimentar de cada fase
correspondeu respectivamente em 40% PB, 36% PB e 32% PB.
Tabela 2. Produtividade da matrinxã B. amazonicus em tanques-rede retangulares (16,2m³).
Característica
Número de gaiolas
Volume das gaiolas (m3)
Volume total das gaiolas (m3)
Produtividade (kg/m3)
Produção total (kg)
Conversão alimentar (kg)
Preço de venda (R$/kg)

Valor
80
16,2
1.296
48
62.208
1,5
10,00
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Tabela 3. Estocagem de formas jovens da matrinxã B. amazonicus em tanques-rede retangulares
(2,7 m³).
Característica
Número de gaiolas/berçários
Volume dos bolsões/berçário (m3)
Volume total das gaiolas (m3)
Estocagem (px/gaiolas)
Densidade (px/m3)
Estocagem total (px)

Valor
16
2,7
43,2
12.000
4.444
192.000

Produtividade por ciclo de criação da matrinxã em tanques-rede circulares de grande volume
em tela de aço inox foi de 30 Kg/m³em período de sete meses e quinze dias (7,5 meses), onde foram
utilizados um volume útil nos tanques-rede 1956 m³. Sendo a produção de biomassa obtida no final
do cultivo de 58.680 Kg. A ração de terminação nessa fase foi de 32% PB com frequência alimentar
em dois períodos.
Tabela 4. Produtividade da matrinxã B. amazonicus em tanques-rede circulares de grande volume
(163m³).
Característica
Número de gaiolas
Volume das gaiolas (m3)
Volume total das gaiolas (m3)
Produtividade (kg/m3)
Produção total (kg)
Conversão alimentar (kg)
Preço de venda (R$/kg)
4.

Valor
12
163
1.956
30
58.680
1,5
10,00

CONCLUSÃO

A piscicultura paraíso mostrou-se altamente produtiva para a criação de matrinxã tanto em
tanques-rede retangulares, assim como, em tanques-rede de grande volume. Com a produção
alcançada o produtor consegue ampliar suas estruturas em um médio período de tempo. O ciclo de
cultivo da espécie também foi extremamente favorável para a viabilidade e o retorno lucrativo do
empreendimento.
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RESUMO: A água é o principal insumo utilizado na carcinicultura e a boa qualidade desse recurso
natural no cultivo de camarões é de essencial importância para o bem estar dos animais cultivados e
para uma boa lucratividade no final do ciclo de cultivo das espécies de interesse aquícola. O extrato
pirolenhoso (EP) é um líquido de cor amarelo à marrom avermelhado obtido da condensação dos
gases produzidos da combustão parcial de madeira. Esse composto tem sido usado para diversas
finalidades em diferentes áreas, como na fertilização de várias culturas vegetais e no
condicionamento do solo. O objetivo do presente trabalho de pesquisa foi avaliar os possíveis
benefícios da aplicação do extrato pirolenhoso na qualidade de água e as suas consequências no
desempenho produtivo do cultivo do Penaeus vannamei. Foram utilizados seis viveiros no
experimento, metade dos viveiros com aplicação do extrato pirolenhoso (CEP) e a outra metade sem
o extrato (SEP) para fins de comparação. O extrato foi diluído na água e aplicado diretamente no
solo seco e após algumas horas de reação os viveiros foram abastecidos. Houve diferença
significativa (p<0,05) entre os viveiros (CEP) e (SEP) nos seguintes parâmetros de qualidade de
água: oxigênio dissolvido, pH, alcalinidade total, dureza total, magnésio e sílica, entretanto os
valores encontrados estavam dentro da faixa recomendável para cultivo de camarões. Em relação ao
desempenho produtivo não foram constatadas diferenças significativas (p>0,05) nos parâmetros
analisados.
Palavras-chave: Extrato pirolenhoso; Penaeus vannamei; Plâncton; Qualidade de água;
Desempenho produtivo.
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ABSTRACT: Water is the main input used in shrimp farming and the good quality of this resource
natural in shrimp farming is of essential importance for the well-being of farmed animals and for
good profitability at the end of the cultivation cycle of species of aquaculture interest. The
pyroligneous extract (EP) is a yellow to reddish brown liquid obtained from the condensation of the
gases produced from the partial combustion of wood. This compound has been used for several
purposes in different areas, such as in the fertilization of several vegetable crops and in the
conditioning of the soil. The objective of the present research was to evaluate the possible benefits
of the application of pirolenhoso extract in water qualityandits consequences on the productive
performance of Penaeus vannamei cultivation. Six ponds were used in the experiment, half of the
ponds with application of the pirolenous extract (CEP) and the other half without the extract (SEP)
for comparison purposes. The extract was diluted in water and applied directly to the dry soil and
after a few hours of reaction the ponds were to filled. There was a significant difference (p<0.05)
between the ponds (CEP) and (SEP) in the following water quality parameters: dissolved oxygen,
pH, total alkalinity, total hardness, magnesium and silica; however the values found were within the
recommended range for shrimp farming. Regarding the productive performance, no significant
differences were observed (p>0.05) in the parameters analyzed.
Key words: Pyrolignous extract; Penaeus vannamei; Plankton; Water quality; Productive
performance.
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1- INTRODUÇÃO
O cultivo de camarões se tornou uma das atividades econômicas de grande relevância em
diversos países e o desenvolvimento da carcinicultura com instalações desses empreendimentos em
regiões propícias para a realização dessa atividade tem gerado inúmeros empregos contribuindo
com a renda de muitas famílias fortalecendo a economia local (FAO, 2016).
O principal insumo utilizado na aquicultura é a água e a boa qualidade desse recurso natural
em cultivo de peixes e camarões é de essencial importância para o bem estar dos animais cultivados
e para uma boa lucratividade no final do ciclo de cultivo das espécies de interesse aquícola. Por esse
motivo o monitoramento e manutenção dos principais parâmetros de qualidade de água são fatores
imprescindíveis nos empreendimentos de cultivo de organismos aquáticos. Uma água de boa
qualidade para a aquicultura refere-se aquela que permite um rápido desenvolvimento dos animais
cultivados, com excelentes índices de crescimento e produção (ZAFAR et al., 2015).
Segundo Boyd (2001), os principais parâmetros de qualidade de água em cultivos de camarões
a serem monitorados periodicamente são: temperatura, oxigênio dissolvido, pH, alcalinidade,
salinidade, turbidez, matéria orgânica e compostos nitrogenados e fosfatados. Esse
acompanhamento tem como objetivo manter a boa qualidade da água ou corrigir algum problema
que venha ocorrer, de forma a oferecer aos camarões condições ambientais adequadas nos viveiros
de cultivo promovendo melhores taxas de sobrevivência, conversão alimentar e produção (BOYD e
TUCKER 1998).
Alteração indesejada nos parâmetros físicos e químicos na água de cultivo traz consigo vários
problemas que resultam em grandes perdas econômicas (AJIN et al., 2016). A má qualidade da água
ocasionada principalmente por altas densidades de estocagem, que por consequência gera excesso
nas concentrações de metabólitos e matéria orgânica, resulta na floração de cianobactérias e
depleção de oxigênio dissolvido na água, esses fenômenos expõem os camarões a condições
estressantes e posteriormente a mudanças no sistema imunológico dos animais tornando-os
vulneráveis as enfermidades (COSTA et al., 2010; TENDENCIA et al., 2011; SÁ, 2012).
Para evitar ou corrigir problemas já instalados na qualidade de água de uma fazenda,
recomendações práticas de manejos são adotadas com intuito de prevenir e/ou amenizar perdas
econômicas (QUEIROZ e SILVEIRA, 2006). Segundo Cruz et al. (2012), uma das práticas que
podem ser empregadas é o uso de probióticos, pois a aplicação desse produto estimula o
desenvolvimento de micro-organismos mais eficientes na decomposição da matéria orgânica,
equilibra a propagação do fitoplâncton e também age na inibição de patógenos evitando
enfermidades nos animais cultivados (GRAM et al., 1999; BALCAZAR et al., 2006).
O excesso de matéria orgânica em viveiros causa deterioração na qualidade da água de cultivo
reduzindo o suprimento de oxigênio dissolvido que por consequência provoca o desenvolvimento
de condições anaeróbias no fundo dos viveiros resultando na produção de compostos tóxicos que
são agentes causadores de estresse e nos casos mais extremos ocasiona mortalidades nos animais
cultivados (SURYAKUMAR e AVNIMELECH, 2017).
A mineralização da matéria orgânica presente no solo é um processo responsável por
disponibilizar micronutrientes e assim melhorar a sua qualidade (QAYYUM et al., 2017). Alguns
produtos possuem propriedades de estimular o desenvolvimento de micro-organismos que atuam e
transformam a matéria orgânica através de reações bioquímicas liberando elementos como potássio,
cálcio, magnésio, nitrogênio e fósforo que antes estavam imobilizados em compostos orgânicos e
passaram para a forma de nutrientes minerais (MENEGALE et al, 2012).
De acordo com Steiner et al., (2008), o extrato pirolenhoso possui características que estimula
o desenvolvimento de micro-organismos potencializando a decomposição da matéria orgânica. O
presente experimento teve como objetivo avaliar os possíveis benefícios da aplicação do extrato
pirolenhoso na qualidade de água e as suas consequências no desempenho produtivo do cultivo do
Penaeus vannamei. Dessa forma, a presente pesquisa teve como objetivo avaliar o efeito do uso do
extrato pirolenhoso na qualidade da água e no desempenho produtivo de P. vannamei em viveiros
escavados.
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2- MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada na fazenda Monólitos Aquacultura Ltda, situada no Município de
Banabuiú – Ceará, localizada a sul da capital do Estado, pertencente à microrregião do sertão de
Quixeramobim.
A propriedade dispõe de 15,15 ha de espelho d’água distribuídos em 17 viveiros, o
empreendimento está instalado em uma região de clima semiárido e o uso racional da água é
importante, por isso a fazenda adota o sistema de recirculação, e para isso conta com uma bacia de
sedimentação de 1,83 ha para onde os efluentes das despescas são lançados e posteriormente
passarem por um processo de tratamento natural.
Para a aplicação do extrato pirolenhoso foram diluídos 5 L do produto (Agro Pirolenhoso) em
15 L de água, seguindo a dose de aplicação para 1 ha recomendada pelo fabricante para grande parte
das culturas vegetais, com o auxilio de um borrifador manual foram aplicados 20 litros da mistura
em 3 dos 6 viveiros utilizados na pesquisa. O extrato foi aplicado diretamente no solo, após todos os
manejos de rotina de tratamento do solo depois das despescas, e espalhado nas seções entre as
estacas de fixação das bandejas de alimentação dos camarões no sentido paralelo as comportas de
abastecimento e drenagem de maneira alternada. O extrato pirolenhoso foi aplicado às 9h da manhã
e ficou reagindo no solo até às 17h, horário em que os viveiros começaram a serem abastecidos e
após alguns dias de preparção os viveiros foram povoados.
Foram utilizados para a realização do experimento 6 viveiros, sendo que em 3 dos viveiros
com aplicação do extrato pirolenhoso, cada um com área de aproximadamente de 1 ha e densidade
média de estocagem de 40 camarões/m2 e peso corporal inicial médio estimado em 0,02g, obtidos
da Compescal Comércio de Pescado Aracatiense LTDA, localizada na cidade de Aracati – Ceará.
Durante os 99 dias de estudo foram medidas diariamente as concentrações de oxigênio
dissolvido com o auxilio de uma sonda multiparâmetro AK87 e os outros parâmetros de qualidade
de água (pH, salinidade, alcalinidade total, dureza total, cálcio, magnésio, nitrato, nitrito, nitrogênio
amoniacal total, fosfato, sílica, cor aparente e clorofila “a”) foram determinados três vezes durante o
período do experimento, as amostras de água de cada um dos 6 viveiros utilizados na pesquisa
foram coletadas, transportadas para o Laboratório de Geologia Marinha e Aplicada, pertencente ao
Departamento de Geologia, do Centro de Ciências, da Universidade Federal do Ceará, localizado no
Campus do Pici na cidade de Fortaleza, Ceará, seguindo as metodologias descritas por Aminot e
Kérouel (2004) e Alpha (2012).
Em relação ao desempenho produtivo dos camarões, foram coletadas amostras de camarões
com uma tarrafa em diferentes pontos dos viveiros, onde foram feitas as biometrias para determinar
o peso médio dos camarões em cada viveiro e depois foram determinados os seguintes parâmetros
produtivos:
1. Sobrevivência (%) = 100 × (número final de camarões ÷ número inicial de camarões);
2. Produtividade (g/m2) = biomassa líquida (g) ÷ área do viveiro (m2).
3. Ganho de peso corporal semanal (GPS, g/semana) = 7 × [(peso médio final –
peso corporal inicial) ÷ dias de cultivo];
4. Taxa de Crescimento Diário (TCD, g/dia) = [(peso médio final - peso médio
inicial) ÷ dias de cultivo];
5. Taxa de crescimento específico (TCE, %/dia) = [(ln do peso corporal final - ln
do peso corporal inicial) ÷ dias de cultivo] ×100;
6. Fator de conversão alimentar (FCA) = consumo de ração ÷ biomassa líquida.
Todos os dados de qualidade de água e do desempenho produtivo dos camarões são
apresentados em média ± desvio padrão, para verificar diferenças significativas entre as médias dos
dois grupos analisados, os dados foram submetidos ao teste t de Student, com o nível de
significância p<0,05. Para a realização dos testes foram utilizados os softwares PAST3.20 e Excel
2010.
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os seguintes parâmetros, nitrato, nitrito e fosfato, em todos os viveiros utilizados na pesquisa,
e nitrogênio amoniacal total (NAT) nos viveiros com aplicação do extrato pirolenhoso apresentaram
níveis de concentração inferiores ao limite de detecção das análises laboratoriais, esses resultados
obtidos tem como provável causa a pouca produção de excretas pelos camarões e a baixa
concentração de matéria orgânica na fase inicial de cultivo. Não houve diferença significativa
(p>0,05) entre os viveiros sem e com aplicação do extrato pirolenhoso nos referidos parâmetros de
qualidade de água: salinidade, cálcio, turbidez e clorofila “a” (Tabela 01). Os valores dos
parâmetros apresentados anteriormente de qualidade de água estão dentro dos padrões de aceitação
para águas salobras classe 1 de acordo com a resolução Nº 357/2005 do CONAMA, exceto para o
valor médio de NAT nos viveiros sem aplicação do extrato, um pouco acima de 0,4 mg/L
(CONAMA, 2005; QUEIROZ e SILVEIRA, 2006), e para turbidez com valores médios, nos
viveiros com e sem aplicação do produto, fora das concentrações desejadas na água de cultivo, que
apresentam faixa aceitável entre 25 a 50 UNT (BOYD e TUCKER, 1998).
Os valores de oxigênio dissolvido, pH, alcalinidade total, dureza total, magnésio e sílica
apresentaram diferença significativa entre os tratamentos com e sem o extrato (p<0,05), no entanto
todos os valores encontradas para esses parâmetros estavam dentro da faixa ótima para o cultivo
(BOYD; TUCKER 1998; SÁ, 2012). A maior concentração média de oxigênio nos viveiros sem
extrato pirolenhoso deve estar relacionada com a água de abastecimento, pois dois dos três viveiros
receberam água rica em fitoplâncton da bacia de sedimentação, diferentemente dos outros viveiros
com aplicação do extrato que são abastecidos com água oriunda dos poços artesianos.
O extrato pirolenhoso aplicado apresentou pH de 2,5 determinado por um pHmetro portátil,
em contraste com a característica desse produto a sua aplicação não reduziu o pH da água de
cultivo, e se comparar com os resultados dos viveiros sem o extrato ocorreu um aumento, isso se
deu provavelmente pelo grande volume de água no abastecimento que diluiu bastante o produto e a
reação de neutralização com calcário utilizado para a realização da calagem.
A sílica é um constituinte importante para o desenvolvimento das diatomáceas, essas
microalgas utilizam esse mineral para formar sua carapaça pelo processo de biomineralização
(VIEIRA, 2011). O uso de diatomáceas no cultivo de juvenis de Penaeus vannamei apresentou bons
resultados na qualidade na água de cultivo como também nos parâmetros de desempenho produtivo
dos camarões (MARTINS et al., 2016). De acordo com Menegale et al. (2012), a aplicação do
extrato pirolenhoso no solo disponibilizou os micronutrientes antes aprisionado em compostos
orgânicos, isso foi verificado nos viveiros com o extrato em comparação com os que não foram
aplicado oproduto.
A alcalinidade da água de todos os viveiros utilizados na pesquisa apresentaram valores entre
60 e 120 mg L-1 de eq.CaCO3 recomendado para cultivo de camarões (SÁ, 2012), para dureza total
e para magnésio os resultados encontrados foram satisfatórios com valores acima de 150 mg L-1 de
eq.CaCO3 e entre 3 e 64 mg L-1 Mg2+ para os respectivos parâmetros (VAN WYK; SCARPA, 1999;
BOYD et al., 2002). A provável causa das diferenças significativas constatadas nos parâmetros
citados anteriormente entre os viveiros CEP e SEP, deve estar relacionada com a localização dos
viveiros na fazenda, pois dois dos viveiros apresentaram valores bem superiores desses parâmetros,
esses viveiros foram construídos em uma área com a predominância de rochas que possivelmente
pode influenciar na quantidade de íons na água.
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Tabela 1 - Qualidade de água no cultivo de Penaeus vannamei durante 99 dias em viveiros de 1 hectare,
submetidos ao tratamento com extrato pirolenhoso (CEP) e sem o extrato pirolenhoso (SEP) (dados são média ±
desvio padrão).

Tratamentos

Parâmetros
-1

Oxigênio dissolvido (mg L )
pH
Salinidade (g/L)
Alcalinidade total (mg L-1 eq.CaCO3)
Dureza total (mg L-1 eq.CaCO3)
-1

Cálcio (mg L )
-1

Magnésio (mg L )
-1

Nitrato (mg L )
-1

Nitrito (mg L )
1

-1

NAT (mg L )
-1

Fosfato (mg L )
-1

Sílica (mg L )
Turbidez (UNT)
Clorofila “a” (µ L-1)

SEP

CEP

Teste t
P

8,30 ± 0,17a
7,85 ± 0,37a
1,74 ± 0,31

6,81 ± 0,46b
8,45 ± 0,23b
1,26 ± 0,02

0,007
0,048
0,059

88,90 ± 2,00a

81,46 ± 4,16b

0,034

406,66 ± 51,31a

298,66 ± 8,32b

0,034

50,93 ± 2,57

49,60 ± 1,60

0,25

67,20 ± 13,36ª

41,90 ± 1,47b

0,041

<0,001

<0,001

-

<0,001

<0,001

-

0,46 ± 0,33

<0,01

-

<0,001

<0,001

-

5,63 ± 3,86a
90,00 ± 29,05

16,16 ± 3,93b
121,00 ± 19,16

0,015
0,11

196,46 ± 112,42

244,26 ± 104,97

0,302

1Nitrogênio

Amoniacal Total (NAT). Para cada variável de qualidade de água, diferentes letras minúsculas na mesma linha indicam
que há diferença significativa entre as médias pelo teste de t de Student (p<0,05); ausência de letras, na mesma linha indica ausência
de significância estatística entre as médias (p>0,05). <Inferior ao limite de detecção.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os parâmetros de desempenho produtivo dos camarões não apresentaram diferença
significativa (p>0,05) entre os viveiros CEP e SEP (Tabela 02). Ao final do cultivo foi observada
sobrevivência média de 71,51% nos viveiros SEP e 73,44% para os CEP. Os resultados encontrados
para o peso médio final e ganho de peso semanal (GPS) foram próximos aos observados por Vilani
(2011), usando farelo de arroz para fertilizar a água no cultivo de P. vannamei durante 89 dias. As
taxas de crescimento, a conversão alimentar e os maiores índices de eficiência na digestibilidade em
camarões peneídeos apresentam um decréscimo com o ganho de massa corpórea dos camarões no
decorrer do cultivo (NUNES, 2000).
Os resultados para a taxa de crescimento específico (TCE) e fator de conversão alimentar
(FCA) encontrados no presente trabalho estão de acordo com Nunes (2000), constando resultados
similares para esses parâmetros durante o período de cultivo. Todos os valores obtidos durante o
período de cultivo estão próximos aos recomendados para cultivo de camarões marinhos (NUNES,
2011). Mesmo não havendo diferenças significativas entre os dados zootécnicos obtidos para os
camarões, os resultados foram superiores nos viveiros com aplicação do extrato pirolenhoso.
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Tabela 2 - Desempenho produtivo do camarão Penaeus vannamei durante 99 dias em viveiros de 1 hectare,
submetidos ao tratamento com extrato pirolenhoso (CEP) e sem o extrato pirolenhoso (SEP) (dados são média ±
desvio padrão).

Parâmetros de
Desempenho

Tratamentos experimentais
SEP

CEP

Teste t
P

Peso médio final (g)
Sobrevivência (%)

10,23 ± 0,83
71,51 ± 9,19

10,83 ± 0,45
73,44 ± 6,10

0,177
0,390

Produtividade (g/m2)

290,83 ± 18,93

317,66 ± 17,71

0,073

0,72 ± 0,06

0,76 ± 0,03

0,167

TCD2 (g/dia)

0,103 ± 0,008

0,109 ± 0,004

0,167

TCE3 (%/dia)

6,30 ± 0,08

6,36 ± 0,04

0,172

FCA4

1,68 ± 0,18

1,64 ± 0,06

0,356

GPS1 (g/semana)

Ganho de peso semanal (GPS)1; Taxa de crescimento diário (TCD)2; Taxa de crescimento específico (TCE)3; Fator de conversão
alimentar (FCA)4. Para cada variável de desempenho produtivo, diferentes letras minúsculas na mesma linha indicam que há
diferença significativa entre as médias pelo teste de t de Student (p<0,05); ausência de letras, na mesma linha indica ausência de
significância estatística entre as médias (p>0,05).

Fonte: Elaborado pelo autor.

4- CONCLUSÃO
Não há evidências suficientes que demonstrem que as diferenças encontradas na qualidade de
água no cultivo de Penaeus vannamei sejam motivadas pela aplicação do extrato pirolenhoso. Uma
hipótese plausível para essas diferenças encontradas deve estar relacionada ao ambiente de cultivo,
havendo características distintas nos parâmetros de qualidade de água.
Apesar do tratamento CEP apresentar diferenças em relação ao SEP em alguns parâmetros na
qualidade de água, não foi constado discrepância no desempenho produtivo dos camarões
cultivados.
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RESUMO: O município de Abaetetuba possui uma rede hidrográfica bastante vasta, navegável em
quase toda a sua extensão. O estudo do presente trabalho foi gerido entre os meses de abril e julho de
2018 em uma propriedade particular, com uma área total de 3ha, com quatro viveiros escavados e um
tanque, atua com a criação de peixes em sistema semi-intensivo, na engorda de Curimatã
(Prochilodus spp.), Pirapitinga (Piaractus brachypomus), Tambucu e Tambaqui (Colossoma
macropomum). A piscicultura é desenvolvida no Brasil principalmente por pequenos produtores
rurais com a finalidade de complementar a renda familiar. O objetivo deste trabalho foi estabelecer
indicadores e parâmetros para avaliar a sustentabilidade de uma piscicultura no município de
Abaetetuba, região do Baixo Tocantins, a partir de adaptações do método MESMIS para a atividade
de criação de peixes. Foi elaborada uma tabela contendo 33 indicadores de sustentabilidade,
abrangendo as dimensões ecológicas, sociais e econômicas, cada um com três parâmetros a serem
avaliados e pontuados, propondo que: 1 (um) representa condição indesejável, 2 (dois) representa
condição regular e 3 (três) como condição desejável. A obtenção dos dados foi através de visitas in
loco e conversas com os residentes da propriedade. Os resultados obtidos foram inseridos em
planilhas, a fim de gerar um gráfico radar, pois facilita a leitura e interpretação dos parâmetros. Na
primeira visita, observou-se um indicador com 63 pontos (abril) e, após feitas algumas avaliações de
procedimentos, foi realizada nova visita na qual obteve-se nova pontuação de 68 pontos (julho), a
propriedade está em condição regular de sustentabilidade. O método permite novas avaliações
posteriores, permitindo assim alterações nos parâmetros, a fim de tornar a piscicultura observada mais
próxima da sustentabilidade.
Palavras-chave: Indicadores de Sustentabilidade; Abaetetuba; Parâmetros avaliativos.
ABSTRAT: The municipality of Abaetetuba has a vast hydrographic network, navigable in almost
all its extension. The study of the present work was managed between the months of April and July
of 2018 in a private property, with a total area of 3ha, with four nurseries excavated and a tank, it acts
with the fish farming in semi-intensive system, in fattening of Curimatã (Prochilodus spp.),
Pirapitinga (Piaractus brachypomus), Tambucu and Tambaqui (Colossoma macropomum). Fish
farming is developed in Brazil mainly by small farmers with the purpose of complementing the family
income. The objective of this work was to establish indicators and parameters to evaluate the
sustainability of a fish culture in the municipality of Abaetetuba, Baixo Tocantins region, based on
adaptations of the MESMIS method for the fish farming activity. A table was prepared containing 33
sustainability indicators, covering the ecological, social and economic dimensions, each with three
parameters to be evaluated and scored, proposing that: 1 (one) represents an undesirable condition, 2
(two) represents a regular condition and 3 (three) as a desirable condition. Data collection was through
on-site visits and conversations with residents of the property. The obtained results were inserted in
spreadsheets, in order to generate a radar chart, because it facilitates the reading and interpretation of
the parameters. In the first visit, an indicator with 63 points (April) was observed and, after some
1
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evaluations of procedures, a new visit was carried out in which a new score of 68 points was obtained
(July), the property is in a regular condition of sustainability . The method allows for further
evaluation, thus allowing changes in the parameters, in order to make the observed fish culture closer
to sustainability.
Key words: Sustainability Indicators; Abaetetuba; Evaluation parameters.
1.INTRODUÇÃO
A agroecologia é um enfoque científico destinado a apoiar a transição dos modelos de
desenvolvimento rural e de agricultura convencional para agriculturas sustentáveis, por meio de uma
abordagem transdisciplinar e holística, permitindo a compreensão, a análise e a crítica do atual
modelo de desenvolvimento agrícola, assim como o desenho de estratégias alternativas para alcançar
modelos produtivos agrícolas sustentáveis (CAPORAL et al. 2002). Para Candido et al. (2015) a
agroecologia não é apenas um conceito, mas sim uma orientação que vai além dos aspectos
tecnológicos ou agronômicos da produção, incorporando dimensões mais amplas e complexas. Para
Caporal et al. (2009) a partir dos princípios da Agroecologia, existe um potencial técnico-científico
que é capaz de impulsionar uma mudança substancial no meio rural e na agricultura e, portanto, pode
servir como base para reorientar ações de ensino, de pesquisa e de assessoria ou assistência técnica e
extensão rural, numa perspectiva que assegure maior sustentabilidade social, ambiental e econômica
para os diferentes agroecossistemas.
O desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual a exploração dos recursos,
o direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança
institucional estão em harmonia e reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e
necessidades humanas (BRUNDTLAND, 1991). Quando tratado do conceito de “sustentabilidade” o
mesmo é utilizado em várias áreas do conhecimento, sempre relacionado com a manutenção dos
recursos naturais, a qualidade dos produtos, a vida das famílias dos agricultores e dos consumidores
(SOUZA, 2012). A avaliação de sustentabilidade é ideal para estimar os possíveis impactos causados
por uma determinada atividade e assim propor estratégias para reduzir os impactos gerados.
Masera et al. (1999) apresentam uma proposta metodológica para avaliar agroecossistemas,
denominada “Marco para la Evaluación de Sistemas de Manejo de Recursos Naturales Incorporando
Indicadores de Sustentabilidade” – MESMIS. A qual consiste em definir indicadores, os quais
possuem características em comum, como por exemplo: integradores de informações, fáceis de medir,
ser de uso para um grande número de agroecossistemas, estar diretamente ligado à informação de
base e permitir avaliar mudanças durante o tempo. O MESMIS tem sido utilizado em diversas partes
do mundo, principalmente em sistemas de base familiar com ênfase em atividades com base ecológica
(VERONA, 2008). Os Indicadores de Sustentabilidade são ferramentas que podem ser utilizadas por
comunidades locais a fim de avaliar efeitos de mudanças provocadas por ações de intervenção
(SILVA, 2013). Masera et al. (1999) avaliam a sustentabilidade de agroecossistemas em âmbito local
por meio da definição, medição e monitoramento de indicadores com dimensões econômica, social,
ambiental, ecológica, cultural. Para Nunes (2017) esta metodologia permite que os agricultores
utilizem novamente os indicadores para visualizar o desempenho da propriedade sempre que houver
necessidade.
Este trabalho estabelece indicadores e parâmetros para avaliar a sustentabilidade de uma
piscicultura localizada no município de Abaetetuba, região do Baixo Tocantins, a partir de adaptações
do método MESMIS para atividades de criação de peixes. Segundo Ribeiro et al. (2010) a atividade
piscícola pode ser estabelecida sob diferentes sistemas de cultivo, dependendo da espécie a ser

2
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cultivada, mercado e condições da região. A piscicultura é desenvolvida no Brasil principalmente por
pequenos produtores rurais (OSTRENSKY, 1998), sendo em grande parte para complementar a renda
familiar. Carvalho e Muelbert (2014) ressaltam que a piscicultura não está inserida na agricultura
familiar de maneira formal e organizada, visto que muitos desses produtores possuem pequenos
viveiros escavados para o cultivo e, ainda há precariedade de capacitação, de tecnologias acessíveis
voltadas às boas práticas, de assessoria técnica, além do custo elevado da ração dificultando o
desenvolvimento da atividade.
Além de avaliar e, pontuar os indicadores de sustentabilidade, o presente trabalho propõe
apontar os principais pontos críticos que interferem na unidade familiar e propor ações para tais
pontos almejando alcançar maior sustentabilidade do sistema.
2.MATERIAL E MÉTODOS
2.1.LOCAL DE ESTUDO
O município de Abaetetuba pertence à Microrregião do Nordeste Paraense e a Microrregião de
Cametá. Fazendo limite aos municípios de Barcarena, Moju, Igarape Miri e Muaná. Registra-se no
município a existência de florestas de terra firme e florestas de várzeas. O município possui uma rede
hidrográfica bastante vasta, navegável em quase toda a sua extensão. Existem cerca de 72 ilhas que
constituem a chamada Região das Ilhas. Segundo dados da FAPESPA (2016) o município possui
clima do tipo Am, segundo a classificação de Koppen, que corresponde a categoria de super úmido.
Apresentando altas temperaturas, inexpressiva amplitude térmica e precipitações ambulantes. Quanto
ao solo predomina no município o latossolo amarelo e solos concrecionários, em relevo plano. Nas
ilhas apresentam se os solos gleys e aluviais eutroficos e distróficos.
O trabalho foi gerido nos meses de abril e julho de 2018 em uma propriedade particular,
localizada na área de terra firme no município de Abaetetuba (Figura 01).

Figura 01. Localização da propriedade.

3

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

4

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

A propriedade possui área total de três hectares, com quatro viveiros escavados um de 1500m²,
outro de 2000m², e dois com 900m² de lâmina de água. Um dos viveiros de 900m² ainda está em fase
de acabamento. Além destes, possui um tanque de alvenaria de 78m2 este é usado no período de
despesca, quando os animais já estão prontos para a venda, facilitando a comercialização.
1
< 50% Protegidas

PARAMETROS
2
Entre 51 e 99%

3
100% protegidas

Todas
Algumas Vezes
Muitos
Não Faz Uso
Não adequada

Algumas
Apenas Uma Vez
Parcial
Faz, sem manejo
Adequação parcial

Não há
Nunca houve
Nunca houve
Faz, com manejo
Adequada

Lixo Comum

Alimentação Animal

Compostagem

Reciclagem de Lixo***

Não faz

Alguns Materiais

Sempre Se Faz

9

Esgoto*

Ambiente

Fossa

Tratado

10

Plantas aquáticas*

Excessivo

Poluição e quantidade

11

Controle de Plantas*

Herbicida

12

Fauna silvestre*

Não há

13
14

Água para consumo humano***
Água para produção agrícola*

Não tratada
Não tratada

Herbicida e retirada
manual
Animais
não
ameaçados
Apenas filtrada
Bombeado

Qualidade
ambiental
Retirada manual

15

Prática de cultivo**

Convencional

Agroecológica

Ameaçados
extinção
Tratada
Chuva/
bombeado
Orgânica

16

Qualidade
de
Água
para
piscicultura*
Integração entre piscicultura e
outras atividades agrícolas**
Adubação Orgânica*

Ruim

Média

Ótima

Não faz

Quando necessário

Sempre faz

Faz sempre

Faz de vez em quando

Não é necessário

Não faz

De vez em quando

Faz sempre

20
21
22
23
24

Limpeza
(Secagem
Desinfecção)**
Controle de Parasitoses**
Poliatividade**
Alimentação orgânica**
Alimentação convencional**
Processos Erosivos*

Químico
Monocultura
Não faz
100% ração
Grandes

Natural
Animal e Vegetal
100% orgânico
Não faz
Não tem

25

Drenagem do sistema*

Não tem

26
27

Não existe
Não tem

28

Dependência dos viveiros**
Estufa, tanque rede, entre
outros.**
Aquisição de alevinos**

Natural E Químico
Animal ou Vegetal
Parcialmente
Parcialmente
Pequenas Correção
Simples
Diretamente
no
ambiente
Parcialmente
Em alguns

29

Uso EPI***

Produz parte
alevinos
Parcialmente

Produção total de
alevino
Todas
as
Atividades

N

INDICADORES

1

7

Áreas De Preservação Permanente
APP*
Áreas degradadas*
Ocorrência de queimadas*
Desmatamento*
Uso de recursos naturais*
Galpão
p/
insumos
(Infraestrutura)**
Resíduos Orgânicos de Cozinha*

8

2
3
4
5
6

17
18
19

E

Não
comprado
Não faz

produz-

dos

de

Bacia
de
decantação /filtro
Totalmente
Sempre
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30

Mao de obra terceirizada***

31

Potência de inserção social
(acordos de mutirão)***
Contribuição da piscicultura para a
renda familiar**
Capacitação técnica a família***

32
33

Para
todas
atividades
Não existe

as

Apenas algumas

Não há

De vez em quando

Sempre há

<30%

Entre 30% e 50%

>50%

Nunca fez

De forma esporádica

Sempre faz

O empreendimento, em regime familiar de produção, atua com a criação de peixes em sistema
semi-intensivo de cultivo. Atuam na engorda de Curimatã (Prochilodus spp.), Pirapitinga (Piaractus
brachypomus), Tambaqui (Colossoma macropomum) e Tambucu. Além de estarem investindo em
palmeiras de Açaí (Euterpe oleracea).
2.2.COLETA E ANÁLISE DAS VARIAVEIS
Para avaliar o grau de sustentabilidade da área estudada foram empregados os procedimentos
da metodologia MESMIS. Assim, foi elaborado uma tabela, adaptada para piscicultura do modelo
proposto por Masera et al. (1999) e Nunes (2017), contendo 33 indicadores fáceis de implementar e
compreender, as avaliações são passadas para valores numéricos, comumente com o uso de tabelas
de notas, chamados de parâmetros. Deponti et al. (2002), afirmam que os indicadores descrevem um
processo específico e são particulares a esses processos, e por isso não há um conjunto de indicadores
globais adaptáveis a qualquer realidade. Os indicadores abrangem as dimensões ecológicas, sociais e
econômicas.
Após a elaboração do quadro de Indicadores (Tabela 01), realizou-se visitas in loco nos meses
de abril e julho de 2018, com observações e conversas com os residentes da propriedade. A partir dos
resultados obtidos com a aplicação da tabela, para a análise da sustentabilidade, foi elaborado um
gráfico do tipo radar (ou tipo ameba).
Tabela 01. Indicadores de sustentabilidade utilizados para a avaliação da piscicultura.
Para a avaliação dos Indicadores foi atribuído notas que variam de 1 a 3, em que se propõe que:
1 (um) representa condição indesejável, 2 (dois) representa condição regular e 3 (três) como condição
desejável. Onde (*) significa Indicador de dimensão ecológica; (**) Indicador de dimensão
econômica; e (***) Indicador de dimensão social.
A somatória dos valores dos parâmetros resultará ao grau de sustentabilidade do ponto avaliado,
o valor máximo que poderá ser obtido é de 99 pontos. Tal avaliação baseou-se na somatória das notas
impostas a cada parâmetro. Desse modo, a pontuação menor que 55 pontos implicam em um local
em condições não desejáveis, expondo diversos pontos considerados críticos; quando a pontuação
alcançada for entre 55 e 76 pontos resulta em condições regulares; agora se a pontuação for acima de
77 pontos indica que a piscicultura está seguindo para a sustentabilidade, pode se considera que está
se ajustando a uma transição agroecológica. Todos os dados coletados foram trabalhados através de
estatística descritiva.
3.RESULTADOS E DISCUSSÃO
A representação gráfica tipo radar fornece a noção de distância em relação a um valor de
referência, permitindo uma comparação simples e compreensiva das vantagens e desvantagens do
sistema avaliado (LÓPEZ- -RIDAURA, 2000).
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A base do MESMIS não define isoladamente o que é sustentável ou insustentável, pois salienta
que é impossível obter uma medida absoluta de sustentabilidade, por isso faz uso de juízo do tipo
“este sistema é mais (ou menos) sustentável de que este outro” (MASERA, 1999) ou mesmo fazer
uma avaliação temporal de uma propriedade.
O resultado da somatória dos parâmetros no mês de abril foi de 63, enquanto que em julho foi
de 68 pontos, o que em ambos os resultados indicam sistema em situação regular. O gráfico radar
(Figura 03) foi gerado para facilitar o entendimento dos parâmetros e definir quais os pontos
considerados críticos.
Ao considerar os resultados obtidos tem-se um empreendimento de criação convencional de
peixes, em sistema de engorda, os alevinos são comprados em outros municípios do Pará, além da
criação de peixes está iniciando um plantio de açaí. Quanto à área de proteção permanente e os demais
recursos naturais estes são protegidos e/ou manejados de forma eficaz, o entrevistado enfatizou a
importância em manter a Área de Preservação Permanente - APP protegida. Na propriedade e no
entorno não há registro de áreas degradadas, processos erosivos e nem de queimadas. Houve um
desmatamento parcial para a construção de casas na comunidade.
A
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B

Figura 02. Gráficos radar indicando os parâmetros e número de referência do indicador de
sustentabilidade, nos meses de abril (A) e julho (B) de 2018, respectivamente.
O empreendimento está em parte bem estruturado, pois há a necessidade de adequação devido
à finalização da construção de um viveiro escavado, os viveiros são independentes entre si. Em
relação aos resíduos orgânicos, estes são depositados em lugar especifico no terreno, pois não são
utilizados para compostagem e no local não há coleta de lixo por parte do poder público. A reciclagem
ocorre poucas vezes e dependendo do tipo de material, o esgoto doméstico segue direto para a fossa
séptica.
Em uma primeira visita ao local no mês de abril, a maioria dos viveiros estavam tomados por
macrófitas, porém as mesmas no mês seguinte foram retiradas manualmente e jogadas nos pés de
açaí, os quais em julho deu início ao plantio no terreno, nas demais visitas feitas as macrófitas estavam
controladas (Figura 04). Em relação a fauna silvestre é comum a presença de capivaras, tatus, macacos
entre outros, mas nenhum animal que possa se afirmar que esteja em extinção segundo a lista
vermelha do IBAMA.

A
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Figura 03 – Viveiro no mês de abril (A) e julho (B).
Fonte: arquivo pessoal.
A água é um fator de enorme importância aos seres vivos. Em se tratando de atividades rurais,
e principalmente para os empreendimentos aquícolas. A água é encanada e abastecida por poço
artesiano, para o consumo humano a mesma é apenas filtrada. Para a atividade agrícola no momento
está havendo apenas captação da chuva, e brevemente contara também com a água excedentes dos
viveiros. No terreno existe um igarapé, que também serve para abastecer os viveiros, sendo
considerado pelo entrevistado como água de boa qualidade. Quando levantada a importância da
drenagem das águas dos viveiros foi notado que o produtor visa a integração da água do viveiro para
irrigação do plantio do açaí. O empreendimento está produzindo pelo segundo ano, ainda não foi feita
limpeza total dos viveiros, mesmo assim, não há relatos da presença de possíveis parasitas nos peixes.
Ao tratar da forma de alimentação, os peixes quando alevinos são alimentados por ração
farelada de 45% de proteína bruta - PB, e armazenados em estruturas de madeira e tela plástica
chamadas de berçários de 2m x 4m, depois de inseridos nos viveiros são mantidos em ração de 36%
PB de 3mm a 4mm. Quando perguntado sobre a alimentação orgânica o entrevistado afirmou que já
lançou massa de mandioca aos peixes devido à ausência da ração por um pequeno período de tempo.
A Norma Regulamentadora- NR31 tem por objetivo estabelecer os preceitos a serem
observados na organização e no ambiente de trabalho, de forma a tornar compatível o planejamento
e o desenvolvimento das atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e
aquicultura com a segurança e saúde e meio ambiente do trabalho. E quando questionados sobre
equipamentos de proteção individual – EPI, afirmam utilizar de forma parcial com utilização de calças
e camisas com as mangas compridas, chapeis e luvas.
A mão de obra é predominantemente familiar, contando apenas com um funcionário diarista.
Para a despesca, outros familiares são convidados a participar em troca de alguma remuneração ou
até mesmo de peixes para alimentação. Indagado sobre o conhecimento referente ao cultivo de peixes,
o responsável afirma que adquiriu por troca de experiência com vizinhos e outros conhecidos, e já
participou de algumas capacitações referentes ao tema aquícola.
4.PROSPOSTAS/AÇÃO
Os resultados de avaliação de sustentabilidade podem ter valores alterados positivamente em
relação aos pontos considerados críticos, com algumas intervenções propostas no quadro 01.
Quadro 01. Propostas e ações para os Indicadores considerados como pontos críticos.
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INDICADORES
Resíduos
Cozinha

Orgânicos

PROPOSTA/AÇÃO
De

Montar uma composteira, e direcionar todo lixo orgânico. E do produto gerado
usar como adubo em diversas culturas tanto da propriedade, como pela
comercialização aos vizinhos

Reciclagem De Lixo

É importante separar o lixo por material, facilitando o reaproveitamento deste. E
minimizando possíveis danos ambientais, como a contaminação de solo e de
água.

Água

A água consumida por ser apenas filtrada, é ideal que se tenha a manutenção e
troca periódica da pedra/vela desse filtro. Quanto a água para a produção
agrícola, a água oriunda da piscicultura deve seguir para a irrigação de produção
como a do açaí, integrando ambas as atividades.

Alimentação

Por se tratar de uma piscicultura de caráter familiar é ideal que se forneça 60 %
de alimentação convencional e tentar incorporar rações ditas como orgânicas,
manipulada pelo próprio piscicultor. Em um estudo da EMBRAPA são feitos
estudos utilizando tanto parte aérea quantos os subprodutos do processamento da
raiz, como raspa, casca, aparas e o farelo de varredura.

Vazão do sistema e limpeza É ideal que seja construído uma bacia de decantação, afim de facilitar o manejo
como
Secagem
E e diminuir possíveis danos ambientais, quando for necessário secar total ou
Desinfecção
parcial os viveiros.
Uso de Equipamento
Proteção Individual

de

Devido ao uso parcial de EPI, é imprescindível enfatizar a importância de uso,
evitando qualquer forma de acidente, ou transtornos que venham a dificultar o
manejo da atividade.

Importante procurar capacitação ligada a piscicultura e também outras atividades
Capacitação técnica a família rurais, afim de facilitar aplicação de técnicas atualizadas corretamente,
facilitando o manejo e melhorando a produtividade.

5.CONCLUSÃO
A piscicultura, em regime familiar de produção, foi classificada em condições regulares de
sustentabilidade. Melhorias podem ser constatadas após apontar e sugeridos propostas de intervenção
no sentido de tornar esta propriedade mais produtiva e sustentável. A metodologia MESMIS permite
adaptações e novas avaliações quanto aos parâmetros de sustentabilidade, facilitando a participação
dos atores diretamente envolvidos com a produção. O método pode ser aplicado a outros
estabelecimentos semelhantes, além de ser possível adicionar e/ou remover indicadores e parâmetros
para melhor avaliar o empreendimento.
6.REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
BRASIL. Ministério do Trabalho. NR 31 - Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária
Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura. Brasília, 2005. Disponível em
<http://trabalho.gov.br/images/Documentos/SST/NR/NR31.pdf>
BRUNDTLAND, Gro Harlem et al. Nosso futuro comum. Rio de Janeiro: FGV, p. 172-182, 1991.
CÂNDIDO, G.A.; NÓBREGA, M.M.; FIGUEIREDO, M.T.M. E SOUTO MAIOR, M. M. Avaliação
da sustentabilidade de unidades de produção agroecológicas: um estudo comparativo dos métodos
IDEA e MESMIS. Ambiente & Sociedade. São Paulo v. XVIII, n. 3. p. 99-120. jul.-set. 2015

9

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

10

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

CAPORAL, F. R.; COSTABEBER, J. A. Agroecologia: enfoque científico e estratégico para apoiar
o desenvolvimento rural sustentável. Porto Alegre: EMATER/RSASCAR, 2002. (Série Programa de
Formação Técnico-Social da EMATER/RS. Sustentabilidade e Cidadania, texto 5).
CAPORAL, F. R.; COSTABEBER, J. A.; PAULUS, G. Agroecologia: uma ciência do campo da
complexidade/ (org)... – Brasília: 2009.
CARVALHO, J. H.; MUELBERT, B. Viveiros escavados de piscicultura na região da
cantuquiriguaçu. In: SEMINÁRIO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, 4.; JORNADA DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 4., 2014, Laranjeiras do Sul, PR. Anais... Laranjeiras do Sul: UFFS,
2014.
DEPONTI, C.M.; ECKERT, C.;AZAMBUJA, J.L.B. Estratégia para construção de indicadores para
avaliação da sustentabilidade e monitoramento de sistemas. Agroecologia e Desenvolvimento Rural
Sustentavel. Porto Alegre, v.3, n.4, 2002.
Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (FAPESPA). Estatísticas Municipais
Paraenses: Abaetetuba. Diretoria de Estatística e de Tecnologia e Gestão de Informação. Belém, 2016.
LÓPEZ-RIDAURA, S.; MASERA, O.; ASTIER, M. Evaluating the Sustainability of integrated
Peasantry Systems: The MESMIS Framework. Ileia Newsletter, Dez, p. 28–30, 2000.
MASERA, O.; ASTIER, M.; LÓPEZ-RIDAURA, S. Sustentabilidad y manejo de recursos
naturales: el marco de evaluación MESMIS. México: Mundi-Prensa, 1999.
NAZZARI, R.K.; BERTOLINI, G.R.F.; BRANDALISE, L. T.. Gestão Das Unidades Artesanais Na
Agricultura Familiar: Uma Experiência No Oeste Do Paraná. Cascavel: Edunioeste, 2007. p 163.
NUNES, J. S.; MARTINS, S. R.; BORBA, M. R.; MUELBERT, B. Sustentabilidade de
agroecossistemas familiares com produção de peixes na perspectiva agroecológica. Rev. Bras. De
Agroecologia, 1 2(4): p.275-286, 2017.
OSTRENSKY, A. Piscicultura: fundamentos e técnicas de manejo. Guaíba: Agropecuária, 1998.
RIBEIRO, P.A.P. COSTA, L.S. ROSA, P. V. Manejo alimentar em piscicultura convencional.
Revista Eletrônica Nutritime, artigo 109, v.7, n.2, p.1189- 1196, 2010.
SILVA, C.E. ALBUQUERQUE JUNIOR, R.L.C. MELO, C.M. MADI, R.R. Modelagem de
indicadores para avaliar a sustentabilidade da pesca artesanal do entorno da Floresta Nacional do
Ibura, nordeste do Brasil. Revista Ibero- Americana de Ciências Ambientais, V. 4, n.1, p.33- 44,
2013.
SOUZA, R. T. M.; MARTINS, S. R.; VERONA, L. A. F. Gestão ambiental de agroecossistemas
familiares mediante utilização do método MESMIS. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE
BRASILEIRA DE SISTEMAS DE PRODUÇÃO. 2012, Luziania, GO. Anais... Luziania: Sociedade
Brasileira de Sistemas de Produção, 2012. p 21.
VERONA, L. A. F. Avaliação de sustentabilidade em agroecossistemas de base familiar e em
transição agroecológica na região sul do Rio Grande do Sul. 2008. 191 f. Tese (Doutorado em
Ciências) – Programa de Pós-Graduação em Agronomia, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas,
RS, 2008.

10

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

1

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

DIAGNÓSTICO DA ATIVIDADE PESQUEIRA PRATICADA POR PESCADORES
FILIADOS A COLÔNIA DE PESCADORES Z-66, DO MUNICÍPIO DE CURUÁ-PA.
Jaciara da Costa Marinho1*; Charles Hanry Faria Júnior2.
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Pesqueiras nos Trópicos/UFAM. Professor da Universidade Federal do Oeste do Pará/UFOPA.

RESUMO: Na Amazônia, especificamente na região norte do estado do Pará, a pesca artesanal se
configura como uma atividade extrativista tradicional, empregada para subsistência e geração de
renda a partir da comercialização da produção nos centros urbanos regionais. Portanto, o
conhecimento da dinâmica dessa atividade é fundamental para entender os benefícios que
proporciona aos usuários diretos e aos pescadores artesanais. Nesse sentido, o presente trabalho tem
como objetivo apresentar um diagnóstico da pesca do município de Curuá-PA. As informações
obtidas foram fornecidas pela Colônia de Pescadores de Curuá (Z-66) e fazem parte dos Relatórios
de Exercício de Atividade Pesqueira (REAP's) dos anos de 2018 e 2019, declarados anualmente
pelos pescadores a partir da data do seu aniversário. Os dados foram analisados com técnicas da
estatística descritiva. Foram analisados 253 relatórios dos pescadores, onde predomina o gênero
masculino (66,4%). A idade dos pescadores observada variou de 23 a 60 anos, com média de 42,86
± 8,78 anos, que declaram trabalhar em regime de economia familiar (96,8%) e em regime de
parceria (3,2%). Explotam comercialmente de 50 a 580 kg/mês de peixes, o que resultou em uma
média de 333,24 ± 79,06 kg/pescado ao mês e uma produção total declarada de 428.354 kg/ano.
Levando em conta o número de pescadores filiados a colônia Z-66 e a quantidade de pescadores do
município que possuem Registro Geral da Pesca, a estimativa de produção pesqueira de Curuá é de
3.732 a 6.665 kg de peixes por ano. As capturas foram direcionadas a 29 etnoespécies (duas ou mais
espécies no mesmo gênero), com destaque para Leporinus sp., Myleus spp., Mylossoma spp.,
Osteoglossum bicirrhosum, Prochilodus nigricans e Schizodon spp., que correspondem a 51,6% da
produção capturada em ambientes de lagos e rios localizados no perímetro do município. Os
apetrechos de pesca empregados nas capturas foram as malhadeiras (89,7%), a linha de mão com
anzol (7,1%) e a tarrafa (3,2%), sendo a produção comercializada diretamente para os consumidores
(86,9%) ou intermediários (13,1%). No processo de captura, pescam entre os meses de abril a
outubro, e a cada mês dedicam entre 12 a 16 dias na pesca, com média de 12,53 ± 1,37 dias, o que
resulta em uma captura por unidade de esforço estimado em média de 26,99 ± 6,86 kg/pescador/dia.
A comercialização da produção viabiliza uma receita de R$ 150,00 a R$ 2.455,00 mensal, com
média de R$ 1.235,37 ± 357,93/mês. Com base no salário mínimo para o ano de 2018, 42
pescadores podem ter obtido receita inferior a um salário mínimo mensal, 196 entre 1 e 2 salários
mínimos e 15 acima de 2 salários mínimos mensais no período estudado. Esses resultados são
referenciais para a pesca no município de Curuá e podem auxiliar na gestão do uso dos recursos
pesqueiros.
Palavras-chave: Produção declarada; Pesca artesanal; Baixo Amazonas.
ABSTRAT: In the Amazon, specifically in the northern region of the state of Pará, artisanal fishing
is configured as a traditional extractive activity, used for subsistence and income generation from
the commercialization of production in regional urban centers. Therefore, knowledge of the
dynamics of this activity is fundamental to understand the benefits it provides to direct users and
artisanal fishers. In this sense, this work has as objective to a diagnosis of fishing in the city of
Curuá-PA. The information obtained was provided by the Curuá Fishermen's Colony (Z-66) and is
part of the Fishery Activity Exercise Reports (REAP's) from the years 2018 and 2019, declared
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annually by the fishermen from the date of their birthday. Data were analyzed using descriptive
statistic technique. Were analyzed 253 fishermen reports, where the male gender predominates
(66,4%). The age of the fishermen varied was from 23 to 60 years old, with an average of 42,86 ±
8,78 years, who declare working in family economy regime (96,8%) and in parnership regime
(3,2%). They commercially exploit of 50 to 580 kg/month of fishs, resulting in an average of 333,24
± 79,06 kg/fishs per month and a declared total production of 428.354 kg / year. Considering the
number of fishermen ffiliated with the Z-66 colony and the number of fishermen in the municipality
who have the General Fisherie Register, Curuá's estimated fishery production is 3.732 to 6.665 kg
of fishs per year. Catches were directed to 29 ethnospecies (two or more species of the same genus),
with spotlight for Leporinus sp., Myleus spp., Mylossoma spp., Osteoglossum bicirrhosum,
Prochilodus nigricans and Schizodon spp. which corresponds to 51,6% of the production captured
in lakes and river environments located in the perimeter of the municipality. The most commonly
used fishing gears used in the catch was gillnet (89,7%), line of hand with fish hook (7,1%) and the
tarrafa (3,2%), with production being sold directly to consumers (86,9%) or intermediates (13,1%).
In the capture process, they fish in between the months from April to October, and each month they
devote between 12 to 16 days in fishing, with an average of 12,53 ± 1,37 days, resulting in an
estimated catch per unit of effort in average of 26,99 ± 6,86 kg/fisherman/day. The
commercialization of the production allow a revenue of R$ 150,00 to R$ 2.455,00 monthly, with an
average of R$ 1.235,37 ± 357,93/month. Based on the minimum wage for the year 2018, 42
fishermen may have earned less than one minimum monthly wage, 196 between 1 and 2 minimum
wages and 15 above 2 monthly minimum wages in the period studied. These results are referential
for fishing in the municipality of Curuá and may help in managing the use of fishing resources.
Key words: Declared production; Artisanal fishing; Low Amazon.

1- INTRODUÇÃO
O histórico da pesca na Amazônia remete ao período pré-colonial, quando as populações
indígenas se beneficiavam do produto da pesca como uma de suas principais fontes de subsistência
e quando o arco e a flecha se destacavam como principal aparelho de captura (SMITH, 1979). A
partir da segunda metade do século XX, em decorrência da crise da borracha e da juta (produtos que
movimentavam a economia amazônica), aliada ao aumento da demanda de pescado resultante do
crescimento demográfico nos grandes centros urbanos, a pesca se consolidou como importante
atividade fornecedora de proteína de origem animal, gerando emprego e renda na região (ISAAC e
BARTHEM, 1995; RUFFINO, 2005).
Na Amazônia, especificamente na região norte do estado do Pará, a pesca artesanal se
configura como uma atividade extrativista tradicional, empregada tanto para subsistência quanto
para a comercialização da produção nos centros urbanos regionais. Essa região abriga uma grande
diversidade íctia e viabiliza a explotação de um grande quantitativo de pescado, resultado do
emprego de multitécnicas de capturas adaptadas ao longo do tempo, de acordo com a necessidade e
objetivo da pesca (FURTADO, 1993; FREITAS e RIVAS, 2006; BORCEM et al., 2011, SILVA et
al., 2012; COSTA et al., 2013).
O resultado da pesca, o pescado, é considerado a principal fonte proteica empregada na
alimentação das populações ribeirinhas amazônicas, sendo o consumo direto estimado em mais de
400g/dia (CERDEIRA et al., 1997; BATISTA et al., 1998; BRAGA et al., 2008). Além disto,
exerce uma importância não apenas por ser uma fonte de alimento, mas também pela
representatividade social e cultural, com expressiva comercialização do produto em âmbito
municipal e regional. Desta forma, a pesca está ligada ao setor produtivo primário também como
fonte de emprego e renda, além de fornecer um alimento de boa qualidade nutricional para as
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populações de baixo poder aquisitivo (SANTOS e SANTOS, 2005; INOMATA e FREITAS, 2015;
COELHO et al., 2017).
A compreensão dessa atividade na Amazônia brasileira ainda representa um desafio,
sobretudo, quanto aos aspectos da gestão dos recursos pesqueiros e a definição de políticas de
manejo devido as lacunas de informações, o que dificultam a avaliação dos benefícios e impactos da
pesca, tendo em vista a conservação dos recursos pesqueiros (RUFFINO, 2004; BATISTA et al.,
2012; ESPÍRITO-SANTO e ISAAC, 2012).
Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo apresentar um diagnóstico da atividade
pesqueira do município de Curuá-PA, levando em consideração a grande escassez de informações
socioeconômicas da pesca, que podem auxiliar no desenvolvimento de estratégias de manejo e
gestão.
2- MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Área de estudo
O estudo foi realizado na Colônia de Pescadores (Z-66), localizada na rua Nova de Santana,
Centro, S/N, no município de Curuá/PA, mesorregião do Baixo Amazonas, pertencente a
microrregião de Santarém (Latitude 1°53’17” Sul e longitude 55°10’11” Oeste), onde residem
12.254 habitantes, distribuídos em uma área de 1431 km2 (IBGE, 2017).

Figura 1. Mapa de localização do município de Curuá/PA. Fonte: Júnior Miranda e Jaciara Marinho (2019).

2.2 Coleta e análise dos dados
Os dados foram obtidos com a colaboração da Colônia de Pescadores de Curuá (Z-66), que
possibilitou a compilação dos dados contidos nos Relatórios de Exercício de Atividade Pesqueira
(REAP's) dos anos de 2018 e 2019, que são declarados anualmente pelos pescadores a partir da data
do seu aniversário. Nos relatórios foram selecionadas as informações socioeconômicas do pescador,
forma de atuação na pesca, espécies capturadas, produção por espécie, apetrecho utilizado,
ambiente de pesca, tempo gasto nas expedições de pesca, valor de comercialização e destino da
produção.
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Os dados foram armazenados em planilhas eletrônicas do Software Excel 2013 para Windows
e analisados com técnicas da estatística descritiva (ZAR, 1999). A determinação da captura por
unidade de esforço (CPUE) foi realizada segundo a metodologia descrita por Petrere Jr. (1978).
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO

Frequência absoluta

A Colônia de Pescadores do município de Curuá (Z-66) possui 1.400 pescadores
cadastrados, porém se estima que atuem no município cerca de 2.500 pescadores que possuem o
Registro Geral da Pesca (RGP). Desse montante, foram analisados 253 REAP's de pescadores
filiados a Colônia Z-66.
Nesse universo amostral predomina a participação masculina (66,4%), uma característica da
atividade, como observado por Santos et al. (2018) no município de Viseu-PA. Esse predomínio é
resultante da faina exigida na atividade, que demanda esforço físico, além de sujeitar o pescador aos
perigos relacionados à saúde e segurança, fatores que podem estar limitando uma maior
participação das mulheres, porém elas participam indiretamente na atividade executando o
beneficiamento do pescado e auxiliando na manutenção ou confecção de apetrechos de pesca
(SANTOS et al., 2011).
A partir da data de nascimento dos pescadores contidos nos REAP's, foi observada que a
idade dos pescadores vinculados a Z-66 varia de 23 a 60 anos com média de 42,86 ± 8,78 anos. Um
estudo por intervalo de classe de idade confirma o resultado expresso na média de idade dos
pescadores e evidencia que a atividade de pesca está sendo desenvolvida por pescadores mais
experientes, com pouca participação dos jovens (Figura 2).
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Figura 2. Faixa etária dos pescadores filiados a Z-66. Fonte: Autores (2019).

Estudos realizados no lago Juá, distrito do Arapixuna e comunidade Surucuá, em Santarém e
na Vila Flexal no município de Óbidos (SILVA e BRAGA, 2016; BRELAZ et al., 2018; CAMPOS,
2018; CORRÊA et al., 2018) apresentaram resultados semelhantes, o que sinaliza que as novas
gerações tendem a buscar a inserção em outras atividades laborais, ficando a pesca como opção para
os que gostam da atividade, os que desejam permanecer residindo em áreas rurais ou, que não
possuem qualificação para buscar outras fontes de renda devido as dificuldades de acesso à
educação e, a necessidade de ter iniciado seu aprendizado na pesca desde muito jovens, motivador
mais comum em relatos de pescadores mais experientes na atividade pesqueira. Portanto, essa
mudança pode resultar do maior acesso que as novas gerações têm em ingressar nas escolas, se
qualificar e exercer uma profissão com melhor remuneração, situação que pode levar à
desvalorização da atividade, como apontado por Zacardi et al. (2014). Além disso, é comum no
relato dos pescadores, o desejo de que seus filhos possam estudar para que exerçam atividades fora
da pesca.
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Os pescadores de Curuá praticam a pesca no regime de economia familiar (96,8%), onde
participa um membro da família ou em regime de parceria (3,2%), quando o pescador conta com a
participação de uma pessoa externa a família. No estudo realizado por Lima et al. (2012), nesta
atividade é frequente a participação de outros membros da família, geralmente a esposa ou o filho,
que é remunerada a partir da divisão do lucro, visto que todos dependem financeiramente da
atividade.
Os dados contidos nos REAP's demonstram que os pescadores explotaram comercialmente
de 50 a 580 kg/mês ao longo de 8 meses de trabalho entre os anos de 2018 a 2019, o que indica que
durante o período de defeso passam 4 meses sem pescar. Esse montante resulta em média 333,24 ±
79,06 kg/pescador a cada mês.
A somatória da produção anual total declarada foi de 428.354 kg de peixes para o universo
de pescadores estudados, porém a partir dessas informações e tomando por base a quantidade de
pescadores filiados a Z-66 (1.400) e os atuando no município com RGP (2.500), se estima que são
produzido anualmente de 3.732 a 6.665 kg de peixes em Curuá.
As capturas se direcionaram a 29 etnoespécies (duas ou mais espécies no mesmo gênero),
com destaque para Leporinus sp., Myleus spp., Mylossoma spp., Osteoglossum bicirrhosum,
Prochilodus nigricans e Schizodon spp., que correspondem a 51,6% da produção capturada no Lago
Tucunaré, Lago do Jauari, Lago do Curuá e no Rio Amazonas, de acordo com a variação sazonal do
nível das águas. São comercializadas a preços diferenciados, de acordo com a espécie, ao preço de
R$ 1,00 a R$ 8,00/kg (Tabela 1).
Tabela 1. Percentual de captura e valor de comercialização por etnoespécies explotada por pescador da Z-66.
Etnoespécies

Nome científico

Acará
Acará-açu
Acari-bodó
Aracu
Aracu
Aruanã
Barbado
Branquinha
Branquinha
Branquinha
Curimatã
Dourada
Filhote
Jaraqui escama fina
Jaraqui escama grossa
Jatuarana
Jatuarana
Jatuarana
Mapará
Matrinxã
Pacu
Pacu
Pescada
Piaba
Piramutaba
Pirapitinga
Surubim
Tambaqui
Tucunaré

Geophagus spp.
Astronotus ocelatus
Liposarcus pardalis
Leporinus sp.
Schizodon spp.
Osteoglossum bicirrhosum
Pirinampus pirinampu
Curimata amazonica
Curimata latior
Curimata inornata
Prochilodus nigricans
Brachyplatystoma rousseauxii
Brachyplatystoma filamentosum
Semaprochilodus insignis
Semaprochilodus taeniurus
Argonectes scapularis
Hemiodopsis argenteus
Hemiodus unimaculatus
Hipophthalmus marginatus
Brycon amazonicus
Myleus spp.
Mylossoma spp.
Plagioscion squamosissimus
Leporinus piapara
Brachyplatystoma vaillantii
Piaractus brachypomus
Pseudoplatystoma spp.
Colossoma macropomum
Cichla temensis

% de
quantidade mês
0,07
2,29
0,12
10,34
10,27
0,76
0,06
3,12
3,12
3,12
10,56
0,56
0,06
0,21
0,34
0,57
0,77
0,63
7,31
0,14
10,21
10,21
3,60
0,38
0,72
1,17
3,64
5,45
6,95

Preço
mínimo/kg
R$ 3,50
R$ 1,20
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,80
R$ 2,00
R$ 1,50
R$ 1,50
R$ 1,50
R$ 2,00
R$ 5,00
R$ 5,00
R$ 4,00
R$ 2,50
R$ 4,00
R$ 1,00
R$ 3,00
R$ 1,00
R$ 3,00
R$ 1,50
R$ 1,50
R$ 1,00
R$ 1,00
R$ 1,20
R$ 2,00
R$ 3,00
R$ 3,00
R$ 3,00

Preço
máximo/kg
R$ 3,50
R$ 6,00
R$ 1,00
R$ 5,00
R$ 5,00
R$ 4,00
R$ 2,00
R$ 5,00
R$ 5,00
R$ 5,00
R$ 8,00
R$ 8,00
R$ 5,00
R$ 5,00
R$ 5,00
R$ 7,00
R$ 7,00
R$ 7,00
R$ 5,00
R$ 5,00
R$ 6,00
R$ 6,00
R$ 6,00
R$ 2,00
R$ 1,50
R$ 8,00
R$ 8,00
R$ 8,00
R$ 8,00

Preço médio ±
DesPad/kg
R$ 3,50 ± 0,00
R$ 3,51 ± 1,04
R$ 1,00 ± 0,00
R$ 2,93 ± 0,76
R$ 2,93 ± 0,76
R$ 3,39 ± 0,78
R$ 2,00 ± 0,00
R$ 3,04 ± 0,70
R$ 3,02 ± 0,71
R$ 3,04 ± 0,70
R$ 4,65 ± 0,91
R$ 5,63 ± 1,06
R$ 5,00 ± 0,00
R$ 4,67 ± 0,58
R$ 3,50 ± 1,00
R$ 4,78 ± 0,97
R$ 4,25 ± 1,42
R$ 4,60 ± 1,07
R$ 1,91 ± 0,50
R$ 4,00 ± 1,41
R$ 3,16 ± 0,76
R$ 3,16 ± 0,76
R$ 3,36 ± 1,01
R$ 1,43 ± 0,43
R$ 1,33 ± 0,13
R$ 4,76 ± 1,52
R$ 5,35 ± 1,11
R$ 6,11 ± 1,36
R$ 5,84 ± 1,22

Os pescadores declaram utilizar nas capturas a malhadeira (89,7%), a linha de mão com
anzol (7,1%) e a tarrafa (3,2%), direcionando a produção comercializada para os consumidores
(86,9%), moradores das comunidades de origem dos pescadores e da cidade de Curuá ou para
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intermediários (13,1%), atravessadores que têm pontos de comercialização na cidade de Curuá,
além das geleiras (barco de pesca comprador) que destinam a produção principalmente ao
município de Santarém.
O pulso unimodal de flutuação no nível das águas, característico da Região Amazônica
(JUNK et al., 1989), influencia na distribuição dos organismos aquáticos nos diferentes ambientes.
Segundo Barthem e Fabré (2004), Cardoso e Freitas (2007), os ambientes de florestas alagadas,
como se denominam as áreas de vegetação periodicamente inundadas pelas águas brancas, com
exceção dos ambientes de lagos, são os ambientes de pesca mais procurados durante a enchente e
principalmente durante a cheia, uma vez que é nesse período em que as águas atingem seu nível
máximo, havendo o domínio do ambiente aquático sobre a planície de inundação, e quando os
peixes se dispersam a procura de refúgio e alimentação entre a vegetação inundada. Os pescadores
detêm conhecimento tradicional sobre o comportamento dos peixes nesses ambientes e buscam
executar a pesca próxima as áreas de alimentação, utilizando apetrechos de pesca de acordo com o
ambiente e espécie alvo.
O uso das malhadeiras é um fator predominante nas pescarias amazônicas, por ser
considerada um instrumento de fácil uso, baixo custo e, dependendo do local de pesca e a espécie
alvo, permitir a realização de outras atividades produtivas, como a agricultura ou realizar o uso de
outro aparelho de pesca, enquanto a malhadeira esta afixada em um determinado ponto do ambiente
aquático (BRELAZ et al., 2018; LAURIDO e BRAGA, 2018). Na composição das capturas, a
maior participação no desembarque das etnoespécies de pacu e aracu são marcantes na região pelo
fato de ocorrerem em grandes cardumes, ter sua ecologia conhecida pelos pescadores e ter boa
aceitação pela população (LIMA et al., 2016; SILVA e BRAGA, 2016; CORRÊA et al., 2018;
LOPES e FREITAS, 2018), porém, o direcionamento da pesca, difere dos resultados obtidos por
Zacardi et al. (2014), onde 80,0% dos pescadores da comunidade de Miritituba, município de
Itaituba, comercializam sua produção para os atravessadores, enquanto os pescadores de Curuá
direcionam suas capturas principalmente para os consumidores.
Como relatado anteriormente, no período de defeso (15 de novembro a 15 de março),
estabelecido com base no ciclo reprodutivo das espécies reofílicas (ZACARDI et al., 2015), não há
registros de capturas nos REAP's, uma vez que os pescadores relatam praticar a atividade de pesca
entre os meses de abril a outubro, desse modo indicando respeitar o período de defeso.
Nos meses que atuam na pesca, dedicam entre 12 a 16 dias nas pescarias, sem dados
quantitativos da duração de cada viagem ou de diferença entre períodos sazonais, dessa forma,
resultando em uma média de 12,53 ± 1,37 dias pescando a cada mês. Assim, com base na produção
individual declarada e do número de dias dedicados a pesca, foi estimada uma captura por unidade
de esforço (CPUE) mínima de 4,17 kg/pescador/dia, máxima de 48,33 kg/pescador/dia e média de
26,99 ± 6,86 kg/pescador/dia. Em termos comparativos aos resultados de pescarias descritas para a
Região Amazônica (Benjamin Constant, Humaitá, Iranduba, Manicoré e Parintins, no estado do
Amazonas, bem como em Alenquer e Óbidos, estado do Pará e Manuel Urbano no Acre), o valor
mínimo determinado para a CPUE dos pescadores filiados a Z-66 são inferiores, porém tanto o
valor máximo como médio estão entre os referenciados para a região (CARDOSO e FREITAS,
2007; SILVA e CARDOSO, 2014; LIMA et al., 2016; OVIEDO, 2017; BRELAZ, et al., 2018;
LAURIDO e BRAGA, 2018; LOPES e FREITAS, 2018), uma medida de produtividade para as
pescarias realizadas por pescadores de pequeno porte.
A comercialização da produção viabilizou uma receita total de R$ 314.294,00 ao longo dos
8 meses de pesca, o que representa uma receita mínima de R$ 150,00, máxima de R$ 2.455,00 e
média de R$ 1.235,37 ± 357,93/mês por pescador. Tomando como base o salário mínimo para o ano
de 2018 (Decreto 9.255/2017), correspondente a R$ 954,00, foi observado que 42 pescadores
podem ter obtido receita inferior a um salário mínimo mensal, 196 entre 1 e 2 salários mínimos e 15
acima de 2 salários mínimos mensais no período estudado. Essa amplitude na renda, bem como a
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remuneração em torno de um salário mínimo mensal é uma característica das pescarias realizadas
por pescadores de pequena escala, que geralmente atuam no regime de parceria em canoas
motorizadas, com baixa autonomia e capacidade de armazenamento da produção (ZACARDI et al.,
2014; LIMA et al., 2016; CARDOSO e FARIA-JUNIOR, 2017; SOUSA et al., 2017; RABELO et
al., 2017).
4- CONCLUSÃO
Entre os pescadores filiados a Z-66 predomina a participação masculina, com idade média
elevada e pouca participação de jovens, o que aponta para a desvalorização da atividade pesqueira.
Na faina da pesca, a mão de obra familiar é a mais empregada, mantendo o rendimento da
pesca em benefício familiar, uma vez que a maioria dos pescadores aufere receita entre 1 e 2
salários mínimos mensal.
A produção pesqueira é direcionada para etnoespécies diversas, estimada em mais de 3
toneladas anuais, direcionada sobretudo para a população do município. Entre as espécies
exploradas predominam os peixes de escama, capturados com malhadeiras, sendo estimada uma
CPUE média ajustada aos padrões observados para a pesca de pequena escala na Amazônia, o que
mostra o potencial pesqueiro do município.
Os resultados obtidos demostram a importância do pescado no município de Curuá, sendo um
dos principais recursos explorados para subsistência e comercialização. O conhecimento gerado
sobre aspectos sociais envolvendo a prática pesqueira na região estudada, e com os dados obtidos
podem subsidiar o gerenciamento dos recursos pesqueiros, garantindo a sua sustentabilidade.
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ASPECTOS INFRAESTRUTURAIS E TECNOLÓGICOS DE ABATEDOUROS
FRIGORÍFICOS DE PESCADO VOLTADOS AO BENEFICIAMENTO DE
CARANGUEJO-UÇÁ NO ESTADO DO PARÁ
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RESUMO: O caranguejo-uçá Ucides cordatus representa um dos principais recursos pesqueiros do
litoral do estado do Pará, visto que é responsável pela geração de trabalho e renda para um
contingente significativo de pessoas. A comercialização deste crustáceo pode acontecer com os
indivíduos ainda vivos ou na forma beneficiada, como carne ou patas de caranguejo congeladas.
Neste contexto, o município de Bragança sedia todos os abatedouros frigoríficos de pescado
voltados ao beneficiamento de caranguejo-uçá no território paraense, o que totaliza três
estabelecimentos. Esses empreendimentos apresentam selo de aprovação do Serviço de Inspeção
Estadual (S.I.E) e são caracterizados como estabelecimentos processadores de produtos artesanais
comestíveis pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ), tendo sua
escala de produção limitada à 150 kg de produto por dia. O objetivo deste estudo foi caracterizar
aspectos infraestruturais e tecnológicos de abatedouros frigoríficos de pescado voltados ao
beneficiamento de caranguejo-uçá no estado do Pará. No período de janeiro a agosto de 2019,
foram efetuadas medições da estrutura física e observações de campo nas três iniciativas, visando
caracterizar as plantas industriais e os fluxogramas de processamento dos produtos. Constatou-se
que os três estabelecimentos possuem a mesma configuração de planta, inclusive com dimensões
similares nas áreas destinadas ao beneficiamento, mas apenas duas encontravam-se em operação, a
Filé do Mangue e a Milly Pescados. Desta forma, as seguintes dimensões foram aferidas: Recepção
(22,1 m2); Abate (5,4 m²); Cozimento (9,3 m²); Salão de beneficiamento (49,4 m2); Estocagem
(16,5 m2); e o Depósito de gelo e matéria-prima (43,5 m2). O setor administrativo era composto de:
Cozinha (17,2 m2); Escritório (18,8 m2); Refeitório (15,5 m2); Vestiário (4 m2); e Depósito de
utensílios (3,7 m2). O fluxograma operacional das duas empresas em funcionamento apresentava as
seguintes etapas: Recepção; Abate; Lavagem; Cozimento; Retirada da carne; Inspeção; Embalagem;
Congelamento; e Expedição. Atualmente, cada estabelecimento processa cerca de 3.000
caranguejos por dia para obtenção de 150 kg de produto distribuído entre carne e patas, com um
rendimento de 30 a 40 indivíduos para cada kg de carne e cerca de 120 caranguejos para cada kg de
patas. Ambas as empresas contam com 43 funcionários e funcionam cerca de quatro dias por
semana. Concluiu-se que os empreendimentos analisados atendem satisfatoriamente todas as
exigências da Portaria ADEPARÁ n° 159 de 31 de janeiro de 2014, que dispõe sobre o
Regulamento de Identidade Técnica e Qualidade Higiênico-Sanitária de carne e patas de caranguejo
congeladas, comercializando seus produtos em vários municípios paraenses e apresentando
demanda crescente. Contudo, um aumento na escala de produção ou a venda para outros estados
brasileiros, obrigaria significativas adequações em termos de layout e fluxograma operacional.
Palavras-chave: Carne de caranguejo; Produto artesanal; Tecnologia do pescado; Ucides cordatus.
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RESPOSTAS DA BIOQUÍMICA PLASMÁTICA SOBRE DIETAS COM L-LISINA EM
JUVENIS DE TAMBAQUI Colossoma macropomum
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RESUMO: Um dos constituintes sanguíneos é o plasma, esse apresenta compostos bioquímicos
que respondem a alterações ocasionadas na dieta. Esse trabalho teve por objetivo verificar o
comportamento da bioquímica plasmática de juvenis de tambaqui C. macropomum nutridos com
níveis de L-lisina 0,0 %, 0,4 %, 0,8 %, 1,2 %, 1,6 % e 2,0 %. Os animais foram alimentados com
dietas contendo L-lisina 0,0 %, 0,4 %, 0,8 %, 1,2 %, 1,6 % e 2,0 %, respectivamente, 0,44, 0,84,
1,24, 1,64, 2,04 e 2,44 % de lisina total, foram pesados e medidos afim de se obter a biometria. O
sangue dos peixes foi coletado nos períodos inicial e final (90 dias) por punção de veia caudal. O
plasma sanguíneo foi separado por centrifugação, posteriormente foi determinado os valores de
proteínas totais, glicose, colesterol e triglicerídeos em aparelho de espectrofotômetro com o uso de
kits enzimáticos LabTest. As variáveis foram validadas por Análise de Variância (ANOVA) e teste
de Tukey (p<0,05). Os peixes apresentaram peso inicial nas dietas variando entre 31,0 g a 38,0 g
não sendo observada diferenças estatísticas. Para o peso final a variação encontrada foi de 58,1 g a
80,7 g, sendo encontradas diferenças estatísticas nos níveis de 1,2 % e 2,0 % de L-lisina. No
comprimento final foram encontradas diferenças estatísticas nos níveis de 1,2 % e 2,0 % em relação
ao nível de 0,0 %. Os peixes dos níveis 0,4 %, 1,2 % e 2,0 % de L-lisina e os peixes do período
inicial apresentaram as maiores concentrações de colesterol e não se diferenciaram entre si,
enquanto os níveis de L-lisina 0,0 %, 0,8 % e 1,6 % expressaram teores menores. A concentração
proteica do plasma do sangue dos peixes do período inicial se diferenciou apenas no nível de 2,0 %
de L-lisina, sendo superado por este, os triglicerídeos e a glicose não mostraram diferença entre os
tratamentos investigados (p>0,05). Os juvenis de tambaqui analizados apresentaram teores de
colesterol normais ou elevados. A concentração de proteínas totais no sangue dos juvenis de
tambaqui nutridos com 1,2% de L-lisina aumentou cerca de 56,8 % em relação a dos peixes não
alimentados com dietas experimentais, enquanto a concentração de proteínas entre os peixes que
receberam dietas experimentais não expressou diferença na ANOVA. Porém, por observação, o
maior teor de proteína (7,35 g.dL-1) foi notado perante adição de L-lisina. Conclui-se que os níveis
de L-lisina adicionados nas dietas participaram de modo efetivo da obtenção e absorção de proteína
até o nível da exigência nutricional, que propiciou o melhor crescimento dos peixes observado no
nível de L-lisina 1,2%.
Palavras-chave: plasma, aminoácido, dieta.
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RESUMO: Os ritmos circadianos apresentam forte influência na organização temporal dos seres
vivos. Esses ritmos são capazes de sincronizar diversas funções fisiológicas em peixes ao longo de
um ciclo de 24 horas. Fatores como, espécie, estresse, temperatura, fotoperíodo, estado nutricional e
a idade podem interferir nos parâmetros sanguíneos dos peixes. Diante do exposto, a avaliação dos
parâmetros hematológicos relacionados a cronobiologia é de grande importância, pois grande
parcela dos indivíduos tem suas ações controladas pelas variações ambientais. O objetivo do
presente trabalho foi caracterizar o ritmo do eritrograma em fêmeas de tambaqui com diferentes
pesos provenientes da Estação de Aquicultura da Fazenda Experimental da UFAM (FAEXP).
Foram coletados 18 espécimes com o uso de rede de arrasto, distribuídos em três tratamentos:
grandes- 12,8±1,5 kg, médios- 6,7±0,9 kg e pequenos- 2,7±0,6 kg, com seis repetições para cada.
Após a captura, os animais foram anestesiados com eugenol (0,2 g/L), sendo realizada a coleta de
sangue por punção caudal em seis períodos diferentes: 0, 4, 8, 12, 16 e 20 horas. Foram avaliados os
seguintes parâmetros hematológicos: hematócrito (Htc), número de eritrócitos (RBC), concentração
de hemoglobina (Hb) e os índices hematimétricos (Volume Corpuscular Médio- VCM,
Hemoglobina Corpuscular Média- HCM e a Concentração de Hemoglobina Corpuscular MédiaCHCM). Foram apresentadas diferenças estatísticas significativas para o peso corporal entre os três
tratamentos (Kruskal-Wallis, p<0,001). O Htc, RBC, e os índices hematimétricos não apresentaram
variação circadiana significativa em cada tratamento (ANOVA de duas vias, p>0,15). No entanto, a
Hb apresentou uma redução ao longo do tempo de observação em todos os tratamentos
experimentais (ANOVA de duas vias, p<0,05), podendo indicar menor demanda energética das
reprodutoras de tambaqui. Essa resposta foi independente do peso dos animais (ANOVA de duas
vias, p>0,05), o que permite concluir que a idade não afeta o perfil diário dos parâmetros
hematológicos. Assim, esses resultados indicam que o eritrograma não tem relação direta com o
tamanho, indicando que as fêmeas estão em condição de saúde semelhante e que, portanto, podem
ser utilizadas para a reprodução em diferentes idades.
Palavras-chave: ritmo circadiano, hematologia, peixes
Apoio: CNPq
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EFEITO DA SUPLEMENTAÇÃO DO CLORETO DE SÓDIO EM RAÇÕES USADAS NA
ALIMENTAÇÃO DO CAMARÃO DO PACÍFICO, Penaeus vannamei, CULTIVADO EM
ÁGUAS OLIGOHALINAS.
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RESUMO: Comparada a outros países, a carcinicultura brasileira tem tido um desenvolvimento
moderado, ocupando uma área inferior a 30.000 hectares. No entanto, nos últimos anos, a produção
de camarão tem acelerado na região Nordeste, devido ao aumento da demanda interna e melhoria
dos processos tecnológicos. Esta região é responsável por cerca de 97% da produção nacional de
camarão. O cultivo de Penaeus vannamei em águas de baixa salinidade tem sido um
desenvolvimento recente em alguns municípios do Estado do Ceará. Contudo, ainda existe pouca
informação sobre a composição iônica dessas águas para o cultivo de camarão marinho. O objetivo
deste estudo foi investigar os efeitos da suplementação de NaCl em dietas no crescimento,
sobrevivência, osmolalidade da hemolinfa e contagem total de hemócitos de P. vannamei. Este
estudo abordou duas questões. No experimento1, juvenis de P. vannamei, cultivados em águas
oligohalinas, em fase de intermuda com peso variando entre 5 a 20 g, foram utilizados para a
determinação da osmolalidade da hemolinfa, não tendo sido influenciada pelo aumento do peso dos
indivíduos. Após aclimatação em água do mar (35 PPT), a osmolalidade da hemolinfa foi avaliada
em juvenis de camarão com peso entre 5-20 g, tendo sido incrementada com a salinidade da água do
mar (35 PPT), variando de 661,0 ± 25,2 mOsm/kg (D1) a 916,9 ± 40,1 mOsm/kg (D4). No
experimento 2, juvenis de P. vannamei cultivados em águas oligohalinas (0,3-0,5 PPT) foram
distribuídos em cinco tratamentos (D1, D2, D3, D4 e D5), com quatro repetições. Os camarões
foram distribuídos em 20 tanques,com uma densidade inicial de 25 camarões por tanque. As dietas
utilizadas na alimentação dos camarões, D1, D2, D3, D4 e D5, consistiram de uma dieta basal
suplementada com 0 g/kg, 5 g/kg, 10 g/kg, 20 g/kg e 40 g/kg de NaCl, respectivamente. Após 22
dias, os parâmetros de sobrevivência, peso final, as taxas específicas de crescimento (SGR) e taxa
de crescimento absoluto (TCA) apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos. A
sobrevivência, peso final, taxa crescimento específico (TCE) e taxa de crescimento absoluto (TCA)
variaram de 27,0 ± 1,5 a 67,0 ± 3,50%, 11,8 ± 0,2 a 12,7 ± 0,2 g, 1,1 ± 0,1 a 1,5 ± 0,1%/dia e 0,8 ±
0,1 a 1,1± 0,1 g/camarão/semana, respectivamente. No entanto, não houve diferenças significativas
na osmolalidade da hemolinfa e contagem total de hemócitos dos juvenis de camarão distribuídos
nos cinco grupos (D1, D2, D3, D4 e D5).
Palavras-chave: Fazenda de camarão; água de baixa salinidade; modificação da dieta; osmolalidade
da hemolinfa.
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ABSTRACT: Compared with other countries, the Brazilian shrimp aquaculture had a moderate
development occupying an area of less than 30,000 hectares. However, shrimp production has
accelerated in Northeast region in recent years, due to increasing domestic demand and
improvements in farming technology. This Region is responsible for around 97% of the national
shrimp production. The inland farming of Penaeus vannamei in low-salinity waters is a recent
development in some municipalities in the state of Ceará. However, there is little information
pertaining to the suitability of waters with various ionic compositions for shrimp culture. The
purpose of this study was to investigate the effects of dietary supplements of NaCl on growth,
survival, haemolymph osmolality and total hemocyte count of P. vannamei. This study addressed
two questions. In trial 1, earthen pond-reared P. vannamei at intermoult stages and ranging from 5
to 20 g were sampled at intervals for determination of haemolymph osmolality. Haemolymph
osmolality was not influenced by the increased weight of shrimp. Haemolymph osmolality of
juveniles shrimp (5-20 g) were then evaluated 24 h after they had been transferred from pond water
(0.5 PPT) to the seawater (35 PPT). Shrimp haemolymph osmolality increased with external salinity
and ranged from 661.0 ± 25.2 mOsm/kg (D1) and 916.9 ± 40.1 mOsm/kg (D4). In trial 2, juveniles
of P. vannamei reared in low-salinity water (0.3-0.5 PPT) were distributed into five groups (control,
D1, and treatments, D2, D3, D4 e D5) with four replicates. All shrimps were completely
randomised stocked into 20 tanks at an initial density of 25 shrimps per tank. Diets for the control
(D1), D2, D3, D4and D5 groups consisted of the basal diet supplemented with 0 g/kg, 5 g/kg, 10
g/kg, 20 g/kg,and 40 g/kg of NaCl respectively. After 22 days, differences in survival, final weight,
specific growth rates (SGR) and absolute growth rate (AGR) among treatments were significant.
Survival, final weight, specific growth rates (SGR) and absolute growth rate (AGR) ranged from
27.0 ± 1.5 to 67.0 ± 3.50%, 11.8 ± 0.2 to 12.7 ± 0.2 g, 1.1 ± 0.1 to 1.5 ± 0.1%/day and 0.8 ± 0.1 to
1.1 ± 0.1 g/shrimp/day, respectively. However, there were no significant trends in haemolymph
osmolality and total hemocyte count of shrimp juveniles distributed into five groups (control, D1,
and treatments, D2, D3, D4 e D5).
Key words: Shrimp Farm; low salinity water; dietary modification; haemolymph osmolality.
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1- INTRODUÇÃO
Crustáceos habitam inúmeros ambientes com diferentes salinidades que incluem água doce,
salobra e salgada. Esse comportamento, muitas vezes, exige dos crustáceos a capacidade de regular
os osmólitos na hemolinfa em relação ao ambiente em que vivem, para controlar a pressão osmótica
da hemolinfa (CHARMANTIER et al., 2009).
A capacidade de regulação osmótica dos crustáceos permite que eles possam habitar com
sucesso um determinado ambiente (FREIRE et al, 2008; CHARMANTIER et al, 2009). Portanto, a
salinidade é um dos mais importantes fatores abióticos, sendo capaz de influenciar tanto na
distribuição como na abundância de crustáceos, mas também na sua fisiologia e bem-estar.
Devido à importância da osmorregulação nos crustáceos, um número considerável de artigos
científicos tem sido dedicado a este tema, reforçando a compreensão deste processo
(CHARMANTIER et al., 1989; LIGNOT et al., 2000; TOWLE e WEIHRAUCH, 2001; LUCU e
TOWLE, 2003; FREIRE et al, 2008).
As consequências do cultivo de crustáceos marinhos em baixas salinidades, muitas vezes,
podem incluir baixa sobrevivência, crescimento reduzido e/ou altas taxas de conversão alimentar, o
que pode ser atribuído ao aumento das exigências energéticas para manter uma homeostase
osmótica relativa na hemolinfa, por conta do aumento do transporte ativo de íons (YE et al., 2009).
A maioria dos estudos existentes tem focado, principalmente, na fisiologia, e, portanto, uma
avaliação sobre as implicações para a aquicultura de crustáceos, bem como, uma discussão sobre as
possíveis abordagens que podem melhorar a capacidade osmorregulatória de crustáceos devem ser
conduzidas no sentido de beneficiar a indústria aquícola (ROMANO e ZENG, 2012).
A osmorregulação é um processo fisiológico essencial para a maioria dos crustáceos
(ROMANO e ZENG, 2012). A capacidade osmorregulatória em crustáceos é determinada pelo
monitoramento da osmolalidade da hemolinfa, que é a quantidade total de osmólitos tais como Na+
e Cl+, expressa como miliosmoles/kg de água, em comparação com a osmolalidade do meio em que
habitam (LIGNOT et al., 2000).
Quando a osmolalidade do meio ambiente é mais alta que na hemolinfa, usa-se o termo hiperosmótico e os crustáceos fazem a compensação pelo influxo de íons através da via de hipoosmorregulação. Para o oposto, quando a osmolalidade do meio ambiente é menor que na
hemolinfa, usa-se o termo hipo-osmótico e os crustáceos fazem a compensação através da perda de
íons da hemolinfa, através da hiper-osmorregulação (RAINBOW e BLACK, 2001).
Apesar de as melhores taxas de crescimento para juvenis do camarão do Pacífico, P. vannamei
sejam observadas em salinidades acima de 20 PPT (PONCE-PALAFOX et al., 1997), essa espécie
tem sido cultivada em águas com baixa salinidade (LARAMORE et al., 2001; McGRAW et al.,
2002; ATWOOD et al., 2003; SAOUD et al., 2003).
O camarão do Pacífico, P. vannamei, é uma espécie eurihalina que pode tolerar uma ampla
faixa de salinidade (0,5-45 PPT) (BRAY et al., 1994), sendo capaz de crescer em águas com
salinidade inferior a 0,5 PPT (CUVIN-ARALAR et al., 2009). Nesse sentido, o cultivo dessa
espécie tem sido realizado em águas oligohalinas em vários países (ROY et al., 2007).
Nessas condições de cultivo, devido a deficiências minerais das águas oligohalinas, postula-se
que a falta de íons na interface água-brânquia possa ser compensada pela suplementação de
minerais (Na, Mg e K) na dieta do camarão do Pacífico, P. vannamei, aumentando a sua
disponibilidade e a absorção no trato digestivo (ROY et al., 2010).
Nesse sentido, diversas pesquisas têm sido conduzidas visando a compensação das
deficiências minerais das águas oligohalinas, através da incorporação de minerais, além de
proteínas, lipídios e aminoácidos em dietas (GONG et al., 2004; PALACIOSet al., 2004;
HURTADOet al., 2006; ROY et al., 2006; ROY et al., 2007; HUONG et al., 2010; ROY et al.,
2010; XIE et al., 2014; ZHOU et al., 2014).
A pesquisa teve como objetivo testar o efeito do uso de NaCl como suplemento em dietas
sobre o desempenho zootécnico de juvenis de camarão do Pacífico, Penaeus vannamei, em águas
oligohalinas.
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2- MATERIAL EMÉTODOS
Este estudo foi desenvolvido no galpão 2 da Unidade de Pesquisas em Piscicultura Marinha
(UPPMAR), no Centro de Estudos Ambientais Costeiros (CEAC) do Instituto de Ciências do Mar
(LABOMAR) da Universidade Federal do Ceará (UFC), localizado no Município do Eusébio-CE.
Dois lotes de juvenis de camarão do Pacífico, Penaeus vannamei, foram obtidos junto à
Empresa Joli Aquicultura Ltda (Russas, Ceará, Brasil), nos meses de Abril e Junho de 2015. Nessa
fazenda, os cultivos são realizados em águas oligohalinas com salinidade variando entre 0,1 e 0,5
PPT. Os exemplares foram transportados em embalagens plásticas contendo aproximadamente 25%
de água e 75% de oxigênio para a Unidade de Pesquisas em Piscicultura Marinha
(UPPMAR/CEAC/LABOMAR/UFC).
O lote de Abril/2015, denominado de Lote 1 (salinidade 0,4 PPT e pH 8,2), contendo
exemplares de diversos tamanhos, com o peso médio variando entre 5 e 20 g, foi imediatamente
utilizado em experimentos de avaliação da osmolalidade. No caso do lote de Junho/2015,
denominado de Lote 2 (salinidade 0,5 PPT e pH 8,1), os exemplares foram estocados em tanques de
3.000 L com fluxo constante de água doce previamente tratada a 28,0±2,5°C, fotoperíodo natural e
equipado com um difusor de ar, sendo alimentados duas vezes ao dia (10:00 e 16:00 h) com ração
peletizada contendo 35% proteína bruta (Malta Cleyton®,Pernambuco, Brasil) e uma taxa de
arraçoamento de 2,5% do peso corporal. Os camarões foram aclimatados para essas condições por
um período de 14 dias antes do uso experimental, havendo um padrão de alimentação normal
durante essa etapa.
O procedimento experimental foi realizado com 5 diferentes dietas (D1, D2, D3, D4 e D5),
suplementadas com diferentes níveis de NaCl (0g/kg de ração, 5 g/kg de ração, 10 g/kg de ração, 20
g/kg de ração e 40 g/kg de ração), gerando um total de 5 tratamentos e cada tratamento com 4
repetições. Foram utilizados 5 sistemas aquícolas de recirculação (S1, S2, S3, S4 e S5) (SARs),
independentes (um por dieta), com 4 tanques circulares de 1.000 L em cada sistema. Cada sistema
de recirculação foi acoplado com filtro mecânico Dancor modelo DFR-11 com motor elétrico de
0,25 CV e filtro biológico (3.000 L, contendo cascalho de ostras e corais) interligados entre si.
Um total de 500 juvenis de camarão, pesando 9,4 ± 0,1 g (média ± DP) foram estocados numa
densidade de 25 indivíduos por tanque. O estudo foi conduzido por um período de 22 dias. Os
camarões foram alimentados com rações peletizadas (D1, D2, D3, D4 e D5), contendo 35% de
proteína bruta, as 10:00 e 16:00 h, usando-se uma taxa de arracoamento de 2,5% (Figura 3). Após
cada amostragem, a quantidade de ração fornecida foi ajustada para o peso médio e biomassa de
cada tanque. Ao final dos 22 dias de cultivo, os camarões foram capturados e a sobrevivência final
(%), o peso final (g), o ganho de peso (peso final – peso inicial, g), a taxa de crescimento específico
(TCE = (ln peso final – ln peso inicial)/dias x 100, %/dia), e a taxa de crescimento absoluto (TCA,
g/camarão/semana), para cada tanque e tratamento foram calculados.
Para todas as dietas (D1, D2, D3, D4 e D5), foi feita uma suplementação com colesterol (2
g/kg de ração), probiótico Sanolife PRO-W (2 g/kg de ração) e melaço de cana de açúcar (20 g/kg
de ração). Com exceção da dieta D1, foi feita, também, uma suplementação das dietas com MgO (8
g/kg de ração) e KCl (5 g/kg de ração) como descrito em Gong et al. (2004). A suplementação com
NaCl foi feita nas dietas D1, D2, D3, D4 e D5 nas concentrações de 0 g/kg, 5 g/kg de ração, 10 g/kg
de ração, 20 g/kg de ração e 40 g/kg de ração, respectivamente. A dieta foi misturada, peletizada e
seca à temperatura ambiente (26-28 °C), e mantida a 20 °C para uso imediato.
A análise da osmolalidade no Lote 1 foi realizada imediatamente após a chegada dos
exemplares de camarão no laboratório, tendo sido feita a retirada da hemolinfa a partir da região
ventral do hemocele, no início do primeiro segmento abdominal (ventro-lateral do seio do
abdômen), utilizando seringas de 1,0 mL e transferida para um tubo eppendorf de 1,0 mL. Cada
amostra de hemolinfa foi centrifugada a 6.000 x g durante 15 minutos. O sobrenadante foi
transferido para outro tubo eppendorf de 1,0 mL, utilizando uma pipeta automática com ponteira
plástica descartável, e a amostra resultante foi mantida congelada até a análise da osmolalidade.
Amostras de água dos viveiros onde se deu a coleta dos camarões na Fazenda Joli Aquicultura
Ltda, foram obtidas, resfriadas, transportadas para a UPPMAR e armazenadas para determinação da
osmolalidade. A osmolalidade das amostras de hemolinfa e de água foram mensuradas através da
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depressão do ponto de congelamento em um osmômetro modelo Osmomat 030 Cryoscopic
Osmometer (Gonotec Gmbh Inc., Alemanha).
Para determinar a capacidade de regulação osmótica do camarão cultivado na Fazenda Joli
Aquicultura Ltda, exemplares de diversos tamanhos, com o peso médio variando entre 5 e 20 g,
foram distribuídos aleatoriamente em 4 aquários de 50-L com salinidade de 35 PPT. O oxigênio
dissolvido foi mantido acima de 5 mg/L durante todo o experimento. Aproximadamente 10
camarões foram estocados em cada aquário e nenhuma alimentação foi fornecida. Após 24 h, a
hemolinfa dos camarões foi retirada para análise de osmolalidade, fazendo-se uso do mesmo
protocolo descrito anteriormente. A avaliação da osmolalidade no Lote 2 seguiu o mesmo protocolo
descrito para o Lote 1, sendo que amostras foram obtidas em todos os tanques experimentais no
início e no final do experimento.
A contagem total de hemócitos (CTH) foi determinada, individualmente, utilizando uma
câmara de Neubauer e microscópio óptico, a partir da coleta direta da hemolinfa em uma solução
anticoagulante (1:2) (NaCl 0,45 M, glucose 0,1 M, citrato de sódio 30 mM, ácido cítrico 26 mM,
EDTA 10 mM, pH 4,6) de acordo com a metodologia descrita por Söderhäll e Smith (1983).
Os dados foram analisados através de análise de variância (ANOVA), seguido pelo teste de
Duncan. Um nível de probabilidade de p<0,05 foi considerado estatisticamente significativo. Os
valores foram expressos com média ± DP (desvio padrão da média).

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
A salinidade é um fator abiótico importante que afeta o metabolismo, crescimento,
sobrevivência, capacidade osmótica, frequência de muda e o sistema imune de camarões peneídeos
(LIU et al., 2007; PONCE-PALAFOX et al., 1997; SETIARTO et al., 2004, XIE et al., 2014).
Cultivos de camarões peneídeos, em especial do camarão do Pacífico, Penaeus vannamei,
realizados em águas oligohalinas, podem apresentar altas taxas de mortalidade quando os
indivíduos atingem a fase juvenil, devido às deficiências minerais nos perfis dessas águas
(ATWOOD et al., 2003; SAOUD et al., 2003; GONG et al., 2004).
A incorporação de diferentes sais e outros nutrientes, como proteínas (lecitina de soja),
lipídios (colesterol) e aminoácidos (glicina), em rações utilizadas na alimentação de camarões
peneídeos, quando cultivados em águas oligohalinas, tem sido uma estratégia utilizada como forma
de incrementar as taxas de sobrevivência (GONG et al., 2004; ROY et al., 2006; ROY et al., 2007;
XIE et al., 2014; ZHOU et al., 2014).
Os dados referentes aos parâmetros zootécnicos estão expressos na Tabela 01. A
sobrevivência foi moderada e significativamente (P< 0,05) incrementada pelo uso das diferentes
rações suplementadas com NaCl. Nesse estudo, os valores de sobrevivência, variando entre 27,0 ±
1,5% (D1) e 67,0 ± 3,5% (D5), podem ser explicados pelo uso de águas oligohalinas com baixa
concentração de sal, entre 0,3 e 0,5 PPT, que pode ser capaz de dificultar a regulação osmótica no
camarão do Pacífico, P. vannamei, embora essa espécie seja capaz de tolerar uma ampla faixa de
salinidade (0,5 a 60 PPT) (ATWOOD et al., 2003; SAOUD et al., 2003).
A dieta D2 (52,0 ± 2,0%) apresentou valores de sobrevivência significativamente (P< 0,05)
diferentes da dieta controle (D1) (27,0 ± 1,5%), indicando a importância da suplementação
conjugada de NaCl, MgO e KCl. Nesse sentido, outros pesquisadores têm utilizado da mesma
estratégia quando fazem modificações em dietas para melhorar a capacidade osmoregulatória do
camarão do Pacífico, P. vannamei, em cultivos em águas oligohalinas (GONG et al., 2004; ROY et
al., 2007).
Por outro lado, no presente experimento, o aumento progressivo da suplementação de NaCl
nas dietas não foi capaz de incrementar a taxa de sobrevivência. Os valores de sobrevivência para as
dietas D3, D4 e D5 foram similares, variando entre 63,0 ± 1,5% (D4) e 67,0 ± 3,5% (D5), contudo
foram significativamente (P< 0,05) diferentes de D2, cujo valor foi 52,0 ± 2,0%.
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Tabela 01 - Sobrevivência, peso (inicial e final), ganho de peso, taxa de crescimento específico (TCE) e taxa de
crescimento absoluto (TCA) de juvenis de camarão do Pacífico, Penaeus vannamei, alimentados por 22 dias com
diferentes rações suplementadas com NaCl, durante procedimento experimental realizado na Unidade de
Pesquisas em Piscicultura Marinha (UPPMAR/CEAC), Labomar, Eusébio-CE. A suplementação com NaCl foi
feita nas dietas D1, D2, D3, D4 e D5 nas concentrações de 0 g/kg de ração, 5 g/kg de ração, 10 g/kg de ração, 20
g/kg de ração e 40 g/kg de ração, respectivamente.
Parâmetro

Ração

Sobrevivência

D1
27,0 ± 1,5a

D2
52,0 ± 2,0b

D3
66,0 ± 4,0c

D4
63,0 ± 1,5c

D5
67,0 ± 3,5c

Peso inicial (g)

9,4 ± 0,2

9,3 ± 0,1

9,3 ± 0,1

9,4 ± 0,1

9,4 ± 0,1

a

12,5 ± 0,1

b

12,5 ± 0,1

b

12,6 ± 0,1

b

12,7 ± 0,2b

Peso final (g)

11,8 ± 0,2

Ganho de peso (g)

2,4 ± 0,3a

3,2 ± 0,1b

3,1 ± 0,2b

3,2 ± 0,2b

3,4 ± 0,1b

TCE (%/dia)

1,1 ± 0,1a

1,4 ± 0,1b

1,4 ± 0,1b

1,4 ± 0,1b

1,5 ± 0,1b

TCA (g/camarão/semana)

0,8 ± 0,1a

1,1 ± 0,1b

1,0 ± 0,1b

1,1 ± 0,1b

1,1 ± 0,1b

Fonte: Elaborado pelo autor.

No presente estudo, a osmolalidade da hemolinfa de exemplares (Lote 1) do camarão do
Pacífico, P. vannamei, cultivado na Fazenda Joli Aquicultura Ltda, em águas oligohalinas
(salinidade entre 0,3 e 0,5 PPT), não foi significativamente (P> 0,05) influenciada pelo incremento
de peso dos indivíduos amostrados (Figura 01), não ficando demonstrado a redução da capacidade
osmoregulatória com o incremento do peso dos indivíduos (GONG et al., 2004).
Figura 01 - Níveis de osmolalidade em resposta ao tamanho do juvenil de camarão do Pacífico, Penaeus
vannamei, cultivado na Fazenda Joli Aquicultura Ltda (Russas, Ceará, Brasil), em águas oligohalinas (salinidade
entre 0,3 e 0,5 PPT). O monitoramento daosmolalidade foi realizado na Unidade de Pesquisas em Piscicultura
Marinha (UPPMAR/CEAC), Labomar, Eusébio-CE.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

Após terem sido aclimatados à água do mar, os exemplares (Lote 1) do camarão do Pacífico,
P. vannamei, apresentaram incremento na osmolalidade da hemolinfa, em todos os pesos
amostrados (entre 5 e 20 g), havendo diferenças significativas (P< 0,05) entre os valores para
indivíduos com peso em torno de 5 g e os demais pesos amostrados (10, 15 e 20 g). Os valores
obtidos foram 611,0 ± 25,2, 854,0 ± 47,2, 916,9 ± 40,1 e 834,9 ± 80,9 mOsm/kg, respectivamente,
para camarões com pesos nas faixas de 5,0, 10,0, 15,0 e 20,0 g, respectivamente. Nesse caso, os
valores obtidos foram inferiores a osmolalidade do meio, que ficou em 1.151,5 ± 10,6 mOsm/kg.
Os exemplares do camarão do Pacífico, P. vannamei, no início do procedimento experimental,
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não apresentaram diferenças significativas (P> 0,05) entre os tratamentos no que diz respeito a
osmolalidade da hemolinfa (382,5 ± 16,0 e 400,8 ± 7,3 mOsm/kg) (Figura 02). Entretanto, ao final
do experimento, houve um incremento significativo (P< 0,05) na osmolalidade da hemolinfa da
dieta D5.
Figura 02 - Níveis de osmolalidade em juvenis de camarão do Pacífico, Penaeus vannamei, alimentados por 22
dias com diferentes rações suplementadas com NaCl, no início e no final do procedimento experimental realizado
na Unidade de Pesquisas em Piscicultura Marinha (UPPMAR/CEAC), Labomar, Eusébio-CE. A suplementação
com NaCl foi feita nas dietas D1, D2, D3, D4 e D5 nas concentrações de 0 g/kg de ração, 5 g/kg de ração, 10 g/kg
de ração, 20 g/kg de ração e 40 g/kg de ração, respectivamente.
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390,0
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Fonte: Elaborado pelo autor.

A contagem total de hemócitos em juvenis de camarão do Pacífico, Penaeus vannamei, tanto
no início como no final do procedimento experimental, não foi significativamente diferente (P>
0,05) entre os tratamentos, o que pode indicar condições de cultivo favoráveis.
Os valores observados variaram entre 18.500 ± 4.250 x 103 células/mm3 (D5) e 27.500 ±
7.750 x 103 células/mm3 (D4), no início do experimento, e 24.250 ± 7.750 x 103 células/mm3 (D5) e
36.250 ± 5.750 x 103 células/mm3 (D4), no final do experimento (Figura 15). Esses valores foram
similares aos encontrados por outros autores, investigando o camarão do Pacífico, Penaeus
vannamei (COSTA e MARTINS, 2009; SABRY-NETO e NUNES, 2015), camarão rosa, F.
paulensis (PERAZOLLO et al., 2002) e camarão azul, L. stylirostris (MUGNIER et al., 2008).

4- CONCLUSÃO
O presente estudo apresenta uma análise da suplementação de NaCl em dietas utilizadas na
alimentação do camarão do Pacífico, Penaeus vannamei, cultivado em águas oligohalinas. Em
síntese, as principais conclusões foram:
1. A sobrevivência foi moderada e incrementada pelo uso das diferentes rações suplementadas
com NaCl. A dieta D2 apresentou valores de sobrevivência diferentes da dieta controle (D1),
indicando a importância da suplementação conjugada de NaCl, MgO e KCl. Por outro lado, o
aumento progressivo da suplementação de NaCl nas dietas não foi capaz de incrementar a taxa de
sobrevivência;
2. Não houve diferenças para os pesos finais dos diversos tratamentos (D2, D3, D4 e D5),
independente da concentração de NaCl nas diversas rações suplementadas utilizadas;
3. Consequentemente, os valores de ganho de peso, TCE e TCA de juvenis de camarão do
Pacífico, P. vannamei alimentados com rações suplementadas com NaCl (D2, D3, D4 e D5) foram
maiores que os valores observados para a dieta controle (D1);
4. A osmolalidade da hemolinfa de exemplares (Lote 1) do camarão do Pacífico, P. vannamei,
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cultivado na Fazenda Joli Aquicultura Ltda, em águas oligohalinas (salinidade entre 0,3 e 0,5 PPT),
não foi influenciada pelo incremento de peso dos indivíduos amostrados, não ficando demonstrado
a redução da capacidade osmoregulatória com o incremento do peso dos indivíduos como
observado por outros pesquisadores;
5. Após terem sido aclimatados à água do mar, os exemplares (Lote 1) do camarão do
Pacífico, P. vannamei, apresentaram incremento na osmolalidade da hemolinfa, em todos os pesos
amostrados (entre 5 e 20 g), havendo diferenças entre os valores para indivíduos com peso em torno
de 5 g e os demais pesos amostrados (10, 15 e 20 g);
6. Os exemplares do camarão do Pacífico, P. vannamei, no início do procedimento
experimental, não apresentaram diferenças entre os tratamentos no que diz respeito a osmolalidade
da hemolinfa. Entretanto, ao final do experimento, houve um incremento significativo na
osmolalidade da hemolinfa da dieta D5, em comparação com as dietas D1 (dieta controle), D2 e D3.
Em adição, a osmolalidade da hemolinfa de D5 foi igual à de D4;
7. A contagem total de hemócitos em juvenis de camarão do Pacífico, Penaeus vannamei,
tanto no início como no final do procedimento experimental, não foi diferente entre os tratamentos.
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EFEITO DE DIETAS COM L-LISINA SOBRE O LEUCOGRAMA E TROMBOGRAMA
DE JUVENIS DE TAMBAQUI Colossoma macropomum
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RESUMO: A aplicação da análise hematológica no monitoramento da fisiologia dos peixes é uma
metodologia consolidada, com amostragem simples, e que promove resultados confiáveis sobre a
higidez do animal, propiciando intervenções que solucionem ou mitiguem qualquer condição
desfavorável durante o cultivo. Esse trabalho teve por objetivo verificar o comportamento do
leucograma e trombograma de juvenis de tambaqui Colossoma macropomum nutridos com níveis
de L-lisina 0,0; 0,4; 0,8; 1,2; 1,6 e 2,0 %. Os animais foram alimentados com dietas contendo Llisina 0,0 %, 0,4 %, 0,8 %, 1,2 %, 1,6 % e 2,0 %, respectivamente, 0,44, 0,84, 1,24, 1,64, 2,04 e
2,44 % de lisina total, foram pesados e medidos afim de se obter a biometria. O sangue dos peixes
foi coletado nos períodos inicial e final (90 dias) por punção de veia caudal. Extensões sanguíneas
foram confeccionadas, coradas e posteriormente serviram de base para a determinação do
leucograma e trombograma de acordo com metodologia específica para peixes. As variáveis foram
validadas por Análise de Variância e teste de Tukey (p<0,05). Os peixes apresentaram peso inicial
nas dietas com níveis de L-lisina (0,0 %; 0,4 %; 0,8 %; 1,2 %; 1,6 %; 2,0 %) variando entre 31,0 g a
38,0 g não sendo observada diferenças estatísticas. Para o peso final a variação encontrada foi de
58,1 g a 80,7 g, dos quais foram encontradas diferenças estatísticas nos níveis de 1,2 % e 2,0 % de
L-lisina. No comprimento final houve variações entre 14,3 cm a 16,30 cm, dos quais as diferenças
encontradas foram nos níveis de 1,2 % e 2,0 % em relação ao nível de 0,0%. Os leucócitos totais
(uL-1) variaram entre 13.551,3 uL a 24.110,2 uL, na qual em relação a dieta com 0.0 % de L-lisina
foram encontradas diferenças estatísticas com os níveis de 0,4 %, 1,6 % e 2,0 %. Para os
trombócitos totais houve variação entre 2.189,6 uL a 15.610,0 uL, ademais não houveram
diferenças estatísticas. Na contagem diferencial de leucócitos os linfócitos entre os tratamentos
variaram entre 22,9 % a 34,9 %, para os eosinófilos os valores variaram entre 0.8 % a 2.8 %, para
os monócitos a variação foi de 10,2 % a 17,3 %, para os neutrófilos a variação foi de 47,5 % a 62,0
%, assim não houve diferença estatística nos quatros tipos leucocitários para as dietas contendo
níveis de L-lisina. Conclui-se que a dieta contendo níveis diferenciados de L-lisina não altera o
leucograma e o trombograma do tambaqui indicando que a mesma pode ser utilizada nas dietas em
sistemas de criações para o tambaqui.

Palavras-chave: Série branca, aminoácido, dieta.
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RELAÇÃO ENTRE O TEMPO DE RESFRIAMENTO E AS CARACTERÍSTICAS
SENSORIAIS DO ACARI-BODÓ (Pterygoplichthys spp.)
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RESUMO: O Pterygoplichthys spp. ou acari-bodó era somente comercializado vivo, pois o
etnoconhecimento amazônico apontava que os mortos eram inadequados para consumo.
Atualmente, os consumidores ainda declaram sua preferência pelos vivos, mas compram os
resfriados. Diante desse fato, essa pesquisa teve como objetivo comparar se os acaris
comercializados vivos são organolepticamente diferentes daqueles resfriados. Para as análises
sensoriais, tipo teste cego, amostras do músculo assado de acari-bodó fresco e resfriado foram
degustadas por onze provadores previamente treinados, utilizando escala hedônica de cinco pontos.
As respostas obtidas não permitiram diferenciar adequadamente os peixes vivos dos resfriados,
apesar de se detectar ligeira preferência pelos vivos. As análises estatísticas apontaram que não
houve diferença significativa nos atributos cor, sabor e textura ao longo do tempo, exceto o cheiro,
que não diferenciou os tempos zero e um dia de resfriamento. Nessas circunstâncias, ainda não foi
possível validar cientificamente o etnoconhecimento repassado ao longo das gerações para a
compra e consumo desse peixe.
Palavras-chave: Peixe; Etnoconhecimento; Qualidade; Vivo; Gelo.

ABSTRACT: Pterygoplichthys spp. or acari-bodó was only traded alive, because Amazonian
ethno-knowledge pointed out that the dead were unsuitable for consumption. Today, consumers still
declare their preference for the living, but buy colds. Given this fact, this research aimed to compare
whether live marketed mussels are organoleptically different from colds. For the blind test type
sensory analyzes, samples of fresh and cooled acari-bodó roasted muscle were sampled by eleven
previously trained tasters, using a five-point hedonic scale. The responses obtained did not allow to
properly differentiate the live fish from the colds, although a slight preference for the live ones was
detected. Statistical analyzes indicated that there was no significant difference in color, taste and
texture attributes over time, except for smell, which did not differentiate between zero and one day
of cooling. In these circumstances, it has not yet been possible to scientifically validate the ethnoknowledge passed on over generations for the purchase and consumption of this fish.
Key words: Fish; Ethno-knowledge; Quality; Alive; Ice.
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1- INTRODUÇÃO
Em associação à grande importância comercial e lazer, o peixe é o principal item alimentar
proteico ingerido pela população amazônica. Essa preferência pelo peixe é principalmente atribuída
à fácil acessibilidade desse recurso principalmente pelos ribeirinhos, conforme constatação efetuada
em 11 comunidades próximas à Santarém (ISAAC, 2011) e em Tapauá/AM (SANTOS et al., 2013).
A riqueza nutricional desse alimento é resultante de diferentes aspectos, com destaque para o
pH muscular próximo ao neutro, fácil digestibilidade das proteínas quando comparado às demais
carnes, alta atividade de água e importante conteúdo de aminoácidos, minerais e gorduras. Em
contraste, é o alimento proteico mais suscetível a deterioração por enzimas intrínsecas e extrínsecas
(estas principalmente de origem bacteriana) que utilizam os aspectos nutricionais positivos
anteriormente mencionados para sua atividade (SANTIAGO et al., 2013; FAO, 2014).
A família Loricariidae representa o grupo mais diversos especializado da superfamília
Loricarioidea ou subordem Loricarioidei, incluindo mais de 600 espécies agrupadas em 70 gêneros
e 6 subfamílias (Isbrücker, 1980), os quais possuem hábitos bentônicos e alimentação detritívora
(Weber, 1992). Dentro dessa família existem espécies de interesse comercial, como as do gênero
Pterygoplichthys spp, popularmente denominado acari-bodó, que é um peixe de água doce com
distribuição restrita a bacia Amazônica (FERREIRA, 1998).
Sua carne é muito apreciada na alimentação regional, seja no formato de caldeiradas ou
farinha de peixe para consumo humano (tradicionalmente denominada piracuí). Alguns anos atrás,
esse peixe apresentava uma característica peculiar: era comercializado vivo dentro de embarcações
parcialmente inundadas, isto porque se considerava que esse peixe apresentava um rápido processo
de degradação após a sua morte e originava um odor repugnante que inviabiliza seu consumo. Essa
condição implicava em aumentar os custos de produção e venda, diminuindo sua lucratividade e
tornando-o secundário na preferência dos pescadores, quando comparadas às demais espécies de
peixes amazônicos (MORONI, 2005).
Essa diminuição no frescor do acari-bodó é similar às percepções aplicáveis aos demais
peixes e pode ser constatada por alterações sensoriais ocorridas ao longo do tempo de conservação,
caracterizadas conforme Gonçalves (2011) por modificações na textura muscular e na cor e/ou
cheiro da região ocular, brânquias, abdômen, entre outros. Portanto, os compradores dispõem de um
recurso barato e eficiente na constatação de frescor, desde que sejam devidamente instruídos.
Atualmente, se constata em feiras a oferta e compra de exemplares mortos, resfriados em gelo
(BRAGA et al., 2016), apesar dos consumidores ainda apontarem sua preferência pelos exemplares
vivos, justificando “que são mais gostosos e estragam mais devagar”.
Considerando todos os aspectos acima mencionados, a análise da influência do frescor do
acari nas características sensoriais desse peixe como alimento se torna importante porque busca
validar cientificamente o etnoconhecimento repassado ao longo das gerações para a compra e
consumo desse produto, respondendo a diversos questionamentos dessa natureza empírica, tais
como “acaris vivos são mais gostosos?” e “a conservação em gelo do acari acarreta perda do cheiro
e gosto?”.
2- MATERIAL E MÉTODOS
2.1 – Coleta das amostras e análise sensorial preliminar: oito peixes adquiridos vivos na Feira
do Pescado da cidade de Santarém-PA foram levados ao Laboratório de Ensino Multidisciplinar de
Recursos Aquáticos da UFOPA para primeira análise de frescor e posteriormente foram resfriados
em gelo. Durante sete dias, foram verificados os indicadores de frescor baseados no Regulamento
de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal - RIISPOA do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento (BRASIL, 2017) aplicada para peixes com revestimento não-ósseo,
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pois não foram estabelecidos os critérios para peixes com revestimento ósseo. Foram avaliadas a
superfície do corpo, olhos, boca, abdômen, placa óssea, ânus, nadadeiras e odor. Essas observações
foram diariamente registradas fotograficamente e anotadas, para que fosse estabelecido o tempo
máximo para consumo desse peixe resfriado pelos provadores nas fases de treinamento e teste cego
definitivo.
2.2 – Treinamento dos provadores: Nessa fase da pesquisa, participaram 27 provadores
voluntários. Estes foram instruídos de forma teórico-prática quanto às características de quatro
atributos (cor, odor, sabor e textura) da carne de acari-bodó em diferentes tempos de resfriamento
(zero, um, dois e três dias) no gelo em escamas, similar aos consumidores comuns de acari-bodó.
Para degustação, os exemplares foram eviscerados, limpos e submetidos à cocção sobre brasa
quente (assados), sem adição de qualquer condimento. Apesar de serem considerados “vivos” ao
longo dessa pesquisa, no tempo zero dia todos os exemplares foram sacrificados antes da cocção.
Todos os provadores posteriormente passaram por testes preliminares, para verificação de possíveis
ajustes para a fase posterior (teste cego definitivo).
2.3 – Teste cego definitivo: Foi aplicado após 30 dias do treinamento e contou com a
participação de onze provadores assíduos no mesmo, com faixa etária de 20 até 30 anos. As
amostras foram preparadas e fornecidas aquecidas, da mesma forma que aquelas utilizadas na fase
de treinamento, porém codificadas, impossibilitando a identificação do tempo de conservação pelo
provador. Foi fornecido um questionário onde cada provador indicou suas impressões pessoais
sobre cada atributo, com base em uma escala hedônica de cinco pontos variando de “péssimo” até
“excelente”.
Adicionalmente, para verificar a assertividade quanto ao tempo de conservação do acari-bodó,
cada provador apontou quanto tempo cada amostra estava conservada.
2.4 – Análise dos dados: Para essa pesquisa, não estão disponíveis dados nas bases científicas
digitais que permitissem uma comparação adequada com os resultados obtidos. Não se detectou
qualquer pesquisa que busque associar o tempo de conservação em gelo de qualquer espécie de
pescado com o conhecimento empírico dos consumidores. Quando disponíveis, foram constatadas
pesquisas que buscaram associar os resultados dos métodos sensoriais com os instrumentais.
Diante dessas circunstâncias, optou-se por descrever os resultados e compará-los com o
conhecimento empírico, o qual ainda não foi devidamente documentado, sobre a perda de frescor e
as alterações sensoriais do acari-bodó ao longo do tempo. Para sanar essa última condição, uma
pesquisa complementar será conduzida em breve.
Para a assertividade, efetuou-se uma comparação direta entre o tempo real de resfriamento e o
tempo apontado pelo provador. As respostas consoantes foram apontadas como positivas e
utilizadas na quantificação da taxa de assertividade, pela relação percentual entre o número de
respostas consoantes e o número de acertos possível.
Para comparação da média dos atributos em relação ao tempo de conservação, foi efetuada
uma análise de variância ao nível de 5% de significância utilizando o programa PAST 3.0
(HAMMER et al., 2001).
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na análise sensorial preliminar, de forma que ficasse garantida a saúde dos provadores, foi
estabelecido que o acari-bodó deveria ser consumido até três dias de conservação em gelo, pois a
partir do quarto dia as características apresentadas pelos exemplares apontavam perda acentuada do
frescor. Como essa perda é geralmente associada à prevalência de alterações extrínsecas ao
pescado, principalmente de natureza microbiana (GONÇALVES, 2011), não se considerou
prudente expor o provador aos riscos associados (maior população microbiana e/ou carga de suas
toxinas).
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Os resultados do teste cego definitivo da carne assada do acari-bodó conservado sob gelo, em
diferentes tempos de armazenamento, estão demonstrados na Figura 1.
Ao analisar as médias dos atributos das quatro amostras, pode-se observar que a cor e o sabor
foram os mais importantes na detecção de frescor, pois ambos apresentaram médias com tendência
ao “muito bom” nas amostras vivas. Nas amostras resfriadas, apesar de todas as notas médias
tenderem ao “bom”, o sabor sempre decresceu de forma praticamente similar à cor ao longo do
tempo de conservação.
Mesmo com esses resultados favoráveis aos exemplares vivos, os provadores praticamente
não conseguem diferenciar a cor e sabor entre os peixes resfriados, contrariando a informação
popular de que “peixe velho no gelo é ruim”.
Quanto ao cheiro, verificou-se leve tendência de preferência para os exemplares conservados
até um dia sob gelo em detrimento dos vivos, decaindo a qualidade sensorial nos dias seguintes,
particularmente no terceiro dia (com tendência de “regular”). Esse resultado se assemelha ao
conhecimento popular “o peixe fede mais, quanto mais tempo passa no gelo”.
Na textura, apesar de todas as avaliações apontarem para o conceito “bom”, para os resfriados
em gelo foi observada uma classificação antagônica ao conhecimento empírico de que “quanto mais
velho o peixe no gelo, mais ruim ele fica”. Apesar da preferência pelos exemplares frescos,
verificou-se tendência de melhoria da sensação proporcionada pela carne assada do acari-bodó
conforme o maior tempo de resfriamento do exemplar.

ESCALA HEDÔNICA

(AJUSTADA AOS DADOS MÉDIOS)
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ATRIBUTOS SENSORIAIS

Figura 1: Média da avaliação sensorial da carne assada do acari-bodó (Pterygoplichthys spp.)
resfriado em gelo e tendência dos atributos sensoriais ao longo do tempo de conservação.
Tendência demonstrada em letras maiúsculas, conforme a escala hedônica utilizada: E=5,
Excelente; MB=4, Muito bom; B=3, Bom; R=2, Regular e P=1, péssimo. Para cada atributo, letras
minúsculas diferentes indicam diferença estatisticamente significativa entre os dias.
Hyldig e Nielsen (2007) afirmam que o músculo do pescado geralmente se torna mais macio
durante a estocagem sob resfriamento. Apesar da falta de observações dessa natureza pelos
provadores utilizados nessa pesquisa, é provável que essa constatação pode ter sido considerada
pelos mesmos na avaliação dos exemplares resfriados.
Borderias et al. (1982) não obteve correlação significativa entre os índices instrumentais e os
sensoriais para a textura de filés sem pele de cinco espécies de peixes, sugerindo que a percepção
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sensorial pode ser utilizada como importante indicador do frescor para qualquer tipo de peixe,
independente da espécie, desde que efetuada por indivíduos altamente treinados.
Os resultados da ANOVA apontaram que não houve diferença significativa nos atributos cor
(F = 1,473; p = 0,23640), sabor (F = 1,472; p = 0,23680) e textura (F = 1,493; p = 0,23100), exceto
o cheiro (F = 2,929; p = 0,04519) que demostrou diferença estatisticamente significativa entre os
diferente dias de resfriamento.
Quando apontaram quanto tempo cada amostra estava conservada, a maioria dos provadores
não foram assertivos (Tabela 1), comprovando que estes não perceberam diferenças entre o peixe
vivo e os resfriados.
Tabela 1 – Assertividade dos provadores quanto ao tempo de conservação de acari-bodó conservado
sob resfriamento.
Respostas consoantes
Índice de provadores
Taxa de
Provadores que atingiram
com o tempo de
que atingiram cada
assertividade
cada taxa de assertividade
resfriamento
taxa de assertividade
(em %)
(em número absoluto)
(em número absoluto)
(em %)
0

0

3

27,3

1

25

5

45,5

2

50

2

18,2

4

100

1

9,1

Percebe-se que o painel de avaliadores não diferenciou de forma eficiente as características
sensoriais entre as amostras de acari-bodó vivo e de resfriados em gelo durante três dias. Uma
provável justificativa para essa ineficiência seria 1) que os consumidores realmente não conseguem
diferenciar o estado de frescor de acaris-bodó após cocção sob brasa ou 2) que a predominância de
avaliadores citadinos não refletiu adequadamente a percepção sensorial dos consumidores mais
velhos ou ribeirinhos, mais habituados ao consumo dessa espécie.
4- CONCLUSÃO
Não foi possível validar cientificamente o etnoconhecimento repassado ao longo das gerações
para a compra e consumo desse produto. Dessa forma, recomenda-se que essa pesquisa seja
replicada com outro público de provadores da região amazônica, não-treinados, associada com a
tomada de dados sobre o seu conhecimento empírico relativo ao frescor do acari-bodó ao longo do
tempo, de forma que permitam uma inferência adequada com os consumidores amazônicos.
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ANÁLISE DAS VIAGENS DA PESCA DE ATUNS E AFINS EM “CARDUMES
ASSOCIADOS” NO ATLÂNTICO EQUATORIAL E SUDOESTE
Túlio Seabra Camelo*1; Silvaneide Luzinete Rodrigues2; Vívian Graziela Oliveira Carneiro3;
Humber Agrelli de Andrade4
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RESUMO: A pesca de atuns e afins realizada em torno de objetos flutuantes, naturais ou artificiais,
ocorre desde a década de 1960 no Brasil, e é conhecida localmente como pesca de “cardume
associado”. Anteriormente a última década, essa atividade era realizada em pequena escala, porém,
mais recentemente ela vem se destacando comercialmente devido à expansão da frota, da área de
atuação e à crescente produção reportada, levando a necessidade de um maior entendimento com
relação às operações de pesca das embarcações que realizam esta atividade. Assim, o presente
trabalho teve como objetivo analisar a distribuição espacial e descrever as operações de pesca por
viagem. Para tal, foram analisados os dados referentes à pesca de cardume associado no oeste
equatorial e sudoeste do oceano Atlântico no ano de 2018, que correspondem às informações mais
recentes registradas em mapas de bordo. Foram selecionadas para as análises quatro viagens de
pesca, em que duas delas ocorreram no oeste equatorial e as outras duas no sudoeste do Atlântico. A
viagem 1 ocorreu no mês de fevereiro na região sudoeste, a embarcação saiu do porto pesqueiro de
Itajaí (SC) e retornou para o porto de Rio Grande (RS) após 15 dias ao mar. Para essa viagem foram
registradas 10 operações e de acordo com o movimento da embarcação e composição específica dos
desembarques, a mesma parece ter o seu direcionamento voltado para a captura de albacora laje
(Thunnus albacares), registrando também capturas de agulhão branco (Tetrapturus albidus),
agulhão negro (Makaira nigricans) e dourado (Coryphaena hippurus). A embarcação que realizou a
segunda viagem operou na região oeste equatorial, saindo e retornando ao porto de Areia Branca
(RN) no mês de maio após 14 dias ao mar. Ao analisar as 10 operações reportadas para essa
viagem, notou-se que todas ocorreram na mesma localização, correspondente a uma área próxima a
uma boia oceanográfica. O bonito-listrado (Katsuwonus pelamis) foi a espécie mais capturada nessa
viagem, seguido da albacora laje e bandolim (Thunnus obesus). A viagem 3 ocorreu no mês de
junho com duração de 14 dias na região oeste equatorial. Saindo e retornando do porto de Aracati
(CE), a embarcação se direcionou a uma área próxima ao arquipélago de São Pedro e São Paulo. A
Albacora laje foi a espécie mais capturada, seguida da albacora bandolim e o bonito-listrado ficou
na terceira posição. A quarta viagem analisada ocorreu no mês de novembro na região sudoeste do
atlântico, a embarcação saiu do porto de Itajaí (SC) e após 17 dias retornou para o mesmo porto.
Foram reportadas 12 operações de pesca, as espécies mais capturadas foram a albacora laje e o
agulhão negro. Diferenças no padrão de pesca para as diferentes regiões estudadas foram
identificadas, como: tempo de duração das viagens; movimentação das embarcações; e principais
espécies capturadas. As informações obtidas são relevantes para o conhecimento geral da pescaria,
além de serem úteis para avaliação do efeito da pesca sobre os recursos pesqueiros explorados, bem
como para as possíveis implementações de medidas de manejo para a pescaria.
Palavras-chave: Atuns; Agulhões; viagem de pesca; boias oceanográficas.
Apoio: UFRPE; MOE; PROTUNA.
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PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS E CARACTERÍSTICAS REPRODUTIVAS EM
FÊMEAS ADULTAS DE TAMBAQUI (Colossoma macropomum)
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RESUMO: O desenvolvimento de características reprodutivas em peixes pode implicar em maior
gasto energético, em especial para fêmeas. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar se existe
diferença nos parâmetros hematológicos de fêmeas de tambaqui com características reprodutivas
(CCR) em comparação a fêmeas sem características reprodutivas (SCR). Foram consideradas
características reprodutivas a presença de papila genital dilatada e região ventral abaulada, sendo
que para ambos os grupos foram utilizados animais adultos provenientes da Estação de Aquicultura
da Fazenda Experimental da UFAM (FAEXP). Foram coletadas 8 fêmeas com o uso de rede de
arrasto, distribuídas em dois tratamentos: CCR (3,24±0,56 kg) e SCR (2,35±0,23 kg), sendo
considerado cada animal como réplica. Após a seleção dos espécimes, o sangue foi coletado por
punção caudal, sendo avaliados os seguintes parâmetros hematológicos: hematócrito (Htc), número
de eritrócitos (RBC), concentração de hemoglobina (Hb) e os índices hematimétricos (Volume
Corpuscular Médio- VCM, Hemoglobina Corpuscular Média- HCM e a Concentração de
Hemoglobina Corpuscular Média- CHCM). Foram observadas diferenças estatísticas significativas
para o peso corporal entre os dois tratamentos (teste t independente, p=0,027). Porém, não houve
diferença estatística nos parâmetros hematológicos entre os tratamentos (teste t independente,
p=0,615). Os resultados indicam que o estágio reprodutivo não interfere em parâmetros
relacionados com o transporte de oxigênio, sugerindo que essa condição não reflete em maior
demanda energética. No entanto, faz-se necessário comparar indicadores de estresse e níveis
hormonais das fêmeas para avaliar o impacto do desenvolvimento de características reprodutivas
em variáveis fisiológicas.
Palavras-chave: hematologia, reprodução, peixes
Apoio: CNPq
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ENDOHELMINTOS INTESTINAIS DE Rhytiodus microlepis (CHARACIFORMES:
ANOSTOMIDAE): DISTRIBUIÇÃO, HISTOPATOLOGIA E RELAÇÕES COM O CICLO
HIDROLÓGICO.
Lorena Vieira de Matos¹*; Maria Inês Braga de Oliveira²; Lídia Aguiar da Silva³; José Celso
de Oliveira Malta4; Amanda Karen Silva de Souza5, Grazyelle Sebrenski da Silva6
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo estudar a fauna de endoparasitos de Rhytiodus
microlepis do lago Catalão, Amazonas, Brasil, durante duas estações do ciclo hidrológico,
correlacionando os níveis de infecção com a distribuição, a densidade dos endoparasitos, e o grau
de patogenicidade destes. Trinta e oito espécimes foram coletados entre Julho e Outubro de 2017.
Dos indivíduos analisados, 100% estavam parasitados por metacercárias de Digenea e 94,7% por
Acanthocephala. Ambos os táxons de endoparasitos ocorreram na cheia e na seca, no entanto, a
intensidade e abundância de metacercárias de Digenea foi significativamente maior na seca. Com
relação a distribuição dos parasitos, ambas as espécies ocorreram ao longo do tubo intestinal. Os
valores medianos de intensidade parasitária correlacionados com os segmentos intestinais
mostraram que as metacercárias de Digenea tem preferência pelas porções iniciais do intestino e
Acanthocephala pelas porções intermediárias. As metacercárias foram registradas em alta
frequência na camada mucosa, na região da lâmina própria, enquanto que os acantocéfalos foram
mais frequentes no lúmen intestinal. Os valores do índice de alteração histopatológica (IAH) para o
órgão foram significativamente maiores na seca do que na cheia. Não houve diferença significativa
nos valores de IAH entre as camadas mucosa, submucosa, muscular e serosa do intestino, apesar
disso, as camadas mucosa e submucosa foram as mais afetadas por danos de maior grau, severos
e/ou irreversíveis.
Palavras-chave: parasitismo, Digenea, Acanthocephala, aracu-banana
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QUIMIOPREVENÇÃO MEDIADA PELO AÇAÍ (Euterpe oleracea) FRENTE A
TOXICIDADE INDUZIDA POR SAXITOXINAS EM Litopeneus vannamei.
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RESUMO: O objetivo do trabalho foi investigar a quimioprevenção mediada pelo açaí frente a
toxicidade induzida por STXs na espécie Litopeneus vannamei. Durante 30 dias, indivíduos com
peso médio inicial de 3±0,05 g, da Estação Marinha de Aquicultura (EMA), foram mantidos em 16
aquários (40 litros), contendo 10 camarões (salinidade 15%, pH 8, temperatura 24°C, fotoperíodo
12C/12E) e alimentados duas vezes ao dia com uma dieta suplementada com a polpa de açaí
liofilizado (10%), além da dieta controle. Após os 30 dias, camarões com peso médio de 7,21±0,04
g foram expostos por 96 horas via oral (ração) aos tratamentos CTR= ração controle; STX= ração
contendo 0,8 µg/g de toxina liofilizada; Açaí= ração suplementada com açaí (10%) e a combinação
STX + Açaí (mesmas concentrações). Após exposição, foi medido parâmetros zootécnicos como
também parâmetros de coloração no abdômen e cefalotórax de indivíduos não cozidos e cozidos (2
min a 70 oC). Para as dosagens bioquímicas, 5 animais de cada aquário foram colocados em
nitrogênio líquido e dissecado hepatopâncreas, brânquias e músculo. Após homogeneização dos
tecidos, foi determinada a concentração intracelular do antioxidante glutationa reduzida (GSH) e o
dano proteíco por meio da determinação de grupos sulfidrilas proteicos (P-SH), além da atividade
da glutationa-S-transferase (GST). Os dados foram submetidos a análise de variância (ANOVA) de
duas vias, seguidas do teste de Dunnet (p<0.05) para detectar diferenças entre os tratamentos. Após
30 dias, os parâmetros de desempenho zootécnico não foram afetados (p>0,05) pela inclusão de
açaí na dieta quando comparado ao tratamento controle. Em contraste, após 96 horas de exposição,
houve diminuição do peso médio final dos camarões do grupo STX (p<0,05). Essa queda foi
atenuada nos camarões do grupo STX+Açaí (p<0,05), indicando que a presença do açaí foi capaz de
amenizar os efeitos tóxicos da saxitoxina. Na coloração, houve diminuição (p<0.05) do parâmetro
L* em camarões não cozidos expostos ao diferentes tratamentos quando comparado ao grupo
controle. Em camarões cozidos, houve aumento dos parâmetros L*, b* e C (p<0.05) expostos a
STX, AÇAÍ e STX+AÇAÍ. O tratamento STX+AÇAÍ foi capaz de intensificar o parâmetro a*, e um
aumento de tonalidade H foi observado nos tratamentos STX e AÇAÍ. Foi observado uma queda de
P-SH (p<0.05) nas brânquias do tratamento STX + AÇAÍ e redução na concentração de GSH (p
<0.05) no músculo de camarões expostos ao tratamentos STX, AÇAÍ e STX+AÇAÍ. Aumento da
GST (p<0,05) foi observada em hepatopâncreas de camarões do tratamento STX e nas brânquias
dos tratamentos AÇAÍ e STX+Açaí. O açaí foi capaz de promover intensificação da cor e da
tonalidade além de induzir as defesas antioxidantes, mantendo um ambiente reduzido, e diminuiu os
efeitos causados pelas STXs em termos de dano proteico. As mudanças de cor observadas podem
ter influências na qualidade do produto final.
Palavras-chave: Aquicultura, antioxidantes, camarão, neurotoxinas
Apoio: CNPq; CAPES.
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USO DO GLICOSÍMETRO COMO ALTERNATIVA PARA AFERÊNCIA DE
PARÂMETROS SANGUÍNEOS DE TAMBAQUI (Colossoma macropomum).
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RESUMO: A glicose é fonte primária de energia para os organismos, sendo um importante
substrato energético para as reações metabólicas. Assim, a aferição deste parâmetro faz-se
necessária em diversos contextos experimentais, pois indica o estado fisiológico dos animais e,
consequentemente, o gasto energético decorrente de condições de manejo e manipulação ambiental
as quais os peixes podem ser submetidos. O glicosímetro portátil é um aparelho utilizado para
mensurar a concentração de glicose sanguínea em pacientes humanos, sendo de fácil acesso,
manuseio e necessita de pouca quantidade de amostra. Assim, o objetivo deste estudo foi verificar a
confiabilidade do uso deste equipamento para peixes. Foram coletados 0,5 ml de sangue de seis
juvenis de tambaqui (comprimento padrão: 12,75±0,65 cm; peso: 85,13±12,19 g), sendo os níveis
de glicose de cada amostra analisados por método colorimétrico (leitura em espectrofotômetro em
505 nm) e pelo glicosímetro portátil comercial. Não houve diferença significativa na comparação
das médias da glicose entre os métodos (teste t independente, p=0,44), sendo 34,11±6,01 mg/dL
para o colorimétrico e 43,5±8,64 mg/dL para o glicosímetro. Além disso, foi observada uma alta
correlação (R= 0,87; p>0,05) entre os resultados obtidos para cada peixe nos dois métodos. Diante
do exposto, sugere-se que o glicosímetro portátil pode ser utilizado em campo com segurança para a
mensuração da glicose para o tambaqui, C. macropomum. O uso deste método reduz a quantidade
de amostra necessária e os resultados são obtidos em tempo real, o que facilita o acompanhamento
da variação glicêmica dos peixes submetidos às condições estressoras durante a cadeia produtiva.
Palavras-chave: hematologia, glicose, peixes
Apoio: CNPq
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QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE OSTRAS CULTIVDAS Crassostrea gasar (Adanson,
1757) E USO DE DEPURADORA ARTESANAL, ESTADO DO PARÁ, AMAZÔNIA,
BRASIL
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RESUMO: O estudo objetivou avaliar a presença de coliformes totais e termotolerantes em ostras de
dois tipos de cultivo de ostra, em mesas fixas e mesas flutuantes e utilizar um sistema de depuração
artesanal para eliminação microbiota. Foram utilizadas 6 ostras Crassostrea gasar de cada sistema
de cultivo, duas para ensaio inicial C1 e C2 (0 hora de depuração) e quatro para analise final (após
24 horas de depuração), A1, A2, A3 e A4. Para a depuradora foi utilizado duas caixas de 50 L, cada
uma vinculada a um sistema de recirculação ´´Airlift`` com uma lâmpada ultravioleta 15 W, em um
sistema tubular utilizada para a eliminação de microrganismo na água, oriundos da filtração das
ostras. Houve medição dos seguintes parâmetros de água; oxigênio dissolvido (OD), temperatura
(°C), pH e salinidade (‰) a cada 12 horas, foram utilizados 100 L de água do mar com salinidade
inicial de 15 ‰. Para as análises de coliformes totais e termotolerantes foi utilizado a metodologia
NMP (número mais provável, os resultados estão expressos em NMP/g. As amostras C1 e C2 do
sistema de mesa fixo apresentaram valores >200 NMP/g para coliformes totais, e >5 NMP/g para
termotolerantes e, após 24 horas de depuração as amostras A1, A2, A3 e A4 apresentaram de 0 a 8
NMP/g para coliformes totais e 0 a 2 NMP/g para termotolerantes. Os resultados do sistema de mesa
flutuante para as amostras C1 e C2, foram > 200 NMP/g para coliformes totais e > 10 NMP/g para
termotolerantes e, após 24 horas de depuração as amostras A1, A2, A3 e A4 obtiveram resultados de
0 a 6 NMP/g para coliformes totais e 0 a 1 NMP/g para termotolerantes. Os parâmetros de OD
variaram entre 5,02 a 5,82, pH 7,50 a 8,05, salinidade entre 15 e 16 ‰ e temperatura 29°C. Concluise que as ostras que não passaram por depuração, tanto as de mesa fixa quanto de mesa flutuante,
estão de acordo com as exigências do Programa Nacional de Controle Higiênico Sanitário de
moluscos bivalves (PNCMB). A depuradora artesanal se mostrou eficiente no processo, eliminando
mais de 90% de coliformes totais e termotolerantes em apenas 24 horas.
Palavras-chave: Ostreicultura, coliformes totais, microbiologia do pescado, moluscos bivalves.
ABSTRAT: The objective of this study is to evaluate the presence of total and thermotolerant
coliforms in two types of oyster cultivation, in fixed and floating tables and to use an artisanal
purification system for removal microbiota. Six Crassostrea gasod oysters from culture system were
used, two for initial C1 and C2 (0 hours clearance) and four for final analysis (after 24 hours
clearance), A1, A2, A3 and A4. For a scrubber used two 50 L boxes each linked to a 'Air Transport'
recirculation system with a 15 W ultraviolet lamp in a tubular system used for the removal of
microorganisms in water from oyster filtration . There was wear of the following water parameters;
dissolved oxygen (OD), temperature (° C), pH and salinity (each) every 12 hours, 100 L of seawater
with initial salinity of 15 ‰ were used. For the analysis of total and thermotolerant coliforms, the
NMP methodology was used (most likely number, the results are expressed in NMP / g. As the fixed
table system samples C1 and C2 specified values> 200 NMP / g for total coliforms, and> 5 MPN / g
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for thermotolerants and, after 24 hours of clearance as A1, A2, A3 and A4, 0 to 8 MPN / g for total
coliforms and 0 to 2 MPN / g for thermotolerants, for quantities C1 and C2, were> 200 MPN / g for
total coliforms and> 10 MPN / g for thermotolerants and, after 24 hours of clearance as quantities
A1, A2, A3 and A4, obtaining results from 0 to 6 MPN / g for total coliforms and 0 to 1 NMP / g for
thermotolerants. The OD values range from 5.02 to 5.82, pH 7.50 to 8.05, salinity between 15 and 16
and temperature 29 ° C. fixed table and floating table are in accordance with the use of the National
Sanitary Hygienic Control Program. bivalve molluscs (PNCMB). A handmade scrubber that has
shown process efficiency by eliminating over 90% of total and thermotolerant coliforms in just 24
hours.
Key words: Oyster farming, bivalve molluscs, fish microbiology, total coliforms.
1- INTRODUÇÃO
A aquicultura é a criação ou cultivo de organismos que possuem o seu mais frequente meio de
vida na água, em parâmetros e condições adequadas ao organismo a ser produzido. Esta atividade
tem se mostrado próspera no sentido de suprir a demanda por produtos de origem animal, pois com
o aumento populacional, a urbanização e a crescente preocupação com hábitos alimentares saudáveis
a demanda mundial por pescado têm aumentado (FAO, 2018).O cultivo de moluscos bivalves no
Brasil é uma atividade praticada em toda extensão da costa litorânea, sobretudo, no Estado de Santa
Catarina que é responsável por mais de 90% da produção nacional, concentrada, majoritariamente,
no mexilhão da espécie Perna perna e em ostras do pacífico, Crassostrea gigas (DOS SANTOS,
2016; FAO, 2018).
O consumo da ostra em forma in natura, sem passar por qualquer tipo de processo térmico pode
ser prejudicial ao consumidor, pois a ostra é um molusco bivalve que obtém seus nutrientes por
filtragem, além nos nutrientes presentes na água, muitas ostras absorvem microrganismos
patogênicos em seu tecido muscular, fruto de poluição ambiental adjacentes ao corpo hídrico da
criação. Vários países com tradição em consumo de frutos do mar, possuem diversos casos de
intoxicação, só em Nova York mais de 60% das intoxicações são geradas pelo consumo de moluscos
bivalves, na Austrália 20% e na China 70% (CORRÊA, 2006).
Sabe-se que a produção de moluscos ocorre, muitas vezes, em águas costeiras e águas rasas de
sistemas estuarinos, as quais são influenciadas por diversos fatores climáticos e antrópicos que
apresentam variabilidade espacial e temporal (CAMPOS et al, 2013). Desta forma ressalta-se a
importância do monitoramento da água destinada à aquicultura, uma vez que essa pode ser a principal
fonte de contaminação dos animais aquáticos, principalmente dos moluscos bivalves, que se tornam
um risco em potencial aos consumidores por sua característica filtradora e capacidade de
bioacumulação de patógenos (BUTT et al., 2004).
Entre os métodos de purificação dos moluscos, o cozimento é uma das técnicas mais comuns,
no entanto, os organismos precisam morrer, dificultando a comercialização a longo prazo e
invalidando o consumo in natura. A depuração é uma técnica que possui a capacidade de tratar os
organismos ainda vivos, esse método utiliza parâmetros de restrição do molusco, por um determinado
tempo, em contato com água limpa sob condições controladas, estimulando a filtração (bombeamento
da água pelo molusco), para excreção dos patógenos nas fezes e pseudofezes (REBOUÇAS, 2013).
No Pará, segundo a Portaria Nº 3036, de 01/08/2017 da Agencia de Defesa Agropecuária do
Estado do Pará (ADEPARA), a depuração é um processo necessário para legalizar a comercialização
de moluscos bivalves na forma in natura, além de autenticar a eficiência do processo através de
análises laboratoriais, no entanto o custo da implantação de uma depuradora industrial chega a mais
de R$ 14.000, tornando esse investimento inviável para pequenos produtores
(MARINEEQUIPMENT, 2019).
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Diante disso o objetivo do estudo foi determinar a quantidade de coliformes totais e
termotolerantes presentes em ostras Crassostrea gasar, em dois seitemas de criação mesas fixas e
flutuantes, e testar a eficiência de uma depuradora confeccionada, artesanalmente, para o processo de
purificação das ostras.
2- MATERIAL E MÉTODOS
O experimento ocorreu na Universidade Federal do Pará (UFPA) campus de Bragança. As
ostras utilizadas neste estudo foram da espécie Crassostrea gasar obtidas na associação dos
agricultores e aquicultores de Nova Olinda (AGROMAR) em julho de 2019, ostras de sistema de
mesa fixa e sistema de mesas flutuantes, os organismos foram direcionados para a UFPA bem
refrigerados e acondicionado para que não sofresse contaminação externa. Foram utilizados 100 L de
água do mar com salinidade inicial de 15 ‰ obtida na praia de Ajuruteua em Bragança-PA, passando
por aeração continua e recirculação em UV por três dias antes das análises, com o intuito de esterilizar
a água.
Para o estudo foram utilizados dois sistemas de depuração artesanal, um para as outras de
sistema fixo e outro para ostras oriundas de sistema flutuante, utilizou-se nas depuradoras; duas caixas
com dimensões; externas: 32,0 x 39,0 x 62,0 cm (alt. x larg. x comp.) Internas: 31,0 x 35,5 x 55,5
cm (alt. x larg. x comp.), com capacidade de 60 L, reator Eletrônico 2x 18/20W para lâmpadas
fluorescentes tubulares bivolt, 2 cabos elétrico com 1,5 m de comprimento cada, Plug de Sobrepor
2P Junção macho 10A, 2 lâmpadas UV germicida HNS 15W G13 T8 inclusas em um compartimento
tubular de PVC com as seguintes peças; 4 Tê PVC 50 mm, 4 buchas de redução longa PVC
50x25mm, 2 luvas de redução PVC 25x20mm e 2 tubos PVC 50mm com 15cm de comprimento cada.
Para o sistema de recirculação utilizou-se; 8 joelhos PVC 25mm, 2 joelhos PVC 20mm, 2 adaptadores
flanger com anel 25mm, , 2 tubos PVC 25 mm com 15 cm de comprimento cada, 2 tubos PVC 25mm
com 30cm de comprimento cada, 2 tubos PVC 25 mm com 70 cm de comprimento cada, 2 baldes de
12 L, 20 Kg de cascalhos de conchas de mexilhão, 12 mangueiras com 4 mm e 1 m de comprimento
cada, 6 pedras porosas, todos esses componentes são para 2 depuradoras (RPPLASS, 2019)
(MERCADOLIVRE, 2019) (LOJATUDO, 2019) (HOMECOISAS, 2019) (LEROYMERLIN, 2019)
(ACARADISCUS, 2019) (COBASI, 2019).
Foram utilizadas 6 ostras de cada sistema de cultivo, duas para ensaio inicial C1 e C2 (0 hora
de depuração) e quatro para analise final (após 24 horas de depuração), A1, A2, A3 e A4. Para as
análises de coliformes totais e termotolerantes foi utilizado a técnica de número mais provável
(NMP), baseando-se na técnica dos tubos múltiplos, Um total de 10 g do tecido mole da ostra foi
recolhido em condições assépticas em recipiente estéril e homogeneizado em 90 mL de água
tamponada. As amostras foram diluídas conforme Silva (2006), contendo Caldo Lauryl sulfato de
sódio. Os tubos foram incubados em estufa a 35ºC por 24 a 48 horas.
Os tubos que apresentaram produção de gás nos tubos de Durham e/ou acidificados (coloração
amarelada) foram considerados positivos. Para confirmação dos coliformes totais, os tubos com
resultados positivos no teste anterior foram repicados em caldo verde bile brilhante (2%), incubados
a 35±1°C por 48 horas. Para os coliformes termotolerantes, as amostras foram repicadas e incubadas
em EC – meio específico para Escherichia coli, utilizado como indicador de bactéria entérica
patogênica – por um intervalo de 18 a 24 horas a 44,5±0,2°C. Após este período, foram considerados
positivos os tubos que apresentaram produção de gás. O resultado das densidades dos coliformes
totais e termotolerantes foram expressos em NMP/g (OLIVEIRA, 2015).
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Durante o processo de depuração verificou-se que as ostras estavam com as valvas abertas,
indicando que estavam realizando filtragem da água, demostrando a adaptação dos mesmos ao
ambiente de depuração durante o período do ensaio. No decorrer do estudo, não foi observado
mortalidade das ostras no período de 24 horas. Os resultados do presente estudo demonstram que em
relação à contaminação por coliformes totais e termotolerantes, ostras adquiridas apresentaram
resultados bons e aceitáveis para consumo, bem como eliminação total de coliformes no restante das
amostras no final de 24 horas de depuração. A avaliação da eficiência da depuração foi realizada
através do comparativo entre a quantidade de coliformes presente no tecido de ostras, em 0 horas de
depuração e 24 horas.
Os resultados obtidos para coliformes totais em ostras de sistema de mesa fixo, tiveram valores
>200 NMP/g para amostras de 0 hora e variação de 0 a 8 NMP/g para amostras com 24 horas de
depuração (Tabela 1). Em relação as amostras de coliformes termotolerantes, os resultados foram de
15 e 29 NMP/g para C1 e C2 respectivamente, após a depuração obtivemos uma ocorrência de 2
NMP/g na amostra A1 e negativo para as demais (Tabela 1).
As ostras de sistema de mesa flutuante apresentaram semelhantes aos da mesa fixa, para
coliformes totais com valores >200 NMP/g para as amostras de 0 hora (C1 e C2). E uma variação de
0 a 6 NMP/g para amostras com 24 horas (A1, A2, A3 e A4) de depuração. Em relação a
termotolerantes, os resultados foram de 15 e 29 NMP/g para C1 e C2, respectivamente, e após a
depuração obtivemos apenas uma ocorrência de termotolerantes, de 1 NMP/g na amostra A2 e
negativo para as demais (Tabela 2). O resultado dos parâmetros de água está expresso na (Tabela 3).
TABELA 1- Resultado das análises de coliformes totais e termotolerantes, do sistema fixo de cultivo
COLIFORMES TOTAIS
SISTEMA

0 HORA

NMP/g

24 HORAS

NMP/g

Fixo

C1

310

A1

8

Fixo

C2

280

A2

ausência

A3

2

Fixo

Fixo
A4
5
COLIFORMES TERMOTOLERANTES
SISTEMA

0 HORA

NMP/g

24 HORAS

NMP/g

Fixo

C1

29

A1

2

Fixo

C2

15

A2

ausência

Fixo

A3

ausência

Fixo

A4

ausência

Fonte: dados do trabalho

Em estudos realizados por Dos Santos et al. (2016), a depuração não demonstrou diminuição
significativas na carga microbiana da Crassostrea rhizophorae, no período de 24 horas, dessa forma,
não reduzindo a níveis aceitáveis o quantitativo de coliformes termotolerantes em ostras. Entretanto,
foi evidenciado a eficácia do processo de depuração na eliminação de microrganismos em outros
trabalhos correlatos (OBODAI et al., 2010; LOVE et al., 2010). Rebouças e Gonsalves (2013)
relataram a eficiência do uso de Ozônio na depuração, com eliminação total dos microrganismos em
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apenas alguns minutos, variando a concentração de ozônio e a temperatura da água. Este estudo
ressalta também a utilização do cloro, que produz subprodutos com alta toxidade e pode alterar
sensorialmente o produto final.
Tabela 2- Resultado das análises de coliformes totais e termotolerantes, do sistema fixo de cultivo
COLIFORMES TOTAIS
SISTEMA

0 HORA

NMP/g

24 HORAS

NMP/g

Flutuante

C1

260

A1

2

Flutuante

C2

200

A2

6

A3

ausência

Flutuante

Flutuante
A4
6
COLIFORMES TERMOTOLERANTES
SISTEMA

0 HORA

NMP/g

24 HORAS

NMP/g

Flutuante

C1

18

A1

ausência

Flutuante

C2

12

A2

1

Flutuante

A3

ausência

Flutuante

A4

ausência

Fonte: dados do trabalho

Os resultados dos parâmetros de água estão dentro dos padrões e estão expostos na Tabela 3.
De acordo com a Resolução CONAMA, as águas em estudo foram classificadas como salobras —
0,5 a 30 de salinidade conforme o esperado (CONAMA, 2005). As bactérias do grupo coliformes
apresentam pouca tolerância à salinidade das águas, sendo que as concentrações de sais podem
funcionar como fator limitante à multiplicação microbiana. Sua detecção denota uma contaminação
recente e constante de matéria fecal no ambiente de criação (VIEIRA et al., 2001; 2008).
Tabela 3- Resultado dos parâmetros de água durante 24 horas de depuração
PARAMETROS DE ÁGUA
PARAMETROS

0 hora

12 horas 24 horas

Salinidade (‰)

14

15

16

OD

5,82

5,02

16

Temperatura (°C)

29

29

28

pH

8,10

7,87

7,50

Fonte: dados do trabalho

Para a confecção de uma depuradora artesanal, utilizou-se objetos com baixo custo, que
alcançou um total abaixo de R$ 400 para sua produção, sendo a lâmpada UV o item com valor mais
expressivo no custo de fabricação (R$ 89,80). Não foi levado em consideração o valor de alguns itens
que compõe o sistema do filtro, como as conchas e o sistema de Aeração, pois não possuem um valor
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tabelado de compra (Tabela 4). Assim, a fabricação da depuradora artesanal, a custos mais baixos,
seria uma forma viável em termos econômicos, para pequenos criadores para a depuração da produção
mantendo assim a sanidade, disponibilizando ainda na in natura, agregando valor ao produto. Os
custos dos meterias estão dispostos na Tabela 4.
Tabela 4- Resultado dos valores dos produtos utilizados na confecção da depuradora artesanal.
TABELA DE VALORES
PRODUTO

QUANTIDADE (UN)

VALOR UNIT.

TOTAL

Adaptador PVC 25mm

1

R$ 12,49

R$ 12,49

Balde 12L

1

R$ 10,79

R$ 10,79

Bucha PVC 25x20mm

1

R$ 1,44

R$ 1,44

Bucha PVC 50x25 mm

2

R$ 3,09

R$ 6,18

Cabo elétrico/2m

1

R$ 15,00

R$ 15,00

Caixa 60L

1

R$ 81,48

R$ 81,48

Cano 25mm/3m

1

R$ 10,29

R$ 10,29

Cano 50mm/1m

1

R$ 15,49

R$ 15,49

Joelho 20mm

4

R$ 0,46

R$ 1,84

Joelho 25mm

1

R$ 0,59

R$ 0,59

Lâmpada UV

1

R$ 89,80

R$ 89,80

Mangueira 4mm/2m

3

R$ 6,90

R$ 20,70

Pedra porosa

3

R$ 1,42

R$ 4,26

Plug macho

1

R$ 6,90

R$ 6,90

Reator elétrico

1

R$ 9,41

R$ 9,41

Tê PVC 50mm

2

R$ 8,59

R$ 17,18

TOTAL

25

R$ 274,14

R$ 303,84

Fonte: dados do trabalho

4- CONCLUSÃO
A depuradora artesanal se mostrou eficiente no processo, eliminando mais de 90% de
coliformes totais e termotolerantes em apenas 24 horas. O baixo custo da confecção da depuradora
artesanal incentiva a comercialização em grande escala, para atender e beneficiar produtores de baixa
renda, na comercialização de moluscos com autenticação de qualidade, agregando valor no produto
que será vendido a donos de estabelecimentos culinários, sendo o uso de uma depuradora um
investimento lucrativo, na concepção de um produto com qualidade e tornando ainda mais rentável
para os produtores.
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EFEITO DE DIETAS COM L-LISINA SOBRE O ERITROGRAMA DE JUVENIS DE
TAMBAQUI Colossoma macropomum
Ariany Rabello da Silva Liebl1*; Mirleide Araújo Cáo2; Flávia Dayane Félix Farias3; Marcio
Quara de Carvalho Santos4; Neiana Pereira Anselmo5; Wallice Luiz Paxiúba Duncan6; Paulo
Henrique Rocha Aride7; Márcia Fragoso Machado Bussons8; Wilson Massamitu Furuya9;
Adriano Teixeira de Oliveira10
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RESUMO: O sangue transporta L-lisina e outros nutrientes da dieta, biodisponíveis ou clivados por
enzimas, assegurando saúde e produtividade aos peixes. Assim, o tambaqui Colossoma
macropomum é uma das espécies de peixes nativos mais utilizadas em sistemas de criações. Esse
trabalho teve por objetivo verificar o comportamento do eritrograma de juvenis de tambaqui
Colossoma macropomum nutridos com níveis de L-lisina 0,0; 0,4; 0,8; 1,2; 1,6 e 2,0 %. Os animais
foram alimentados com dietas contendo L-lisina 0,0 %, 0,4 %, 0,8 %, 1,2 %, 1,6 % e 2,0 %,
respectivamente, 0,44, 0,84, 1,24, 1,64, 2,04 e 2,44 % de lisina total, foram pesados e medidos afim
de se obter a biometria. O sangue dos peixes foi coletado nos períodos inicial e final (90 dias) por
punção de veia caudal. Os valores de hematócrito (Ht, %), a concentração de hemoglobina (Hb,
g.dL-1), a contagem de eritrócitos (RBC, 10⁶ .µL-1), o volume corpuscular médio (VCM, fL), a
hemoglobina corpuscular média (HCM, pg) e a concentração de hemoglobina corpuscular média
(CHCM; g.dL-1) foram descritos de acordo com prática de rotina em pesquisas com hematologia.
As variáveis foram validadas por ANOVA e teste de Tukey (p<0,05). Os peixes apresentaram peso
inicial nas dietas com níveis de L-lisina (0,0 %; 0,4 %; 0,8 %; 1,2 %; 1,6 %; 2,0 %) variando entre
31,0 g a 38,0 g não sendo observada diferenças estatísticas. Para o peso final a variação encontrada
foi de 58,09 g a 80,69 g, dos quais foram encontradas diferenças estatísticas nos níveis de 1,2 % e
2,0 % de L-lisina. No comprimento final houve variações entre 14,3 cm a 16,30 cm, dos quais as
diferenças encontradas foram nos níveis de 1,2 % e 2,0 % em relação ao nível de 0,0%. Os valores
de Ht variaram entre 30,11 % a 34,6 %, a Hb variou entre 10,6 g.dL-1 a 12,2 g.dL-1 e o CHCM
variou entre 35,2 g.dL-1 a 38,1 g.dL-1 não sendo encontrado nessas variáveis do eritrograma
alterações estatísticas ocasionadas pelas dietas com níveis de L-lisina. Para o RBC os valores
variaram entre 1,5 10⁶ .µL-1 a 2,7 10⁶ .µL-1 dos quais a dieta inicial se diferiu de todas as dietas
contendo níveis de L-lisina. O VCM variou entre 115,8 fL a 231,7 fL, sendo observado alterações
estatísticas entre a dieta inicia e a dieta experimental. O HCM teve variação de 41,7 pg a 81,7 pg,
sendo observado diferenças entre a dieta inicial com as demais dietas experimentais, exceto a
contendo 0,8 % de L-lisina. Conclui-se que a dieta contendo níveis diferenciados de L-lisina não
altera o eritrograma do tambaqui indicando que pode ser utilizada nas dietas em criações.

Palavras-chave: Série vermelha, teleósteo, dieta.
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MAPEAMENTO DA PESCA ESPORTIVA EM SÃO CAETANO DE ODIVELAS, ESTADO
DO PARÁ, AMAZÔNIA, BRASIL
Renato Pinheiro Rodrigues1*; Jucimauro de Araújo Pereira Júnior2; Antonio Tarcio da Silva
Costa3; Janice Palheta Gama4; Marcos Ferreira Brabo5
1

renatopinheiros4@hotmail.com. Discente do curso de Engenharia de Pesca, Bolsista do PET vinculado ao curso de
Engenharia de Pesca/ UFPA; 2maurojuniorufpa@hotmail.com. Discente do curso de Engenharia de Pesca, Voluntário do
PET vinculado ao curso de Engenharia de Pesca/ UFPA; 3tarciocosta07@gmail.com. Discente do curso de Engenharia de
Pesca, Bolsista do PET vinculado ao curso de Engenharia de Pesca/ UFPA; 4nicegama.palheta@gmail.com. Discente do
curso de Engenharia de Pesca, Bolsista do PET vinculado ao curso de Engenharia de Pesca/ UFPA; 5mbrabo@ufpa.br.
Engenheiro de Pesca, Doutor em Ciência Animal. Docente do curso de Engenharia de Pesca, Tutor do PET vinculado ao
curso de Engenharia de Pesca/ UFPA.

RESUMO: Segundo a Lei nº 11.959 de 29 de junho de 2009, a pesca esportiva é um segmento da
pesca amadora que visa o lazer ou desporto, sem finalidade comercial, com embarcações e apetrechos
descritos em legislação específica, entretanto de acordo com a Portaria nº 3 de 2 de janeiro de 2019 é
obrigatório a prática do pesque e solte quando realizada em reserva extrativista, portanto todos os
peixes capturados nesta unidade de conservação devem ser devolvidos à água. Esta atividade
movimenta bilhões de recursos financeiros no mundo e está intimamente ligada ao setor de turismo,
gerando renda principalmente dentro de comunidades tradicionais. No estado do Pará ocorre tanto a
pesca recreativa continental, em especial nos municípios de Altamira, Oriximiná, Jacundá, Tucuruí,
Marabá, Piçarra, Itaituba e Jacareacanga, quanto marinha nos municípios de Salinópolis e São
Caetano de Odivelas. A principal espécie-alvo dos pescadores esportivos é o tucunaré Cichla spp. e
a pescada amarela Cynoscion acoupa, tendo uma predominância desta atividade em águas dulcícolas.
Na mesorregião Nordeste do Estado, o município de São Caetano de Odivelas se destaca no cenário
da pesca esportiva marinha e recebe mensalmente uma quantidade significativa de praticantes que
contribuem na movimentação de recursos financeiros para diversas pessoas envolvidas com o setor.
A grande procura pela região ocorre devido ao acesso relativamente fácil por via terrestre entre a
capital do Estado e o município, as condições de hospedagem e a grande diversidade de ictiofauna
que garantem o prazer dos pescadores recreativos, porém o conhecimento sobre esta modalidade
relacionada a prática em ecossistemas marinhos no Brasil ainda é insuficiente. O objetivo do trabalho
foi mapear e caracterizar os principais locais de pesca, registrar as principais espécies capturadas
durante a pescaria e as espécies-alvo dos pescadores esportivos que frequentam o município de São
Caetano de Odivelas, estado do Pará. Com auxílio de dois guias de pesca, adotaram-se parâmetros
como: principais espécies, tipo de fundo, vegetação da margem e características particulares de cada
ponto. Portanto, foram registrados 22 locais pesqueiros distribuídos em três municípios paraenses,
dos quais três estão localizados no município de São João da Ponta, treze no município de São
Caetano de Odivelas, e seis no município de Curuçá. Os principais pesqueiros escolhidos pelos
praticantes esportivos, devido a grande diversidade e quantidade de espécies capturadas, são: Macaca,
Marinheiro, Onça, Pedra do Mocajuba, Ponta das Queimadas, Ponta do Macaca e Ponta dos Guarás.
Segundo os guias, há uma grande variedade de espécies que são capturadas durante a pescaria, e entre
elas estão as principais espécies-alvo dos pescadores: o robalo Centropomus spp., a pescada amarela
C. acoupa, e a corvina Cynoscion microlepidotus. O tipo de fundo predominante foi de emberateua
(composição mista entre barro e resíduos sólidos de mangue) e a vegetação da margem é composta
principalmente de mangue vermelho Rhizophora mangle, além de siriubeira Avicennia germinans e
tinteira Laguncalia rademosa. Concluiu-se que o município de São Caetano de Odivelas possui
diversos pesqueiros, com características particulares, que dispõe ao pescador esportivo uma ampla
variedade de ictiofauna para a prática da atividade.
Palavras-chave: Cynoscion acoupa; Estuário; Manguezal; Pesca amadora; Pesque e solte.
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PESCA DE ATUNS EM CARDUMES ASSOCIADOS NO SUDOESTE E NO OESTE
EQUATORIAL DO ATLÂNTICO
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Rodrigues3; Humber Agrelli de Andrade4.
1

carneirovivian0@gmail.com.
Doutoranda
em
Recursos
Pesqueiros
e
Aquicultura/
UFRPE.
anajuliafreitas96@hotmail.com. Graduanda em Engenharia de Pesca, Lab. de Modelagem Estatística Aplicada/
UFRPE.
3
silvaneide.biologia@hotmail.com.
Mestranda
em
Recursos
Pesqueiros
e
Aquicultura/UFRPE.
4
humber.andrade@gmail.com Professor adjunto do departamento de pesca e aquicultura/UFRPE.
2

RESUMO: As características da pesca de atuns e afins sobre os cardumes associados aos objetos
flutuantes no Brasil se diferenciam de acordo com a área de pesca. A pesca realizada próximo à
costa sul e sudeste do país (ou região sudoeste do atlântico) ocorre utilizando a própria embarcação
como agregador de peixes ou em plataformas de extração de petróleo. Já a pesca realizada na região
equatorial do atlântico tem como principal característica as capturas nas proximidades das boias
oceanográficas. O presente trabalho traz as informações mais recentes sobre a composição e
distribuição espacial das capturas, bem como informações sobre os rendimentos para as principais
espécies de atuns e afins capturadas em 2018. Foram analisados as informações provenientes de
mapas de bordo, que correspondem a 2.116 registros referentes à pesca em cardumes associados no
oeste equatorial e sudoeste do oceano Atlântico no ano de 2018. Foram selecionadas para análise
em detalhe as albacoras laje (Thunnus albacares), branca (Thunnus alalunga), bandolim (Thunnus
obesus), o bonito listrado (Katsuwonus pelamis) e o dourado (Coryphaena hippurus). Para análise
da composição da captura nas diferentes regiões, foram confeccionados gráficos de barras. Além
disso foi confeccionado um mapa da distribuição espacial e das composições específicas das
capturas, a partir da latitude e longitude reportadas nos mapas de bordo. Para analisar os
rendimentos das pescarias a partir do cálculo da Captura Por Unidade de Esforço (CPUE), foi
testado nesse trabalho os dias de mar como a medida de esforço de pesca. Na região oeste
equatorial, as maiores capturas e rendimentos foram obtidos para a pesca da albacora laje, em áreas
próximas as boias PIRATAS e arquipélagos de São Pedro e São Paulo e Fernando de Noronha,
enquanto que na região sudoeste as maiores capturas foi de albacora branca, os maiores
rendimentos foi da albacora laje e as áreas de pesca foram próximas a costa sul do Brasil. Ou seja,
ao comparar as duas regiões notou-se que se tratam de padrões de pesca diferentes e essas
diferenças devem ser consideradas na avaliação dos estoques das espécies exploradas pela pesca em
cardumes associados, bem como na gestão da pescaria.
Palavras-chave: Composição específica; Dispositivo de agregação de peixes; Rendimento.

ABSTRACT: The characteristics of tuna and tuna-like fishing on associated schools around of
floating objects in Brazil differ according to the fishing area. The fishing near the south and
southeast coast of the country (or southwestern Atlantic region) occurs using the boat itself as a fish
aggregator or on oil extraction platforms. Fishing in the equatorial Atlantic region has as its main
feature catches near the oceanographic buoys. The present paper presents the latest information on
the composition and spatial distribution of catches, as well as information on yields for the main
tuna and tuna-like species caught in 2018. The information from onboard maps, corresponding to
2,116 records, was analyzed. Fishing in associated schools in the equatorial west and southwest of
the Atlantic Ocean in 2018. yellowfin tuna (Thunnus albacares), albacore (Thunnus alalunga),
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bigeye tuna (Thunnus obesus), skipjack tuna (Katsuwonus pelamis), and dolphin fish (Coryphaena
hippurus) were selected for detailed analysis. For analysis of the catch composition in the different
regions, barplots were made. In addition, a map of the spatial distribution and specific catch
compositions was made from the latitude and longitude reported. To analyze fishery yields from the
Catch Per Unit Effort (CPUE) calculation, days at sea was tested in this study as a measure of
fishing effort. In the equatorial west region, the highest catches and yields were obtained for
yellowfin tuna, in areas near the PIRATAS buoys and archipelagos of São Pedro and São Paulo and
Fernando de Noronha. While in the southwestern region the largest catches were albacore, the
highest yields were of the yellowfin tuna and the fishing areas were near the southern coast of
Brazil. That is, when comparing the two regions it was noted that these are different fishing patterns
and these differences should be taken into account when assessing stocks of species exploited by
fishing in associated schools, as well as fishery management.
Key words: Specific Composition; Fish aggregating device; Yield.
.
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1- INTRODUÇÃO
Grande parte do aumento da captura mundial dos atuns nas últimas décadas ocorreu devido ao
aumento da eficiência da pesca associada aos objetos flutuantes naturais ou artificiais, conhecidos
como dispositivos de agregação de peixes (Fish aggregating device - FAD) (DAGORN et al.,
2013). No Brasil essa atividade iniciou-se principalmente na região sul, após a implantação desses
dispositivos para melhorar a eficiência da pesca de bonito-listrado (Katsuwonus pelamis) com vara
e isca-viva, nos limites da plataforma continental dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná
e Santa Catarina (SANTOS e ANDRADE, 2004). Os FAD foram implementados com o objetivo de
concentrar cardumes de bonito-listrado, principalmente, reduzindo assim o tempo de busca pelos
peixes no mar (LIMA et al., 2000;).
A principal característica dessa atividade na costa sul e sudeste do país está relacionada ao fato
de que as próprias embarcações funcionam tão bem quanto um FAD artificial, desta forma os
mestres de pesca podem manter os cardumes associados aos barcos e transferi-los para outros
barcos, antes do retorno ao porto para desembarque. Além das embarcações que operam próximas
as plataformas de extração de petróleo. Ao longo dos anos muitas embarcações se envolveram nesse
tipo de estratégia de pesca, denominada localmente como pesca em "cardume associado"
(SCHROEDER e CASTELLO, 2007), espalhando-se rapidamente por todo o litoral brasileiro.
Mais recentemente, há cerca de sete anos, uma pesca direcionada aos cardumes associados foi
iniciada a partir de pequenas embarcações com base no Rio Grande do Norte (RN) e Ceará (CE),
nordeste do Brasil (SILVA et al, 2019). No entanto, há diferenças na estratégia de pesca com
relação a pesca realizada na costa sul do país. A pesca realizada nessa região visa cardumes de atuns
agregados em torno das boias do programa PIRATA ("Pilot Moored Array in the Tropical Atlanti").
Tais boias oceanográficas atuam como FAD, agregando uma quantidade significativa de pequenos
atuns no Atlântico equatorial, (SILVA et al., 2013; SILVA et al., 2016). Desde seu início, a
atividade alcançou alta produtividade o que levou a participação de outras embarcações, resultando
em uma rápido expansão desse tipo de pesca na região. As embarcações que atuam sobre os
cardumes associados utilizam técnicas de captura como o corrico, a linha-de-mão e a vara-e-linha,
entre outros (SILVA et al., 2016).
O destaque econômico dessa atividade no Brasil é relativamente recente, assim, para avaliação
do efeito da pesca sobre os recursos pesqueiros explorados e para elaborar medidas de gestão da
atividade são necessários ainda alguns elementos crucias sobre o entendimento da pescaria. Assim,
o objetivo do presente trabalho foi fornecer informações essenciais, como a composição específica e
rendimento das pescarias, descrevendo as principais diferenças por área de pesca (região oeste
equatorial e sudoeste do atlântico) no ano de 2018.
2- MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Bases de dados
Foram analisados os dados referentes à pesca em cardumes associados no oeste equatorial e
sudoeste do oceano Atlântico no ano de 2018, que correspondem as informações mais recentes
registradas em mapas de bordo da pescaria. 2.116 registros foram utilizados nas análises, no entanto
foi observado um grande desequilíbrio com relação a quantidade de registros referente as duas
regiões e mensalmente (Tabela 1). 2.032 registros correspondem a região oeste equatorial do
atlântico, enquanto somente 84 correspondem a região sudoeste do Atlântico Sul. Além disso não
há informações sobre a pesca em cardumes associados na região sudoeste nos meses de março,
maio, junho, julho, agosto e outubro.
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Tabela 1. Número de registros da pesca em cardumes associados por região e por mês da pesca no
Atlântico sul em 2018 utilizados nas análises.
Região

Mês
Jan

Fev Mar Abr Mai Jun

Jul

Ago Set

Out Nov Dez Total

Oeste equatorial 138 127 131

88

100

195 228

160

103 233 351

178

2032

Sudoeste

3

7

0

0

0

9

20

84

Total

141 143 131

95

100

195 228

160

112 233 380

198

2116

16

0

0

0

29

2.2 Análises
2.2.1 Composição das capturas
Foram selecionadas para análise em detalhe as albacoras laje (Thunnus albacares), branca
(Thunnus alalunga), bandolim (Thunnus obesus), o bonito listrado (Katsuwonus pelamis) e o
dourado (Coryphaena hippurus). Estas espécies são em geral tidas como alvo da pesca em
cardumes associados, e em consequência são as mais registradas nos mapas de bordo. Para análise
da composição da captura nas diferentes regiões, foram confeccionados gráficos de barras. Além
disso foi confeccionado um mapa da distribuição espacial e das composições específicas das
capturas, a partir da latitude e longitude reportadas nos mapas de bordo.

2.2.2 Captura Por Unidade de Esforço (CPUE)
Inicialmente foi analisada a diferença entre os dias de mar reportados na região oeste
equatorial e sudoeste do atlântico, para isso foi realizado o teste t para comparar as médias de cada
região, além disso, diferenças entre as distribuições de frequência dos dias de mar foram analisadas
por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov (D).
Para analisar os rendimentos das pescarias a partir do cálculo da Captura Por Unidade de
Esforço (CPUE), foi testado nesse trabalho os dias de mar como a medida de esforço de pesca, mas
vale a pena ressaltar que não se tem claro qual a medida adequada do esforço para esse tipo de
pescaria. Assim, a CPUE para cada lance foi:
CPUE=C/f
em que f é o esforço em dias de mar, e C é a captura em peso (kg).

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Composição das capturas
Os registros das capturas na região oeste equatorial do atlântico foi superior as capturas
registradas para a região sudoeste do atlântico sul (Figura 1). Na região oeste equatorial as capturas
total atingiram mais de 3 milhões de quilos, nos quais a maior parte correspondeu a captura de
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albacora laje, seguido do bonito listrado e albacora bandolim, as capturas de albacora branca e do
dourado foram as mais baixas para esta região. Para a região sudoeste, as capturas totais não
passaram de 75 mil quilos, a principal espécie captura foi o albacora branca, seguida da laje
dourado. Não houve registro de albacora bandolim e bonito listrado para essa região.

Figura 1 – Composição das capturas por região estudada (oeste equatorial e sudoeste do atlântico)
da pesca realizada em cardumes associados pela frota brasileira.

A pesca realizada na região oeste equatorial se concentrou entre as latitudes de 5ºN e 5ºS e
entre as longitudes 30ºW e 45ºW (Figura 2). Localização que coincide com a região onde estão
localizados as boias PIRATAS e os arquipélagos de São Pedro e São Paulo e de Fernando de
Noronha. A proporção de albacora laje foi a maior na maioria das localizações das operações de
pesca, com destaque para uma alta proporção de albacora e dourado em algumas localizações
pontuais. Na região sudoeste do Atlântico sul, as operações de pesca ocorreram próximos a costa
sul do Brasil, e as operações foram mais especificas, no sentido de que foram registradas as captura
de uma única espécie na maioria das localizações. Apresentou a seguinte sequência de acordo com
um aumento da latitude, albacora branca, laje e bonito listrado. Em um trabalho realizado por Silva
et al. (2016) verificou que a pesca de atuns e afins em cardumes associados, realizada pelas
embarcações sediadas em Areia Branca (RN), por meio de diversas técnicas de captura, teve como
alvo principal a albacora laje e a albacora bandolim. Enquanto que Schroeder e Castello (2007) em
um cruzeiro experimental na costa sul do Brasil, teve como espécie mais capturada a albacora laje.
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Figura 2 – Distribuição espacial das capturas realizadas em cardumes associados realizada pela
frota brasileira por espécie em 2018. Os tamanhos das pizzas são proporcionais ao volume de
captura na localização.

3.2 Captura Por Unidade de Esforço (CPUE)
Os dias de mar variaram entre 5 e 35 dias na região oeste equatorial e entre 5 e 30 dias na
região sudoeste (Figura 3). Na análise de Kolmogorov-Smirnov identificou-se diferenças
estaticamente significativas entre as duas distribuições por região (p < 2.2e-16). As médias
amostrais de dias do mar para a região oeste equatorial e sudoeste foram 14,3 e 18,4,
respectivamente. A partir do teste t verificou-se que a média de dias de mar na região oeste
equatorial é menor que a média na região sudoeste (p < 2.2e-16). Assim, o que pode ser explicado
pelo fato da pesca na região oeste equatorial ocorrer principalmente próximo as boias e
arquipélagos, que são de localização conhecida dos pescadores, reduzindo o tempo de busca de
cardume. Ao contrário do que que ocorre na região sudoeste em que os pescadores levam mais
tempo até encontrar os cardumes.
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Figura 3 – Distribuição dos dias de mar realizados pela pesca em cardumes associados no ano de
2018 nas regiões A) oeste equatorial e B) sudoeste do atlântico sul.

As distribuições das CPUEs calculadas para as cinco espécies analisadas por região é
apresentada na Figura 4. Para a albacora bandolim só há dados para região oeste equatorial, em que
a maioria das CPUEs por operação de pesca ficou em torno de 5 kg/dia de mar (Figura 4A). Para a
albacora branca foram observados reduzidos valores de CPUE para as duas regiões, a maioria
próximo a zero (Figura 4B). A albacora laje representou os maiores rendimentos para as duas
regiões. Na região oeste equatorial a mediana foi de aproximadamente 50 kg/dias de mar, enquanto
na região sudoeste a mediana foi próximo de 3 kg/dia de mar (Figura 4C). As ocorrências de bonito
listrado foram reportadas apenas para região oeste equatorial, em que foi observada uma mediana
em torno de 10 kg/dia de mar (Figura 4D). Por fim, os rendimentos para o dourado foram reduzidos
nas duas regiões, próximos a zero na maioria das operações registradas (Figura 4E).
Segundo Silva et al. (2019) A captura total de todas as principais de atuns capturados tem
aumentado desde o início da pescaria, porém a albacora laje vem mostrando o crescimento mais
acentuado em comparação com as outras espécies, considerando o total capturado pelo Brasil de
2010 a 2017. Há uma expansão real da frota principalmente nos estados do Rio Grande do Norte e
Ceará, nordeste do Brasil, com a construção de barcos de pesca maiores, o que está levando a uma
disseminação natural da distribuição espacial das operações de pesca, incluindo outras boias
PIRATA (SILVA et al., 2018).
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Figura 4 – Distribuição da Captura Por Unidade Esforço (CPUE) da albacora bandolim (A),
albacora branca (B), albacora laje (C), bonito listrado (D), e dourado (E), capturados pela pesca em
cardumes associados no Brasil em 2018.

4- CONCLUSÃO
Apesar da falta de balanço entre a quantidade de registros reportadas para a região oeste
equatorial e a região sudoeste do Atlântico, notou-se diferenças entre as pescarias em cardumes
associados por região para o ano de 2018. Na região oeste equatorial, as maiores capturas e
rendimentos foram obtidos para a pesca da albacora laje, em áreas próximas as boias PIRATAS e
arquipélagos de São Pedro e São Paulo e Fernando de Noronha, enquanto que na região sudoeste as
maiores capturas foi de albacora branca, os maiores rendimentos foi da albacora laje e as áreas de
pesca foram próximas a costa sul do Brasil. Ou seja, ao comparar as duas regiões notou-se que se
tratam de padrões de pesca diferentes e essas diferenças devem ser consideradas na avaliação dos
estoques das espécies exploradas pela pesca em cardumes associados, bem como na gestão da
pescaria.
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MONITORAMENTO PRÉVIO DA FAUNA DE MACROINVERTEBRADOS
BENTÔNICOS EM UM SISTEMA DE CULTIVO EM TANQUE REDE
Julia Myriam de Almeida Pereira¹; Rinaldo Antonio Ribeiro Filho¹; Rafael Augusto Franzim
Ambrósio²; Edilson Dias Moreira²; Matheus dos Santos Castro²; Pedro Tedesco Neto²; André Luiz
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Maurício Adames³; Simone Frederigi Benassi³
¹ Docente do curso de Engenharia de Pesca, Unesp/SP/julia.pereira@unesp.br; ² Discente do curso de Engenharia de
Pesca, Unesp/Registro ; ³ Itaipu Binacional

RESUMO: O presente trabalho é parte do projeto “Monitoramento ambiental do cultivo de tilápia
(Oreochromis niloticus) em tanques rede no Reservatório de Itaipu/Parque Aquícola Ocoy: Bases
para produção sustentável”. Foi avaliada a heterogeneidade espacial e temporal da fauna de
macroinvertebrados bentônicos (MIB) no período de pré-implantação do sistema de produção de
peixes em tanques-rede, a fim de gerar informações que subsidiem futuras simulações da
capacidade de suporte no reservatório. Foi realizado o monitoramento do sedimento a partir de
amostragens realizadas na área de cultivo (APO11 e 12 estações dispostas em dois eixos
perpendiculares, somando 13 subunidades) e em mais três localidades, sendo: a aproximadamente
1000 metros a montante do centro de produção (APO11_M); a aproximadamente 1000 metros a
jusante (APO11_J); e o ponto controle (APO11_C), localizado em área sem interferência
hidrodinâmica do delineamento experimental. Para tanto, foram realizadas coletas de sedimentos
com dragas entre 2016 e 2018. Os macroinvertebrados bentônicos foram acondicionados, triados e
identificados pelo Instituto Ambiental do Paraná (AIP). Foram coletados cerca de 1.844 indivíduos,
podendo este número estar subdimensionado, pois a metodologia do IAP interrompe as contagens
quando atinge o número máximo de 20 indivíduos. Aos dados coletados, agrupados de acordo com
a Ordem taxonômica, foi aplicada uma ANOVA para verificação das possíveis diferenças
estatísticas entre abundâncias numéricas (N) e as variáveis categóricas (ano, campanha, local e
ordem). Durante o período estudado a ordem mais abundante foi Mytiloida, representada
principalmente pela espécie exótica Limnoperna fortunei (N=1298), seguida de Caenogastropoda
(N=146) e Veneroida (N=109). A variável Ordem apresentou-se diferença estatística (p=0,000),
̅ =11,3 indivíduos). A variável Campanha
tendo sido a Ordem Mytiloida diferente das demais (𝑁
também apresentou diferença estatística (p=0,023), sendo a segunda Campanha inferior e diferente
̅ =1,109 indivíduos). As variáveis Ponto (p=0,593) e Ano (p=0,251) não apresentaram
das demais (𝑁
diferença estatística. É possível inferir, que os indivíduos mais abundantes foram aqueles
pertencentes à Ordem Mytiloida, particularmente a L. fortunei, e que as campanhas realizadas no
período anterior à época seca tiveram menores abundâncias de organismos.
Palavras-chave: Reservatório de Itaipu; Macroinvertebrados Bentônicos, Espécies exóticas e
alóctones; Espécies nativas (Itaipu; Unesp).
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SELETIVIDADE DE REDES DE EMALHE PARA Anchovia aff. Surinamensis (Bleeker,
1865) EM UM LAGO NA REGIÃO AMAZÔNICA
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RESUMO: O estado de Rondônia tem um grande potencial hídrico que está inserido na bacia do
Rio Madeira, neste encontram-se inúmeros lagos de várzeas que são formados pelo pulso de
inundação sazonal, que é um padrão marcante nesse rio. Os lagos dessa área são importantes setores
para a pesca de subsistência, que é a principal atividade econômica para as populações ribeirinhas
da Amazônia, onde utilizam como apetrecho de pesca principal as redes de emalhar, tidas como de
pesca passiva, fabricadas com panagens em diferentes tamanhos de malhas e são conhecidas
regionalmente por “malhadeira”. A pesca nessa região não apresenta um sistema de manejo
eficiente, onde predominam os acordos de pesca, embasados de forma geral no saber empírico das
populações tradicionais ribeirinhas. Por outro lado, outras formas de gestão do recurso pesqueiro
poderiam ser empregadas como as diretrizes que estimam os tamanhos de malhas das malhadeiras
que determinam o tamanho mínimo de captura. Entre as espécies de peixes mais abundantes dessa
região está a Anchovia aff. Surinamensis, pertencente a ordem dos Clupeiformes, de pequeno porte,
chegando a medir 150 mm de comprimento quando adulta. É um importante recurso pesqueiro de
valor ecológico (cadeia trófica) e econômico (recurso pesqueiro) tendo grande frequência nas
pescarias ocorridas nos meses de dezembro a março. Sendo assim, a presente pesquisa estimou a
seletividade de redes de emalhar para a espécie A. aff. Surinamensis através de pescarias
experimentais ocorridas no Lago do Cujubim, no período de cheia em março de 2019, com o uso de
baterias de redes de emalhe com malhas de tamanhos de 40 e 60 mm (entre nós apostos). As
análises das estimativas de seletividades foram baseadas na função SELECT calculadas no
programa R. O número de exemplares capturados foram de 190 na malha de 40 mm e 16 na malha
60 mm. As amplitudes de comprimento para os indivíduos obtidos com as malhas 40 e 60 mm
foram, respectivamente: 60 a 140 mm e 60 a 120 mm. O comprimento modal foi de 183,2 mm para
a malhadeira de 40 mm e 274,2 mm para a malhadeira de 60 mm. Nos dois tamanhos de malha, a
maioria dos indivíduos capturados tinham entre 80 e 100 mm. No entanto, a rede de 40 mm
capturou aproximadamente 50 indivíduos com comprimentos entre 60 e 80 mm em comparação
com a rede de 60 mm que capturou apenas dois indivíduos com esses comprimentos. Tomando
como referência a classe de peixes com comprimentos de 150 mm, ambas as malhas estão aptas a
capturar a espécie analisada, pois os comprimentos modais estimados foram superiores a esse valor.
No entanto, a maior frequência de indivíduos pequenos capturados na malha de 40 mm sugere que
este apetrecho é mais eficiente na captura da espécie estudada. No entanto, estudos de primeira
maturação sexual são necessários em pesquisas futuras para avaliar o manejo relacionado ao
tamanho de primeira captura ou se tamanhos de malha menores seriam mais adequados dado a
natureza r estrategista da espécie o que possibilitaria uma medida de gestão menos simplista e
baseada na proteção dos indivíduos adultos.

Palavras-chave: Pesca de subsistência; Recurso pesqueiro; Clupeidae.
Apoio: FAPERO
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A PISCICULTURA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO
MONTE: COMPORTAMENTO DA PRODUÇÃO E DOS PREÇOS
Deliane Hillary do Amaral Rodrigues 1*; Victoria Marena do Rego Henriques2; Max Wendel
Milhomem Costa3; Diego Gomes Trindade4; Marcos Ferreira Brabo5
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi analisar a piscicultura na área de influência da Usina
Hidrelétrica de Belo Monte, a partir do comportamento da produção e dos preços das principais
espécies. Foram utilizados dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística referentes à
Pesquisa Pecuária Municipal de 2013 a 2017 e ao Censo Agropecuário de 2017 de 11 municípios:
Altamira, Anapu, Brasil Novo, Gurupá, Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto de Moz, Senador José
Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu. Posteriormente, observações de campo e entrevistas com atores
sociais foram usadas para confrontar e discutir os dados secundários. Constatou-se que a produção
piscícola da região reduziu em 42,1% entre 2013 e 2017, saindo de 1,6 mil toneladas para 955,2
toneladas, o que representou 7,9% do total do estado do Pará em 2017. Uruará apresentou uma
produção significativamente superior aos demais municípios, mesmo possuindo um número similar
de empreendimentos. Iniciativas de produção de alevinos foram identificadas nos municípios de
Altamira e Uruará, com destaque para o tambaqui Colossoma macropomum. As espécies com maior
frequência nas pisciculturas foram o tambaqui, a tilápia Oreochromis niloticus, o híbrido
tambatinga e o piauçu Leporinus macrocephalus, com o primeiro e o terceiro sendo mais relevantes
quanto à produção. Em relação aos preços, os valores praticados são superiores à média estadual
desde 2015. Concluiu-se que os municípios de Placas e Vitória do Xingu foram os únicos que
apresentaram incremento na produção piscícola, fato justificado principalmente pela oferta de
peixes oriundos de outros estados e pela logística para aquisição de insumos.
Palavras-chave: Aquicultura; Criação de peixes; Região amazônica; Rio Xingu.
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A COMERCIALIZAÇÃO DE OSTRAS CULTIVADAS NO ESTADO DO PARÁ SOB A
ÓTICA DE PROPRIETÁRIOS DE RESTAURANTES
Carlos Henrique Silva1*; Jair Junior Bezerra Campelo2; Lucas Henrique do Rosário
Menezes3; Wesley dos Santos Lima 4; Marcos Ferreira Brabo5
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RESUMO: O Nordeste paraense apresenta grande destaque na produção de ostras, na qual é
realizada por associações distribuídas em sete municípios no litoral do estado, comercializando uma
grande parcela do produto diretamente às pessoas físicas e outra parcela direcionada aos
restaurantes que elaboram o produto de diferentes formas. Desse modo, objetivou-se analisar a
comercialização de ostras cultivadas no estado do Pará sob a ótica de proprietários de restaurantes.
Foram entrevistados os proprietários dos restaurantes Benquerença e Verde Mar, localizados em
Bragança e Salinópolis, respectivamente, através de entrevistas semiestruturadas direcionadas aos
aspectos iniciais do comércio de ostras, segurança alimentar e estratégias de marketing, onde os
dados foram transcritos na íntegra e analisados no software IRaMuTeQ utilizando a análise de
nuvem de palavras. O proprietário do restaurante Benquerença iniciou a comercialização em 2006,
incentivado por um projeto do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE), decisivo para o seu engajamento no ramo tornando-o pioneiro nesse comércio. O
proprietário do restaurante Verde Mar começou em 2014, com intuito de servir um produto seguro e
de qualidade instalou uma depuradora em seu estabelecimento em julho de 2018. Os empresários,
apesar do tempo divergente no início desse comércio, se referem atualmente à comercialização de
ostras como uma ocasião de evoluir quanto empresário e quanto estabelecimento, além de contribuir
claramente com a atividade dos ostreicultores. Segundo a as condições sanitárias do local
comercialização de moluscos bivalves previstas pela portaria nº 3036, de 01 de agosto de 2017 da
Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará Serviço de Inspeção Estadual Animal
(ADEPARÁ), alimentos destinados ao consumo in natura, torna-se necessário submete-los a
processos que ocasionem a redução da contaminação, com o objetivo de torná-los aptos ao consumo
humano. Dessa forma, quando os entrevistados foram indagados acerca da qualidade e segurança
alimentar do produto os empresários afirmaram que buscam a comercialização de ostras com
máxima segurança que eles podem disponibilizar ao consumidor, uma vez que eles conhecem os
riscos que alimentos deste perfil podem ser nocivos aos seus clientes, porém suas estruturas físicas
não possuem condições de atender o que a inspeção sanitária revoga. Sobre as estratégias de
marketing, os empresários criaram táticas de venda distintas, mas com os mesmos propósitos e hoje
são considerados os únicos estabelecimentos que ofertam o produto de forma ininterrupta no estado
com uma variedade de receitas. A ânsia em progredir cada vez mais no mercado é notória com o
proprietário do restaurante Verde Mar e o mesmo está empenhado em investir em novas estruturas e
tecnologias, porém a limitação existe para os dois em função das regulamentações técnicas da
ADEPARÁ, pois não possuem condições físicas congruentes para uma série de readequações, o que
pode resultar no enfraquecimento do comércio.
Palavras-chave: Crassostrea gasar, Moluscos bivalves e Ostreicultura
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OCORRÊNCIA DE DIPLOSTOMÍDEOS (PLATYHELMINTHES: DIGENEA) NO GLOBO
OCULAR DE TAMBAQUI Colossoma macropomum OBTIDO EM CULTIVO NO ESTADO
DO AMAZONAS
Ruth Aylla Caldeira Farias ¹*; Lorena Vieira de Matos ²; Ana Lúcia Silva Gomes ³; Maria
Inês Braga de Oliveira 4
¹fariasruth16@gmail.com. Graduanda em Engenharia de Pesca/ UFAM; ²loh.bio@hotmail.com. Mestre em Zoologia/
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Doutoranda em Ciências Pesqueiras dos Trópicos/ UFAM

RESUMO: O parasito Diplostomum sp. é um trematódeo digenético que ocorre naturalmente em
peixes de água doce, tendo sido relatado também em peixes de cultivo. O objetivo deste estudo foi
verificar a ocorrência de Diplostomídeos no globo ocular em juvenis de tambaqui Colossoma
macropomum obtidos do cultivo, relatar os sinais clínicos associados à infecção e relacionar a
intensidade parasitária com a condição de saúde dos peixes. Os espécimes de tambaqui foram
coletados em Balbina em junho de 2018 e mantidos em sistema de piscicultura intensiva em
laboratório experimental dentro da UFAM. Após anestesia e biometria em cada espécime, o globo
ocular foi retirado para dissecação, coleta e quantificação dos parasitos, registro dos sinais clínicos e
dos sítios de infecção. Estatística descritiva foi usada para a relação dos dados biométricos com o
fator de condição (Kn). Os juvenis de tambaqui (n=30) tiveram comprimento padrão e peso médio
de 14,85±2,91 centímetros e 150,70±85,35 gramas, respectivamente. A prevalência foi de 73% e a
intensidade média de 1,53±1,3 parasitos no globo ocular, variando de 1 a 4 Diplostomum sp. por
hospedeiro. Em 67% dos hospedeiros, os parasitos encontravam-se no humor aquoso e em 33% no
humor vítreo. Como sinal clínico associado à infecção observou-se uma leve opacidade no globo
ocular de 3% dos hospedeiros. Correlação negativa foi observada entre a intensidade parasitária e
fator de condição. O registro inédito da ocorrência de Diplostomídeo no globo ocular em tambaqui
cultivado no Estado do Amazonas é importante para implementação de medidas para
monitoramento na região, visando a prevenção ou controle do parasitismo em ambiente de cultivo.

Palavras-chave: verme do olho, piscicultura, índice corporal, metacercária
Apoio: Universidade Federal do Amazonas
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HISTÓRICO DA FISCALIZAÇÃO DA PESCA NO AMAZONAS NOS ANOS 80 E
MEDIDAS PARA MITIGAR CONFLITOS.
Lucemário Xavier Batista¹*; Leonardo Teixeira de Sales²
¹lucemarioxb@yahoo.com.br. Professor Assistente/UNEB. ²leopesca67@yahoo.com.br. Mestre em Gestão e
Política Ambiental-UFPE.

RESUMO: Este trabalho descreve as atividades desenvolvidas pela fiscalização da pesca no
estado do Amazonas nos anos 80, e as ações das comissões municipais de pesca para
resolução de conflitos comparando-as com os acordos de pesca atuais. Foram utilizadas
pesquisas bibliográficas e documentais para levantamentos das informações pertinentes ao
tema constatando-se que as comissões municipais de pesca foram instituídas pela Secretaria
de Estado da Produção Rural – SEPROR, que era conveniada com a Superintendência do
Desenvolvimento da Pesca – SUDEPE para realizar a fiscalização da pesca. Em outubro de
1981, contratou um engenheiro de pesca para ser responsável pela Organização e
Assistência das Comissões e Comitês de Pesca no Estado e Fiscalização da Pesca em
Manaus. As comissões foram implantadas em diversas cidades do Amazonas nos anos de
1982 a 84, e tinham como objetivos agilizar de forma participativa a resolução dos conflitos,
sugerir medidas para disciplinar a pesca comercial nos lagos, pesca predatória e preservar o
meio ambiente e o pescado. A instrução normativa Ibama n° 29, 31 de dezembro de 2002,
regulamenta os acordos de pesca como um conjunto de medidas específicas decorrentes de
tratados consensuais entre os diversos usuários e o órgão gestor dos recursos pesqueiros em
uma determinada área, definida geograficamente. Conclui-se que as comissões municipais
de pesca do estado do Amazonas foram pioneiras em disciplinar e proteger a exploração dos
recursos pesqueiros de maneira sustentável.
Palavras-chave: Ordenamento; Pesca; Acordo.
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DESCRIÇÃO DO PRIMEIRO ESTÁGIO LARVAL DO CARANGUEJO CHAMA-MARÉ
Uca cumulanta (DECAPODA: OCYPODIDAE) DA REGIÃO AMAZÔNICA
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RESUMO: No presente estudo, foi descrito e ilustrado em detalhes a morfologia do primeiro estágio
larval (zoea I) do caranguejo chama- maré U. cumulanta Crane,1943. As características morfológicas
foram ainda comparadas com as demais espécies do gênero descritas para a costa brasileira. Fêmeas
ovígeras (n = 2) foram coletadas no estuário do Rio Caeté, Estado do Pará, e posteriormente
transportadas ao laboratório e mantidas em recipientes (500 mL) separados contendo água do mar
filtrada com temperatura ambiente de 27,8 ºC, salinidade 30, com aeração moderada, em regime de
12 h luz/ 12 h escuro e alimentadas com náuplios de Artemia salina até o nascimento das larvas. Após
a eclosão, as larvas do primeiro estágio apresentando comportamento natatório ativo foram coletadas
e preservadas para posterior dissecção e confecção de ilustrações. O estágio ZI de U. cumulanta, de
maneira geral, apresentou caracteres morfológicos similares às demais espécies descritas do gênero.
A presença, quantidade, disposição e tipos de cerdas em alguns apêndices variam entre as espécies,
havendo a necessidade de uma análise conjunta dos caracteres para uma melhor identificação. No
entanto, a larva zoae I de U. cumulanta pode ser distinguida primariamente das demais pela presença
de uma longa projeção lateral na margem do quarto somito abdominal, até então não sendo encontrada
estrutura similar em nenhuma outra espécie do gênero. Esta característica é de extrema importância
para a identificação de espécimes coletados no plâncton, devido à sua fácil visualização.
Palavras-chave: Brachyura, larvas de Decapoda, morfologia larval, zoae.
ABSTRACT: In the present study, the morphology of the first larval stage (zoea I) of the fiddler crab
U. cumulanta Crane, 1943, was described and illustrated in detail. Their morphological characteristics
were also compared with the other species of the genus described for the Brazilian coast. Ovigerous
females (n = 2) were collected from the Caeté River estuary, State of Pará, and later transported to
the laboratory and kept in separate containers (500 mL) containing filtered seawater at an ambient
temperature of 27.8 ºC, salinity 30, with moderate aeration, 12 h light / 12 h dark and fed with Artemia
salina nauplii until birth. After hatching, the first stage larvae showing active swimming behavior
were collected and preserved for later dissection and illustrations. The U. cumulanta stage ZI
generally presented similar morphological characters to the other described species of the genus. The
presence, amount, disposition, and types of bristles in some appendices vary among species, and joint
character analysis is required for better identification. However, U. cumulanta larva zoae I can be
distinguished primarily from the others by the presence of a long lateral projection on the margin of
the fourth abdominal somite, so far no similar structure has been found in any other species of the
genus. This feature is extremely important for the identification of specimens collected from plankton,
due to its easy visualization.
Key words: Brachyura, decapod larvae, larval morphology, zoea.
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1- INTRODUÇÃO
As espécies pertencentes ao gênero Uca habitam águas rasas ao longo da costa de baías
protegidas, estuários e lagos do oeste do Atlântico, da América Central até o Rio de Janeiro, sendo
os representantes mais típicos da fauna de invertebrados dos manguezais ao longo da costa brasileira
(THURMAN et al., 2013; MELO, 1996, CASTIGLIONI & NEGREIROS-FRANSOZO, 2006).
Na costa do Brasil, o gênero é representado por dez espécies: U. (Boboruca) thayeri Rathbun,
1990; U. (Uca) maracoani (Latreille, 1802-1803); U. (Minuca) burgersi Holthuis, 1967; U.
(Minuca) mordax (Smith, 1870); U. (Minuca) vocator (Herbst, 1804); U. (Celuca) uruguayensis
Nobili, 1901; U. (Minuca) victoriana von Hagen, 1987; U. (Celuca) cumulanta Crane, 1943; U.
(Minuca) rapax (Smith, 1870); U. (Celuca) leptodactyla Rathbun, 1898 (ROSENBERG, 2001).
Destas, apenas as cinco primeiras tiveram seu desenvolvimento larval completo descrito (ANGER
et al., 1990; RIEGER, 1996, 1997, 1998), enquanto que os trabalhos subsequentes restringiram-se
ao primeiro estágio larval (zoea I) (BATISTELLI, 2003; NEGREIROS-FRANSOZO et al., 2009).
Contudo, U. victoriana e U. cumulanta ainda não tiveram sua morfologia larval descritas.
U. cumulanta é comum de zonas entremarés de áreas tropicais e subtropicais. Sua distribuição
geográfica é restrita ao Atlântico ocidental, da América Central até o Rio de Janeiro, onde é
encontrado habitando praias lodosas entre manguezais (CRANE, 1975; MELO, 1996). Na literatura
as investigações concentraram os estudos principalmente com indivíduos juvenis e adultos,
envolvendo aspectos relacionados ao comportamento em resposta a estímulos químicos e visuais
(CHIUSSI & DÍAS, 2002), seu crescimento e maturidade sexual (PRALON & NEGREIROSFRANSOZO, 2008) e seu desenvolvimento embrionário (AGUILAR, et al., 2014). Quanto às
informações referentes à descrição morfológica da espécie, os trabalhos ainda são escassos, tendo
apenas o primeiro estágio juvenil descrito em detalhes por HIROSE et al. (2010). Assim, o presente
trabalho descreve a morfologia do primeiro estágio de zoea de U. cumulanta e compara suas
características morfológicas com outras espécies conhecidas do gênero.
2- MATERIAIS E MÉTODOS
As larvas foram obtidas de três fêmeas ovígeras de U. cumulanta coletadas no Furo Grande
(00º50’421’’S 046º38’398’’W), localizado no manguezal do estuário do Rio Caeté (Bragança,
Pará), e elevadas ao Laboratório de Carcinologia da Universidade Federal do Pará. Posteriormente,
as fêmeas foram cuidadosamente lavadas e acondicionadas individualmente em aquários (5L)
contendo água do mar (salinidade 30), com aeração constante e submetidas à fotoperíodo artificial
de 12/12 horas na presença e ausência de luz até o momento da eclosão das larvas.
Após a eclosão, os indivíduos do primeiro estágio larval com comportamento natatório ativo
foram coletados e preservados em solução de glicerina + álcool etílico 70% (1:1). As larvas foram
dissecadas com agulhas finas (SR®, 0,45 x 13 mm) em lâminas contendo a mesma solução na qual
foram preservadas, mensuradas e ilustradas através de microscópios ópticos binoculares Leica DM
2500 e Zeiss Axioskop 40, equipados com câmara clara e disco ocular micrométrico. Para
visualização de algumas estruturas utilizou-se o corante azul de metileno a 0,5%.
Os dados morfométricos e as ilustrações foram baseados em 10 espécimes. O comprimento da
carapaça (CC) foi obtido através da mensuração da base do espinho rostral até a margem posterior
da carapaça, enquanto o comprimento dorsorostral (CDR) foi obtido a partir da extremidade do
espinho dorsal até a extremidade do espinho rostral. Todas as medidas foram expressas em
milímetros (mm), considerando a média e o desvio padrão.
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A terminologia utilizada nas descrições morfológicas está de acordo com os trabalhos de
FACTOR (1978), POHLE & TELFORD (1981), CLARK et al. (1998).
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dimensões: CDR = 0,6 + 0,02 mm; CC = 0,4 + 0,01 mm.
Carapaça (Figura 1A): Globosa, lisa, com um par de cerdas simples posterodorsal. Espinho
dorsal presente e curvado, contendo diminutos espinhos dispostos aleatoriamente na sua superfície
anterior. Espinho rostral ligeiramente curvado. Olhos sésseis.
Antênula (Figura 1B): Unirreme, cônica, não segmentada. Apresenta 2 estetos e 2 cerdas
simples de diferentes tamanhos na região terminal.
Antena (Figura 1C): Protopodito bem desenvolvido, com 2 fileiras de espinhos marginais.
Exopodito com 2 cerdas simples de diferentes tamanhos na região apical.
Mandíbula (Figura 1D): Palpo ausente. Processo incisivo com 2 projeções dentiformes de
tamanhos aproximados, que se prolongam em cristas na face interna. Processo molar subcilíndrico,
provido de dentes pequenos e irregulares.
Maxílula (Figura 1E): Endito coxal com 3 cerdas plumotenticuladas, 1 cerda plumosa
subterminal e 1 cerda plumosa subterminal lateral. Endito basal com 1 cerda cuspidada e 4 cerdas
plumodenticuladas (1 subterminal). Endopodito bissegimentado, com 4 pouco plumosas no
segmento distal.
Maxíla (Figura 1F): Endito coxal bilobado com 2 cerdas + 4 cerdas (3 subterminais) plumosas.
Endito basal bilobado com 4 cerdas (1 subterminal) pouco plumosas + 5 cerdas (4 simples, 2
subterminais + 1 plumodenticulada subterminal). Endopodito bilobado com 1 + 2 cerdas pouco
plumosas. Escafognatito com 4 cerdas plumosas marginais e um longo processo plumoso.
Primeiro maxilípede (Figura 1G): Coxa com 1 cerda simples. Basipodito com 2 (1 pouco
plumosa), 2, 3, 2 cerdas simples na margem interna. Endopodito pentasegmentado com 2 (1 pouco
plumosa), 2 (1 pouco plumosa), 1 pouco plumosa, 2 pouco plumosas, 5 cerdas simples, do segmento
proximal para o distal. Exopodito bisegmentado, com 4 longas cerdas natatórias plumosas terminais.
Segundo maxilípede (Figura 1H): Basipodito com 1, 1, 1, 1 cerdas simples na margem interna.
Endopodito trisegmentado com 0, 0, 5 cerdas simples (1 cerda denticulada), do segmento proximal
para o distal. Exopodito bissegmentado, com 4 cerdas plumosas longas natatórias e terminais.
Abdome (Figura 1I): Com 5 somitos e um telson. O segundo e o terceiro somitos abdominais
apresentam um par de espinhos dorsolaterais. O quarto somito com um longo processo
posterolateral. Telson bifurcado, curvado dorsalmente com 6 cerdas plumosas dispostas
simetricamente (3 + 3), separadas por um sulco na margem interna.
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Figuras 1.Uca cumulanta: (A) Vista lateral; (B) antênula; (C) antena; (D) mandíbula; (E) maxílula;
(F) maxila; (G) primeiro maxilípede; (H) segundo maxilípede; (I) abdome e telson. Barra de escala:
A, B, D, E, F,G, H = 0,05 mm; C = 0,03 mm; I = 0,005 mm.
A morfologia do primeiro estágio larval de U. cumulanta apresenta todas as características
comuns ao gênero Uca, algumas destas sendo também pertinentes da família Ocypodidae: (1)
exopodito antenal com 1/3 do protopodito, com no máximo 3 cerdas simples distais; (2) endopodito
da maxila com 3 cerdas; (3) endopodito do segundo maxilípede trisegmentado. Morfologicamente,
a zoea I de U. cumulanta compartilha padrões semelhantes quando comparado ao primeiro estágio
das demais espécies descritas do gênero, sendo necessária a análise conjunta dos caracteres para
prover uma identificação mais precisa (Figura 1).
A identificação do primeiro estágio larval de U. cumulanta pode ser primariamente diferenciada
de todas as espécies descritas devido à presença de um longo processo posteroralteral no quarto
somito abdominal (Figura 1I). Tal característica é extremamente útil, uma vez que sua visualização
é facilmente realizada sem a necessidade de maiores manipulações ou dissecção dos espécimes.
Contudo, apenas futuras investigações poderiam constatar a persistência dessa característica nos
estágios larvais (zoea) subsequentes.
A presença de projeções espiniformes nos somitos abdominais do primeiro estágio larval pode
ser notada em algumas espécies sob formas que assemelham-se a protuberâncias. Dentre os
membros da família Grapsidea, por exemplo, a margem do terceiro e quarto somitos abdominais de
Goniopsis cruentata expandem-se lateralmente, para finalmente formar uma projeção alongada
(veja FRANSOZO et al., 1998). Dentro de Ocypodidae, apenas em Ocypode quadrata (SOUZA et al.,
2013) encontra-se o mesmo somito abdominal expandido e diferenciado de todas as espécies desta
família descritas na costa brasileira.
4- CONCLUSÕES
Apesar das semelhanças marcantes encontradas entre as larvas do primeiro estágio de U.
cumulanta com as demais espécies do gênero, fica evidente a necessidade de análises mais
aprofundadas da morfologia para a identificação eficiente. No entanto, a espécie foco deste estudo
mostrou um caractere único no gênero, que a diferencia das demais e possibilita sua identificação
de forma prática e segura. O estudo da morfologia larval, além de ser uma importante ferramenta
para identificação de material obtido no plâncton, pode contribuir substancialmente para
investigações evolutivas e filogenéticas das espécies.
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CRIAÇÃO DE PIRARUCU EM VIVEIROS ESCAVADOS NO ESTADO DO PARÁ: UM
INVESTIMENTO RENTÁVEL?
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi analisar o custo de produção e a rentabilidade da criação de
pirarucu em viveiros escavados em diferentes cenários econômicos no estado do Pará, tendo rações
como única fonte de alimento. Para estimativa do custo de produção, foi realizado um levantamento
de preços de formas jovens, rações e seus respectivos fretes para Santa Maria do Pará, entre janeiro
e agosto de 2018, nos mercados dos municípios de Igarapé-açu, Castanhal e Goianésia. No mesmo
período, o preço de primeira comercialização do produto vivo ou inteiro fresco no atacado para
indivíduos de 10 kg foi verificado junto a piscicultores dos municípios de Quatipuru e Paragominas.
Além de formas jovens com 20 centímetros de comprimento total e rações com 45% e 40% de
Proteína Bruta, foram considerados um funcionário permanente, seus encargos sociais e uma verba
de R$5.000,00 referentes a custos com energia elétrica e contratações de mão de obra eventuais.
Posteriormente, foram projetados quatro cenários econômicos para criação de pirarucu em um
hectare de viveiros escavados, considerando variação na conversão alimentar aparente e no preço de
primeira comercialização do produto. A receita e o lucro foram obtidos para os quatro cenários,
assim como seus fluxos de caixa para um horizonte de projeto de 10 anos e um custo de
implantação padronizado em R$80.000,00, com valores consultados em Santa Maria do Pará em
agosto de 2018. Em seguida, foram gerados os seguintes indicadores: Valor Presente Líquido
(VPL); Taxa Interna de Retorno (TIR); Relação Benefício Custo (RBC); Período de Retorno do
Capital (PRC). A Taxa de Desconto ou Taxa Mínima de Atratividade (TMA) adotada para
avaliação do VPL e do RBC foi de 10%. No presente estudo, constatou-se que o preço das formas
jovens de pirarucu variou entre R$1,00 e R$2,00 por centímetro, com os peixes apresentando entre
10 e 30 centímetros. O preço das rações foi de R$3,99/kg, R$2,92/kg, R$2,83/kg, R$2,70/kg e
R$2,70/kg para os produtos com 45% PB e 1,7 a 2 mm, 40% PB e 3 a 4 mm, 40% PB e 4 a 6 mm,
40% PB e 6 a 8 mm e 40% PB e 8 a 10 mm, respectivamente. Nos cenários 1 e 2, o custo de
produção foi de R$ 116.936,03, o que resultou em um custo de produção unitário de R$ 11,69/kg. A
ração foi o item mais significativo do custo de produção com 48,3%, seguida das formas jovens
com 30,8%. Nos cenários 3 e 4, o custo de produção foi de R$ 122.666,77 e o custo de produção
unitário de R$ 12,27/kg. A ração representou 50,7% e as formas jovens participaram com 29,3% do
total. Quanto à rentabilidade, nenhum dos quatro cenários apresentou indicadores de eficiência
econômica atrativos. Concluiu-se que a criação de pirarucu em viveiros escavados no estado do
Pará, tendo rações como única fonte de alimento aos peixes, não representa um investimento
rentável. Essa situação leva os piscicultores a utilizarem peixes forrageiros vivos ou criarem a
espécie de forma extensiva em açudes localizados em propriedades rurais.
Palavras-chave: Aquicultura, Arapaima gigas, custo de produção.
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi elaborar um produto a partir de modelos já estabelecidos
no mercado, com o diferencial que é o uso de ingredientes com preços acessíveis e de fácil
elaboração e boa qualidade nutricional. Utilizou-se 40% carne de camarão – rosa e 60% de farinha
de trigo e de milho, ovos, sal e corante para atribuir um melhor aspecto. A equipe foi composta por
49 provadores não treinados de forma aleatória pertencente ao quadro de funcionários da empresa
onde foi realizado o trabalho. O método utilizado foi o afetivo mediante que consistiu de uma escala
hedônica de nove pontos que variava de “gostei muitíssimo” 9 pontos até “desgostei muitíssimo” 1
ponto. Foram aplicados questionários de aceitação, intenção de compra em escala hedônica
“comeria isto sempre que tivesse oportunidade” (9 pontos) até “só comeria isto se fosse forçado” e a
atitude em relação à compra seguiu uma escala de cinco pontos variando de “certamente compraria”
5 pontos até “certamente não compraria” 1 ponto, cujo os dados obtidos foram tabulados e
analisados no programa Excel. O produto apresentou boa aceitabilidade nos atributos aparência,
aroma e cor, como médias superiores a 7 (gostei moderadamente). Para a aceitação global, textura e
sabor apresentou aceitabilidade moderada, com médias acima de 6 (gostei ligeiramente) e na
qualidade geral obteve uma média de 7. Conclui-se que para melhores resultados, novas tecnologias
devem ser empenhadas para melhoramento da qualidade do produto, à medida que os consumidores
estão se tornando cada vez mais exigentes.
Palavras-chave: Qualidade, Subproduto e Tecnologia do pescado
ABSTRAT: The purpose of this paper was to elaborate a product from models already established
in the market, with the differential that is the use of affordable ingredientes and easy to elaborate
and good nutritional quality. 40% beef was used shrimp – pink and 60% wheat and cornmeal, eggs,
salt and dye to give it a better look. The team consisted of 49 untrained tasters randomly belonging
to the frame to the company's staff. The method used was the affective upon which consisted of a
nine-point hedonic scale ranging from “i really liked it” 9 points up to “i really disliked it” 1 point.
Acceptance questionnaires were applied, hedonic purchase intent “would eat this whenever he had
the opportunity” 9 points even “would only eat this if forced” and the attitude towards buying
followed a five point scale ranging in “Would certainly buy” 1 point, whose data were tabulated and
analyzed using the Excel program. The product presented good acceptability in appearance
atributes, aroma and color, as averages greater than 7 (liked moderately). For overall acceptance,
texture and taste showed moderate acceptability, with averages above 6 (liked it slightly) and
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overall quality achieved an average of 7. It is concluded that for better results, new technologies
should be committed to improving product quality as consumers are becoming increasingly
demanding.
Key words: Quality, By-product and Fish technology.
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1- INTRODUÇÃO
O pescado mostra-se como alimento de lato valor nutricional, apresentando em sua
composição química elevadas taxas de proteínas e baixos teores de gorduras, deste modo, é
indicado para dietas saudáveis e para se conseguir alimento seguro (CÍCERO et al., 2014). Na
alimentação humana, tem valor importante na fonte de proteína animal, devido a sua elevada
digestibilidade e alto valor biológico, o pescado ainda nos transmite nutrientes importantes como as
vitaminas lipossolúveis, minerais e ácidos graxos poli-insaturados, caracterizado assim como
alimento saudável na visão nutricional (ORDÓNEZ et al., 2005).
Apesar de ser uma importante fonte de nutrientes, apresenta rápida deterioração, devido ao pH
próximo a neutralidade, elevada atividade de água nos tecidos e também devido as suas
características intrínsecas e seu habitat natural (OETTERER, 2004). Com base nisso, a busca por
estratégias é adotada para superar a curta vida útil que o pescado fresco apresenta, como o
desenvolvimento de produtos à base de pescado com qualidade e que atenda a demanda dos
consumidores (MITTERER-DALTOÉ et al., 2012).
A criação de um produto é complexa, onde a organização converte dados como oportunidades
de mercado e viabilidades técnicas bens e indicações para a confecção de um determinado produto
(MERLOTTI, 2010). O processo d desenvolvimento de produtos alimentícios é constituído
principalmente de oito etapas: “geração de ideias, análise do todo, desenvolvimento de conceito,
estratégia de marketing, análise de negócio, desenvolvimento de produto, teste do marketing e
comercialização (KOTLER, 2000).
Os produtos obtidos por meio da atividade da pesca destacam-se devido seu alto valor
nutricional. Eles contêm, grandes quantidades de vitaminas lipossolúveis A e D, minerais, cálcio,
fósforo, ferro, cobre, selênio e no caso o peixe de alga salgada o iodo. A composição lipídica dos
peixes por conter altos valores de ácidos graxos poli-insaturados se destaca quando comparados a
outros alimentos (SARTORI et al., 2012). Segundo as estatísticas a expansão do setor pesqueiro em
geral e o consumo de pescado per capita em nível nacional não apresenta crescimento na mesma
proporção. Pode ser atribuído os vários fatores como a falta de hábito do consumidor e
principalmente devido à falta de qualidade, praticidade e diversidade de produtos comercializados
nacionalmente (BOMBARDELLI et al., 2005).
A busca por novos produtos, são estratégias que devem ser estudadas para popularizarem e
aumentarem o consumo de pescado, assim agregando valor e melhorando a rentabilidade. Buscando
não somente a forma eviscerada ou em filés, mas também produtos mais elaborados ou pré-prontos
como salgados, defumados, enlatados, embutidos e fermentados (BOMBARDELLI et al., 2005).
Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi elaborar um produto a partir de modelos já estabelecidos
no mercado, com o diferencial que é o uso de ingredientes com preços acessíveis e de fácil
elaboração.
2- MATERIAL E MÉTODOS
A matéria prima usada na concepção dos salgados foi cedida por uma empresa que na qual
possibilitou a realização do Estágio Supervisionado Obrigatório (ESO) em tecnologia do pescado da
Universidade Federal do Pará, Campus Bragança. A proteína era de camarão-rosa Peneaus
(Farfantepeneaus) subtilis congelado. A mesma foi descongelada em água corrente com o auxílio
de água corrente e após os camarões descongelados efetuou-se a retirada das carapaças, trato
gastrointestinal e posteriormente lavados com água potável assim como mostra a Figura 1.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

4

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

Figura 1: Lavagem da matéria prima

Para a elaboração dos salgados utilizou-se farinha de trigo, farinha de milho, ovos, sal e
corante caseiro vermelho para atribuir cor apresentável ao produto correspondendo a 60% da
composição, enquanto a carne de camarão adicionada 40% em relação ao peso total da massa
preparada. Primeiramente realizou-se a mistura dos ingredientes ainda secos e posteriormente
acrescentado o ovo e água até estabelecer a textura desejada. Após isso, a massa preparada
permaneceu em descanso para que no momento da manipulação estivesse no aspecto ideal para a
formatação triangular do produto. A farinha de milho utilizada na composição do produto teve a
finalidade de assemelhar a textura do salgado elaborado aqui próximo a dos salgados
industrializados.
Passados dez minutos, em pequenas parcelas a massa foi planada com um rolo para diminuir a
espessura da massa e torná-la fina para assar uniformemente. Após a formatação dos salgados,
foram assados ao forno de 90°C durante 30 min em seguida retirado Figura 2.

Figura 2: Salgado tipo “Doritos” logo após ser retirado forno.

Optou-se por assar o produto porque alimentos preparados através de fritura, ocorre uma
alteração nas características dos elementos químicos que compõe o óleo, isso ocorre quando
temperatura atinge 180º C, os alimentos colocados no óleo soltam partículas que ficam em
suspensão sofrendo ação da temperatura. Se o óleo for utilizado várias vezes à altas temperaturas os
produtos fritos com esses óleos se tornam nocivos à saúde (KUNZLER; SCHIRMANN, 2011).
Para o teste de aceitação, foi entregue para cada provador uma ficha de avaliação do produto,
um total de 46 avaliadores para efeito de análise através de um formulário contendo intenção de
compra em escala hedônica de 9 pontos para os atributos aparência, aroma, cor, sabor, textura e
aceitação global, de “comeria isto sempre que tivesse oportunidade” (9 pontos) até “só comeria isto
se fosse forçado” e em relação à compra seguiu uma escala de cinco pontos variando de
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“certamente compraria” (5 pontos) até “certamente não compraria” (1 ponto) o método denominado
teste hedônico (STONE e SIDEL, 1985). Posteriormente os dados nos formulários foram analisados
por um gráfico de radar realizado no programa Excel a partir das médias obtidas antecipadamente.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados obtidos através das fichas de análise sensorial possibilitaram o cálculo de média e
desvio padrão realizadas em planilhas do programa Microsoft Excel (Tabela 1). Dessa forma os
atributos com a maior média foram “aparência” 7,64, “aroma” 7,18 e “cor” 7,09.
Tabela 1: Média e Desvio padrão dos resultados obtidos pela analise sensorial do “Doritos” de camarão-rosa
Penaeus subtilis.
Média
Desvio
Padrão

Aparência

Aroma

Cor

Sabor

Textura

Aceitação Global

7,6

7,2

7,1

6,5

6,9

6,6

1,1

1,3

1,1

1,7

1,5

1,5

Figura 3: Gráfico de Radar elaborado a partir das médias obtidas sobre a analise sensorial do “Doritos” sabor camarão

O produto apresentou boa aceitabilidade nos atributos aparência, aroma e cor, como médias
superiores a 7 (gostei moderadamente) Bernardino Filho et al. (2014) para fishburguers de tucunaré
obteve média similar ao do presente estudo para os atributos cor (7,0), aroma (7,6) e aceitação
global (7,81) as notas foram inferiores. Para a aceitação global, textura e sabor apresentou
aceitabilidade moderada, com médias acima de 6 (gostei ligeiramente) e na qualidade geral obteve
uma média de 7.
Com base nos dados obtidos verificou-se que o atributo mais significante foi a aparência, o
que colaborou para esse resultado foi o fato de que na composição do produto foi aplicado um
corante com a finalidade de atribuir um aspecto visual atraente para o produto, considerando que ao
ser submetido ao forno para assar ajudou no ganho de coloração interessante para estimular os
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consumidores a interessar-se por um subproduto cárneo em geral, principalmente aqueles em que
não há experiências anteriores de consumo.
A o uso da fritura em alguns alimentos são bem mais atraentes devido as características
sensoriais que o óleo vegetal atribui por meio de reações químicas (KUNZLER; SCHIRMANN,
2011), isso explica parte do resultado obtido em relação a textura e, sabor principalmente, uma vez
que o óleo ao fritar o alimento retira parte da água do interior diminuindo a umidade tornando o
alimento mais saboroso e crocante.
.
4- CONCLUSÃO
Apesar de alguns bons resultados a frequência de consumo de pescado ainda é baixa, sendo
que a maioria consome raramente pescado ou produtos à base dessa matéria-prima. De modo geral,
a aceitabilidade do produto é satisfatória, métodos de preparo do produto melhorados ajudariam a
mudar esses indicadores, ainda que dessa forma o produto certamente teria saída no mercado e,
pensando pelo lado da evolução da cadeia produtiva do pescado seriam, ótimas alternativas para
agregar valor em produtos de baixo valor de mercado e incentivar ainda mais o consumo de pescado
nem que seja de maneira indireta como esta.
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AÇÕES DE FOMENTO DA CODEVASF PARA O DESENVOLVIMENTO DA
PISCICULTURA NO ESTADO DO PIAUÍ
Keusilene Barbosa Botelho¹; Deliane Hillary do Amaral Rodrigues²*; Arlindo dos Santos
Pinheiro Junior3; Francisco José Gomes4; Rafson Varela dos Santos5; Marcos Ferreira
Brabo6
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RESUMO: A piscicultura é uma alternativa viável para gerar oportunidades de trabalho e renda em
comunidades rurais. A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
(CODEVASF) apoia com suporte técnico e doação de equipamentos (tanques-rede e outros) e
insumos (ração) projetos coletivos como forma de inclusão produtiva. Dados da produção, receitas
e despesas foram coletados mensalmente entre 2014 e 2018 em sete projetos de produção de Tilápia
do Nilo (Oreochromis niloticus) em tanques-rede geridos por associações na região norte do Estado
do Piauí. Este trabalho reúne os índices produtivos e econômicos desses projetos e discute ações
que possam contribuir com uma produção e gestão mais eficiente. Os sete projetos ocupam uma
área total de 1,5 hectare em reservatórios públicos, com um total de 439 tanques-rede de 6 m³ cada,
totalizando 2.628 m³ de volume. O investimento em instalações e equipamentos variou desde R$
12.446 a 103.548. A produção total no período analisado foi de 7.701 a 171.804 kg de tilápia. Em 5
das sete associações o custo de produção variou desde R$ 3,26 a 5,71/kg de tilápia, valores
compatíveis ou ligeiramente maiores que os alcançados por produtores em outros estados do
Nordeste (entre R$ 3,80 a 4,40/kg). Duas associações apresentaram custos muito elevados (R$ 8,06
e 10,40/kg de peixe) devido à falta de comprometimento, desunião, incompatibilidade de interesses
e fragmentação dos produtores que inviabilizaram o processo produtivo. O preço médio de venda
variou entre R$ 5,45 e 9,59/kg e se apresentou no geral um pouco mais elevado do que o reportado
por produtores em outras regiões do país (R$ 3,90 a 7,00/kg). Esses bons preços decorreram do fato
das vendas terem sido concentradas em mercados locais, diretamente ao consumidor final. Com o
aumento nos volumes de produção haverá a necessidade de alcançar mercados mais distantes,
demandando vendas a intermediários em maior volume, o que consequentemente resultará em
menores preços. A produtividade média de tilápia por metro cúbico de tanque-rede por ano, variou
desde 14 a 130 kg, estando bem abaixo das produtividades reportadas em literatura e alcançadas por
diversos produtores, entre 100 e 150kg/m3/ano em tanques-rede de pequeno volume. O destaque
nessas análises está na discussão do planejamento da piscicultura sob um elemento relevante que é
o desenvolvimento de ferramentas de controle de gestão dos aspectos econômicos, como controle
de custos e receitas, principais ferramentas que devem assessorar os piscicultores. Além de que,
obstáculos como a falta de espírito cooperativo e deficiências no manejo, na gestão dos custos e da
produção devem ser superados com um trabalho mais efetivo de capacitação técnica, gerencial e
associativista.
Palavras-chave: Tilápia do Nilo; Produtividade; Viabilidade econômica; Tanques-rede;
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INGESTÃO DE RESÍDUOS ANTROPOGÊNICOS NA ALIMENTAÇÃO DO Lutjanus
synagris (LINNAEUS, 1758) NA COSTA AMAZÔNICA LITORAL DO MARANHÃO,
BRASIL
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RESUMO: Os plásticos são apontados como poluentes emergentes no oceano e mais de 80% de
todo o lixo encontrado em áreas de praias e manguezais é oriundo de fontes terrestres. A
decomposição desse resíduo está diretamente relacionada à sua composição e ao uso, além de
fatores externos tais como, a exposição a intempéries e fatores físico-químicos no ambiente
marinho. Dependendo das características do polímero, mais precisamente de sua estrutura química,
estes resíduos podem ser divididos em plásticos, borrachas e fibras. Essa denominação faz com que
sua identificação seja mais clara em praticamente todos os níveis da cadeia trófica possibilitando
serem ingeridos e identificados na alimentação dos organismos aquáticos, ou terrestres. Com o
objetivo de identificar a presença desses compostos na alimentação do ariacó, 359 exemplares
foram capturados em uma área de pesca no litoral amazônico do Maranhão. Os estômagos desses
indivíduos foram removidos e os itens estomacais foram preservados em formol 5%, identificados e
classificados usando chave de identificação específica e aplicados métodos numéricos e
gravimétricos para os itens observados. Um total de 239 itens foram quantificados na análise do
conteúdo estomacal do L. synagris, sendo representados por itens de origem animal, vegetal e
antropogênica, e foram classificados em 9 categorias: crustáceos, moluscos, poríferos, vegetais,
vertebrados, anelídeos, fragmentos de peixes e camarões, matérias orgânicas não identificadas
(OMNI) e polímeros. Desses 239 itens quantificados nos estômagos, 47 deles foram classificados
como polímeros e foram observados em 14,97% dos indivíduos. Sua representatividade envolvia
fibra de nylon (5,08%), bastão de cotonete (0,84%), partículas de isopor (7,62%) e sacos plásticos
(6,35%). Apesar da alta frequência dos polímeros nos estômagos analisados, não houve diferença
significativa observadas para a ingestão desses componentes, e apenas as espécies menores a 21,10
cm não apresentaram nenhum tipo de ingestão desse resíduo. A identificação desses compostos nos
mostra que o habitat e hábitos alimentares da espécie está sendo afetada por resíduos sólidos –
micropartículas, porém para uma confirmação mais clara e exata devem ser feitas análises com
identificadores infravermelhos para o entendimento da origem desses microresíduos. Desta forma,
fica comprovada a identificação de resíduos plásticos na alimentação do ariacó em uma área de
pesca no litoral amazônico.
Palavras-chave: Peixes; Poluição Marinha; Polímero.
Apoio: Universidade Estadual do Maranhão – UEMA.
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OPERAÇÃO E MONTAGEM DE UM SISTEMA DE AQUAPONIA PARA A PRODUÇÃO
DE TAMBAQUI (Colossoma macropomum) E ALFACE (Lactuca sativa)
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RESUMO: A aquaponia é uma modalidade de cultivo de alimentos que envolve a integração entre
a aquicultura e a hidroponia em sistemas de recirculação de água e nutrientes. Devido suas
características sustentáveis apresenta alternativas para produção de proteína animal e olerícolas de
maneira integrada, aproveitando integralmente insumos como água e ração e minimizando o uso
excessivo de produtos químicos e agrotóxicos. O objetivo deste trabalho foi montar e operar um
sistema de aquaponia para produção de Tambaqui (Colossoma macropomum) e cultivares de alface
(Lactuca sativa) nas variedades lisa e crespa, comparando o desenvolvimento de ambas. O
ambiente hidropônico de cultivo utilizado foi o “NFT (nutrient film technique)” ou ambiente de
cultivo em canaletas. Inicialmente foi montada uma bancada de madeira com inclinação de 10%,
com uma altura de 0,90 m e com 1,10 m de largura, para o suporte das caneletas. O sistema foi
composto por 5 caneletas com 4 m. Cada canaleta possuía 15 orifícios, totalizando 75 orifícios em
toda a bancada hidropônica. As mudas das alfaces foram inicialmente cultivadas em bandejas e
posteriormente ao atingiram cerca de 3 a 4 pares de folhas, foram transplantadas para as canaletas.
As variedades de alfaces cultivadas foram a Lisa e a crespa. Os peixes foram cultivados em uma
caixa da água de polietileno de 1000 L. A densidade populacional estipulada para o cultivo em 1 m³
de água foi de 8 kg, e a média de peso dos peixes utilizados foi de 0,250 kg, com peixes variando de
0,150 a 0,280 kg, totalizando 33 animais. Foi montado um decantador, com tambor de plástico de
50 L que recebeu a tubulação de 50 mm oriunda do tanque dos peixes, para a realização da
filtragem de sólidos, evitando que partículas sejam depositadas nas raízes das plantas e, com isso,
surjam problemas com sua nutrição e oxigenação. O biofiltro foi montado com um tambor de
plástico com capacidade de 100 L. Como substratos foram utilizados: conduite picado, brita e argila
expandida, em função de ambos possuírem uma boa área superficial para fixação das bactérias
nitrificantes. Os dados foram obtidos pela quantificação da massa fresca das plantas de alface no
momento do transplante para as canaletas, essa quantificação foi realizada separando-se a parte
aérea das raízes. Realizou-se também a biometria dos tambaquis, tanto no início do cultivo, como
no final do ciclo das plantas, onde se determinou o peso, comprimento e largura. De acordo com os
dados observados no final do cultivo, as plantas da cultivar lisa apresentaram melhor rendimento
em massa fresca, isso ficou evidente pelo maior rendimento apresentado. E com relação ao ganho
de peso, observou-se que o peso total dos que peixes que entraram no sistema foi de 7,640 Kg e
após 30 dias de ciclo da alface foi realizada a biometria e o peso total foi de 10,215 Kg,
apresentando ganho de 2,575 Kg. Considerando que o consumo de ração no período foi de 3 Kg,
temos uma conversão 1,16 Kg de ração para o kg de peixe.
Palavras-Chaves: Produção animal e vegetal; Sustentabilidade; Cultivo hidropônico
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DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA DO PRIMEIRO ESTÁGIO LARVAL DO CAMARÃO
FANTASMA, Palaemon carteri (Gordon, 1935).
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.
RESUMO: No presente estudo foi descrito e ilustrado a morfologia do primeiro estágio larval
(zoea I) do camarão fantasma, Palaemon carteri (Gordon, 1935). Fêmeas ovígeras (n= 10) foram
coletadas em um igarapé localizado no município de Abaetetuba-PA. Em seguida foram mantidas
no laboratório em recipientes com água tratada e temperatura ambiente de 27,7 °C até o nascimento
das larvas. Após a eclosão, as larvas do primeiro estágio foram preservadas em solução de álcool
70% + glicerol (1:1). Posteriormente as larvas foram dissecadas e ilustradas. Os resultados
provenientes das descrições permitiram comparar, e diferenciar a morfologia do primeiro estágio
larval de P. carteri com outras espécies do gênero disponíveis na literatura, o que mostrou de modo
geral características morfológicas semelhantes entre as mesmas, sobretudo em relação ao pedúnculo
antenular que não possui segmentação e o flagelo interior apresenta 1 cerda plumosa; o endópodo
do primeiro maxilípede apresenta 5 cerdas para as espécies, com exceção de P. pandaliformes que
apresenta apenas 3; os pereiópodos 1 e 2 são birremes e não segmentados e o número de cerdas no
télson é 7+7, com exceção para P. ivonicus que apresenta 9+9. No entanto, a larva zoea I de P.
carteri pode ser distinguida das demais, principalmente nos pereiópodos que é bem desenvolvido
em relação as outras 5 espécies que apresentam essa estrutura bastante rudimentar. As informações
sobre morfologia larval geradas auxiliarão no desenvolvimento de chaves de identificação de
zooplâncton e em futuros estudos para subsídio na identificação das relações filogenéticas dentro e
entre grupos taxonômicos.
Palavras-chave: Palaemonidae; morfologia larval; zoea.
ABSTRACT:
In the present study the morphology of the first larval stage (zoea I) of the ghost shrimp, Palaemon
carteri (Gordon, 1935) was described and illustrated. They were kept in the laboratory in containers
with treated water and ambient temperature of 27.7 °C until birth. After hatching, the first stage
larvae were preserved in 70% alcohol solution + glycerol (1: 1). Posteriorly, the larvae were
dissected and illustrated. The results of the descriptions made it possible to compare and
differentiate the morphology of the first larval stage of P. carteri with other species of the genus
available in the literature, which generally had similar morphological characteristics among them,
especially in relation to the antenular peduncle in relation to the antenular peduncle that has no
segmentation and the inner flagella presents 1 plumose seta. The endopod of the first maxilliped has
5 setae for the species, except for P. pandaliformes, which has only 3; pereopods 1 and 2 are
birremes and not segmented and the number of setae on the telson is 7 + 7, except for P. ivonicus
which has 9 + 9. However, P. carteri larva zoea I can be distinguished from the others, especially in
the pereopods, which is well developed in relation to the other 5 species that present this very
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rudimentary structure. The information about larval morphology generated will assist in the
development of zooplankton identification keys and in future studies for subsidy in the
identification of phylogenetic relationships within and between taxonomic groups.
KEY WORDS: Palaemonidae; larval morphology; zoea.

1- INTRODUÇÃO
A subfamília Palaemoninae, inclui os gêneros: Cryphiops (Dana, 1852); Macrobrachium
(Bate, 1868); Pseudopalaemon (Sollaud, 1911); Palaemonetes (Heller, 1869) e Palaemon (Weber,
1795) (MELO, 2003). Apesar dos gêneros Palaemonetes e Palaemon terem sido considerados como
diferentes grupos taxônomicos, devido à ausência de um palpo mandibular em Palaemon, estudos
filogenéticos e cladísticos demostraram que esta característica morfológica não pode ser
considerada a única para separar os dois gêneros, o que sugeriu sinonímia de Palaemontes com
Palaemon (DE GRAVE e ASHELBY, 2013).
Além de evidências genéticas e morfológicas, estudos de desenvolvimento larval realizados
por Knowlton e Vargo (2004) compararam três espécies costeiras de Palaemonetes com três de
Palaemon dos Estados Unidos (USA), deste modo o referido estudo sugeriu uma pequena evolução,
tornando-os congêneres. Assim, os gêneros Palaemonetes, Coutierella (Sollaude, 1914) e
Exopalaemon (Holthuis, 1950) foram considerados formalmente sinonimizados, bem como todas as
suas espécies foram transferidas para Palaemon (DE GRAVE e ASHELBY, 2013). Estas
similaridades podem ser em decorrência de evolução convergente, como resposta a pressões
seletivas similares (CARVALHO, 2014).
Destes, o gênero Palaemon compreende aproximadamente 84 espécies registradas em todo o
mundo (DE GRAVE e ASHELBY, 2013; CARVALHO, 2014; CARVALHO et al., 2014), sendo
que apenas nove espécies do gênero foram registradas para o Brasil, entre as quais P. carteri
(Gordon, 1935); P. ivonicus (Holthuis, 1950); P. mercedae (Pereira, 1986) e P. yuna (Carvalho,
Magalhães e Mantelatto, 2014) são consideradas completamente de água doce, sendo encontradas
nas bacias dos rios Amazonas, Orinoco e Paraguai / baixo Paraná: (CARVALHO et al., 2014).
P. carteri, é a espécie mais comum do gênero (COLLARTE e ENRICONI, 1993), tem sua
distribuição geográfica na Venezuela, Suriname, Guianas e no Brasil. No Brasil ocorre nos estados:
Amapá, Amazonas e Pará (MELO, 2003). Segundo uma avaliação realizada no processo conduzido
pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade- ICMBio é uma espécie abundante
e amplamente distribuída na bacia amazônica (MANTELLATO et al., 2016). Pode ser encontrado
com frequência nas margens dos rios designadas de ria-lake, ou seja, de áreas marginais mais rasas
no rio e que são alagadas periodicamente pelas enchentes, ou até mesmo inundadas por período
permanente, assim como na liteira submersa dos igarapés de terra firme, em espaços mais baixos e
que sofrem inundações periodicamente durante as enchentes dos rios (COLLART e ENRICON,
1993).
P. carteri, naturalmente não apresenta coloração, sendo quase transparente, em seu
cefalotórax apresenta uma mancha escura. Geralmente as fêmeas são maiores que os machos e
chegam a alcançar 35 mm (MELO, 2003). Possui o rostro relativamente longo e delgado curvado
para cima distalmente e alcançando o fim do escafocerito, ou pouco além; na metade próximo a
margem superior encontram-se de 5 a 8 dentes, onde o primeiro é o menor e este localiza-se na
parte de trás da órbita; presença de um ou dois dentes subapicais com proximidade as extremidades,
com espaçamentos bem evidentes em relação aos demais. Possuem na margem inferior do rostro de
3 a 7 ou até mesmo de 5 a 6 dentes. O estudo das populações do rio Negro indicou semelhanças no
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número dos dentes. Contudo, cerca de 94,8 % dos indivíduos tiveram uma alteração bem menor,
onde o rostro foi caracterizado com 6 a 8 dentes na margem superior e 3 a 5 dentes na margem
inferior (COLLARTE e ENRICONI, 1993). O espinho branquiostegal é bem forte assim como o
antenal. A pleura do quinto somito agudo possui espinhos nas laterais externas bem mais curtos do
que os internos (MELO, 2003).
A reprodução de P. carteri é sazonal e está relacionada com o ciclo hidrológico. Observações
realizadas por Collart e Enricon (1993), mostraram que o período de reprodução é de sete meses,
levando em consideração a presença de fêmeas ovígeras durante a enchente, nas áreas de estudo nos
meses de janeiro até julho e ausência em coletas realizadas de agosto até janeiro de 1990, tanto em
épocas de cheia, quanto nas vazantes e seca. Também foram observados os ovários em maturação
nos estágios embrionários 3 e 4 de janeiro até julho com proporção maior e com proporção menor
para os meses de julho até fevereiro, onde a maioria das fêmeas apresentou ovários imaturos nesse
período (COLLARTE e ENRICONI, 1993).
Os camarões da família Palaemonidae compreendem várias estratégias de reprodução, que
podem passar por metamorfose completa com grande quantidade de larvas zóea eclodidas, ou ainda
ter um desenvolvimento larval direto com menor quantidade de juvenis (WILLIAMSON, 1972;
MAGALHÃES e WALKER, 1988). Aspectos como fecundidade, tamanho dos ovos e das larvas,
bem como a quantidade de estágios larvais apresentam variações de acordo com as condições
ecológicas da água. (WILLIAMSON, 1972; MAGALHÃES, 1985, 1986a, 1988a, 1989;
MAGALHÃES e WALKER, 1988).
Uma característica bastante variável no gênero Palaemon é o seu padrão de desenvolvimento
larval, o qual após observações realizadas em outros gêneros da família Palaemonidae, indicou
determinadas espécies de água doce com desenvolvimento larval abreviado, presença de baixa
fecundidade e com abundância de reservas energéticas para os embriões. Por outro lado, muitas
espécies dulcícolas assim como marinhas apresentam desenvolvimento larval estendido, isto é, com
vários estágios larvais, assim como uma elevada fecundidade e com escassez de vitelo (VOGT,
2013).
Uma fonte valiosa de informação é a morfologia larval, a qual além de uma importante
ferramenta destinada a diversas aplicabilidades em estudos ecológicos, como no processo de
avaliação da diversidade específica e período reprodutivo (KORNIENKO e KORN, 2009), pode
ainda auxiliar na identificação das relações filogenéticas dentro e entre grupos taxonômicos (RICE,
1980, 1983; CLARK e WEBBER 1991; KORNIENKO e KORN 2009). A realização de estudos
relacionados ao desenvolvimento larval, para a obtenção de informações acerca da diversidade
morfológica das espécies, contribui para a elaboração de materiais que auxiliam a identificação de
organismos planctônicos. Além disso, as informações sobre a morfologia e o comportamento dos
estágios larvais podem contribuir para estudos sobre o cultivo dessas espécies em laboratório
(ABRUNHOSA, 1988).
Nos estudos sobre P. carteri, apenas são apresentadas informações relacionadas a
levantamento faunístico de sistemática e de estratégia reprodutiva (COLLART e ENRICON, 1993),
no entanto ainda é desconhecido o desenvolvimento larval da referida espécie (MAGALHÃES,
1986). Portanto, este trabalho descreve em detalhes a morfologia do primeiro estágio larval de
Palaemon carteri.
2- MATERIAL E MÉTODOS
As fêmeas ovígeras de P. carteri foram coletas nas margens de um igarapé (1º 44ꞌ 47. 9ꞌꞌ S 48º
50ꞌ 48. 1 ꞌꞌ W), localizado no município de Abaetetuba-PA. Em seguida as fêmeas foram levadas
para o Laboratório de Ictiofauna Amazônica- LABICAM, Instituto Federal do Pará- Campus
Abaetetuba (IFPA), onde foram acondicionadas individualmente em aquários (2,5 L) com água
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tratada e mantidas em temperatura ambiente de 27,7°C com aeração constante e sob regime de
fotoperiodo de 12/12 horas. A água do cultivo foi renovada a cada dois dias com adição de ração
comercial até a eclosão das larvas.
Após a eclosão, as larvas (apenas aquelas que nadavam ativamente e aparentemente saudável)
foram preservadas em solução de álcool a 70% + glicerol (1: 1). Posteriormente as larvas foram
dissecadas e ilustradas com auxílio de microscópios ópticos binoculares Leica DM 2500 e Zeiss
Axioskop 40 equipado com câmara clara e disco micrométrico. Os dados morfométricos e as
ilustrações foram baseados em 10 espécimes. O comprimento da carapaça (CC) foi obtido através
da mensuração da base do espinho rostral até a margem posterior da carapaça.
A terminologia utilizada nas descrições morfológicas está de acordo com os trabalhos de
Factor (1978); Pohle e Telford (1981).
3- RESULTADOS
Dimensões: CC 0,68 ± 0,02 mm
Carapaça (Fig. 1A): Rostro liso e curto, acentuadamente curvado para baixo; Carapaça com
espinho no canto ântero-ventral; Olhos sésseis; abdome liso com 6 somitos e pleopódos presentes.
Antênula (Fig. 10B): Unirreme, com pedúnculo longo e não segmentado, com uma cerda
plumosa longa e um flagelo externo com 2 estetos e 1 cerda plumosa terminal curta.
Antena (Fig. 1C): Protópodo não segmentado. Exópodo com 22 - 25 cerdas plumosas ao
longo das margens interna e distal, e um espinho na porção disto-lateral. A margem externa
apresenta 3 cerdas simples. Endópodo como um flagelo longo e multi-articulado, com 20
segmentos.
Mandíbulas (Fig. 1D): Rudimentares e lisas com proeminência e sem dentes.
Maxilula (Fig. 10E): Rudimentar. Endito coxal com 2 diminutos espinhos; endito basal liso.
Endópodo com uma pequena cerda simples.
Maxila (Fig. 10F): Endito coxal e basal lisos; endópodo com uma pequena cerda pouco
plumosa. Exópodo (escafognatito) com 24-29 cerdas plumosas marginais e duas cerdas simples na
margem interna.
Maxilípede 1 (Fig. 1G): Protópodo liso; Endópodo curto, com 3 cerdas simples terminais e 2
cerdas subterminais (1 plumosa). Exópodo com 4 longas cerdas plumosas terminais e 1 cerda
simples curta subterminal.
Maxilípede 2 (Fig. 1H): Protópodo liso; Endópodo 4-segmentado, 0, 0, 2 cerdas (1simples +
1 longa e serrilhada) e 5 cerdas (2 simples + 3 serrilhadas). Exópodo com 4 longas cerdas plumosas
terminais e 2 cerdas subterminais (1 simples + 1 plumosa).
Maxilípede 3 (Fig. 1I): Protópodo liso; Endópodo com 4-segmentado, 2 cerdas simples, 2
cerdas simples, 2 (1 simples + 1 denticulada), último segmento com longo espinho curvado com 2
cerdas basais simples e uma diminuta cerda simples. Exópodo com 4 longas cerdas plumosas
terminais e 2 cerdas subterminais (1 simples + 1 plumosa).
Pereiopódo 1 e 2 (Fig. 1J e K): Birremes com protópodo não segmentado. Endópodo
segmentado com quela desenvolvida. Exópodo menos desprovido e desprovido de cerdas.
Pereiopódo 3, 4 e 5 (Fig. 1L-N): Unirremes com protópodo não segmentado. Endópodo com
segmentação presente ou ligeiramente marcado.
Pleópodos 1- 5 (Fig. 1O - S): Birremes, lisos e pouco desenvolvidos.
Télson (Fig. 1T): Triangular, margem posterior com 7 pares de cerdas plumosas separadas
por um sulco. O par mais externo de cerdas plumosas possui apenas cerdulas na margem interna.
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Figura 1- Palaemon carteri. Morfologia do primeiro estágio de zoea. (A) Vista lateral; (B)
Antênula; (C) Antena; (D) mandíbulas; (E) Maxilula; (F) Maxila; (G) Maxilípede 1; (H) Maxilípede
2; (I) Maxilípede 3; (J-N) Pereiopodos 1-5; (O- S) Pleópodos 1-5; (T) Télson. Barra de escala: A =
0,4 mm; B, C, J-N, G-I, T = 0,2 mm; O-S = 0,1 mm; D = 0,08 mm; E = 0,1 mm.
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4- DISCUSSÃO
O primeiro estágio larval de P. carteri apresentou características morfológicas muito
semelhantes com as outras 5 espécies que ocorrem no Brasil e que tiveram seu desenvolvimento
larval descrito: P. Argentinos, P. ivonicus, P. northropi, P. paivai e P. pandaliformes. As larvas
zoea I apresentaram as seguintes características similares: (1) rostro liso e curto;(2) o pedúnculo
antenular sem segmentação, flagelo interior com 1 cerda plumosa; (3) o endópodo do primeiro
maxilípede apresenta 5 cerdas para todas as espécies, com exceção de P. pandaliformes que
apresenta apenas 3; (4) os pereiópodos 1 e 2 são birremes e não segmentados; (5) o número de
cerdas plumosas no télson que é de (7+7) 14, com exceção para P. ivonicus que apresenta (9+9) 18
cp.
Maiores semelhanças são observadas entre P. carteri e P. ivonicus em seu primeiro estágio
larval descrito por (MAGALHÃES, 1986) como: (1) rostro liso, curto e curvado para baixo, bem
mais acentuado para P. carteri; (2) 1 cerda plumosa e 2 estetos nos flagelos interior e exterior
antênular, características também compartilhadas por P. pandiformes; (3) o exópodo antenular,
possui quase o mesmo número de cerdas com 21-25 para P. ivonicus e 22-25 para P. carteri, e para
as outras espécies comparadas esse número é reduzido entre 9-13 cerdas plumosas; (4) mandíbulas
esquerda e direita desprovidas de dentes; (5) o endópodo, o endito coxal e basal da maxilula são
desprovidos de dentes; (6) o endópodo maxilar apresenta uma cerda plumosa e o endito coxal e
basal dessa estrutura também são desprovidos de cerdas; o escafognatito das duas espécies
apresenta um número mais elevado de cerdas quando comparado as outras 4 espécies, com 33-36
para P. ivonicus e 24-29 para P. carteri, onde as outras espécies têm apenas 5 cerdas plumosas
nessa estrutura; no maxilípede 1, a região do endópodo e exópodo apresentaram 5 e 4 cerdas
plumosas respectivamente; (7) nos maxilípedes 2 e 3 a base não apresenta cerdas simples e no
maxilípede 3 somente o exópodo apresenta o mesmo número de cerdas plumosas com 5 para as
duas espécies.
Além dessas semelhanças mencionadas acima na maioria das estruturas do primeiro estágio
larval das duas espécies, Sollaud (1923) embasou-se na morfologia de um embrião avançado de P.
carteri e sugeriu que os estágios larvais de P. ivonicus e da espécie em estudo seriam semelhantes,
inclusive com o mesmo número de estágios. Assim como estas duas espécies são relatadas para a
bacia amazônica, P. mercedae descrito por Pereira (1986), teve seu desenvolvimento larval descrito
por Magalhães (1988) com desenvolvimento larval considerado totalmente abreviado com apenas
um estágio. Já o desenvolvimento de P. yuna descrito em 2014 por Carvalho, Magalhães e
Mantelatto ainda é desconhecido.
O estudo de Magalhães (1986) mostrou que em seu primeiro estágio larval P. ivonicus
apresenta duas características bem particulares que consiste no lobo do pedúnculo ocular séssil e
comprimento excessivamente longo da cerda do endópodo do segundo maxilípede, cerda esta que
se torna reduzida em seu segundo estágio larval, e tem difícil identificação funcional. Nos camarões
Palaemonídeos de larva que nadam de forma livre e que possuem o desenvolvimento larval
estendido, os endópodos dos maxilípede são utilizados para a captura e manipulação de fragmentos
alimentares, no entanto as larvas de P. ivonicus além de não serem planctônicas não se alimentam
(MAGALHÃES, 1986). Essa estrutura quando observada em P. carteri e P. argentinus percebe-se
o comprimento excessivo em 2 e 3 cerdas respectivamente para as duas espécies. Segundo
Magalhães (1986), como estas espécies são mais encontradas em regiões de várzea e geralmente
associadas em macrófitas flutuantes, auxiliando desta forma, a larva a se fixar ao substrato
desenvolvido pelas suas raízes, esta pode ser a possível explicação para estas longas cerdas.
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No entanto, depois de fazer uma comparação detalhada entre todas as estruturas morfológicas
das larvas zoa I, encontrou-se características que não são compartilhadas entre P. carteri e as outras
espécies: (1) o escafognatito na maxila, com 24- 29 cerdas plumosas, pouco menos que de P.
ivonicus com 33-36 cerdas plumosas, e bem mais que as outras 4 espécies que apresentam 5 cerdas
plumosas nessa estrutura; (2) nos pereiópodos de P. carteri é bem desenvolvido em relação as
espécies comparadas que apresentam essa estrutura bastante rudimentar.
5- CONCLUSÃO
O estudo da morfologia larval além de ser uma importante ferramenta para identificação das
larvas (por exemplo, obtidas no plâncton), pode contribuir substancialmente para investigações
evolutivas e filogenéticas das espécies pertencentes ao gênero. Os resultados provenientes das
descrições permitiram comparar e diferenciar a morfologia do primeiro estágio larval de P. carteri
com outras espécies do gênero disponíveis na literatura. As informações sobre morfologia larval
podem auxiliarem no desenvolvimento de chaves de identificação de zooplâncton e futuros estudos
para subsídio na identificação das relações filogenéticas dentro e entre grupos taxonômicos.
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AVALIAÇÃO DAS VARIÁVEIS HEMATOLÓGICAS E PARÂMETROS BIOQUÍMICOS
DE JUVENIS DE TAMBAQUI (Colossoma macropomum) ALIMENTADOS COM DIETAS
CONTENDO NÍVEIS DE INCLUSÃO DE EXTRATO DE ALHO (Allium sativum)
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RESUMO: Historicamente os aquicultores vêm utilizando uma ampla gama de imunoestimulantes,
como vitaminas, quitina, microrganismos e extratos vegetais. O alho (Allium sativum) tem sido
utilizado por séculos como especiaria e também na medicina popular. Na aquicultura, os efeitos do
alho foram comprovados por aumentar o desempenho produtivo, estimular o sistema imunológico,
estimular o apetite, e controlar vários agentes patogénicos. Dessa forma, presente trabalho teve
como objetivo avaliar as variáveis hematológicas e os parâmetros bioquímicos de juvenis de tambaqui
(Colossoma macropomum) alimentados com dietas contendo níveis de inclusão de extrato de alho . O
estudo foi realizado no Laboratório de Piscicultura (LAPIS) da Faculdade de Engenharia de Pesca,
do Instituto de Estudos Costeiro, da Universidade Federal do Pará, campus de Bragança. Tambaquis
com peso médio de 9,53±0,56g foram distribuídos em 15 aquários (300L) na densidade de 10
peixes por aquário. O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado, com
cinco tratamentos (0,00; 0,05; 0,50; 1,00 e 1,50 g/kg de extrato de alho na dieta) e três repetições.
Os dados foram submetidos a analise de variância e, quando diferiram (P<0,05) foram submetidos
ao teste de Tukey. Peixes em condições normais de cultivo estão sujeitos a situações estressantes e a
glicose plasmática total (GPT) é um importante parâmetro para avaliar esse estresse. Nesse sentido,
com a redução gradual da GPT dos peixes que receberam dietas contendo níveis a partir de 0,50
g/kg de extrato de alho, pode-se inferir que o extrato de alho atua como mitigador de estresse em
juvenis de tambaqui. Não foi observada diferença significativa entre os parâmetros de proteína
plasmática total (PPT), hematócrito (Htc), hemoglobina (Hb) e concentração de hemoglobina
corpuscular média (CHCM) dos peixes e os níveis de inclusão de extrato de alho testados. Por outro
lado, o número de células vermelhas (eritrócitos - Er) reduziu nos peixes que receberam dietas
contendo inclusão de extrato de alho, já os valores de volume corpuscular médio (VCM) e
hemoglobina corpuscular média (HCM) aumentaram nos peixes que receberam as dietas contendo
extrato de alho. A avaliação dos parâmetros leucocitários, cujas células fazem parte do sistema
imune inato, auxilia no diagnóstico de processos infecciosos e outros estados de desequilíbrio
homeostático. A inclusão de extrato de alho nas dietas para juvenis de tambaqui não exerceu
influencia sobre as proporções de linfócitos, eosinófilos, neutrófilos e células granulócitas especiais.
A contagem diferencial de leucócitos detectou diferencia apenas para a proporção de monócitos,
células de defesa responsáveis pelo englobamento de corpos estranhos através da fagocitose.
Conclui-se que o extrato de alho em concentração acima de 0,50 g/kg em dietas para juvenis de
tambaqui pode exercer influência positiva na resposta imunológica não específica e na mitigação do
estresse desta espécie.
Palavras-chave: Extratos vegetais, nutrição, peixe nativo.
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RESUMO: A L-lisina é um aminoácido limitante nas dietas para peixes elaboradas com produtos
de origem vegetal, direcionado para síntese proteica, tendendo a aumentar o desempenho em peixes.
Este trabalho foi realizado com objetivo de verificar a influência da inclusão do aminoácido
cristalino L-lisina na dieta sobre as enzimas protéicas do sistema gastrointestinal do tambaqui C.
macropomum. Os animais foram alimentados por 90 dias com dietas contendo L-lisina 0,0 %, 0,4
%, 0,8 %, 1,2 %, 1,6 % e 2,0 %, respectivamente, 0,44, 0,84, 1,24, 1,64, 2,04 e 2,44 % de lisina
total. As amostras dos tecidos coletados (estômago, cecos pilóricos e porções anterior, média e
posterior do intestino) foram homogeneizadas (n= 63 amostras por tecido; sendo 9 por dieta) com 1
mL de água ultrapura em tubo de vidro submerso em gelo, utilizando homogeneizador. O
homogeneizado obtido foi centrifugado e o sobrenadante foi acondicionado em microtubos
destinados às análises das proteínas dos tecidos. A quantificação de proteína nos tecidos foi
realizada utilizando kit comercial colorimétrico Bio-Rad® sobre o sobrenadante do homogeinizado,
verificados em microplacas. As variáveis foram validadas por Análise de Variância (ANOVA) e
teste de Tukey (p<0,05). As concentrações de proteína detectadas no estômago, nos cecos pilóricos
e nas porções anterior e posterior do intestino, se mantiveram sem variações perante adição de Llisina nas dietas (p>0,05). No entanto, no intestino médio dos peixes nutridos com 1,2 % e 1,6 % de
L-lisina o teor de proteína foi maior que na mesma porção intestinal dos peixes do período inicial
(p=0,00). As porções intestinais dos juvenis de tambaqui expressaram alta concentração de
colágeno nas distintas túnicas celulares (serosa, muscular, submucosa e mucosa) que formam as
vilosidades onde estão as células absortivas e as secretoras, como as caliciformes. A adição de 1,2
% e 1,6 % de L-lisina na dieta proveu as maiores concentração de proteína intestino médio dos
juvenis de tambaqui (15,23 e 15,20 g.dL-1), que se diferenciaram das concentrações menores (13,56
g.dL-1) verificadas nos peixes que receberam dieta inicial. Em todas as porções intestinais dos
tambaquis foi possível observar a expressão do colágeno evidenciada nas túnicas serosa, muscular,
submucosa, e na extensão das vilosidades promovida pela mucosa. Dietas enriquecidas com L-lisina
como as trabalhadas neste estudo, tendem a favorecer aumento da síntese desta proteína, que em
quantidades insuficientes pode limitar o crescimento animal.
Palavras-chave: gastrointestinal, aminoácido, dieta.
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VARIÁVEIS FÍSICAS E QUÍMICAS DA ÁGUA EM UM AMBIENTE DE
ÁGUA PRETA NA AMAZÔNIA CENTRAL
Euclides Luis Queiroz de Vasconcelos1; Paula Ribeiro dos Santos²; Octavio Ferreira de
Matos1; Luisa da Conceicão Fernando Sambora3*; Eletuza Uchôa Farias4; Tamires Larissa
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo avaliar as variáveis físicas e químicas da água (oxigênio
dissolvido, temperatura, condutividade e transparência) em um trecho do Rio Ariaú, um afluente do rio
Negro, no Amazonas, o trecho do rio está inserido no município de Iranduba, distante à 34 km de
Manaus, com coordenadas: Lat - 3.135661; Long - 60.366863. As amostras foram coletadas em cinco
pontos amostrais em diferentes locais como rio, canal do rio, região litorânea e braço do rio, os valores
médios obtidos para as variáveis foram: oxigênio dissolvido 0,89 mg.L־¹, condutividade elétrica 16,4
µS.cm־¹, pH 5,6, temperatura 28,79 ºC, transparência 100 cm, turbidez 4,5 NTU, ortofosfato 0,013
mg.L־¹, fósforo total 0,011 mg.L־¹ e amônia 0,067 mg.L־¹. Os dados obtidos refletem as características
de ambientes aquáticos de águas pretas, com baixa carga de nutrientes disponíveis, os baixos valores de
oxigênio dissolvido podem ser oriundos da grande quantidade de matéria orgânica, evidenciada pela
elevada quantidade de macrófitas aquáticas adaptadas a essas condições, os valores baixos das formas
de fósforo e de amônia, demonstram a boa qualidade das águas, com pouca interferência antrópica,
importante destacar que os valores se encontram de acordo com aqueles dispostos na Resolução
357/2005 para água de rios de classe II, especialmente no que se refere a manutenção da vida aquática.
Palavras-chave: Qualidade da água, rio Ariaú, Amazonas.
Apoio: UFAM
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QUANTIFICAÇÃO DE ENZIMAS DIGESTIVA DE JUVENIS DE TAMBAQUI Colossoma
macropomum EM DIETAS COM LISINA
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RESUMO: As exigências de lisina e de outros nutrientes para espécies nativas de peixes já
estabelecidos na piscicultura brasileira como o tambaqui Colosssoma macropomun ainda não estão
elucidadas. O tambaqui é altamente qualificado para piscicultura, possui hábito alimentar onívoro,
boa adaptação aos sistemas de cultivos utilizados e é tradicionalmente apreciado pelo mercado no
Norte do Brasil. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi investigar a influência da nutrição
com níveis de L-lisina sobre as enzimas amilase e lipase nos juvenis de tambaqui. Os animais foram
alimentados por 90 dias com dietas contendo L-lisina 0,0 %, 0,4 %, 0,8 %, 1,2 %, 1,6 % e 2,0 %,
respectivamente, 0,44, 0,84, 1,24, 1,64, 2,04 e 2,44 % de lisina total. As amostras dos tecidos
coletados (estômago, cecos pilóricos e porções anterior, média e posterior do intestino) foram
homogeneizadas (n= 63 amostras por tecido; sendo 9 por dieta) utilizando homogeneizador. O
homogeneizado obtido foi centrifugado e o sobrenadante foi acondicionado em microtubos para a
determinação da atividade das enzimas lipase e amilase nos tecidos. A atividade da enzima lipase e
amilase foi determinado de acordo com metodologia previamente descrita. As variáveis foram
validadas por Análise de Variância (ANOVA) e teste de Tukey (p<0,05). Os valores da amilase no
estômago variou de 192,7 a 246,9 U.mg-1 de proteína, para os cecos pilóricos houve variação de
215,8 a 308,1 U.mg-1 de proteína, para o intestino anterior houve variação de 184,9 a 276,6 U.mg-1
de proteína, para o intestino médio a variação foi de 125,0 a 198,5 U.mg-1 de proteína e para o
intestino posterior de 117,9 a 284,5 U.mg-1 de proteína. Para a enzima digestiva lipase o estômago
apresentou variação de 2,8 a 5,35 U.mg-1 de proteína, para os cecos pilóricos de 1,9 a 6,0 U.mg-1 de
proteína, para o intestino anterior de 1,5 a 5,8 U.mg-1 de proteína, para o intestino médio de 3,0 a
9,0 U.mg-1 de proteína e para o intestino posterior de 0,9 a 4,8 U.mg-1 de proteína. Não foram
verificadas alterações entre as médias dos tecidos do trato gastrointestinal analisados quanto a
atividade da enzima lipase e da lipase (p>0,05) no estômago, intestino (anterior, médio e posterior)
e cecos pilóricos dos juvenis de tambaqui alimentados com dietas contendo o aminoácido cristalino
L-lisina. Dietas enriquecidas com L-lisina não promovem alterações na atividade das enzimas
digestiva amilase e lipase em juvenis de tambaqui.
Palavras-chave: gastrointestinal, enzimas, dieta.
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REVISÃO DOS TAMANHOS MÍNIMOS DE CAPTURA DAS ESPÉCIES BRASILEIRAS
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RESUMO: É papel do poder público criar leis para garantir o uso sustentável dos recursos
pesqueiros. Entre as competências legais do Estado para alcançar uma atividade sustentável está a
de estabelecer tamanhos mínimos de captura. O tamanho mínimo de captura, em tese, permitiria
que os indivíduos de um estoque tivessem se reproduzido pelo uma vez antes de serem pescados.
Sendo assim, para ser efetivo o tamanho mínimo de captura deveria ser maior que o comprimento
de primeira maturação. Com o intuito de investigar se a legislação brasileira sobre tamanho mínimo
de captura está em conformidade com este princípio, nós comparamos os tamanhos de primeira
maturação com os tamanhos mínimos de captura para as 144 espécies de peixes continentais e
marinhas sujeitas a este tipo de regulação. Compilamos a lista de espécies e seus tamanhos mínimos
por bacia/região a partir das seguintes portarias e instruções normativas: IN MMA nº53/2005 e IN
IBAMA nº83/2006 (litoral atlântico); INs nºs 12 e 13 de 2011 (bacia do Tocantins-Araguaia);
Portaria IBAMA nº26/2009 (bacia do Paraná); Portaria IBAMA nº8/1996 e IBAMA-AM nº
01/2001 (bacia Amazônica); Portaria IBAMA nº18/ 2008 (bacia do São Francisco); Portaria
IBAMA nº3/2008 (bacia do Paraguai); Portaria IBAMA nº25/1993 (bacias hidrográficas costeiras
desaguando no rio Uruguai e Atlântico Sul e Sudeste); IN Nº 3/2005 (bacias hidrográficas da
Região Nordeste) com seus respectivos tamanhos de primeira reprodução encontrados na literatura
e na base de dados Fishbase (www.fishbase.org). Enquanto na legislação os tamanhos mínimos de
captura são definidos em comprimento total, nem sempre os dados de primeira reprodução
encontrados estavam na mesma medida, isso dificultou a nossa análise. Quando, para uma mesma
espécie, mais de um dado de tamanho de primeira reprodução era disponível, nós optamos usar o
maior valor como parâmetro de comparação. Não encontramos informação sobre tamanho de
primeira maturação para 46 das 144 espécies listadas. Dentre as espécies para as quais obtivemos
dados de primeira reprodução, encontramos que os tamanhos mínimos de captura estão acima do
tamanho de primeira maturação em 45% dos casos, indicando que a legislação, caso fosse
cumprida, estaria de acordo com o seu propósito de preservar indivíduos que ainda não
reproduziram. Por outro lado, em 54% dos casos restantes os tamanhos mínimos de captura
estabelecidos em lei estão abaixo dos tamanhos de primeira reprodução das espécies, mostrando que
a legislação de tamanho mínimo nem sempre é fundamentada com base científica. A coerência dos
tamanhos mínimos de captura com os tamanhos de primeira reprodução foi maior na pesca oceânica
e nas bacias continentais da bacia da Região Nordeste e Uruguai, contrastando com as bacias
Paraguai, Amazonas e São Francisco. Recomendamos a realização de novos estudos para atualizar e
complementar informações de tamanho de primeira reprodução a fim de que esta medida de
proteção de estoques seja melhor embasada cientificamente.
Palavras-chave: Gestão pesqueira; Pesca Comercial; Maturação; Legislação.
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EFEITO DA INCLUSÃO DA POLPA DO FRUTO DO BURITI Mauritia flexuosa COMO
ALIMENTO FUNCIONAL NA DIETA DE JUVENIS DO CAMARÃO BRANCO DO
PACÍFICO Litopenaeus vannamei
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RESUMO: O objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos da inclusão da polpa do fruto do buriti
Mauritia flexuosa em dietas de juvenis do camarão Litopenaeus vannamei. Foram avaliados o
desempenho de crescimento, benefício econômico, composição de carcaça, conteúdo de
carotenoides totais (hepatopâncreas e músculo), peroxidação lipídica e capacidade antioxidante total
dos camarões. Foram formuladas cinco dietas experimentais, contendo 0% (Controle), 1,25%,
2,5%, 5% e 10% de inclusão de M. flexuosa, que foram ofertadas aos camarões por 31 dias (n=50
por tanque em triplicata, totalizando cinco tratamentos e 15 tanques). Os parâmetros físico-químicos
da água durante o experimento foram: 30 ± 2.75 ppt de salinidade, 8.04 ± 0.08 de pH, 26.64 ± 0.11
o
C de temperatura, e 6.63 ± 0.03 mg/L de oxigênio dissolvido. A partir da análise dos resultados,
observou-se que não houve diferença significava (p>0.05) para o desempenho de crescimento e
composição de carcaça. O custo alimentar por quilo em termos de ganho de peso e produção de
proteína diminuiu com os maiores níveis de inclusão de polpa de M. flexuosa na dieta, atingindo
8,11 e 18,76% de redução de custo, respectivamente, com 50 mg kg -1 (5% de inclusão) de buriti. Já
o conteúdo de carotenoides totais, no hepatopâncreas e músculo, e capacidade antioxidante total
foram incrementados significativamente (p<0.05) nos camarões alimentados com inclusão a partir
de 5% de M. flexuosa na dieta. Da mesma forma, os níveis de peroxidação lipídica foram menores
nos camarões alimentados com inclusão a partir de 5% de M. flexuosa na dieta. Como conclusão
deste estudo, é possível evidenciar que inclusão, a partir de 5%, de M. flexuosa na dieta dos
camarões L. vannamei, promove efeitos positivos sobre capacidade antioxidante, retenção de
carotenoides totais como composto bioativo nos tecidos, e favorece a diminuição da peroxidação
lipídica em hepatopâncreas e músculo, de juvenis do camarão L. vannamei.

Palavras-chave: alimentação funcional; aquacultura; compostos antioxidantes; dietas para
camarões.
Apoio: CAPES; CNPq; PPGAqui – FURG; LANOA – FURG; BIFOA – FURG.
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ALIMENTAÇÃO DA Sphyraena barracuda (PERCIFORMES, SPHYRAENIDAE)
CAPTURADAS NO ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA, ATLÂNTICO
EQUATORIAL, BRASIL
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RESUMO: A alimentação da Sphyraena barracuda foi investigada analisando-se o conteúdo
estomacal de 124 indivíduos, capturados com vara e molinete empregados na pesca tipo corrico em
Fernando de Noronha. Os resultados encontrados estão representados em listas de presas e
representações gráficas do Índice de Importância Relativa (IRI), que demonstram um espectro
alimentar variado, mas com significativa predominância de peixes na dieta, notadamente
Diodontidae, Exocoetidae e teleósteos não identificados. Do total de estômagos analisados 50.80%
(63) apresentaram algum conteúdo alimentar. Uma predação sobre espécies de cefalópodes,
especialmente exemplares da família Teuthida foi observada nas adjacências deste arquipélago. O
grupo dos crustáceos também teve importância na alimentação da barracuda mesmo que em
menores proporções. A S. barracuda caracterizou-se como um predador com tendências ictiófagas,
mas com capacidade de se adaptar a disponibilidade de alimento local.
Palavras-chave: Hábito alimentar, Teleósteo, Predador.
ABSTRAT: The feeding of Sphyraena barracuda was investigated through analysis of stomach
contents of 124 individuals caught with rod and reel employed in trolling fisheries in Fernando de
Noronha. The results are represented in prey lists and graphical representations of the Relative
Importance Index (IRI), which shows a varied food spectrum, but with significant predominance of
fish in the diet, notably Diodontidae, Exocoetidae and unidentified teleosts. Of all stomachs
analyzed, 50.80% (63) had some food content. A predation on cephalopod species, especially
specimens of the Teuthida family were observed in the vicinity of this archipelago. The group of
crustaceans also had importance in the feeding of the barracuda even in smaller proportions. S.
barracuda was characterized as a predator with ichthyophagous tendencies, but with the ability to
adapt to local food availability.
Key words: Feeding habits, Teleóstei, Predator.
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1- INTRODUÇÃO
A Sphyraena barracuda (Edwards, 1771) pertence a Ordem dos Perciformes e a Família
Sphyraenidae, grupo que contabiliza 21 espécies, todas pertencentes ao gênero Sphyraena. É uma
espécie amplamente distribuída nos oceanos tropicais e subtropicais do mundo com exceção do
leste do Oceano Pacífico (SYLVA, 1963), e é capaz de adaptar-se às diversas condições ecológicas
(KURONUMA & ABE, 1986). Estudos realizados com representantes deste gênero, indicam que
jovens e adultos de menor porte podem mover-se mais próximos a costa entre manguezais e bancos
de algas, e os adultos maiores são encontrados sozinhos ou em pequenas agregações principalmente
no ambiente pelágico, como no entorno de recifes, afloramentos rochosos e estruturas artificiais
(GRUBICH et al, 2007; KADISON et al., 2010; BLABER 2015).
No oceano Atlântico, S. barracuda pode ocorrer de Massachusetts até a porção sudeste do
Brasil, mas é particularmente abundante no sul da Flórida em todo o Caribe, sendo um recurso
marinho de grande popularidade nas pescarias artesanais e esportivas no mundo (KADISON et al.,
2010).
Espécies marinhas predadoras como a barracuda, possuem expressivo valor ecossistêmico,
pois além de distribuirem-se amplamente por extensas zonas oceânicas estão em um nível trófico
alto, consumindo grandes quantidades de outras espécies para suprir suas necessidades energéticas
(GIACOMINI & PETRERE JR., 2010). Apesar de escassos, estudos acerca da dieta e aspectos
bioecologicos da barracuda já foram realizados, como o trabalho de SYLVA (1963) no Atlantico
ocidental, WILLIAMS (1965) e BLABER (1982) na África, LEWIS et al. (1983) na região IndoPacífica, SCHMIDT (1989) na Baída da Flórida, RANDALL et al. (2004) em ilhas do Caribe e
AKADJE et al. (2013) na Costa do Marfim.
Estudos que investigam a dieta e as relações tróficas de predadores marinhos comumente
geram informações biológicas sobre o comportamento ecológico destas espécies, propiciando
conhecimentos acerca das relações presa-predador que existem entre as populações (MENOSCAL
et al., 2012). No geral, a alimentação, as relações tróficas e os fluxos de energia podem ser
entendidos através da análise do conteúdo estomacal (ACE) dos animais revelando o que está sendo
ingerido pelos indivíduos em determinados locais e períodos de tempo (BEAUDOIN et al., 1999),
possibilitando abordagens e interpretações a cerca da dinâmica das comunidades e populações,
viabilizando por conseguinte propostas de manejo sustentável dos recursos.
Apesar da relevancia de trabalhos com esta temática, ainda são inexistentes pesquisas que
utilizem esta ferramenta no intuito de prover bases para um debate mais amplo e eficiente a cerca
do fluxo energético em ambientes tropicais, como é o caso do Arquipélago de Fernando de Noronha
(AFN) área de estudo retratada neste trabalho.
O AFN é um dos ecossistemas insulares pertencentes ao Brasil de elevada notoriedade,
compreendendo no seu entorno duas unidades de conservação, o Parque Nacional Marinho
(PARNAMAR) e a Área de Proteção Ambiental (APA), (SERAFINI et al., 2010). Em suas águas,
S. barracuda junto com representantes de outras familias de peixes pelágicos como o Thunnus
albacares, Acanthocybium solandri e Coryphaena hippurus representam parte expressiva das
principais capturas realizadas por embarcações artesanais e esportivas no entorno do AFN, sendo
importantes recursos pesqueiros direcionados para subsistência dos moradores da ilha, e ao
comércio local (GARLA & GARCIA JR., 2008; DOMINGUEZ et al., 2013).
Nesta perspectiva, o intuito deste estudo é contribuir no aporte de conhecimentos sobre a
atividade alimentar da barracuda capturada no entorno do AFN, utilizando como abordagem a
análise do conteúdo estomacal, na busca de compreender e avaliar a estrutura alimentar desta
espécie. As informações obtidas permitirão uma melhor compreensão das caracteristicas
bioecológicas da espécie, e a futuras investigações das relações tróficas com outros organismos e o
meio ao qual estão inseridos, buascando entender como esta ilha atua no fornecimento de energia
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para a espécie, com a finalidade de viabilizar futuras abordagens sobre o manejo sustentável do
ecossistema local e dos valiosos recursos pesqueiros em questão.
2- MATERIAL E MÉTODOS
O local de estudo, compreendeu o Arquipélago de Fernando de Noronha (Figura 1) que
encontra-se localizado entre as coordenadas 03º51’ S e 32º25’ W (SERAFINI et al., 2010) e dista
aproximadamente 540 km da cidade de Recife/PE. Possui um clima tropical, com dois períodos
bem marcados durante o ano, sendo uma temporada seca nos meses de agosto a janeiro, e chuvosa
de fevereiro a julho (ESTON et al., 1986). Este arquipélago possui algumas características
ambientais e oceanográficas que lhe conferem certas peculiaridades. O movimento da Corrente Sul
Equatorial que flui no sentido da África para a costa do Brasil (direção leste - oeste) traz consigo
águas quentes e oligotróficas, que por sua vez influenciam na distribuição das isotermas dessa
massa d’água e impulsionam processos de ressurgência. Alguns processos oceanográficos como
ressurgências, termoclina e correntes oceânicas alcançam a camada eufótica nas zonas dos bancos
mais profundos e oportunizam o enriquecimento da fauna e consequentemente de nutrientes nestas
regiões, transformando estas áreas em fortes pontos de alimentação para diversos animais, incluindo
grandes predadores e permitindo a prática da atividade pesqueira nestas imediações (LESSA et al.,
1998; VASKE JR & CASTELLO, 1998; TRAVASSOS et al., 1999).

Figura 1: Mapa de localização do Arquipélago de Fernando de Noronha.
As amostras foram obtidas através de seis expedições realizadas ao AFN (junho e
outubro/2018; janeiro, março, abril e maio/2019), por meio de embarques de observadores em
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barcos da pesca artesanal e esportiva sediadas na ilha. Os observadores acompanharam a atividade
pesqueira obtendo informações como data e hora local, tipo de embarcação e artes de pesca usadas,
posição geográfica (latitude e longitude), e o código amostral. Os estômagos foram coletados ao
término da pescaria ainda a bordo durante a evisceração, registrou-se dados biométricos de todos os
indivíduos capturados destacando dados como comprimento total (cm), peso total (kg), sexo e
estágio maturacional sempre que possível. Todo o material coletado foi acondicionado em sacos
plásticos de 5l, contendo uma etiqueta informativa incluindo elementos como data, espécie e código
amostral, visando facilitar a identificação do material no momento da triagem em laboratório. Todo
o material foi mantido congelado, e o processamento realizado nos laboratórios do Departamento de
Pesca e Aquicultura da UFRPE (LEMAR – BIOIMPACT – TAPIOCA).
Em laboratório, uma vez descongelados, os estômagos foram pesados e seccionados para
retirada dos conteúdos. Os itens alimentares foram separados em grupos (Peixes, Moluscos,
Crustáceos), verificados o peso (g) de cada presa, e o comprimento total (cm) quando possível. As
presas que não haviam sofrido ação digestiva intensa, foram preservadas em álcool 70% para
posterior identificação ao menor nível taxonômico possível.
O grau de repleção dos estômagos foi ajustado visualmente de acordo com a seguinte escala
proposta por VASKE-JR (2004), onde: 0 = vazio; I = quase vazio (25% preenchido); II = pela
metade (50% preenchido); III = quase cheio (75% preenchido); IV = cheio (100% preenchido). O
grau de digestão das presas será designado em concordância com a escala indicada igualmente por
VASKE-JR. (1992; 2003), na seguinte ordem:
• Sem digestão (SD): presas recém ingeridas, sem perda de estrutura pela ação digestiva;
• Início de digestão (ID): presas com perda de pele, escamas, partes de nadadeiras e
amolecimento de carapaças;
• Digestão avançada (DA): presas em digestão avançada, ainda que identificáveis, com
perda de nadadeiras e partes musculares;
• Digestão quase completa (DQC): presas reduzidas a partes de músculos, ossos e
carapaças.
A importância de cada item alimentar na dieta foi analisada conforme o Índice de Importância
Relativa (IRI) (PINKAS et al., 1971) calculado a partir dos dados de porcentagem em número, peso
e frequência de ocorrência dos itens, de acordo com a fórmula:
IRI = (%N + %P) x %F.O
Onde: IRI = Índice de Importância Relativa; %N = Porcentagem em número de presas; %P =
Porcentagem em peso de presas, %F.O = Porcentagem em frequência de ocorrência de presas.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
A amplitude de tamanho dos peixes variou entre 54 e 101 cm de comprimento total (CT),
com moda na classe 62-71 cm (Figura 2). Foram analisados 124 estômagos de S. barracuda dos
quais de acordo com o grau de repleção, foram classificados que 11 estavam vazios (grau 0), 64
com grau de repleção I, 9 com grau II, 14 com grau III e 26 com grau IV (Figura 3).
Na análise dos conteúdos estomacais, a barracuda apresentou um espectro trófico variado
com 15 taxa, sendo 168 peixes, 24 cefalópodes e 11 crustáceos. O grupo de maior destaque foram
os peixes, especialmente as famílias Diodontidae e Exocoetidae, seguido pelos cefalópodes da
ordem Teuthidae e crustáceos (Tabela 1).
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Figura 2: Distribuição das classes de comprimento (cm) para S. barracuda capturada no
Arquipélago de Fernando de Noronha, entre junho de 2018 e maio de 2019.

Figura 3: Proporção em número do grau de repleção estomacal da S. barracuda capturada no
Arquipélago de Fernando de Noronha, entre junho de 2018 e maio de 2019.
O grupo dos teleósteos foi dominante em todos os indicadores (N, P e FO), sendo
representado em sua maioria por espécies epipelágicas. Em conformidade com o IRI (Tab. 1), os
peixes não identificados foram os itens mais importantes em frequência de ocorrência (22.22%).
Posteriormente, as famílias Diodontidade e Exocoetidae representaram 32.01% e 22.66% em
número, e 14.28% em ocorrência nos estômagos igualmente para as duas famílias. Pode-se observar
a contribuição de indivíduos de Acanthuridae em N=4.92% e FO=4.76% e em menor número e
ocorrência exemplares de Gempylus serpens.
Os cefalópodes foram o segundo grupo em importância de acordo com o IRI. Cefalópodes
não identificados foram os mais representativos dentro do grupo, refletindo 9.85% em número e
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6.34% em frequência de ocorrência. Exemplares de Enoploteuthidae como Ornitotheuthis
antillarum e Liocranchia reinhardti também contribuíram para a dieta da espécie mesmo que em
menores porcentagens em número (0.98%, 0.49% e 0.49%) e ocorrência (1.58%) nos estômagos
examinados (Figura 4).

Figura 4: Representação dos valores percentuais de frequência de ocorrência dos itens alimentares
da S. barracuda (BAR).
No ranking do índice de importância relativa, os crustáceos tiveram os menores valores de
acordo com os indicadores em número (3.94%) e ocorrendo em 3.17% dos estômagos analisados.
Não foi possível refinar o nível de identificação taxonômico deste grupo, pois a maioria dos
exemplares apresentaram-se em elevado nível de digestão.
Apesar de ser uma espécie abundante e amplamente distribuída pelos oceanos do mundo, a
barracuda é uma das espécies menos investigadas na área de estudo desta pesquisa. Estudos
anteriores sobre sua biologia e pesca existem, apesar de escassos (SYLVA, 1963; LESSA et al.,
1998; SOTO, 2001; DOMINGUEZ et al., 2013; BLABER, 2015). Esta pesquisa reflete a primeira
tentativa de analisar a atividade alimentar de uma das espécies mais capturadas pelas frotas
artesanais e esportivas do AFN.
Estes resultados preliminares apontam que a S. barracuda, apesar de se alimentar de itens
variados, possui preferência por peixes demonstrando uma tendência ictiófaga. Estes dados
corroboram com os resultados encontrados por SYLVA (1963) e WILLIAMS (1965) em estudos na
Florida e na porção leste da África, respectivamente. Ainda de acordo com SYLVA (1963) e
FISHER & BIANCHI (1984), a barracuda possui capacidade de capturar grandes presas devido a
sua boca grande com dentes afiados e consequente elevado poder de cisalhamento da sua
mandíbula, o que torna a espécie um exemplo de predador voraz, capaz de predar grandes presas.
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Estudos realizados no sul da Flórida (SYLVA, 1963) revelaram que barracudas jovens
alimentam-se do que estiver disponível no ambiente, no entanto mantém suas preferencias por
pequenos peixes. Na costa leste de Bimini, peixes foram encontrados em 97% dos estômagos de
barracudas jovens. Análises estomacais de indivíduos adultos na Flórida demonstraram que o grupo
dos peixes formaram 93,3% dos itens identificáveis
Tabela 1: Itens alimentares da Sphyraena barracuda (BAR) com as respectivas porcentagens em
número, peso e frequência de ocorrência de cada item.
Itens Alimentares (BAR)

N

%N

P

%P

FO

%FO

IRI

PEIXES
Teleostei
Larva não identificada
Acanturidae
Balistidae
Diodontidae
Exocoetidae
Hemiramphidae
Gempylidae
Gempylus serpens

34
1
10
1
65
46
2
5
4

16.74
0.49
4.92
0.49
32.01
22.66
0.98
2.46
1.97

7.594
0.249
6.453
0.013
0.681
23.9
0.016
0.571
1.916

14.81
0.485
12.58
0.025
1.328
46.61
0.031
1.113
3.73

14
1
3
1
9
9
2
1
1

22.22
1.58
4.76
1.58
14.28
14.28
3.17
1.58
1.58

701.041
1.5405
83.3
0.8137
476.0666
989.1756
3.20487
5.64534
9.006

TOTAL

168

82.72

41.393

80.712

CEFALÓPODES
LULAS (Ordem Teuthida)
Enoploteuthidae
Ornitotheuthis antillarum
Liocranchia reinhardti
TOTAL
CRUSTÁCEOS
Phyllosoma

20

9.85

0.203

0.395

4

6.34

64.9533

2
1
1
24
8
3

0.98
0.49
0.49
11.81
3.94
1.47

0.265
1.903
0.933
3.304
6.36
0.207

0.51
3.71
1.81
6.425
12.41
0.403

1
1
1

1.58
1.58
1.58

2.3542
6.636
3.634

2
1

3.17
1.58

51.8295
2.95934

TOTAL GERAL

203

100

51.264

100

De acordo com VASKE-JR & LESSA (2005), a presença de organismos do micronécton na
alimentação da barracuda, e famílias de peixes bento-pelágicos como os Acanthuridae, Balistidae,
Diodontidae e Gempylidae, que vivem próximos a recifes e em profundidades que podem variar de
100 a 150 m, revela a influência de bancos oceânicos como Fernando de Noronha e Atol das Rocas
na dieta desta espécie.
A maior quantidade de estômagos com presença de alguma presa é coerente com o
encontrado nas literaturas, sendo um indicador que a barracuda mantém uma atividade alimentar
constante, utilizando de seus sentidos visuais e olfativos para localizar as presas que após serem
detectadas são capturadas através de uma natação rápida e o ataque com sua mandíbula repleta de
dentes caninos afiados (GRUBICH et al., 2007).

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

8

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

4- CONCLUSÃO
Os resultados obtidos até o momento, representam dados inéditos a respeito da atividade
alimentar da S. barracuda no Arquipélago de Fernando de Noronha. De acordo com a composição
alimentar de sua dieta, a espécie apresentou um espectro alimentar variado no seu conteúdo
estomacal, alimentando-se de peixes, moluscos e crustáceos, com uma tendência ao hábito
ictiófago, com os peixes sendo o item mais abundante na composição da dieta da espécie.
Foi possível avaliar aspectos da atividade alimentar da barracuda e observar como esta ilha
oceânica atua na oferta de alimentos para este recurso, no intuito de possibilitar a continuidade da
proposta que pode fomentar, e agregar novas informações a compreensão da ecologia trófica deste
predador.
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ATIVIDADE ENZIMÁTICA DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS CULTIVÁVEIS
ISOLADAS DO PEPINO DO MAR (Holothuria grisea SELENKA, 1867) COLETADOS NA
PRAIA DA BARRA GRANDE, CAJUEIRO DA PRAIA, PIAUÍ
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RESUMO: Pepinos do mar possuem alto valor comercial e, sua alta demanda está aumentando a
exploração dos estoques naturais, despertando interesse no desenvolvimento de sua produção na
aquicultura. Sendo assim estudos da atividade enzimática de bactérias associados aos holoturídeos
podem esclarecer sobre seus processos digestivos, de defesa, além possibilitar futuras aplicações
biotecnológicas destas bactérias. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a presença de
atividade enzimática da microbiota superficial (MS) e microbiota intestinal (MI) do pepino do mar
Holothuria grisea. Cinco pepinos do mar foram coletados na praia da Barra Grande, Cajueiro da
Praia, Piauí e transportados para o Laboratório de Microbiologia da Universidade Federal do Piauí –
UFPI. A MS foi coletada a partir de esfregaço individual (swabs estéreis) sobre o corpo de H.
grisea. A MI foi obtida através do intestino inteiro, previamente limpos do conteúdo fecal, lavados
com água salina estéril 10 ppm (ASE10), agregados e macerados. Os swabs foram concentrados em
1 ml de solução e adicionado a 9 ml de ASE10, e 10 g de intestino macerado diluído em 90 ml de
ASE10. A partir destas diluições, novas diluições seriadas de ambas amostras até 10-5 foram
obtidas. Uma alíquota de cada diluição foi destinada à esfregaço em placas de petri, para o cultivo
das cepas em ágar de contagem em placa (Plate Count Ágar- PCA) preparadas em ASE10,
incubadas em estufa bacteriológica a 35°C/48h. As cepas foram selecionadas para isolamento por
distinções morfológicas, de cromogênese e consistência, cultivadas em tubos de ensaio com AN em
ASE10, em estufa bacteriológica a 35°C/24h. Foram selecionados 16 cepas, as MS foram
identificadas como MS1 a MS7, e as MI como MI1 a MI9. As bactérias heterotróficas cultiváveis
(BHC) foram analisadas quanto à estrutura de sua parede celular (Gram), classificação
morfotintorial e potencial enzimático (formação de halo ao redor da colônia) para atividade de
amilase (AN com 0,1% amido, p/v, em ASE10), gelatinase (AN com 0,5% de gelatina, p/v, em
ASE10), caseinase (AN com 5% leite desnatado em pó, p/v, em ASE10), fosfolipase (AN com 1%
de solução de gema de ovo, p/v, em ASE10) e lipase (AN com 1% Tween 80, p/v, em ASE10). A
coloração Gram para as 16 cepas indica a presença de dois filos de BHC: Firmicutes (56,2% Grampositiva) e Proteobactéria (43,7% Gram-negativa). Diante da análise morfotintorial, três cepas
(18,7%) caracterizaram-se como cocos Gram-positivos, uma (6,2%) em coco Gram-negativo, seis
(37,5%) em bastonetes Gram-positivos e seis (37,5%) em bastonetes Gram-negativos. Os isolados
MS3, MS5, MS7, MI4 e MI5 não apresentaram crescimento nos meios de cultura testados. Maior
atividade enzimática foi observada, em ordem, para caseinase (68,75%), amilase (56,25%),
gelatinase e fosfolipase (43,75% respectivamente). A lipase não apresentou atividade enzimática.
Os isolados MS4, MS6 e MI3 chamam atenção pela presença de atividade enzimática para quatro
dos cinco testes realizados. No entanto futuros estudos são necessários para identificar as espécies
de BHC e confirmar potenciais aplicações, inclusive biotecnológicas para aquicultura.
Palavras-chave: Equinodermo, Bactérias marinhas, Enzimas, Biotecnologia.
Apoio: UFPI; BIOTEC - UFPI
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RESUMO: O Brasil é o terceiro maior produtor de camarão branco cultivado na América Latina. A
produção brasileira foi estimada em 90.000 toneladas, com uma receita primária de R$ 720 milhões,
em 2012. No Brasil, a produção de camarão semi-intensiva e intensiva teve início durante a década
de 1980, com a introdução docultivo do camarão branco Penaeus vannamei e foi estimulada em
resposta à demanda do mercado internacional por camarão de alto valor comercial. A região
Nordeste do Brasil é responsável por cerca de 97% da produção de camarão nacional. Nesta Região,
a área total dedicada ao cultivo de camarão aproxima-se de 18.500 ha, dos quais 6.580 ha estão
localizados no Estado do Ceará. Esta dissertação tem como foco os impactos do patógeno IMNV,
da ação antidumping imposta pelos EUA e da valorização cambial da moeda brasileira no cultivo de
camarão em regime semi-intensivo na região litorânea do Nordeste do Brasil e na identificação de
opções para a produção sustentável. O estudo é baseado em uma avaliação da indústria do camarão
em um momento crítico, quando as exportações atingiram o seu nível máximo e tiveram redução
vertiginosa. Os dados foram coletados através de entrevistas com dois gerentes de fazendas de
camarão (Compescal e Aquafort), no Estado do Ceará, o maior produtor brasileiro de camarão
cultivado. Durante o período 2003-2007, esses fatores afetaram diretamente a competitividade das
exportações brasileiras de camarão cultivado. No entanto, durante o ano de 2007, os produtores de
camarão, finalmente, iniciaram as vendas no mercado interno. Consequentemente, a indústria voltou
a aumentar seus níveis de produção, receita, rendimento e lucro. Em 2007, a Compescal apresentou
seu segundo prejuízo de R$ 2.582.000,00. No entanto, no período de 2008-2012, o Compescal
mostrou aumento de lucros que variou entre R$ 2.353.000,00, em 2008, e R$ 11.940.000,00, em
2013. Aquafort foi capaz de aumentar sucessivamente a sua margem de lucro, de um lucro de R$
865.000,00, em 2007, para R$ 2.583.000,00, em 2012, representando uma taxa de crescimento
anual de 40% ao ano. Adicionalmente, a viabilidade econômica para a implementação de um
modelo de fazenda de camarão foi analisada utilizando indicadores de rentabilidade, como a taxa
interna de retorno (TIR), valor presente líquido (VPL) e período de recuperação. Esta análise
mostrou que, em condições simuladas a TIR manteve uma ligação direta e mais que proporcional às
mudanças nopreço da ração, produtividade e preço de venda.
Palavras-chave: Carcinicultura; Mionecrose; Antidumping; Viabilidade Econômica; Rentabilidade.
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ABSTRACT: Brazil is the third largest producer of farmed white shrimp in Latin America. The
Brazilian production was estimated at 90,000 tons with a first sale value of US$ 360 million in
2012. In Brazil, semi-intensive and intensive shrimp farming began during the 1980s with
introduction and culture of white shrimp Penaeus vannamei and it was stimulated in response to
international market demand for high-value shrimp. The Northeast region of Brazil is responsible
for around 97% of the national shrimp production.In this Region, the total area dedicated to shrimp
farming approximates 18,500 ha of which 6,580 ha are located in Ceará State. This paper focuses on
the disease IMNV, antidumping action imposed by USA and increased value of the Brazilian
currency impacts in the semi-intensive shrimp farming in the coastal region of Northeastern Brazil
and the identification of options for sustainable production. The study is based on an assessment of
the shrimp industry at a critical time when exports had reached their maximum level and were about
to fall precipitously. Data were collected through interviews with two managers of shrimp farms
(Compescal and Aquafort) in the Ceará state, the largest Brazilian farmed shrimp producer. During
the period 2003-2007, these factors directly affected the competitiveness of Brazilian farmed shrimp
exports. However, during the year 2007, shrimp farmers finally initiated sales in the domestic
market.Consequently, the industry turned to increase its production levels, yield, revenue and profit.
In 2007, the Compescal presented its second loss of US$ 1,345,000.00. However, in the period
2008-2012, the Compescal showed increasing profits ranging between US$ 1,272,000.00, in 2008,
and US$ 6,060,000.00, in 2013. Moreover, Aquafort was able to increase successively their profit
margin, from a profit of US$ 450,500.00, in 2007, to US$ 1,311,000.00, in 2012, representing a
compound annual growth rate of 40% per year. Furthermore, the economic viability of
implementing of a shrimp farm model was analyzed using profitability indicators such as internal
rate of return (IRR), net present value (NPV) and payback period. This analysis showed that under
simulated conditions the IRR maintained a direct and more than proportional link to changes infeed
cost, yield and sales price.
Key words: Shrimp Farm; Myonecrosis; Antidumping; Economic Viability; Profitability.
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1- INTRODUÇÃO
A carcinicultura marinha, cultivo de camarão marinho em cativeiro, é um ramo da
aquicultura praticado inicialmente no sudeste asiático, principalmente na Indonésia, por
pescadores artesanais como atividade de subsistência, caracterizando-se como um cultivo
extensivo, com o uso de pequenos viveiros edificados para o aprisionamento de pós-larvas de
camarão que cresciam em condições naturais, sobre a influência do regime de marés, mantendo-se
por séculos como atividade artesanal (DEB,1998; MUANGKEOW et al., 2007).
A intensificação do processo produtivo nas fazendas de camarão teve início na década de
1980 em Taiwan (BIAO e KAIJIN, 2007). CSAVAS (1994) analisou as relações entre a produção
de pós-larvas na larviculturas em Taiwan e no Equador, e o crescimento da indústria do camarão
cultivado. Por causa da variação da densidade de estocagem e da produtividade resultante do
cultivo, a carcinicultura marinha é dividida em três sistemas de produção: extensivo, semiintensivo e intensivo.
Na atualidade, a expansão da carcinicultura decorre do aperfeiçoamento dos processos
produtivos, que acontecem de forma dinâmica nos diversos países produtores, como resultado das
inovações tecnológicas e gerenciais. Este avanço está ligado ao melhoramento genético,
engenharia dos projetos, desenvolvimento nutricional, biossegurança, novos insumos e
equipamentos (BRIGGS et al., 2005; BRIGGS, 2009).
Nas últimas décadas, a indústria de cultivo de camarões peneídeos tem se desenvolvido no
mundo inteiro, gerando centenas de milhares de empregos, bilhões de dólares em receitas e se
credenciando a ser a principal fonte desse alimento de alto valor comercial (LIGHTNER e
REDMAN, 1998). Dentre as principais espécies cultivadas, pode-se destacar o P. vannamei, P.
monodon, P. chinensis e P. merguiensis respondendo pela quase totalidade da produção mundial
(FAO, 2012).
O P. vannamei é a principal espécie de camarão marinho cultivada no Brasil, representando
praticamente 100% da produção oriunda da carcinicultura marinha, tendo sido introduzido a partir
de meados da década de 1980, proveniente do México, El Salvador, Panamá, Colômbia, Equador,
Peru e Venezuela (MOLES e BUNGE, 2002). Esta espécie encontra-se distribuída na costa do
Pacífico, desde o Norte do Peru até o Golfo da Califórnia, no México, em águas cuja temperatura
está sempre acima de 20 oC, durante o ano inteiro (WYBAN e SWEENEY, 1991).
A indústria de camarão cultivado tem contribuído com a promoção em termos de
possibilidade da diversificação da economia, especialmente com a entrada de divisas provenientes
das exportações, transferência de tecnologia e incremento do emprego rural, especialmente nos
países em desenvolvimento (BAILEY, 1988; NEILAND et al., 2001; ISLAM e BRADEN, 2006;
VANDERGEEST, 2007; ISLAM, 2008; PONCE-PALAFOX et al., 2011; DOTE-SÁ et al., 2013).
Existem diversos problemas técnicos causados pelos efeitos negativos da indústria de cultivo
de camarões peneídeos (PARKS e BONIFAZ, 1994; NEILAND et al., 2001). O controle de
doenças tem sido o principal problema técnico do cultivo de camarões no mundo, afetando
diretamente a lucratividade do negócio (LIGHTNER, 2011; PEELER, 2012). Nessa perspectiva, o
manejo de enfermidades e o conhecimento da saúde de camarões são elementos-chave no
estabelecimento de estratégias para o controle de patógenos na carcinicultura (LEBEL et al.,
2010).
No início da década de 2000, a aquicultura brasileira de camarões peneídeos foi responsável
por gerar emprego para 50.000 pessoas (ROCHA, 2011), o que reduziu, de certo modo, as
pressões contra a atividade. Entretanto, a indústria passou a sofrer um sério colapso devido às
perdas financeiras ocasionadas por enfermidades, a partir de 2003 (POULOS et al., 2006;
ANDRADE et al., 2007; TEIXEIRA-LOPES, 2011), pela ação antidumping movida pelos
produtores de camarões do Sudeste dos Estados Unidos, a partir de 2004 (KEITHLY-JR e
POUDEL, 2008) e pela valorização da moeda brasileira que reduziram a competitividade da
indústria nacional no mercado mundial (ABREU et al., 2011). Adicionalmente, outros fatores
como o aumento da mão-de-obra, de insumos e redução dos preços internacionais afetaram a
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carcinicultura brasileira, causando um redirecionamento nas transações comerciais dessa indústria.
Esses fatos chegaram a causar uma redução drástica no número de empregos o que, de certa
forma, fortaleceu os movimentos contrários à indústria do camarão, sempre fazendo uso de
práticas apelativas relacionadas com a degradação ambiental e a problemática com as
comunidades tradicionais (GLASER e OLIVEIRA, 2004).
No final de 2002, verificou-se a ocorrência de mortalidades em indivíduos juvenis e subadultos de P. vannamei cultivados em fazendas no Nordeste brasileiro. Inicialmente, a causa das
mortalidades foi associada às condições estressantes de cultivo, incluindo as exposições às baixas
temperaturas e baixas salinidades devido ao período chuvoso, e foi identificada como uma
enfermidade denominada de necrose muscular idiopática (IMN), baseada na descrição de BROCK
(1988).
Somente no ano de 2004, verificou-se que a enfermidade que afetava as fazendas comerciais
de camarão no Nordeste do Brasil tinha origem viral, sendo denominada de mionecrose infecciosa
(IMN) (LIGHTNER et al., 2004; TANG et al., 2005; POULOS et al., 2006).
Cabe ressaltar que no ano de 2003, a produção nacional de camarão cultivado havia
atingindo seu maior valor com uma produção de 90.000 toneladas e uma taxa de crescimento anual
de 50% em relação ao ano anterior (ROCHA et al., 2004; RODRIGUES, 2005). Segundo ENG et
al. (1989), NAYLOR et al. (1998) e XU et al. (2001), esses altos níveis de crescimento,
geralmente associados ao aumento das áreas de cultivo e à intensificação dos processos
produtivos, comprometem a sustentabilidade das unidades de produção, podendo resultar na
deterioração da saúde dos ecossistemas e aumentar a pré-disposição dos camarões cultivados à
infecção por patógeno.
Ao final de 2003, uma coalizão de produtores de camarão do Sudeste dos Estados Unidos
apresentou uma petição ao Departamento de Comércio norte-americano acusando a China, Vietnã,
Índia, Tailândia, Equador e Brasil da prática de dumping, tendo como base a legislação
antidumping norte-americana, conhecida como Emenda Byrd (KEITHLY-JR e POUDEL, 2008).
Na verdade, o Brasil foi incluído nessa ação devido ao crescimento contínuo de suas exportações
durante o período 2000-2003 e pelo seu potencial de expansão de áreas do que pela sua
participação representativa no comércio internacional de camarão marinho (ABREU et al., 2011).
Outro fator que afetou negativamente a indústria do camarão cultivado nacional em relação à
sua competitividade em um mercado globalizado foi a valorização cambial da moeda brasileira em
comparação a moeda norte-americana. Resumidamente, a valorização cambial reduz o preço local
das exportações, reduzindo a margem de lucro e afetando a rentabilidade do negócio (NATORI et
al., 2011). Como consequência, nos últimos dez anos, a carcinicultura brasileira redirecionou suas
vendas, reduzindo sua participação no comércio exterior e aumentando gradativamente as vendas
no comércio interno (ROCHA, 2011).
Dessa forma, o mercado de camarões no Brasil passou por transformações que iniciaram com
a redução gradativa das exportações e incremento das vendas no mercado interno, devido à
popularização do camarão cultivado no varejo e nos serviços de alimentação, como os
restaurantes, bares e hotéis do País (NATORI et al., 2011; ROCHA, 2011).
A indústria nacional de cultivo de camarão tem sido estudada de diferentes pontos de vista,
considerando vários aspectos, tais como o técnico, econômico, social e ambiental (CARVALHO e
NUNES, 2006; SOUSA et al., 2006; ANDRADE et al., 2007; QUEIROZ, 2007; CASÉ et al.,
2008; LOPES, 2008; TEIXEIRA-LOPES et al., 2010; ABREU et al., 2011; COSTA et al., 2011;
ROCHA, 2011; TEIXEIRA-LOPES et al., 2011; VIEIRA-GIRÃO et al., 2012; DOTE-SÁ et al.,
2013). Contraditoriamente, pouco é conhecido sobre os aspectos técnicos e a rentabilidade
econômica, os custos ambientais e sociais das fazendas de camarão marinho do Brasil, apesar do
grande número de artigos científicos, manuais técnicos e protocolos de manejo (ABREU et al.,
2011; DOTE-SÁ et al., 2013).
Dessa forma, a presente proposta apresenta uma análise dos aspectos produtivos e
econômicos das duas principais fazendas de camarão marinho no Estado do Ceará (Compescal
Comércio de Pescado Aracatiense Ltda e Aquacultura Fortaleza Aquafort S.A.) e suas relações
com a enfermidade de origem viral mionecrose infecciosa (IMN) e a evolução do comércio
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externo e interno, no período 2003-2012.
2- MATERIAL EMÉTODOS
Este estudo foi desenvolvido nas duas principais fazendas de camarão marinho no Estado do
Ceará (Compescal Comércio de Pescado Aracatiense Ltda – FIGURA 1 – e Aquacultura Fortaleza
Aquafort S.A. – FIGURA 2), através da análise dos parâmetros produtivos e econômicos, durante
o período 2003-2012, e suas correlações com o vírus da mionecrose infecciosa (IMNV), a ação
antidumping movida pelos produtores de camarões do Sudeste dos Estados Unidos e a valorização
cambial da moeda brasileira.
Em, síntese, o processo produtivo das duas fazendas comerciais consiste das fases de
preparação de viveiros cultivo e despesca que ocorrem durante o ciclo de produção. A fase de
preparação inclui o tratamento do solo dos viveiros e da água de captação. A fase de cultivo inclui
a estocagem das pós-larvas, alimentação e troca de água dos viveiros. A fase de despesca inclui a
despesca e o planejamento do ciclo seguinte. Os processos de tratamento de viveiros, tratamento
da água de captação, manejo alimentar, troca de água, descarga final de efluentes e dragagem de
sedimentos foram observados e descritos.
Os dois empreendimentos em questão representam 15% das áreas de produção do Estado do
Ceará (ROCHA et al., 2013). Os parâmetros utilizados neste estudo foram selecionados de acordo
com LING et al. (1999) e PONCE-PALAFOX et al., (2011), que compararam a nível regional
aspectos produtivos e econômicos em diversas fazendas de camarão em países asiáticos e latino
americanos. Os parâmetros produtivos analisados foram área de produção (ha), produção
(tonelada), produtividade (kg/ha/ano), densidade (pós-larvas, PL/m2), peso médio (g), crescimento
semanal (g/semana), fator de conversão alimentar (FCA), sobrevivência (%) e número de
ciclos/ano. Os parâmetros econômicos analisados foram custo anual com pós-larvas (R$), custo
anual com ração (R$), outros custos anuais (R$), custo anual total (R$), custo por quilograma
(R$/kg), preço de venda (R$/kg),receita anual (R$) e lucro anual (R$).
Entrevistas com técnicos e gestores das fazendas de camarão foram realizadas, sendo os
dados coletados, analisados, expressos em tabelas e gráficos, havendo uma complementação de
informações com os registros oficiais da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão (ABCC)
e do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA).
A análise de sensibilidade econômica foi baseada em duas fazendas hipotéticas de cultivo de
camarão e nos parâmetros produtivos e econômicos dos dois empreendimentos estudados. Todos
os valores correntes foram praticados entre 01 de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2012, mas
este período não incorpora o período de construção de cada uma das fazendas hipotéticas. Para
ambas as fazendas hipotéticas, o sistema de produção foi o semi-intensivo, enquanto que as
produtividades projetadas foram de aproximadamente 4.200 kg/ha/ano, para o modelo Aquafort, e
de 6.600 kg/ha/ano, para o modelo Compescal.
Os parâmetros econômicos incluíram capital e infraestrutura, custos operacionais, custos
totais, receitas e lucros. As seguintes premissas foram feitas para a análise de sensibilidade
econômica: os custos de capital foram de R$ 3.200.000,00 (viveiros de grande porte, baixo custo
de construção) para o modelo Aquafort e R$ 6.200.000,00 (viveiros de pequeno porte, alto custo
de construção) para o modelo Compescal, incluindo a aquisição de uma propriedade com 200 ha,
que serviu para construir 100 hectares de viveiros de camarão, edifícios e aquisição de bombas,
veículos e todo o equipamento necessário para o seu funcionamento. As licenças e autorizações
também foram incluídas como custos de capital e infraestrutura.
Os orçamentos empresariais foram preparados para cada fazenda hipotética de acordo com
JOLLY e CLONTS (1993). O fluxo de caixa do projeto foi calculado para um período de 12 anos
(KUBITZA e ONO, 2004). A taxa interna de retorno (TIR), valor presente líquido (VPL) e
período de retorno do fluxo de caixa das empresas foram calculados de acordo com LAPPONI
(2000), LARSON et al. (2002) e KUBITZA e ONO (2004). Matematicamente, a TIR, expressa em
percentual, é a taxa de desconto que produz um VPL de zero para um investimento (LARSON
etal., 2002). A taxa interna de retorno é a taxa utilizada para avaliar a viabilidade de um
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investimento que reflete a capacidade de retorno dos investimentos realizados (SOLOMON e
PRINGLE, 1977).
O valor presente líquido é calculado como a soma do fluxo da receita líquida do projeto,
atualizada para o ano zero, utilizando uma taxa de desconto (LARSON et al., 2002). VPL foi
calculada considerando uma taxa de desconto de 8% ao ano com base na taxa de juros atual paga
pelos rendimentos da poupança dos bancos brasileiros para um investimento de 6.200.000,00 e R$
3.200.000,00 e a mesma taxa de desconto foi aplicada na análise do fluxo de caixa. O período de
retorno foi definido como o período de espera para recuperar o valor do investimento inicial
(KUBITZA e ONO, 2004).
Uma análise de sensibilidade econômica foi realizada para duas fazendas hipotéticas (modelo
Aquafort e modelo Compescal), considerando seis cenários diferentes, tendo em conta os
principais fatores de risco em um negócio relacionado com o cultivo de organismos aquáticos que
são o aumento no custo da ração, o incremento da taxa de mortalidade e a redução do preço médio
de comercialização (SHANG, 1990).
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
A evolução dos parâmetros produtivos das Empresas Compescal e Aquafort está descrita na
TABELA 01. Basicamente, a Compescal incrementou sua área de produção durante o período que
o vírus da mionecrose infecciosa (IMNV) teve seu efeito mais prejudicial na produção de camarão
no Estado do Ceará, entre os anos de 2003 e 2006.
Tabela 01 – Evolução dos parâmetros de produção das Empresas Compescal Comércio de Pescado Aracatiense
Ltda, localizada na margem direita do Rio Jaguaribe, Município de Aracati, Ceará, e Aquacultura Fortaleza
Aquafort S.A., localizada na margem direita do Rio Coreaú, Municípios de Camocim e Granja, Ceará, durante
o período 2003-2007.
Parâmetro
Área de produção (ha)
Produção (ton)
Produtividade (kg/ha/ano)
Número de ciclos de
produção/ano
Densidade (PLs/m²)
Peso médio (g)
Ganho de peso (g/semana)
Sobrevivência (%)
FCA

Fazenda

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Compescal
289 296 562 625
Aquafort
175 205 205 205
Compescal 2.862 1.632 2.204 2.864
Aquafort
846 709 413 574

620 622 619 623 640 627
205 214 229 252 302 384
682 1.832 2.624 3.087 4.163 4.182
614 819 1.070 1.136 1.460 1.626

Compescal 8.674 4.617 3.785 4.406 1.013 2.882 4.145 4.856 6.380 6.582
Aquafort
4.821 3.455 2.014 2.801 2.992 3.834 4.679 4.514 4.833 4.238
Compescal
2,1
2,1
1,4
1,9
1,7
2,2
2,6
3,2
4,1
4
Aquafort
2,3
2,4
2,1
3
3
3,3
4,5
4,6
5,1
4,6
Compescal
64
67
57
45
35
26
31
34
40
38
Aquafort
22
24
16
13
10
13
13
14
15
14
Compescal 12,1 10,3 10,8 10,2
6
8
9
8,1
7,2
7,3
Aquafort
13,7 13,7 15,2 10,9 11,4 10,9
8,2
7,6
7,4
7,9
Compescal
0,6
0,6
0,5
0,6
0,3
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
Aquafort
0,7
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,7
0,8
0,7
Compescal
Aquafort
Compescal

69
71
1,8

41
46
2,1

51
52
2

59
66
2

45
87
3,7

72
88
1,4

62
100
1,7

83
94
1,5

60
87
1,4

64
86
1,2

Aquafort

2,2

2,4

2,6

2

1,7

1,5

1,2

1,2

1,1

1,1

Paralelo a essa problemática, no ano de 2004, o mercado norte-americano importador de
camarão se fechava para os produtores brasileiros devido à ação antidumping e a o setor,
notadamente exportador, perdia gradativamente competitividade por conta da valorização cambial
da moeda brasileira. A Aquafort somente expandiu sua área de produção após uma diminuição dos
surtos virais causados por este patógeno e redirecionamento da sua produção para o mercado
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nacional, com o início das obras a partir do ano de 2007.
De acordo com ROCHA et al. (2013), apesar das problemáticas anteriormente citadas, a área
de produção de camarão marinho no Estado do Ceará teve uma expansão de 3.376 ha, no ano de
2003, para 6.580 ha, no ano de 2011, o que significou um incremento na área de produção de 95%,
sendo um crescimento similar ao observado para os empreendimentos estudados. Para esse período
(2003-2011), o crescimento nos outros Estados brasileiros foi de apenas 16%.
Para ambos os empreendimentos, essa retomada nos níveis de produção, após o evento
epidemiológico causado pelo IMNV, iniciado no período 2002-2003, agravado tanto pela ação
antidumping, a partir do ano de 2004, como pela perda gradativa de competitividade das
exportações brasileiras nos últimos anos, deveu-se, principalmente ao esforço da indústria do
camarão em investir e se adequar as exigências do mercado interno (ROCHA et al., 2011).
A evolução dos parâmetros econômicos das Empresas Compescal e Aquafort está descrita na
TABELA 02. No período 2009-2013, com o aumento do número de ciclos de produção por ano e o
aumento na densidade de estocagem, o custo anual com PLs atingiu os maiores valores, tanto para a
Compescal (R$ 4.593.000,00) como para a Aquafort (R$ 1.931.000,00), no ano de 2003. Deve-se,
inclusive, considerar que o preço das PLs oscilou negativamente de R$ 9,00 por 1.000 PL15, em
2003, para R$ 6,00, em 2012, como resultado da redução da demanda por PLs, principalmente, no
período 2003 – 2008, quando a indústria sofria os danos do IMNV, da ação antidumping e da
desvalorização cambial da moeda brasileira.
Tabela 02 – Evolução dos parâmetros econômicos das Empresas Compescal Comércio de Pescado Aracatiense
Ltda, localizada na margem direita do Rio Jaguaribe, Município de Aracati, Estado do Ceará, e Aquacultura
Fortaleza Aquafort S.A., localizada na margem direita do Rio Coreaú, Municípios de Camocim e Granja,
Estado do Ceará, durante o período 2003-2012.
Parâmetro

Custo PLs (R$) (x 1000)
Custo ração (R$) (x 1000)
Outros (R$) (x 1000)
Custo total (R$) (x 1000)
Custo Unitário (R$/kg)
Receita (R$) (x 1000)
Preço de venda (R$/kg)

Fazenda

2003

2004

2005

2006

2007 2008

2009

2010

2011

2012

Compescal

3.417

2.835

2.688

2.615

1.582 1.519

2.473

3.561

6.071

4.593

350

376

191

135

456

860

934

1.588

1.931

Compescal

8.517

4.521

8.266

9.833

3.057 5.142

7.745

2.355

6.370

6.962

Aquafort

3.576

2.996

1.746

2.429

1.278 2.098

1.984

2.460

2.941

3.640

Compescal

8.542

7.352

8.212

8.509

1.938

886

580

6.389

6.376 10.278

Aquafort

4.136

4.166

1.556

1.173

1.432 2.060

2.351

3.262

4.917

Aquafort

6.017

Compescal 20.475 14.708 19.167 20.957

6.576 7.547 10.797 12.305 18.817 21.833

Aquafort

3.046 4.613

8.061

7.538

3.493

3.737

5.195

6.656

Compescal

7,16

9,01

8,7

7,32

9,64

4,12

4,11

3,99

4,52

5,22

Aquafort

9,53

10,64

8,46

6,51

4,96

5,63

4,86

5,86

6,47

7,13

9.445 11.589

Compescal 30.924 15.019 17.719 22.681

3.994 9.899 16.523 22.244 30.723 33.773

Aquafort

9.268

6.937

3.271

4.488

3.989 6.028

Compescal

10,81

9,2

8,04

7,92

5,86

5,4

6,3

7,21

7,38

8,08

Aquafort

10,96

9,79

7,92

7,81

6,5

7,36

5,73

6,76

7,63

8,71

312 -1.448

1.725

-2.582 2.353

5.725

751

943 1.414

935

Compescal 10.449
Lucro (R$) (x 1000)

335

Aquafort

1.207

-601

-222

6.130

7.680 11.142 14.172

9.940 11.905 11.940
1.024

1.697

2.583

No período 2005-2006, a Compescal expandiu sua área de produção, consequentemente sua
produção anual, e experimentou um aumento no custo anual com ração, tendo atingido um valor
máximo de R$ 9.833.000,00, para o ano de 2006. No período 2007-2012, o custo anual oscilou
influenciado sempre pelas variações nos níveis de produção. No caso da Aquafort, a Empresa
experimentou seu menor nível de produção no ano de 2006, quando produziu somente 413
toneladas de camarão, contudo, apresentou aumento anual nos níveis de produção até o ano de
2012, quando apresentou o maior custo anual com ração (R$ 3.640.000,00).
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A ração é uma das principais preocupações dos produtores de camarão, pois pode representar
até 60% do total dos custos de produção (AKIYAMA et al, 1992; SARAC et al, 1993). No caso da
Compescal, os custos com ração variaram entre 19% e 72% dos custos de produção, enquanto para
a Aquafort variou entre 31% e 65%.
Os resultados da análise de sensibilidade econômica dos modelos Compescal e Aquafort
estão descritos na TABELA 03. Considera-se economicamente viável, um projeto com um VPL
positivo, pois, o investimento será remunerado com uma taxa mínima requerida e ainda gerará
lucro adicional igual ao VPL (IONNO et al., 2006).
No cenário atual, para o modelo Compescal, a taxa interna de retorno (TIR) foi 15,9%,
enquanto o valor presente líquido (VPL) foi R$ 4.749.513,23 e o período de retorno do capital foi
5,2 anos. No caso do modelo Aquafort, a TIR foi 11,6%, o VPL foi R$ 630.157,32 e o período de
retorno foi 6,3 anos.
Para o modelo Compescal, os aumentos nos preços da ração, respectivamente, impactaram
negativamente sobre os indicadores avaliados, porém não comprometeram a viabilidade do
empreendimento, pois os valores da TIR (13,5 e 10,9%) ainda foram superiores a taxa de desconto
de 8%, os VPLs foram R$ 1.862.243,87 e R$ 974.974,46 e os períodos de retorno foram 5,8 e 6,5
anos, para os aumentos de 10 e 20% nos preços da ração.
Para o modelo Aquafort, os aumentos nos preços da ração impactaram negativamente sobre
os valores da TIR (7,2 e 2,2%), sendo inferiores a taxa de desconto de 8%, os VPLs foram -R$
128.066,60 e -R$ 886.290,53, e os períodos de retorno foram 7,8 e 10,4 anos, para os de aumentos
de 10 e 20% no preço da ração. Nesse caso, os valores das TIRs se mostraram abaixo da taxa de
desconto, indicando ser mais viável investir em caderneta de poupança. Segundo IONNO et al.
(2006), um valor de VPL negativo pode indicar que um investimento é substancialmente viável,
contudo o mesmo seria rejeitado pela maioria dos investidores em potencial.
As reduções nos níveis de produtividade na ordem de 10 e 20%, bem como nos preços de
comercialização, mostraram afetar mais fortemente a viabilidade dos empreendimentos, devido aos
impactos diretos causados na receita para ambos os modelos, reduzindo significativamente a
lucratividade.
Tabela 03 – Análise de sensibilidade econômica modelos de produção
correntes para o ano de 2012.
Condições
Compescal
Período de
TIR
VPL (R$)
retorno
(%)
(ano)
Condições atuais
15,9
4.749.513,23
5,2
Aumento de 10% no preço da
13,5
1.862.243,87
5,8
ração
Aumento de 20% no preço da
10,9
974.974,46
6,5
ração
Redução de 10% na produtividade
3,7
-1.311.372,03
9,6
Redução de 20% na produtividade
1,1
-5.372.257,30
56,4
Redução de 10% no preço de
3,7
-1.311.372,03
9,6
comercialização
Redução de 20% no preço de
1,1
-5.372.257,30
56,4
comercialização

Compescal e Aquafort, com valores
Aquafort
TIR
(%)

VPL (R$)

11,6

630.157,32

Período de
retorno
(ano)
6,3

7,2

-128.066,60

7,8

2,2

-886.290,53

10,4

-8,8
NC

-2.153.215,89
NC

23
NC

-8,8

-2.153.215,89

23

NC

NC

NC
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4- CONCLUSÃO
Em síntese, as principais conclusões foram:
1. A ocorrência do IMNV, a partir de 2003, afetou os parâmetros de produção da Compescal,
de forma mais evidente no período 2003-2007, enquanto a Aquafort foi afetada mais intensamente
entre os anos de 2003 e 2006, causando redução nos índices de produção e produtividade e
aumentando os valores de FCA;
2. Adicionalmente, a redução dos preços locais devido à valorização cambial da moeda
brasileira afetou negativamente os parâmetros econômicos dessas Empresas, com o registro,
inclusive, de prejuízos no período 2003-2007;
3. No período 2008-2012, tanto Compescal como Aquafort finalizaram as exportações de
camarão para a Europa, iniciando as investidas no mercado interno, que no caso da Compescal teve
início ainda no ano de 2007, enquanto no caso da Aquafort, as vendas tiveram início no ano de
2009;
4. Em face dessa nova condição mercadológica, no período 2008-2012, tanto Compescal
como Aquafort aumentaram sistematicamente sua produção, através do aumento da produtividade,
no caso da Compescal, e do aumento de produtividade e expansão da área de produção, no caso da
Aquafort;
5. Como consequência do aumento dos índices de produção e da demanda interna (que
favoreceu o aumento dos preços), as receitas e os lucros da Compescal e da Aquafort foram
crescentes no período 2008-2012;
6. Dentro desse cenário, pode-se concluir que o vírus da mionecrose infecciosa (IMNV), a
ação antidumping movida pelos produtores de camarões do Sudeste dos Estados Unidos e a
valorização cambial da moeda brasileira, durante o período 2003-2012, tiveram impacto negativo
tanto na Compescal como na Aquafort, mas essas Empresas tiveram a habilidade de melhorar o
manejo produtivo e reduzir custos de produção para se adaptar a nova realidade mercadológica,
imposta, no período 2008-2012, que foi o mercado nacional;
7. A análise de sensibilidade econômica revelou que a possibilidade de um aumento nos
preços de ração, devido à redução da safra de grãos nos Estados Unidos, de redução na
produtividade, considerando a possibilidade de uma nova epizootia para o vírus da mionecrose
infecciosa (IMNV), e redução nos preços de comercialização, por conta da possibilidade do Brasil
se tornar importador de camarão poderão afetar negativamente as Empresas Compescal e Aquafort,
e por extrapolação, toda a indústria brasileira de camarão cultivado.
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ISOLAMENTO, CARACCTERIZAÇÃO E AMPLIFICAÇÃO INTERESPECÍFICA DE
MARCADORES MICROSSATÉLITES PARA Pseudoplatystoma tigrinum (SILURIFORMES:
PIMELODIDAE)

Fabyanne Guimarães de Oliveira1; Giselle Moura Guimarães-Marques2*; Kátia Cilene Gomes
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RESUMO: O caparari (Pseudoplatystoma tigrinum) é uma espécie de peixe comumente consumida
pela população ribeirinha e apresenta um alto valor comercial para a região. Este trabalho teve
como principal objetivo isolar e caracterizar marcadores moleculares microssatélites para o caparari
(P. tigrinum). Desta forma, foram desenvolvidos sete locos microssatélites para a espécie, isolados
e caracterizados em 44-46 indivíduos amostrados em quatro localidades (Itacoatiara – AM e três
localidades no rio Madeira) da Amazônia brasileira. O número de alelos para os locos variou de 3 a
11 alelos (média de 5,67), a heterozigosidade observada (HO) variou de 0,432 a 0,705, enquanto
que a heterozigosidade esperada (HE) ente 0,322 a 0,758. Três locos apresentaram desvios no
equilíbrio de HWE, mas nenhum loco apresentou desequilíbrio de ligação nas localidades
amostradas. Todos os locos foram utilizados para a amplificação heteróloga em quatro espécies do
gênero Pseudoplatystoma. Desta forma, este estudo contribui com um marcador que gera
informações sobre a variabilidade do P. tigrinum, assim como podendo ser aplicados com estudos
relacionados ao gênero Pseudoplatystoma.

Palavras-chave: Caparari,
Pseudoplatystoma.
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RESUMO: Este estudo teve por objetivo avaliar a estrutura trófica da ictiofauna do reservatório da
usina hidrelétrica de Curuá-Una, tendo como base o estudo da alimentação dos peixes e as variações
espaço-temporais nas guildas tróficas formadas. As amostragens ocorreram durante um ciclo
hidrológico com coletas a montante e a jusante da barragem. Os peixes foram capturados com o
auxílio de cinco redes de espera com 5 m de comprimento e 1,5 m de altura, com diferentes
tamanhos de malhas (30, 40, 50, 60, 70, 80,100 e 120 mm entre nós opostos). Um total de 22
espécies de peixe teve a dieta analisada através do cálculo do Índice de Importância alimentar (IAi)
e revelou que a ictiofauna é sustentada pelos recursos autóctones. As espécies foram agrupadas em
nove guildas (algívora, carnívora, zooplanctívora, detritívora, lepidófaga, insetívora, piscívora,
invertívora e herbívora) as quais variaram espaço-temporalmente em quantidade, tipo e
composição. As espécies que mais se destacaram com variações espaço-temporais na dieta e, por
consequência apresentaram maior influência nas alterações de composição e tipo das guildas foram:
Auchenipterus nuchalis, Acestrorhynchus microlepis, Catoprion mento, Crenicichla strigata, Ilisha
amazonica, Myloplus rubiprinis, Pimelodus ornatus e Serrasalmus rombheus. Com base nos
resultados foi observado que apesar da baixa plasticidade alimentar dos peixes, existe uma grande
variedade de guildas tróficas o que reflete uma estrutura trófica instável. A análise geral da estrutura
trófica da ictiofauna demonstra que a grande variedade de interações tróficas, o predomínio de
recursos autóctones e a tendência das espécies piscívoras e herbívoras a apresentar especificidade
alimentar indicam que o reservatório Curuá-una apresenta sinais de estabilização trófica e, portanto,
após quatro décadas de operação encontra-se em sua terceira fase de formação ecossistêmica.
Palavras-chave: Ecologia alimentar, reservatório antigo, peixes amazônicos
Apoio: Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas – FAPESPA e Universidade Federal
do Oeste do Pará -UFOPA
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BIOLOGIA REPRODUTIVA DA SARDINHA-LAJE Opisthonema oglinum LESUEUR, 1818
CAPTURADA NO LITORAL NORTE DE PERNAMBUCO, BRASIL
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo investigar a reprodução da sardinha-laje,
Opisthonema oglinum, através da análise histológica e descrição dos estágios de maturação gonadal
de 497 exemplares, em 2 anos de coleta, dos quais 304 foram seccionados para avaliação
microscópica (186 fêmeas e 118 machos). Foram determinados seis estágios de maturação para
fêmeas (imaturo, desenvolvimento, capaz de reproduzir, desova ativa, regressão e regeneração) e
cinco para os machos (imaturo, desenvolvimento, capaz de reproduzir, regressão e regeneração). A
distribuição de comprimento total variou entre 8,0 e 28,3 cm e a proporção sexual foi de 1,5 fêmeas:
1,0 macho. O L50 foi 11,43 cm para fêmeas e 12,5 cm para machos. A relação entre o índice
gonadossomático (IGS) e a frequência de exemplares em maturação avançada mostrou que a
reprodução ocorre de agosto a fevereiro, com picos em novembro e fevereiro. A partir das
fotomicrografias histológicas foi possível observar células em diferentes estágios maturacionais em
um único ovário. A desova é parcelada, ocorrendo a cada 2,7 dias, com base no método dos
ovócitos hidratados (OH), e a cada 3,6 dias, segundo o método do folículo pós-ovulatório (POF). A
fecundidade absoluta estimada a partir da contagem de ovócitos maduros, variou entre 44.100 e
86.513 ovócitos, por lote.
Palavras-chave: maturação; desova; fecundidade
ABSTRAT: The objective of this work was to investigate Thread herring reproduction,
Opisthonema oglinum, through histological analysis and description of the stages of gonadal
maturation of 497 specimens, in 2 years of collection, of which 304 were sectioned for microscopic
evaluation (186 females and 118 males). Six stages of maturation were determined for females
(immature, development, able to reproduce, active spawn, regression and regeneration) and five
stages for males (immature, development, capable of reproducing, regression and regeneration).
The total length distribution varied between 8.0 and 28.3 cm and the sex ratio was 1.5 females: 1.0
males. The L50 was 11.43 cm for females and 12.5 cm for males. The relationship between the
gonadosomatic index (GSI) and the frequency of advanced maturing specimens showed that
reproduction occurs from August to February, with peaks in November and February. From the
histological photomicrographs it was possible to observe cells in different maturational stages in a
single ovary. Spawning occurs every 2.7 days, based on the hydrated oocytes (OH) method, and
every 3.6 days, according to the post-ovulatory follicle method (POF). The absolute fecundity
estimated from the count of mature oocytes varied between 44,100 and 86,513 oocytes per lot.
Key words: maturation; spawning; fecundity
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1- INTRODUÇÃO
A sardinha-laje, Opisthonema oglinum (Leseuer, 1818) pertencente à família Clupeidae, é uma
das espécies mais comuns e abundantes no litoral do nordeste Brasileiro, sendo a única
representante deste gênero na costa Atlântica das Américas, a qual se distribui desde o Golfo do
Maine, nos Estados Unidos, até Santa Catarina, no Brasil. É um peixe de pequeno porte, que vive
sempre em cardumes, apresentando uma característica morfológica bem particular para a espécie
que é o filamento prolongado do último raio da nadadeira dorsal. Sua dieta consiste em plâncton e
detritos orgânicos que filtram da coluna d’água (IUCN, 2019).
Conhecida como sardinha-laje ou sardinha-bandeira, é bastante capturada pela pesca artesanal
no litoral de Pernambuco (LESSA et al., 2006), predominantemente com redes de emalhe (SÁ et al.,
2012). No litoral norte de Pernambuco, na Ilha de Itamaracá, a pesca da sardinha-laje ocorre tanto
na costa marinha como nas regiões estuarinas do canal de Santa Cruz, sendo a sardinha-laje uma
das espécies de maior produção nessa região (CPRH, 2010).
Esta área é classificada como um complexo estuarino costeiro de Área de Proteção Ambiental
de Santa Cruz – APA de Santa Cruz, sendo considerada uma das regiões de maior importância
biológica, pois recebe o aporte dulcícola de vários rios, representando assim, o maior e mais fértil
ecossistema do litoral de Pernambuco, sendo fonte de nutrientes e alimento para as espécies
dependentes desse ecossistema (CPRH, 2010).
Segundo VASCONCELOS FILHO e OLIVEIRA (1999), a sardinha-laje é muito encontrada
em estuários, sendo considerada uma espécie visitante nesses ambientes, já que se utiliza dos
mesmos em certo período da vida, devido às condições mais favoráveis, embora não dependa deles
para o seu desenvolvimento. Nos estuários, os indivíduos jovens são a maioria da captura, enquanto
na costa há uma predominância de indivíduos adultos.
Pequenos pelágicos, como a sardinha-laje, foram uma das espécies de peixe de maior
abundância e importância socioeconômica para o Estado de Pernambuco, juntamente com a agulha
branca (Hemiramphus brasiliensis), a agulha preta (Hyporhamphus unifasciatus), e a cavala
(Scomberomorus cavalla) (NÓBREGA et al., 2009). Além disso, É uma espécie de elevada
importância na cadeia trófica marinha, servindo de alimento para vários peixes, pássaros e
mamíferos marinhos (FINUCANE e VAUGHT, 1986; SIMONS et al., 2013), apresentando assim,
grande relevância ecológica, uma vez que são o elo entre produtores primários e secundários e os
grandes pelágicos na cadeia trófica (FELTRIN, 2002). Essa posição na cadeia trófica, também torna
os pequenos pelágicos vulneráveis a variações ambientais, pois suas principais fontes energéticas
dependem de condições propicias para se desenvolverem, o que muitas vezes dificulta os trabalhos
de predição e manejo de suas pescarias (SCHWINGEL, 1988; SCHNEIDER E SCHWINGEL,
1999). Além disso, o ambiente marinho da APA de Santa Cruz apresenta grande sensibilidade a
impactos antrópicos constantes, podendo causar morte e o desaparecimento de espécies que
dependem da integridade desse ambiente (CPRH, 2010).
A Opisthonema oglinum, é considerada a principal espécie alternativa para manter o
fornecimento de matéria-prima para o setor pesqueiro industrial frente ao declínio nas capturas da
sardinha-verdadeira, Sardinella brasiliensis, uma vez que apresenta qualidades nutricionais,
gustativas e visuais muito semelhantes às da sardinha-verdadeira (FELTRIM e SCHWINGEL,
2005).
Devido ao declínio nos estoques de outras espécies exploradas no Nordeste, a pesca de
sardinha-laje nesta região tem sido uma alternativa importante em algumas localidades, havendo
indícios de que seus estoques estejam em níveis de exploração acima do limite máximo sustentável
(LESSA et al., 2004). No Brasil a espécie apresentou um declínio, nos últimos anos, passando de
13.252 toneladas capturadas em 2007 para 8.810 t em 2011 (MPA, 2012). Além disso, a espécie

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

3

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

apresentou uma evolução na lista vermelha da IUCN, passando de dados deficientes para pouco
preocupante, chegando perto de se tornar uma espécie ameaçada pela sobreexploração.
Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo, investigar a reprodução da sardinha-laje,
Opisthonema oglinum, através da análise histológica e descrição dos estágios de maturação gonadal,
indentificando o período de desova, tamanho de primeira maturação e fecundidade da espécie, para
a geração de informações científicas sobre sua biologia, principalmente sobre a sua dinâmica
reprodutiva, a fim de subsidiar medidas de ordenamento pesqueiro, que possam contribuir para a
conservação dos seus estoques e para a sustentabilidade da sua pesca.
2- MATERIAL E MÉTODOS
A Ilha de Itamaracá, local de estudo (Figura 1), está situada no litoral norte de Pernambuco, a
55 km do Recife, entre as latitudes com latitude de 7°44’53”S e longitude de 34°49’49”O. A região
de entorno da ilha caracteriza-se como um rico complexo estuarino-costeiro da Área de Proteção
Ambiental – APA de Santa Cruz englobando a região marinha e de recifes de corais calcários que
dividem o mar de dentro (parte interna dos recifes) do mar de fora (zona externa) (CPRH, 2010).
Existem duas estações climáticas bem distintas na região: uma seca, compreendida entre os meses
de setembro a fevereiro, com precipitação média para o período inferior a 60 mm em média,
seguida pela estação chuvosa, a qual compreende os meses entre março e agosto, na qual a
precipitação média para o período é superior 220 mm (APAC, 2019).

Figura 1. Área de coleta da Opisthonema oglinum no litoral norte de Pernambuco.
Foram realizadas coletas mensais de sardinhas-laje de maio de 2016 a abril de 2018,
provenientes da pesca artesanal realizada na zona costeira da ilha (mar de dentro), a qual utilizou a
rede de emalhe de 2,5mm e 5,0mm de malha, como arte de pesca, no período diurno. Após
coletados os exemplares em desembarques, foram conservados em gelo e levados para o
laboratório, onde foi realizada a biometria, medindo-se os comprimentos total (CT) os pesos total
(PT) e eviscerado (PE).
Após o processo de evisceração dos exemplares, as gônadas foram coletadas e pesadas.
Posteriormente, foram conservadas em álcool 70% e submetidas à análise histológica, na qual uma
pequena parte das gônadas de 304 exemplares foram clivadas, desidratadas (álcool), diafanizadas
(xilol), impregnadas e incluídas em parafina liquida a 59°, para corte em micrótomo (5 µm), para
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preparação de lâminas, tendo sido depois coradas com hematoxilina-eosina (MACKIE e LEWIS,
2001). Após coradas, as lâminas foram analisadas microscopicamente para identificação do sexo e
do seu estágio de maturação gonadal.
A proporção sexual foi estimada para todos os meses amostrados e realizado o teste do quiquadrado para avaliar diferença estatística significante. O tamanho médio da primeira maturação
gonadal (L50) foi estimado usando a curva logística (BROWN e ROTHERY, 1993), comparando a
maturação relativa de indivíduos e seu comprimento total, excluindo-se os imaturos. Para o cálculo
do índice gonadossomático (IGS), foi utilizada a equação proposta por FARRELL et al. (2012),
como segue: IGS = ((PG/(PT³))x105), onde: PG = peso da gônada (g), PT = peso total (g).
Para análise da frequência de chuvas na região, foram coletados dados de precipitação no site
da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) para todo o período de trabalho. As fases de
maturação dos ovários e testículos foram definidas de acordo com a escala de BROWNPETERSON et al. (2011), o qual é uma terminologia padrão para descrever o desenvolvimento
reprodutivo em peixes marinhos, a qual foi modificada para se adequar melhor a espécie em estudo,
incluindo 6 fases reprodutivas para fêmeas: imaturo, desenvolvimento, capaz de reproduzir, desova
ativa, regressão e regeneração; e 5 para os machos: imaturo, desenvolvimento, capaz de reproduzir,
regressão e regeneração. Os estágios maturacionais são identificados pela presença de determinados
tipos de crescimento ovocitários.
A época de desova foi definida a partir da distribuição mensal dos estágios de maturação
sexual e da variação do IGS médio mensal das fêmeas e machos adultos (VAZZOLER, 1996). Para
estimativa da fecundidade, foram utilizadas alíquotas de 0,25g de 15 fêmeas no estágio capaz de
reproduzir, utilizando-se o método gravimétrico proposto por Hunter et al., (1985).
A frequência mensal de desova foi determinada pelo cálculo da porcentagem de fêmeas com
ovócitos hidratados (OH) e folículos pós-ovulatórios (POF) a partir do exame histológico dos
tecidos ovarianos, seguindo os procedimentos descritos por HUNTER e MACEWICZ (1980). Esses
métodos fornecem estimativas de peixes na população que irão desovar dentro das próximas 12 h
(OH) ou que acabaram de desovar nas últimas 12-24 h (POF). A frequência de desova foi
determinada dividindo-se 100% (representando todos os peixes da amostra) pela percentagem de
peixes na amostra com OH ou POF nos ovários. O número de desovas durante o ano, para ambos os
métodos, foi estimado multiplicando-se a frequência média de desova pela duração da época de
desova (BROWN-PETERSON et al., 2002).
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram identificados quanto ao sexo, 497 exemplares, sendo 300 fêmeas e 197 machos. A
proporção sexual, para toda a amostra foi igual a 1,5 fêmeas: 1 macho, analisando mensalmente a
proporção sexual, pôde-se notar diferença estatística significante nos meses de janeiro, outubro e
dezembro, que influenciaram no total anual da amostra (Tabela 1). A maior proporção de fêmeas,
no presente estudo, pode estar atrelada a fatores de captura, onde os indivíduos de maior tamanho
são capturados mais facilmente pela malha das artes de pesca, já que as fêmeas em desenvolvimento
gonadal tendem a serem mais robustas (HIXON, 2014). Isto é confirmado ao observar que as
maiores proporções de fêmeas capturadas no presente trabalho, ocorreu nos meses de intensa
atividade reprodutiva, de agosto a fevereiro, confirmando assim que possivelmente as fêmeas
maduras se tornam alvos mais fáceis para a arte de pesca. SMITH (1994), estudando a O. oglinum
na costa da Carolina do Norte, observou uma proporção sexual de 1,7 fêmeas: 1,0 macho, bastante
próxima, portanto, à encontrada pelo presente trabalho.
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Tabela 1. Proporção sexual e Qui-Quadrado para machos e fêmeas de Opisthonema oglinum,
capturada na Ilha de Itamaracá, litoral norte de Pernambuco.
Total
Meses
Femêas Machos
Geral
% Femêas Proporção P-valor
Janeiro
17
6
23
73,91
2,8
0,0218*
Fevereiro
27
17
18
150,00
1,6
0,0000
Março
4
10
14
28,57
0,4
0,1088
Abril
9
5
13
69,23
1,8
0,2528
Maio
49
41
90
54,44
1,2
0,3991
Junho
24
15
16
150,00
1,6
0,0000
Julho
12
11
23
52,17
1,1
0,8348
Agosto
53
39
91
58,24
1,4
0,1412
Setembro
29
17
35
82,86
1,7
0,0059
Outubro
26
10
36
72,22
2,6
0,0077*
Novembro
23
14
37
62,16
1,6
0,1390
Dezembro
27
12
39
69,23
2,3
0,0163*
Total
300
197
497
60,36
1,5
0,0000*
*Diferença estatistica, nivel de significancia 5%.
O comprimento total das fêmeas variou de 8,0 a 28,3 cm e o dos machos de 8,1 a 28,0 cm,
com duas modas, para as fêmeas na classe 14 ├ 16 cm e 20 ├ 22 cm e para os machos em 16 ├ 18
cm e 22 ├ 24 cm (Figura 2). A distribuição de comprimento total encontrada para a Opisthonema
oglinum no litoral Norte de Pernambuco pode ser explicada devido à pesca raramente explorar toda
a população de uma espécie, mas apenas indivíduos dentro de uma faixa de comprimento e idade
que constituem o estoque disponível, e deste, somente uma parte que esteja acessível ao aparelhode-pesca, sendo este, o estoque capturável. Outro fator que pode explicar a distribuição de
comprimento encontrada é a seletividade da arte de pesca utilizada, a rede de emalhar, a qual acaba
selecionando indivíduos dentro de uma determinada faixa de comprimento, devido ao tamanho da
malha. A distribuição foi próxima ao encontrado por FELTRIM e SCHWINGEL (2005), através de
dados de desembarque em Santa Catarina, entre 1997 e 1998, com uma distribuição de
comprimento dos exemplares da mesma espécie de 13 a 26 cm, predominando exemplares de 16 e
17 cm. Já TEIXEIRA et al., (2014), estudando esta mesma espécie no Ceará, em pescarias com a
mesma arte de pesca, rede de emalhe, no período de julho a setembro de 2011, encontraram um
comprimento total médio igual a 21,52 cm, bem próximo ao encontrado no presente trabalho, em
18,15 cm.
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Figura 2. Distribuição da frequência absoluta por classes de comprimento total dos machos e
fêmeas da O. oglinum, capturados no litoral norte de Pernambuco, entre maio de 2016 a
abril de 2018.
O L50 foi estimado em 11,43 cm de comprimento total para fêmeas (Figura 3a) e 12,5 cm de
comprimento total para os machos (Figura 3b). O tamanho de primeira maturação gonadal
encontrado sugere que a vasta maioria (86,9%) dos exemplares de Opisthonema oglinum
capturados, possuía comprimento total acima de 11,43 cm, valor acima do L50 encontrado para
fêmeas, sendo este um aspecto positivo desta pescaria, já que a maioria das capturas da sardinhalaje no litoral Norte de Pernambuco é composta por indivíduos jovens, com mais de 95% dos
indivíduos apresentando comprimentos menores que 11,7 cm (LINO, 2003). Assim, o ideal seria
que a pesca explorasse indivíduos que já completaram a maturidade sexual, pois a captura de
indivíduos jovens, trás um grande desequilíbrio para a sustentabilidade do estoque de O. oglinum,
no litoral de Pernambuco.
ALVES e SAWAYA (1975), analisando a estrutura histológica das gônadas da sardinha-laje,
no Ceará, nordeste do Brasil, encontraram um L50 de 11,5 cm de comprimento total,
respectivamente, valores muito próximos daqueles aqui encontrados. Já GARCÍA-ABAD et al,
1998, estudando a mesma espécie no Sul do Golfo do México, estimou um comprimento de
primeira maturação sexual igual a 12,6 cm para ambos os sexos, muito próximo também, ao
encontrado no presente estudo. O comprimento de primeira maturação é uma tática reprodutiva
muito importante e que necessita de análises mais rebuscadas, pois muitas vezes subestima o real
tamanho em que ocorre o desenvolvimento dos órgãos sexuais e início da atividade reprodutiva de
algumas espécies, devido à inclusão de indivíduos já desenvolvidos sexualmente, pela utilização
apenas de análises macroscópicas. Por isso é imprescindível a realização de análises microscópicas,
para através da morfologia e organização celular dos ovários e testículos, garantir com maior
acurácia as estimativas de maturidade sexual e garantir um correto manejo populacional da espécie
(HUNTER e MACEVICZ, 1985).
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Figure 3. L50 para fêmeas (a) e machos (b) da Opisthonema oglinum, capturados no litoral norte de
Pernambuco, entre maio de 2016 a abril de 2018.
A variação do IGS médio mensal das fêmeas sugere um período de maior atividade
reprodutiva entre agosto e fevereiro, com picos de desova em novembro (15,8) e fevereiro (14,3)
(Figura 4). Para os machos, os maiores valores da média mensal do IGS ocorreram em setembro
(13,5) e fevereiro (12,5). Da mesma forma que para as fêmeas, entre os meses de março e julho, os
machos apresentaram médias mensais de IGS com valores reduzidos (de 1,5 a 3,4) (Figura 4).
Foram observados dois períodos distintos, de 2016 a 2018, quanto ao regime de chuvas no
litoral norte de Pernambuco: o período de menor precipitação, considerado seco, entre os meses de
agosto a fevereiro, com precipitação média para o período inferior a 47 mm, e outro período de
maior precipitação, considerado chuvoso, nos meses entre março e julho, na qual a precipitação
média é superior a 228 mm (Figura 5).
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O início da atividade reprodutiva da O. oglinum no litoral norte de Pernambuco, logo após o
período chuvoso na região, pode ser explicado por ser um período de elevadas descargas fluviais
(nutrientes) no ambiente costeiro, gerando concentrações mais elevadas de biomassa primária, entre
os meses de setembro/outubro, caracterizando um “bloom” de primavera na região
(RESSUREIÇÃO et al., 1996). Este fato é considerado uma tática reprodutiva para potencializar o
sucesso da desova, realizando a desova em momento mais adequado, de maior disponibilidade de
alimento, diminuindo assim, a ameaça de predação de ovos e larvas, ARAÚJO (2009). Isto também
foi observado por TROTT (2006), que registrou nas Ilhas Bermudas um incremento no peso
gonadal no período de menor intensidade pluviométrica.
O pico da atividade reprodutiva durante os meses da estação seca, também pode estar
relacionado às temperaturas mais altas da água, aproveitando assim, períodos de águas mais calmas
do ano no litoral de Pernambuco, devido a diminuição de chuvas na região. Este fator também pode
estar relacionado com a variação da salinidade na zona costeira, variável esta, que juntamente com a
temperatura, são fatores que agem juntos e têm papel fundamental no período de incubação e
eclosão de ovos, estando diretamente relacionado a desova de muitas espécies (RIBEIRO e
MOREIRA, 2012). O trabalho em estudo também se assemelha ao reportado por FELTRIM e
SCHWINGEL (2005), que relataram um aumento significativo na atividade reprodutiva da O.
oglinum, a partir do mês de novembro, na região Sudeste-Sul do Brasil. Segundo ALVES e
SAWAYA (1975), na região Nordeste do Brasil, nas águas litorâneas do Ceará, a desova da O.
oglinum ocorre de junho a novembro, período próximo ao encontrado no presente trabalho,
indicando um ciclo reprodutivo proporcionalmente mais cedo na Costa do Ceará, em relação ao
litoral pernambucano.

Figura 4. Médias mensais do IGS de fêmeas (a) e machos (b) de Opisthonema oglinum, capturados
no litoral norte de Pernambuco.
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Figura 5. Variação da precipitação média mensal no litoral norte de Pernambuco no período de
2016 a 2018.
Um total de 304 indivíduos foram seccionados para avaliação microscópica dos seus estágios
gonadais, sendo 186 fêmeas e 118 machos. Foram registradas através de imagens, cinco fases de
desenvolvimento gonadal para fêmeas: a) desenvolvimento, caracterizada pela presença de ovócitos
corticais alveolar (CA) e, com o desenvolvimento do ovário, de ovócitos em vitelogênese primária
(Vtg1) e secundária (Vtg2); b) capaz de reproduzir, caracterizada pela presença de ovócitos em
estágios mais avançados de desenvolvimento, em vitelogênese terciária (Vtg3); c) desova ativa,
com ovócitos maduros (GVM- migração da vesícula germinativa e GVBD- quebra da vesícula
germinativa), ovócitos hidratados (OH) e folículos pós-ovulatórios (POF); d) regressão,
caracterizada principalmente pela abundância de ovócitos atrésicos (A); e e) regeneração,
representada pela presença de oócitos primários em crescimento (PG) e ovócitos atrésicos (A)
(Figura 6). Não foi possível o registro fotomicrográfico adequado de ovário imaturos.
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Figura

6.

Ovários de Opisthonema oglinum em diferentes estágios maturacionais:
Desenvolvimento (a); Capaz de reproduzir (b); Desova Ativa (c); Regressão (d) e
Regeneração (e). CA = ovócito cortical alveolar; Vtg1 = vitelogênese primária; Vtg2 =
Vitelogênese Secundária; Vtg3 = vitelogênese terciária; POF = folículo pósovulatório, GVM = migração da vesícula germinal; A = ovócito atrésico e OH =
ovócito hidratado.

Nos meses de agosto a fevereiro foram observados ovários maduros, em desova ativa
(Figura 7a), indicando um período de desova entre esses meses. Foi possível identificar ovários
regenerando e em desenvolvimento em quase todos os meses do ano, com exceção de fevereiro e
setembro para os ovários regenerando, e novembro, para os ovários em desenvolvimento. Ovários
em regressão foram encontrados com maior frequência nos meses do período reprodutivo e ovários
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imaturos foram encontrados distribuídos em alguns meses do ano. Já para os machos, também
foram observados testículos capazes de reproduzir entre agosto a fevereiro (Figura 7b), com
exceção de dezembro. Também foi observado, para os machos, gônadas no estágio desenvolvendo
em todos os meses do ano, com ressalva nos meses de maio e novembro, onde não foram
observados.

Figura 7. Distribuição mensal dos estágios maturacionais de fêmeas (a) e machos (b) de O. oglinum
capturados no litoral norte de Pernambuco entre maio de 2016 e abril de 2018.
Durante os meses de desova, de agosto a fevereiro, onde verificou-se maior atividade
reprodutiva, um total de 46 ovários nos estágios maduro e desova ativa foram analisados, dos quais
25 estavam com ovócitos hidratados (OH) e 17 estavam com folículos pós ovulatórios (POF)
(Tabela 2). A percentagem da frequência de desova mensal foi de 53.1% usando o método de OH e
43% usando o método POF, indicando assim, uma frequência de desova de 1.9 dias e 2.3 dias,
respectivamente. Não foi observada diferença estatística significante entre os métodos OH e POF
(ANOVA, P=0,06). Estes valores indicam um número potencial de 13 desovas durante o ano,
usando o método OH, e 16, usando o método POF.
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Através do indicativo de um número potencial de desovas durante o ano para a espécie em
estudo, evidencia-se que a Opisthonema oglinum possivelmemte realiza desova do tipo parcelada
no litoral norte de Pernambuco. Em paralelo a isso, a presença de vários estágios de crescimento
ovocitário em quase todos os meses do ano, também pode ser um indicativo deste tipo de desova, na
qual os ovócitos se desenvolvem e são liberados a intervalos durante o ano, com picos maiores na
estação de desova. Este tipo de desova foi também evidenciado pela presença de inúmeros estágios
de desenvolvimento ovocitário em um mesmo ovário, mesmo com os picos de desova em novembro
e fevereiro. Segundo LOWE-MCCONNELL (1999), na maioria das espécies marinhas, os
indivíduos desovam diversas vezes durante a estação de desova, algumas com periodicidade diária,
outras semanais ou mensais e algumas mesmo com várias desovas durante dois ou três dias por
mês.
Para espécies de desova parcelada, como a espécie em estudo, é muito importante a avaliação
da desova através de lotes, pois apenas o número de ovócitos avançados, não indica a fecundidade
anual, uma vez que novos lotes de ovócitos do estoque de reserva (pré-vitelogênicos) são recrutados
constantemente durante a estação reprodutiva (BROWN-PETERSON et al., 2011). A maioria dos
peixes que realizam desova parcelada têm altas frequências de desova e podem desovar
sucessivamente durante a época de reprodução (GANIAS et al., 2011), fator este que potencializa o
sucesso reprodutivo, devido a reprodução ocorrer em diferentes ambientes e condições. Assim, é
muito importante identificar o número de eventos de desova para que se possa avaliar o sucesso
reprodutivo da O. oglinum no litoral de Pernambuco.
Tabela 2. Frequência de desova da Opisthonema oglinum, capturada na Ilha de Itamaracá, litoral
norte de Pernambuco. N= número total de ovários; OH= número de ovários com ovócitos
hidratados; POF= número de ovários com folículos pós-ovulatórios.

Mês

N

Agosto
12
Setembro 3
Outubro
9
Novembro 7
Dezembro 3
Janeiro
3
Fevereiro 9
Média%

Desovas
OH POF mensais (%)
OH POF
41,7 25,0
5
3
33,3 33,3
1
1
55,6 44,4
5
4
85,7 42,9
6
3
66,7 100,0
2
3
33,3 33,3
1
1
55,6 22,2
5
2
53,1 43

A fecundidade de 15 fêmeas no estágio desova ativa, com comprimento total variando de 22,7
a 27,3 cm foi estimada entre 44.100 a 86.513 ovócitos hidratados por lote, com média de
aproximadamente 65.300 ovócitos por fêmea. As gônadas variaram de 3,6 a 6,7g e a relação entre o
incremento de peso da gônada e o número de ovócitos foi diretamente proporcional (Figura 8). A
estimativa de fecundidade é a única disponível para a região Nordeste do Brasil, apresentando
valores muito próximos ao encontrado por VEDA-CENDEJAS, et al., 1997, para a mesma espécie
no México, o qual foi estimada de 21.252 a 75.656 ovócitos.
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Figura 8. Relação entre a fecundidade absoluta (número de ovócitos) e o peso das gônadas de
fêmeas maduras de Opisthonema oglinum capturadas no litoral norte do estado de
Pernambuco entre maio de 2016 e abril de 2018.
4- CONCLUSÃO
A Opisthonema oglinum possivelmente realiza desova parcelada ou múltipla, indicando um
número potencial de desovas durante o ano, apresentando fecundidade por lote, do tipo
indeterminada, com a presença de inúmeros estágios de desenvolvimento ovocitário em um mesmo
ovário. Foi visualizado nas análises microscópicas dos ovários a presença de Ovócitos Hidratados
(OH) e Folículos pós-ovulatórios (POF) nos meses de grande pico reprodutivo, os quais as gônadas
se encontravam no estágio desova ativa.
Com a estimativa do tamanho de primeira maturação para a espécie, pode-se perceber que
aproximadamente 87% dos indivíduos capturados eram adultos, sendo este um aspecto positivo
para o estoque da O. oglinum na parte costeira marinha do litoral de Pernambuco. Isto mostra que a
maioria dos exemplares está atingindo a maturidade sexual, garantindo assim, a reprodução e
desova da espécie, conservando esse importante recurso tão explorado no Nordeste.
A O. oglinum apresenta uma tática reprodutiva no litoral de Pernambuco, aproveitando o final
do período chuvoso na região, meados de agosto, onde existe um maior aporte de nutrientes no
ambiente costeiro, advindos das chuvas, para realizar sua desova.
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RESUMO: Questionários foram aplicados aos pescadores no momento do desembarque no Porto
do Braga no município de Raposa em 2018. Totalizando 59 questionários para pescadores ou
encarregados de embarcações que frequentemente desembarcaram com o pescado e que fazem parte
da frota atuante no município. Os questionários foram propostos para investigação com objetivo de
analisar as características da atividade pesqueira no município. Os principais problemas relatados
pelos pescadores estão relacionados ao uso múltiplo do espaço por atividades turísticas, barco de
passeio, pesca esportiva e domínio de área. Os resultados mostram 71% dos pescadores relataram
ter sua arte de pesca rasgada ou levada por outras embarcações por disputas de espaço na pesca. Ao
serem perguntados sobre a existência de conflitos entre as diferentes artes de pesca, 44% afirmaram
não enfrentar ou ter conhecimento sobre a existência de conflitos, onde 62,5% realiza pescaria
oceânica e 37,5% pesca costeira. 56 % afirmou que já enfrentou ou tem conhecimento. É importante
que haja uma ação de gestão dos locais de pesca e o ordenamento do estuário em Raposa visando a
diminuição dos conflitos por espaço. E ainda, uma maior fiscalização da pesca de zangaria para que
seja garantido o cumprimento das normas quanto ao período de pesca e tamanho da rede, de forma
que os recursos consigam se renovar de maneira sustentável.
Palavras-chave: Conflito; Pescaria; Zangaria
ABSTRAT: Questionnaires were applied to fishermen at the time of disembarkation at the Port of
Braga in the municipality of Raposa in 2018. Totaling 59 questionnaires for fishermen or boaters
who often landed with the fish and are part of the fleet operating in the municipality. The
questionnaires were proposed for investigation in order to analyze the characteristics of fishing
activity in the municipality. The main problems reported by fishermen are related to the multiple
use of space by tourist activities, leisure boat, sport fishing and area mastery. The results show 71%
of fishers reported having their fishing gear torn or carried by other vessels due to fishing space
disputes. When asked about the existence of conflicts between the different fishing gears, 44% said
they did not face or have knowledge about the existence of conflicts, where 62.5% engaged in
ocean fishing and 37.5% coastal fishing. 56% said they have faced or are aware. It is important that
there is an action of management of fishing places and the estuary planning in Raposa aiming at the
reduction of conflicts over space. Also, greater surveillance of drone fishing to ensure compliance
with the rules on fishing period and size of the network, so that resources can be renewed in a
sustainable manner.
Key words: Conflict; Fishing; Zangaria
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1- INTRODUÇÃO
A pesca de pequena escala é cada vez mais reconhecida como uma pedra angular das
economias costeiras e meios de subsistência, particularmente em todo o mundo em
desenvolvimento ( ALLISON E ELLIS, 2001 , BERKES et al., 2001 , PAULY et al.,
1997 ). Globalmente, essas pescarias geram mais de 274 bilhões de dólares em receita por ano
(BLACKMORE et al., 2015), apoiando cerca de 22 milhões de pequenos pescadores ( TEH e
SUMAILA, 2013 ) e 38 milhões de empregos em tempo integral para homens, mulheres e crianças.
Estima-se que mais 100 milhões de pessoas estejam envolvidas no setor de pós-colheita de pequena
escala (AHETO et al., 2012 , BÉNÉ et al., 2016).As principais dificuldades na investigação das
atividades de pesca de pequena escala dizem respeito à sua ampla heterogeneidade, o que implica
diferenças na duração das viagens de pesca, no tempo e no local de desembarques (uma
multiplicidade de portos e abrigos) e diferentes destinos de produtos (retalho, mercados grossistas,
peixaria lojas e restaurantes) (BATTAGLIA et al., 2010 ). Além disso, a natureza suspeita dos
operadores de pesca, que têm medo de medidas fiscais adicionais por parte dos legisladores, em
relação aos pesquisadores científicos, contribui para as dificuldades no monitoramento de sua
atividade.
Com o crescimento dessa atividade pesqueira, observou-se o surgimento de diferentes
conflitos espaciais que podem ser descritos, como: os conflitos entre usuários e ambientes e
conflitos entre usuários e usuários (EHLER, 2009). O primeiro descreve o impacto da atividade
humana no meio ambiente, desde o esgotamento dos recursos naturais (por exemplo, sobrepesca)
até a poluição e a destruição de habitats (DOUVERE, 2008).
Os conflitos usuário-usuário podem surgir quando vários setores, como pesqueiros, turismo
e energia, procuram usar os recursos naturais ao mesmo tempo e no mesmo espaço. Como os
estados continuam a apoiar as atividades marítimas tradicionais, além de desenvolver maneiras
inovadoras de usar os recursos marinhos, a competição por espaço marítimo aumenta (HARTE,
2010; PAPAGEORGIOU, 2016; LILLEBO, 2018). Em regiões costeiras, a pesca é uma das
atividades mais tradicionais, sua importância para os habitantes dessas áreas, faz-se notar,
sobretudo, como fonte de alimento. São regiões particularmente sensíveis aos conflitos entre os
usuários porque são altamente produtivas e cada vez mais exploradas, fornecendo mais valor anual
em serviços ecossistêmicos do que o oceano global em aproximadamente um décimo da área
(COSTANZA, 1997; COSTANZA 2014).
Artes de pesca como geradoras de conflitos também são observadas pois levam à
preocupação com os potenciais para vários aspectos. Podem matar os recursos alvos e não-alvo,
incluindo espécies ameaçadas de peixes, tartarugas, mamíferos marinhos, como botos, alterar os
ambientes, causar riscos de navegação e impor perdas econômicas ao planeta ( DONOHUE et al.,
2001; MACFADYEN et al., 2009; NOAA, 2015; UNEP , 2016; WILCOX et al., 2015 ). E ainda
promover pesca ilegal, conflitos de equipamento, custos de descarte na costa, e mau uso
( MACFADYEN et al., 2009). Notavelmente, a existência dos conflitos conduzido pelos próprios
pescadores, em particular os que adotam artes de pesca de baixo impacto, que não são a favor da
introdução e adoção de artes e técnicas de pesca prejudiciais, assim como, conflitos de espaço, fazse necessário o apoio à tomada de decisões e gestão ambiental para minimizar impactos pesqueiros.
Devido ao múltiplo uso verificado nas áreas pesqueira da região de Raposa, como aquicultura,
através do cultivo de ostras e peixes e atividades turísticas, por meio de pesca esportiva,
embarcações de passeio e conflitos entre artes de pesca, o objetivo desta pesquisa foi verificar a
percepção dos pescadores através dos seus conhecimentos sobre os diferentes usos da área de pesca
no município de Raposa-Maranhão/Brasil.
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Dessa forma, as hipóteses a serem testadas foram: Quais são os atuais desafios espaciais que
os pescadores da comunidade pesqueira de raposa enfrentam em suas áreas de pesca tradicionais? O
uso múltiplo do espaço por diferentes atividades em áreas pesqueiras tem reflexo na atividade
pesqueira local? Os pescadores são prejudicados? Qual o papel dos gestores na proteção das áreas
ameaçadas pelo uso múltiplo do espaço em que as atividades de pesca tradicionais acontecem?
2 MATERIAL E MÉTODOS
O Estado do Maranhão possui 640 km de costa, com 92% da produção pesqueira
artesanal proveniente do litoral costeiro (Almeida et al., 2006). Além disso, abriga 200
comunidades pesqueiras que utilizam a pesca como meio de subsistência. Dentre elas, o município
de Raposa, que tem a maior comunidade e mais desenvolvida do estado, localizada a 30 km da
capital São Luís (Santos et al., 2011). Encontra-se limitado ao norte pelo Oceano Atlântico; ao sul
pelos municípios de Paço do Lumiar e de São José de Ribamar; a leste pela ilha de Cururupu e a baía de
São Marcos e a oeste pelo município de São Luís. Encontra-se no quadrante nordeste da ilha do
Maranhão entre as coordenadas de 02° 25’ 22’’S e 44° 05’ 21’W.

Figura1. Localização do município de Raposa-Ma
No litoral do município existe uma diversidade de áreas em que se encontram os
pesqueiros, locais onde são frequentes o encontro dos estoques de pescados predominantes desta
região. O aumento da degradação do meio ambiente tem tornado visível a necessidade de uma
abordagem integrada na análise dos problemas ambientais, oferecendo subsídios ao planejamento
do uso adequado do ambiente. A incorporação da percepção ambiental nos estudos da relação
homem-ambiente contribui para uma utilização e gestão mais racional dos recursos ambientais e da
paisagem, possibilitando uma relação harmônica dos conhecimentos locais do ponto de vista dos
sujeitos, da coletividade ou da população em seu conjunto com a abordagem científica tradicional,
enquanto instrumento educativo e agente de transformação (UNESCO, 1973). Na impossibilidade
de investigar todos os sujeitos dos grupos de interação com a referida pesquisa, questionários foram
aplicados aos pescadores no momento do desembarque no Porto do Braga no município de Raposa,
no mês junho de 2018. Totalizando 59 questionários para pescadores ou encarregados de
embarcações que frequentemente desembarcaram com o pescado e que fazem parte da frota atuante
no município. Os instrumentos básicos para a coleta de dados foram um questionário com questões
abertas e fechadas e uma entrevista não padronizada. Os questionários foram propostos para
investigação das características da atividade pesqueira no município, artes de pesca, espécies mais
capturadas, uso de zangaria, alguns aspectos dos sistemas de produção utilizados e de outras
características relevantes em relação as área e pesquisa em questão.
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3 RESULTADOS
Para o conhecimento dos conflitos existente pelos pescadores e outras atividades exercidas
no estuário no município de Raposa, a presente pesquisa baseou-se nas respostas de pescadores
artesanais entrevistado no momento de seu desembarque em um Porto no município de Raposa. Os
pescadores entrevistados tinham idades entre 28 a 48 anos sendo que a maioria dos entrevistados
apresentavam o menor grau de escolaridade Ensino Fundamental Incompleto (46%) e o maior grau
com o Ensino médio completo (17%). Em nossos dados foi observado através das respostas dos
pescadores que existe conflitos entre a pesca e outras atividades exercidas no estuário, onde cerca
de 20% dos entrevistados disseram que “sim” que tem conhecimento sobre conflitos na região e
80%, ou seja, a maioria, responderam que “não”. Os principais problemas relatados pelos
pescadores estão relacionados ao uso múltiplo do espaço por “atividades turísticas, barco de
passeio, pesca esportiva e domínio de área”.
Diante das respostas sobre essa problemática foi perguntado ao pescador se ele enfrentava
algum problema com essas atividades durante sua pescaria no estuário de Raposa. Dos entrevistados
somente 8% responderam que sim. Os principais problemas relatados pelos pescadores que o
afetava diretamente foram a utilização de armadilhas em locais de pesca” (manzuá em locais de
pesca), conflito pelo uso do espaço (domínio de área). Contudo cerca de 92% não responderam essa
pergunta. Assim, esses dados apontam que a minoria dos pescadores que utilizam o estuário de
Raposa conhece alguns conflitos entre as diferentes atividades e a pesca nessa região. Também em
nossos resultados os pescadores foram abordados por perguntas que demonstrasse até que ponto as
diferentes atividades no estuário afetavam na pescaria dos mesmos. Cerca de 22% alegaram que são
afetados por atividades como o uso de armadilhas por manzuá em alguns locais de coleta na qual
esse tipo de arte acaba prejudicando a pescaria de outros pescadores; alguns pescadores são afetados
por outros usuários no estuário que delimitam sua área de pesca com rede de arrastos em
determinada área no estuário levando ao domínio de área nessa região; e pelo uso do estuário pelo
turismo que utilizam Jetski na região e espartam os peixes diminuindo a pesca. Por outro lado, a
maioria dos entrevistados não responderam (78%) essa pergunta. Esses dados indicam mesmo que
poucos dos pescadores sintam-se afetados com o uso do espaço por outras atividades no estuário de
Raposa a maioria não são afetados, pois estes pescam em outras regiões tais como região costeira
(57%) e oceânica (40%).
Os entrevistados foram questionados se já haviam sofrido algum tipo de prejuízo causado
por embarcações ou outros usuários em suas artes de pesca, onde, 71% relatou ter sua arte de pesca
rasgada ou levada por outras embarcações por disputas de espaço na pesca. Ao serem perguntados
sobre a existência de conflitos entre as diferentes artes de pesca, 44% afirmaram não enfrentar ou
ter conhecimento sobre a existência de conflitos, onde 62,5% realiza pescaria oceânica e 37,5%
pesca costeira. 56 % afirmou que já enfrentou ou tem conhecimento. Dentre as respostas se
destacam conflitos entre, zangarias, espinhéis e redes de emalhe. Os conflitos entre tais artes se
manifestam pela disputa dos locais de pesca entre as redes de emalhe e espinhéis, e pela alta
predação provenientes de pesca com zangaria.
Zangaria é uma armadilha semifixa constituída de estacas de madeira de aproximadamente 2
a 3,5m dispostas na entrada de igarapés (regiões mais estreitas do estuário). As estacas maiores são
colocadas no centro (área com maior profundidade) enquanto as menores são posicionadas nas
extremidades do canal, formando um semicírculo. Após o assentamento das estacas, é feito a
colocação da rede, que possuem malhas que variam de 2 a 5cm entre nós opostos e altura variando
entre 1,5 e 3,5m de altura, podendo chegar à 1.700m de comprimento. Esta arte de pesca utiliza a
variação de maré para capturar os organismos. No período de baixamar (momento em que a mare
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está baixa e o substrato do estuário exposto) em processo de enchente da maré, a rede é levantada
para que os organismos entrem no igarapé, no período de preamar (momento em que a maré está
cheia), a rede é baixada e fixada na ponta da estaca, para que ela fique esticada, através de
mergulho, de forma que os organismos fiquem aprisionados e despescados durante a próxima
baixamar. Capturam camarões e uma grande variedade de peixes. Normalmente envolve 6 a 10
pessoas nesse tipo de pesca (Almeida, 2008; Veras, 2015; Kefalas, 2016; Azevedo 2017).
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)
caracteriza essa armadilha como altamente predatória. Ainda que a espécie alvo seja o camarão,
diversas espécies da ictiofauna são capturadas como fauna acompanhante desse sistema pesqueiro
(Almeida, 2008). Muitos dos peixes capturados através da zangaria são muito pequenos ou juvenis,
e por conta disso, essa arte de pesca é considerada prejudicial e proibida em todo território nacional
(Bittencourt, 2012). No Maranhão, a zangaria é permitida por ser associada a manifestações
culturais e a comunidades pesqueiras tradicionais, representando um volume considerável (7,5%) na
totalidade de pescarias no estado, chegando a uma produção de aproximadamente 2.700 toneladas
ao ano (ALMEIDA, 2008).
Diante disso, em 2 de outubro de 2004, de acordo com a Instrução Normativa (IN) nº 39
publicado pelo IBAMA, seria permitido a pesca com o uso de rede do tipo zangaria em todo o
litoral maranhense obedecendo critérios tais como período de proibição, malha e tamanho da rede
(BRASIL, 2004). Em entrevista realizada com pescadores foi bastante evidente a percepção dos
mesmos quanto ao auxílio de autoridades no uso de espaço nas atividades próximo aos locais de
pescas, 92,2% dos pescadores responderam que não havia qualquer interferência quanto ao uso do
espaço e 6,8% responderam positivamente a pergunta. Aos que responderam “SIM” as medidas que
citaram foram eventuais fiscalizações realizada pelo IBAMA e organização da área de
embarque/desembarque. Foi perguntando se a organização do uso dos espaços de pesca era feita por
acordo ou regra entre os pescadores, 22% informaram que havia um acordo entre eles e 78%
disseram que não havia regra ou acordo algum. Quando questionado aos que responderam positivo
o acordo que havia entre eles era apenas informal, nas palavras dos pescadores o local era ‘de quem
chegasse primeiro’. Porém mesmo que respondeu que não havia qualquer acordo informou que o
local era por ondem de chegada.
4 DISCUSSÃO
O uso múltiplo da área caracteriza-se quando uma determinada área é utilizada para vários
fins econômico ou uso. Em relação ao estuário de Raposa é notável a crescente demanda pelo o uso
do espaço no estuário onde são vistas embarcações de turismos na região incentivando o turismo em
Raposa, pesca esportiva por pescadores amadores, atividades de aquicultura tais como cultivo de
ostras e peixes e a própria atividade de pesca por pescadores tradicionais que vivem nessa região e
pescadores de outras regiões que utilizam o porto para o desembarque. Em nosso estudo houve uma
preocupação em diagnosticar se existia algum conflito sobre o uso múltiplo do espaço por essas
diferentes atividades e a atividade pesqueira artesanal. Assim, nossos resultados demonstraram que
sim que há um certo conflito mesmo que esse relato tenha sido pela maioria dos entrevistados.
Mesmo que poucos pescadores tenham relatado essa problemática esses resultados são considerados
consistentes uma vez que, a atividade de pesca pela maioria dos pescadores não é realizada no
estuário, mas sim na região costeira (57%) e oceânica (40%) como foi diagnosticado nesse estudo.
Sabemos que a pescaria artesanal elas estão concentradas em regiões costeiras, e são
consideradas parte integrante no requisito social e econômico das comunidades pesqueiras
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(ÁLVAREZ et al., 2015), assim em muitos países estão sendo implantados programas de
planejamento do espaço marítimo a fim de se ter um ordenamento dessas áreas (SAID et al., 2017).
Por outro lado, embora essa atitude seja benéfica para uns usuários, para outros usuários
tradicionais esse método não é eficaz, pois estes usuários ficam impossibilitados de exercer suas
atividades de pesca nas regiões com esses planejamentos. E ainda conforme Stojanovic e Ballinger
(2009), uma vez que essas zonas são hospedadas por outros usuários, as comunidades pesqueiras
estão com seus recursos pesqueiros ou espaço marítimo limitados, portanto, têm dificuldade em
manter suas práticas em águas cada vez mais congestionadas.
No presente trabalho foram identificados conflitos entre as artes de pesca praticadas pelos
entrevistados, mostrando que existem disputas por recursos pesqueiros dentro da atividade
artesanal, fato também relatado por Cardoso (2001) no litoral norte de São Paulo e por Fuzetti &
Corrêa (2009) no litoral do Paraná. Os relatos apontam a ocorrência de desentendimentos ocorridos
em virtude dos mesmos espaços de pesca por petrechos diferentes, resultando em prejuízos entre os
pescadores resultantes de tais conflitos. Uma gestão de artes de pesca não só pode ajudar na
evolução para a gestão sustentável das atividades, mas também pode reduzir os conflitos entre
pescadores que utilizam diferentes métodos de pesca. (Mcclanahan et al, 2012). De acordo com
Pomeroy, 2012, a utilização de diferentes artes para capturar uma variedade de espécies torna este
tipo de pescaria particularmente difícil de avaliar e gerir, uma vez que existe um compromisso entre
maximizar a captura total de todas as artes.
Uma das respostas recorrentes entre os entrevistados, era o conflito com atividade de pesca
com zangaria, onde os pescadores de outras atividades discorreram sobre a alta predação que a
atividade possui. Muitos dos peixes capturados através da zangaria são muito pequenos ou juvenis
(Isaac & Prado, 1999, Almeida, 2008; Bittencourt, 2012; Azevedo, 2017) resultando na proibição
da atividade em todo o território nacional, exceto o estado do Maranhão (AZEVEDO, 2017). O
fator de captura de indivíduos com tamanhos inadequados pode afetar diretamente a renovação dos
estoques no local onde a atividade é atuante. Não se sabe ao certo, a origem do sistema pesqueiro de
zangaria no Maranhão. Segundo Kefalas (2016) através de relatos de pescadores de Carutapera,
sugere que a zangaria é de origem indígena, pertencentes a costa do Pará e Maranhão. Já Bittencourt
(2012), em estudo realizado na Reserva Extrativista Marinha de Cururupu, sugere que a zangaria
teria sido introduzida no litoral maranhense por pescadores do Ceará. Seja qual for, vale destacar a
sua importância na produção da pesca artesanal do estado, uma vez que esse sistema contribui com
7,5% da captura total, chegando a aproximadamente 2.700 toneladas ao ano (Almeida, 2008).
Esse sistema pesqueiro teve seu uso intensificado a partir de 1980 e as malhas que
inicialmente mediam 2cm passaram para 3cm e houve também um aumento no tamanho de rede de
operação, que chegaram em alguns casos, até 2 quilômetros. Logo quando surgiu, a zangaria tinha
como foco a captura de peixes como pescada amarela (Cynoscion acoupa), tainha (Mugil curema),
bagres (Bagre bagre), camurim (Gênero Centropomus) e arraia (Gêneros Zanobatus, Dasyatis e
Aetobatus). Mas devido ao crescimento do interesse do mercado em camarões, proporcionando um
alto valor comercial para esse organismo, as malhas da zangaria foram adaptadas e direcionadas
para a captura desse crustáceo, e assim permanece até hoje (KEFALAS, 2016).
A problemática desse sistema pesqueiro está relacionada a grande quantidade de fauna
acompanhante. No presente estudo, os pescadores foram questionados sobre a existência de
impactos à pesca local causados por esse tipo de armadilha e como resultado, 79,7% afirmam que
esse tipo de pesca causa a mortalidade de muitos peixes pequenos, como por exemplo, a sardinha
que é utilizada como isca para outros apetrechos de pesca, além de ser muito apreciada pela
comunidade. A fauna acompanhante ou “by-catch”, quando capturado em grande quantidade, traz

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

7

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

sérias consequências ecológicas não apenas para as espécies capturadas, mas também para
ecossistemas marinhos inteiros (KAPPEL, 2005), como modificações na estrutura de um estoque
pesqueiro e a produtividade da pesca (LEWISON et al., 2004). A pesca do camarão geralmente
apresenta altos índices de captura de fauna acompanhante (Suuronen et al., 2012), principalmente
devido ao pequeno tamanho das malhas das redes de pesca (KING, 2007). O arrasto de camarão,
por exemplo, tem uma alta taxa de descarte, correspondendo a 27% dos descartes globais (Kelleher,
2005). Além de afetar negativamente a economia, devido ao descarte de indivíduos com tamanho
insuficiente de espécies comercialmente valiosas, e custos associados ao descarte de espécies não
comerciais (Bjorkland, 2011; Dunn et al., 2011).
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)
caracteriza essa armadilha como altamente predatória, portanto, ela é proibida em território
nacional, com exceção do estado do Maranhão. Na década passada, diversas tentativas foram feitas
no intuito de regulamentar o uso da rede de zangaria no litoral maranhense. Em 7 de outubro de
2002, o IBAMA publicou a portaria nº 130, que proibia a utilização de zangaria em todo o litoral do
estado do Maranhão, inclusive em reentrâncias e baias, mas devido a uma forte pressão dos
pescadores do município de Tutóia junto a Colônia Z-17, o IBAMA aceitou negociar condições
para a liberação desse sistema pesqueiro. Foi realizado uma reunião técnica em 11 de março de
2004, na capital maranhense, sobre o ordenamento da pesca de zangaria, cujo o resultado final foi
um relatório com condições e recomendações para que esse petrecho de pesca fosse liberado
(BRASIL, 2002; Kefalas, 2016).
Dessa forma, em 2 de outubro de 2004, de acordo com a Instrução Normativa (IN) nº39
publicado pelo IBAMA, seria permitido a pesca com o uso de rede do tipo zangaria em todo o
litoral maranhense, inclusive nas reentrâncias e baias, se atendesse as seguintes recomendações: (i)
malha igual ou superior a 5 centímetros entre os nós opostos, (ii) comprimento máximo de rede de
operação de 1.500 metros, e (iii) proibição da pesca em prazo especifico em duas áreas e períodos,
do município de Araioses (Delta do Parnaíba) até o município de Alcântara, de 1º de maio a 31 de
julho; e do município de Bequimão até o município de Carutapera, de 1º de julho a 31 de agosto
(BRASIL, 2004). Porém, há exceções em relação a áreas onde já exista outra legislação proibitiva,
como na Reserva Extrativista do Delta do Parnaíba, nos municípios de Araioses e Água Doce do
Maranhão, onde esta modalidade de pescaria é proibida em todo perímetro da Resex (ICMBIO,
2013). Ter mais de 90% dos pescadores respondendo não haver intervenção/medição de autoridades
na ordenação do uso de espaço de áreas próximas aos locais de pesca sugere um desconhecimento
dos mesmos a Lei de Pesca 8.089 de 25 de fevereiro de 2004, que dispõe sobre a política estadual
pesqueira objetivando o desenvolvimento sustentável do setor pesqueiro e aquícola. Acordo
informais são realizados para que sejam evitados conflitos de interesses. Todavia um ponto a ser
lembrado é o tipo de pesca que é mais comum entre os entrevistados, a pesca oceânica, isso pode
tende as respostas a não haver acordos pois não possui os mesmos problemas em relação a espaço
que a pesca no estuário tem.
5 CONCLUSÃO
É importante que haja uma ação de gestão dos locais de pesca e o ordenamento do estuário
em Raposa visando a diminuição dos conflitos por espaço, uma vez que grande número de
pescadores já sofreu prejuízos em suas atividades por desentendimentos entre outras artes de pesca.
É necessário ainda, que exista uma maior fiscalização da pesca de zangaria para que seja garantido
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o cumprimento das normas quanto ao período de pesca e tamanho da rede, de forma que os recursos
consigam se renovar de maneira sustentável.
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RESUMO: Visando subsidiar estratégias para o desenvolvimento da cadeia produtiva da
piscicultura no município de Monte Alegre/PA, haja vista que o mesmo reuni condições ambientais
altamente favoráveis ao desenvolvimento da piscicultura, podendo gerar uma atividade lucrativa para
a região, este trabalho teve como objetivo realizar um diagnóstico da piscicultura no município, como
forma de se conhecer o comportamento atual e prospectivo da cadeia produtiva da piscicultura,
entendendo as dificuldades e “entraves”. Foram realizadas entrevistas “in situ” em 50 propriedades de
piscicultura dentro da área geográfica pertencente ao município de Monte Alegre, previamente identificada
junto às instituições e associações locais. Os dados demonstraram que a piscicultura é praticada de forma
extensiva, sobretudo como subsistência. Os viveiros e açudes são de pequeno porte (até 1000 m2), a
produção é realizada em consórcio entre várias espécies, a assistência técnica é praticamente
inexistente, os produtores fazem a utilização de alimentos alternativos como produtos agrícolas,
utilizando a ração esporadicamente, além disso, não se realiza o monitoramento dos parâmetros de
qualidade da água e mais de 90% das propriedades não estão regularizadas ambientalmente. Os
produtores apontaram que os principais problemas da atividade são o alto custo da ração e a falta de
assistência técnica.
PALAVRAS–CHAVE: Amazônia, aquicultura, cadeia produtiva

ABSTRACT: Aiming to subsidize strategies for the development of the fish farming production chain
in the city of Monte Alegre/PA, given that it meets highly favorable environmental conditions for the
development of fish farming, which may generate a lucrative activity for the region, this work aimed
to carry out a diagnosis of fish farming in the city, as a way of knowing the current and prospective
behavior of the fish farming production chain, understanding the difficulties and “obstacles”. In situ
interviews were conducted at 50 fish farms within the geographical area belonging to the municipality
of Monte Alegre, previously identified with local institutions and associations. The data showed that
fish farming is practiced extensively, mainly as subsistence. The nurseries and ponds are small (up to
1000 m2), production is carried out in a consortium between several species, technical assistance is
practically non-existent, producers make use of alternative foods as agricultural products, using the
feed sporadically. , water quality parameters are not monitored and more than 90% of the properties
are not environmentally regulated. The producers pointed out that the main problems of the activity
are the high cost of feed and the lack of technical assistance.

KEYWORDS: Amazon, aquaculture, production chain
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1- INTRODUÇÃO
Segundo a FAO (2016), a demanda mundial por pescado tem crescido significativamente nas
últimas décadas, principalmente em função do crescimento populacional a uma taxa média de 3% ao
ano.
A aquicultura desponta como a alternativa mais viável para continuar aumentando a oferta nos
próximos anos, visto que a pesca se encontra com a produção estabilizada desde a década de 1990
(FAO, 2018). Dentre os países com maior potencial para a aquicultura, o Brasil tem papel de destaque,
em especial por sua disponibilidade hídrica, clima favorável e ocorrência natural de espécies aquáticas
que possuem interesse zootécnico e mercadológico.
O Estado do Pará e a região de Monte Alegre reúne uma série de condições favoráveis ao
desenvolvimento da aquicultura, como clima, riqueza de águas e espécies de peixes nativos com
potencial para a aquicultura, ademais de um consumo per capita de peixes acima da média nacional.
A criação de peixes de água doce é a principal atividade aquícola do Pará, estando presente em
todos os seus 144 municípios. No entanto, segundo o IBGE, 2018 o Estado do Pará produziu, em
2017, apenas 20.000 toneladas, ficando em 13º lugar no ranking de produção nacional, abaixo de
Estados com menor potencial de produção.
Os problemas da piscicultura paraense perpassam por todos os elos e ambientes da cadeia, desde a
produção de insumos até o ambiente institucional, tais como: baixa qualidade genética e falta de
regularidade no fornecimento de formas jovens; preço elevado da ração comercial; insuficiência de
assistência técnica; dificuldade de legalização dos empreendimentos; burocracia no acesso ao crédito
rural; organização social deficiente dos piscicultores; falta de escalonamento na produção; e
concorrência com os peixes oriundos do extrativismo (MELO et al, 2010; BRABO, 2014).
No município de Monte Alegre, a piscicultura é uma atividade insipiente que carece de
assistência técnica, tecnologias e, sobretudo de informações que possam auxiliar no desenvolvimento
da atividade por meio de projetos, ações e incentivos à produção.
Diante desse contexto, esse trabalho teve como objetivo realizar um diagnóstico da piscicultura no
município de Monte Alegre/PA, como forma de se conhecer o comportamento atual e prospectivo dos
componentes da cadeia produtiva da piscicultura no município, entendendo as dificuldades e
“entraves” para o desenvolvimento da atividade.
2-

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho teve caráter analítico-descritivo, com abordagem qualitativa e quantitativa. O método
utilizado foi por meio de entrevistas com o preenchimento de questionário semiestruturado, onde foi
direcionado aos atores entrevistados. Foram visitadas “in loco”, entre os meses de março a agosto de
2019, 50 propriedades de piscicultura dentro da área geográfica pertencente ao município de Monte
Alegre, previamente identificada junto às instituições e associações locais.
Os aspectos abordados no questionário foram: aspectos gerais, socioeconômico, caracterização
do empreendimento, caracterização produtiva, monitoramento da qualidade de água, regularização do
empreendimento, comercialização e questões abertas sobre as dificuldades na produção.
Os dados coletados nas entrevistas foram tabulados no software Excel gerando assim
interpretações específicas para trabalho.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Aspectos Gerais dos Piscicultores
Verificou-se no estudo que 60% dos produtores não possuem acesso à internet, embora, 58%
deles utilizassem telefone celular (Figura 1). Os meios de comunicação na zona rural é uma
ferramenta importante para o desenvolvimento de atividades econômicas (BERNARDES et al., 2015),
que na piscicultura facilita o contato entre os compradores de peixes e fornecedores de insumos.
Das propriedades pesquisadas, 90% delas não possuem assistência técnica e 60% dos
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produtores nunca receberam capacitações especificas em piscicultura (Figura 1), esses fatores afetam
diretamente o interesse dos piscicultores em seguir na atividade. Dotti et al. (2012) afirma ainda que a
falta de assistência técnica pode causa inúmeras perdas, principalmente quanto ao desempenho
zootécnicos dos animais produzidos.

Figura 1. Resultados das entrevistas para os aspectos gerais dos produtores de peixes em Monte
Alegre/PA. Fonte: Dados da pesquisa.
Quanto à geração de renda, os dados demostram que somente em 3% das propriedades
entrevistadas a piscicultura contribui como fonte de renda (Figura 2), sendo que em nenhuma delas a
geração de renda é unicamente da produção de peixes. Conforme observado na Figura 2, a
bovinocultura e a agricultura são as principais atividades agrárias e agropecuárias que geram renda nas
propriedades do município de Monte Alegre.

Figura 2. Resultados das entrevistas para as atividades que geram renda nas propriedades rurais
de Monte Alegre/PA. Fonte: Dados da pesquisa.
Estruturas de Produção
A maioria das propriedades visitadas (52%) tinham viveiros ou açudes com até 500 m2 e outras
27% entre 500 a 1000 m2 (Figura 3). O número médio de viveiros nas propriedades foi de 3.
Tanto o tamanho como a quantidade dos viveiros ou açudes demonstram que a piscicultura
ocupa pequenas áreas dentro das propriedades rurais, as quais possuem área total de 50 a 200 ha. Esse
fator evidencia, segundo a Resolução CONAMA n° 413/2009, que a maioria das propriedades são
classificadas em empreendimentos de pequeno porte, (BRASIL, 2009).
Notou-se ainda que a maioria dos viveiros e açudes foram construídos para servir como
bebedouro de água para o gado, e posteriormente adaptado para o cultivo de peixes, esse fato
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prejudica na despesca dos peixes e drenagem da água.

Figura 3. Resultados das entrevistas para o tamanho dos viveiros adotados nas propriedades de
piscicultura. Fonte: Dados da pesquisa.
Observou-se que em 68% das propriedades não possuem sistema de drenagem da água nos
viveiros, ou seja, esses viveiros não são capazes de secarem (Figura 4). Isso representa um grande
problema produtivo e sanitário, uma vez que não é possível realizar o escoamento da matéria orgânica
e tampouco a desinfecção dos viveiros, prejudicando assim a qualidade da água e o desenvolvimento
dos peixes cultivados (RODRIGUES et al, 2013).
Quanto à disponibilidade de energia elétrica, verificou-se que em 73% das propriedades possui
energia elétrica (Figura 5), sendo importante na utilização de equipamentos para a piscicultura, como
o uso de bombas e aeradores.

Figura 4. Utilização de sistema de drenagem nas Figura 5. Fornecimento de energia elétrica
propriedades de piscicultura. Fonte: Dados da pesquisa. nas propriedades. Fonte: Dados da
pesquisa.
Quando verificado sistema de drenagem nos viveiros ou açudes, observou-se que o efluente
era escoado para pequenos igarapés. Em nenhuma das propriedades observou-se o tratamento de
efluentes.
Espécies e alimentação
Na piscicultura em Monte Alegre prevalece o consórcio com outras espécies (Figura 6),
característica de um sistema extensivo de produção (RODRIGUES et al, 2013) e que pode apresentar
uma alternativa viável, pois permite a criação de uma espécie de interesse secundário com os resíduos
gerados por uma espécie de interesse principal (RESENDE, 2009).
Dentre essas espécies, observou-se que as principais cultivadas são respectivamente: tambaqui
(Colossoma macropomum), tambatinga (C. macropomum x Piaractus brachypomum), pirarucu
(Arapaima gigas) e matrinxã (Brycon sp) (Figura 7). Quando adotado o monocultivo, prevaleceu-se o
cultivo de tambaqui (Colossoma macropomum), que segue o contexto regional de maior espécie
cultivada (IBGE, 2018), tendo facilidade de se encontrar alevinos e principalmente mercado de venda
na região. Muitos produtores demonstraram interesse na produção de pirarucu (Arapaima gigas),
porém, encontram dificuldades para encontrar alevinos, além do alto custo com a ração. A matrinchã
(Brycon sp) também é uma espécie de interesse dos produtores, no entanto, é difícil adquirir alevinos
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no município, além de possuir um custo elevado.

Figura 6. Resultados das entrevistas para a
utilização do sistema de consórcio na Figura 7. Principais espécies produzidas nas
piscicultura. Fonte: Dados da pesquisa.
pisciculturas de Monte Alegre/PA. Fonte: Dados
da pesquisa.
Quanto à alimentação dos peixes observou-se que em 19% das pisciculturas os peixes eram
alimentados somente com ração (Figura 8). Na maioria das propriedades, a ração é utilizada
principalmente nas fases iniciais da produção ou de forma esporádica na engorda, junto à oferta
constante de alimentos alternativos, como produtos vegetais (milho, mandioca, frutas e abóbora) e
espécies de peixes forrageiros, no caso da produção de pirarucu (Figura 9). O uso desses alimentos
alternativos é uma prática comum na produção extensiva, devido ao baixo custo e fácil acesso, por
outro lado, pode prejudicar a qualidade da água e principalmente a qualidade do produto final que é
comercializado (FRACALOSSI e CYRINO, 2013), podendo prejudicar a imagem da produção de
peixes em cativeiro.
O elevado custo da ração é o principal problema que inviabiliza o seu uso constante. Verificouse que o valor do saco de 25 kg de ração para peixe omnívoro, com 28 a 32% de proteína bruta é
comercializado entre R$ 60,00 a R$ 100,00.

Figura 9. Tipos de alimentos ofertados aos peixes
Figura 8. Resultados das entrevistas para a nas pisciculturas de Monte Alegre/PA. Fonte:
utilização de ração nas pisciculturas de Monte Dados da pesquisa.
Alegre/PA. Fonte: Dados da pesquisa.
Gestão da produção
Notou-se que em mais de 90% das pisciculturas em Monte Alegre não é realizado nenhum tipo
de gestão, como os cálculos de custo de produção e conversão alimentar (Figura 10). Na piscicultura,
os custos de produção e a gestão das informações são fundamentais para o sucesso da atividade e o
não controle dos custos de produção pode gerar prejuízo ao produtor.
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Figura 10. Resultados das entrevistas para a gestão da produção nas pisciculturas de Monte
Alegre/PA. Fonte: Dados da pesquisa.
Qualidade da água
Observou-se que em mais de 80% das pisciculturas não é realizado o monitoramento dos
parâmetros físico-químicos de qualidade da água, tampouco os procedimentos de adubação,
desinfecção ou calagem dos viveiros (Figura 11). Esses resultados demonstram que não é objetivo nas
pisciculturas o ganho de desempenho dos peixes e a melhora da qualidade de água, caraterísticas de
sistemas extensivos de produção.

Figura 11. Resultados das entrevistas para o controle da qualidade da água nas pisciculturas de
Monte Alegre/PA. Fonte: Dados da pesquisa.
Quanto à renovação de água apenas 33% das propriedades fazem a renovação constante da
água dos viveiros, geralmente isso foi observado em pisciculturas que possuem sistema de
abastecimento e captação de água. A principal fonte de abastecimento de água são as nascentes e os
igarapés.
Identificou-se em diversas propriedades o afloramento do lençol freático, ocorrido pela
escavação do viveiro ou açude com profundidades entre 4 a 6 metros. Isso é uma gravidade ambiental
feita de forma consciente pelos produtores com o objetivo de acessar a água.
Regularização ambiental e situação fundiária das propriedades
Mais de 90% das propriedades entrevistadas não possuem licenciamento ambiental ou outorga
de direito de uso da água, por outro lado, todas possuem o Cadastro Ambiental Rural – CAR (Figura
12). Esse fator pode representar um grande problema para as propriedades, uma vez que elas estão
susceptíveis a multas e embargos, além de estarem inabilitadas para o acesso a linhas de crédito e
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programas governamentais.

Figura 12. Resultados das entrevistas para a regularização ambiental das propriedades rurais
entrevistadas. Fonte: Dados da pesquisa.
Somado a falta de regularização ambiental das propriedades, diagnosticou-se que apenas 25%
das propriedades possuem escritura, sendo que a maioria delas possui declaração de posse (Figura 13).
A regularização fundiária é essencial para iniciar o processo de licenciamento ambiental, nesse
sentido, é necessário primeiramente que as propriedades se regularizem quanto à escritura para assim
iniciar o processo de regularização ambiental.

Figura 13. Resultados das entrevistas para a situação fundiária das propriedades entrevistadas.
Fonte: Dados da pesquisa.
Dificuldades e “entraves”
Os produtores foram questionados sobre as dificuldades e “entraves” para melhorar a produção
de peixes em suas propriedades e os dois fatores mais citados foi o alto preço da ração, mencionada
por 38% dos produtores e a fata de assistência técnica, mencionada por 30% dos produtores (Figura
14).
Destaca-se nos resultados a menção a falta d água por 12% dos produtores, esse fator ocorre
devido a regiões do município de Monte Alegre sem acesso regular a fontes de água e distantes de
corpos hídricos como rios e lagos, dependendo quase que exclusivamente de bons períodos de chuva.
A dificuldade de comercialização foi mencionada por apenas 3% dos produtores, e isso é
positivo, visto que a comercialização da produção é um elo fundamental para o sucesso da atividade e
que muitas vezes representa um problema maior para os produtores.
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Figura 14. Resultado das entrevistas para as principais dificuldades e “entraves” do setor
produtivo da piscicultura no município de Monte Alegre. Fonte: Dados da pesquisa.
4- CONCLUSÕES
A piscicultura no município de Monte Alegre em sua totalidade é praticada de forma
extensiva, na qual atua principalmente como forma de subsistência. Os viveiros e açudes são de
pequeno porte (até 1000 m2), a produção é realizada em consorcio entre espécies, sem assistência
técnica e planejamento, prioriza-se a utilização de alimentos alternativos e não se realiza o
monitoramento dos parâmetros de qualidade da água.
Os produtores apontam que os principais problemas da atividade são o alto custo da ração e a
falta de assistência técnica.
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OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL PARA A PESCA DO PARGO NO LITORAL
AMAZÔNICO BRASILEIRO: OPORTUNIDADE PARA OS ARMADORES OU MERO
INCREMENTO DA HISTÓRICA INADIMPLÊNCIA?
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RESUMO: A pesca é uma atividade com imagem desgastada junto a agentes financeiros no âmbito
do estado do Pará, visto que conta com altas taxas de inadimplência nas operações de crédito rural
praticadas, seja para investimento ou custeio. Porém, as exigências para concessão de
financiamentos tornaram-se maiores nas últimas décadas, principalmente em termos de garantias e
de critérios de análise da capacidade de pagamento dos beneficiários. Neste contexto, é importante
compreender o cenário dos diferentes sistemas de pesca no que tange a custo de produção e
rentabilidade, pois são os aspectos responsáveis em balizar o atendimento de critérios como
condições para quitação das parcelas e prazo para amortização frente à taxa de juros estabelecida. O
município de Bragança concentra mais de 80% do desembarque de pargo Lutjanus purpureus do
território brasileiro, espécie que atende aos mercados nacional e internacional, tendo sua pescaria
fomentada por agentes financeiros por meio de operações de custeio. O objetivo deste estudo foi
analisar as operações de custeio para a pesca do pargo com manzuá no litoral amazônico brasileiro,
visando atestar a capacidade de pagamento dos armadores com a rentabilidade conferida pela
pescaria e avaliar a relevância dos financiamentos para esses atores sociais. Foi efetuada uma
consulta ao agente financeiro sobre as condições em que ocorriam as operações no ano de 2017, em
termos de taxas de juros, valores praticados pelo Referencial Técnico Agropecuário (RTA) da
instituição e prazo para amortização. Posteriormente, foram obtidos dados de custo de produção
para armação das embarcações e receita das pescarias por meio de observações in loco e entrevistas
com 21 armadores de pesca, ou seja, todos os beneficiários das operações de custeio. Constatou-se
que o valor praticado pelo agente financeiro era de R$74.042,40, distribuído nos seguintes itens:
R$19.500,00 de combustível; R$7.875,00 de iscas; R$4.980,00 de alimentação da tripulação;
R$2.430,00 de gelo; além de custos com remuneração da mão de obra e manutenção do casco da
embarcação, do motor e do apetrecho de pesca. A taxa de juros era de 8,5% ao ano e implicava em
um valor para amortização de 84.676,00, saldo a ser quitado em até um ano. O Custo Operacional
Total desta pescaria foi estimado em R$78.246,00, a Receita Bruta em R$92.400,00 e o Lucro
Operacional por pescaria em R$14.154,00. Nestes termos, o lucro do armador no caso da realização
de 10 pescarias ao ano com duração aproximada de 20 dias foi de R$56.864,00, com o
financiamento se pagando na quinta pescaria. Concluiu-se que as operações de custeio efetuadas
para a pesca do pargo por agentes financeiros do município de Bragança apresentam condições de
capitalizar os armadores e assim diminuir a dependência a atravessadores que financiam a pescaria
com o intuito de evitar negociação no preço praticado no momento da comercialização do produto.
Palavras-chave: Custo de produção; Financiamento; Lutjanus purpureus; Pesca marinha.
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UNIDADE EDUCACIONAL DE PRODUÇÃO EM AQUICULTURA: O ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO NO CURSO TÉCNICO EM RECURSOS PESQUEIROS DO
IFAM CAMPUS TABATINGA, AMAZONAS.
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RESUMO: A Unidade Educacional de Produção (UEP) em Aquicultura do IFAM Campus
Tabatinga foi inaugurada em 15 de dezembro de 2016, é o local de realização de aulas práticas,
pesquisas e extensão, funcionando como laboratório "a céu aberto“ para discentes do curso Técnico
em Recursos Pesqueiros. Essa Unidade é de responsabilidade da Coordenação de Engenharia e
Produção (CEP) do IFAM Campus Tabatinga, que realiza a manutenção, acompanhamento do
manejo, cultivo e suporte nas aulas práticas. São cultivados tambaqui (Colossoma macropomum),
pirapitinga (Piaractus brachypomus), matrinxa (Brycon amazonicus), curimatã (Prochilodus
nigricans), jaraqui (Semaprochilodus insignis), piau (Leporinus sp.), aruanã (Osteoglossum
bicirrhosum), pirarucu (Arapaima gigas), além tartaruga-da-Amazônia (Podocnemis expansa) e
tracajá (Podocnemis unifilis). As instalações para cultivo são: 12 viveiros experimentais medindo
18 m², 4 viveiros semi-escavados para matrizes e reprodutores medindo 200m² e 1 viveiro semiescavado medindo 120m2 para quelônios. Está em planejamento 1 viveiro para engorda medindo
500m². Os Objetivos da Unidade de Produção são: Acompanhar práticas pedagógicas; supervisão
de estágios; elaboração e execução de projetos de pesquisa e extensão; gerenciar e manter as
unidades educativas de produção; prestar assistência e consultoria técnica a produtores sobre
aquicultura; promover organização, extensão e capacitação rural. As pesquisas realizadas e em
andamento na UEP são: Reprodução induzida de espécies nativas; densidade de estocagem do
tambaqui em viveiros escavado; Qualidade da água em diferentes densidades de tambaqui;
Restrição alimentar do tambaqui em viveiros escavado; Alimentação alternativa para o pirarucu em
cativeiro; Índices zootécnicos de tambaqui, pirarucu, matrinxã e piau; e Alimentação alternativa de
juvenis de pirapitinga em viveiros escavados. A quantidade de aulas práticas realizadas pelo curso
Técnico e Recursos Pesqueiros na UEP foram 7, 9, 11 e, 23 nos anos 2016, 2017, 2018 e 2019
respectivamente. A quantidade de estagiários supervisionados do curso Técnico e Recursos
Pesqueiros na UEP foram 9, 12, 2, 7 nos anos 2016, 2017, 2018 e 2019 respectivamente. As
disciplinas da grade curricular do curso que mais realizam aulas práticas são: Limnologia,
Construções Aquícolas, Piscicultura I e II, e Produção Aquícola. As principais atividades realizadas
durante as aulas práticas foram: manutenção dos taludes, biometria de peixes, alimentação, calagem
e adubação, análise da qualidade da agua e reprodução induzida de peixes, O docente como
mediador tem papel significativo, é dele a missão de buscar alternativas viáveis para fortalecer o elo
ensino-aprendizagem como fonte integradora, participativa, aberta e compatível com as ações de
permanencia e êxito. A unidade de produção facilita o acesso a novos conhecimentos, desperta
iniciativas e servem também de base para novas adaptações aos sistemas didáticos e pedagógicos,
capacita e desperta anseios para o desenvolvimento de pesquisas, transforma os fatores
complicados em algo mais acessível e sedimentado, transformando a teoria em prática.
Palavras-Chave: Aulas práticas, didática, discente e aprendizagem.
Apoio: NUPA Norte 1 e IFAM Campus Tabatinga.
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Litopenaeus vannamei ATTENUATED HISTOPATHOLOGICAL DAMAGE IN THE GILL
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ABSTRACT: The accumulation of nitrogenous compounds, such as ammonia, is one of the main
limiting factors in the rearing of aquatic organisms due to their toxicity, that can generate
physiological, oxidative and histopathological damages. The offering of antioxidants rich diets can
prevent and combat such damages, acting as a chemoprotectant. The Amazonian fruit Euterpe
oleracea, known popularly as “açaí”, has in its composition large amounts of phenolic compounds
that confer to this fruit an exceptional antioxidant capacity. Because of this, the inclusion of açaí in
L. vannamei diet should increase the resilience of these animals to cope with ammonia toxicity. In
this context, the objective of this study was to evaluate the histopathogical effects of ammonia on L.
vannamei fed with a diet containing lyophilized açaí. The shrimps were fed two experimental diets:
control (without açaí) and with 10% (W/W) of açaí inclusion, for 35 days. Afterward, the organisms
with a mean weight of 3.87 ± 0.23 g were exposed at four sub-lethal concentrations of ammonia
(0.01-control; 0.26; 0.48; and 0.91 mg NH3-N L-1) in triplicate for 96 h. Five shrimps were collected
per treatment, totaling 40 shrimps, anesthetized with ice and the gills and hepatopancreas was
collected, fixed in Davidson's solution for 24 hours, later transferred to 70% alcohol. The samples
were processed in LUPE PT 05 automatic processor and included in Paraplast. The blocks were
sectioned at a thickness 5 μm using a LUPETEC MRPO3 microtome and the slices stained with
hematoxylin-eosin. Histological slides were observed with a Zeis Primo Star microscope. For the
analysis of histological changes in the hepatopancreas were measured 30 fields per slide. In gills,
were analyzed 30 lamellae per slide, where hyperplasias (based on the longitudinal distance from
the base of each lamella) were measured in μm. Data were submitted to a mixed model analysis of
variance (ANOVA), followed by the Newman-Keuls test (p<0.05) to detect differences between
treatments. In the gills lamellae, hyperplasias were observed. The shrimps fed with control diet
exposed to 0.26, 0.48 and 0.91 mg NH3-N L-1 presented a higher incidence of hyperplasia, being
different from the control treatment (p<0.05). Opposite to these results, in shrimps fed with açaí
diet, the control treatment differed only from the higher concentration of ammonia (0.91 mg NH3-N
L-1) (p<0.05). When comparing both diets, the inclusion of açaí was effective in reducing the effects
of ammonia, reducing the hyperplasias in all ammonia concentrations (p<0.05). At the
concentration of 0.26 mg NH3-N L-1, shrimps fed with açaí presented a decrease in hepatopancreas
necrosis, concomitant with the decrease in hemocyte infiltrations, when compared to control diet in
this same concentration (p<0.05). Therefore, it is concluded that açaí mitigated ammonia-induced
histopathological changes, attenuated the damage in gill and hepatopancreas of shrimp L. vannamei,
being feasible its use as a chemoprotectant agent.
Key words: bioactive compounds; functional foods; histology; nitrogen compounds.
Apoio: FURG; CAPES; PPGAqui-FURG; LIPOA-FURG; BIFOA-FURG.
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ECOLOGIA ALIMENTAR DO Acanthocybium solandri (CUVIER, 1832) CAPTURADO NO
ARQUIPÉLAGO DE FERNANDO DE NORONHA, ATLANTICO EQUATORIAL, BRASIL
Karla Mirella Martins¹*; Tatiana Beltrão²; Flávia Fredóu³; Teodoro Vaske-Jr.; Paulo
Travassos.
¹karlamirellamartins@gmail.com. Mestranda em Recursos Pesqueiros e Aquicultura (LEMAR/UFRPE).
²tatiana.beltrao.ac@hotmail.com. Mestre em Recursos Pesqueiros e Aquicultura (LEMAR/UFRPE).
³flavialucena@hotmail.com. Professor Titular da UFRPE (BIOIMPACT/UFRPE). teovaske@gmail.com. Professor
Assistente da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). pautrax@gmail.com. Professor
Associado DEPAq/UFRPE. Coordenador do Laboratório de Ecologia Marinha (LEMAR/UFRPE).

RESUMO: A Cavala-impingem (Acanthocybium solandri) membro da família Scombridae, é uma
espécie pelágica comumente distribuída em águas tropicais e subtropicais dos oceanos Atlântico,
Pacífico e Índico, incluindo o mar do Caribe e Golfo do México. No Brasil ocorrem ao longo de
todo litoral, e são particularmente encontrados próximos a montes submarinos e ilhas oceânicas
como Fernando de Noronha (AFN) e o Arquipélago de São Pedro e São Paulo (ASPSP), sendo uma
das espécies alvo capturadas pelas frotas pesqueiras artesanais que operam nestas regiões, e como
bycatch nas pescarias de espinhel. Ainda que existam diversos estudos acerca dos aspectos
bioecológicos da cavala em diferentes lugares do mundo, nota-se uma lacuna quanto ao
conhecimento dos seus hábitos alimentares especialmente em regiões insulares. O presente trabalho
teve o objetivo de aprofundar a atividade alimentar desta espécie, baseado na análise do conteúdo
estomacal (ACE). A sua alimentação foi examinada observando aspectos de composição da dieta,
analisando o conteúdo estomacal de 46 indivíduos capturados com vara e molinete (corrico), em
áreas de pesca no entorno do AFN no período de julho/2018 a maio/2019. As coletas foram
realizadas durante cruzeiros de uma semana, em que observadores de bordo acompanhavam a
pescaria, obtendo informações como data e hora local, espécie, nome da embarcação e artes de
pesca usadas, posição geográfica (latitude e longitude), código amostral; bem como registros dos
dados biométricos dos indivíduos capturados destacando-se o comprimento total (cm), peso total
(kg) e sexo sempre que possível, bem como o recolhimento do material biológico. No
processamento em laboratório, foi atribuído visualmente aos estômagos níveis de preenchimento de
acordo com o Grau de Repleção (escala de 0 a IV), onde observou-se que dos 46 estômagos de A.
solandri examinados 15 estavam vazios (Grau 0), 21 tinham 25% do estômago preenchido (I), 2
englobavam 50% (II), e os graus III (75%) e IV (100%) apresentaram 4 estômagos preenchidos
nestas proporções respectivamente. O grau de importância de cada item alimentar foi avaliado de
acordo com o Índice de Importância Relativa (IRI), que combina as porcentagens em número, peso
e frequência de ocorrência (%N, %P, %FO). Até o momento foram observados 10 diferentes itens
alimentares que de acordo com o IRI, o grupo taxonômico mais significativo foram os teleósteos
(%FO=65.48%) com notoriedade as famílias Diodontidae e Exocoetidae abundantes em N (N=26 e
N=18) e %FO (13.79 e 17.24) nesta ordem, e exemplares de Oxyporhamphus micropterus (N=27)
igualmente relevantes. Os cefalópodes Teuthidae, Ornitotheuthis antillarum (N=8; %FO=6.89%) e
Ommastrephes bartramii (%FO=10.34%) também obtiveram destaque na dieta. Apenas um
exemplar de crustáceo foi contabilizado (%FO=3.44%) na dieta da cavala. Foi possível observar
que a cavala-impingem apresentou um espectro alimentar variado, com tendência para alimentação
ictiófaga. Nossos resultados expõem a importância de identificar a atividade alimentar da espécie,
buscando entender os mecanismos de transferência de energia na região, com vistas a traçar
estratégias de manejo e conservação da espécie.
Palavras-chave: Alimentação; Predador; Conservação; Ilha oceânica.
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ANÁLISE ECONÔMICA DE UM EMPREENDIMENTO DE OSTREICULTURA EM
MESAS FIXAS NO LITORAL AMAZÔNICO, ESTADO DO PARÁ, BRASIL
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1

RESUMO: O Brasil é considerado o segundo maior produtor de moluscos bivalves da América
Latina, apresentando um crescimento significativo desta atividade devido à ascendência do setor
aquícola em nível nacional nas últimas décadas. No cenário nacional, Santa Catarina desponta como
estado com produção mais significativa de moluscos bivalves segundo IBGE 2017 com ênfase na
criação da ostra japonesa Crassostrea gigas (Thunberg, 1793). Nas regiões Norte e Nordeste a
atividade está embasada na criação da ostra do mangue Crassostrea gasar (Adanson, 1757) e que
dispõem de um alto potencial para alavancar o desenvolvimento da atividade. A espécie apresenta
características zootécnicas e adaptações favoráveis ao desenvolvimento capaz de aumentar a sua
produção evidenciando a capacidade de geração de renda aos produtores. O empreendimento com
produção mais significativa na região Norte é o da Associação de Agricultores e Aquicultores de
Nova Olinda (AGROMAR) que apresenta estruturas flutuantes e mesas fixas no processo
produtivo. Dessa forma, o trabalho objetivou analisar economicamente um empreendimento de
ostreicultura em estruturas de mesas fixas na AGROMAR, bem como os custos de produção e sua
rentabilidade no litoral amazônico brasileiro capazes de balizar os produtores nas suas tomadas de
decisões, gestão e futuros investimentos no setor. A análise dos dados foi realizada durante o
período de maio a Setembro, o custo de produção foi avaliado pela metodologia do custo
operacional e indicadores de eficiência econômica foram adotados para estimar a rentabilidade do
empreendimento enquanto negócio. A taxa de mortalidade foi padronizada em 30% e o preço de
venda da dúzia no tamanho médio em R$ 10,00. O valor do investimento inicial foi estimado em R$
14.282,50, evidenciando as mesas de madeira, os travesseiros de terminação de 21 mm e a
embarcação como itens mais significativos, o custo operacional efetivo em R$ 9.965,00,
apresentando as sementes de ostras, a vigilância e a mão de obra como itens mais relevantes, e o
custo operacional total por dúzia em R$ 4,82. A receita bruta foi estimada em R$ 27.330 e o lucro
operacional anual em R$ 14.151,37. Obtiveram-se taxa interna de retorno de 106%, valor presente
líquido de R$ 96.043,07 e período de retorno do capital de 11 meses. O projeto foi elaborado com
um horizonte de retorno em 10 anos. Conclui-se que o empreendimento em mesas fixas apresentou
indicadores de viabilidade e rentabilidade econômica viáveis e que o investimento no setor
acarretaria em retornos significativos capazes de atender as expectativas econômicas de renda do
produtor.

Palavras-chave: Aquicultura, Crassostrea gasar, Malacocultura, Rentabilidade, Custo de
Produção.
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A PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NO MANEJO DO PIRARUCU Arapaima gigas
(SCHIZ, IN CUVIER, 1822) REALIZADO NA ILHA DA PACIÊNCIA – IRANDUBA –
AMAZONAS.
Gleiciely Almeida Cabral1*; Marcela Juliana de Albuquerque Silva2; Flávia Kelly SiqueiraSouza3
1

gleiciely.cabral17@gmail.com. Graduanda em Engenharia de Pesca/ UFAM. 2marcelinha_juli@yahoo.com. Mestre em
Ciências Pesqueiras nos Trópicos PPG CIPET/UFAM. 3flakel.souza@gmail.com. Dra. em Ciências Pesqueiras nos
Trópicos/ UFAM.

Nos últimos anos as atividades de manejo de recursos pesqueiros, como a do pirarucu
(Arapaima gigas) desenvolvidas em vários locais da Amazônia, tem como particularidade a
participação das mulheres em todo o processo de construção do projeto de manejo de pesca. Neste
contexto, este trabalho teve como objetivo acompanhar o primeiro ano (2018) da entrada das
mulheres no manejo de pirarucu da comunidade Nossa Senhora de Fátima – Ilha da Paciência,
Município de Iranduba, Amazonas. A trabalho utilizou a pesquisa de campo (observação
participante), revisão bibliográfica e a realização de entrevistas diretas e semi-estruturadas que
disponibilizaram as informações de como as mulheres atuaram no manejo do primeiro ano de
ingresso. Os dados coletados foram tabulados e analisados através de estatística descritiva. De 20
pescadores que participam do grupo de manejo da Ilha da Paciência, cinco são mulheres e todas
foram entrevistadas. Apresentaram uma faixa etária de 36 a 62 anos, todas com ensino médio
incompleto. As manejadoras da ilha praticamente participam de todas as fases do manejo, inclusive
das capacitações que antes mesmo de estarem formalmente no grupo já participavam. Uma
diferença de outros locais de manejo é quanto a participação das mulheres na coordenação, que na
ilha ainda não acontece devido ao pouco tempo de ingresso. As mulheres do manejo são muito
atuantes na pesca artesanal para consumo e nos projetos de pesca manejada dos quais participam.
No decorrer das observações realizadas e das entrevistas, pode-se concluir a importância da entrada
das mulheres que participam do manejo do pirarucu na Ilha da Paciência, pois trata-se de um grupo
pequeno, mas bastante engajado e próspero. No entanto, esse grupo de mulheres mesmo tendo
ingressado há pouco tempo no manejo, merece destaque pelo grau de envolvimento e participação
nas atividades, e pode servir de exemplo para outras mulheres que queiram participar e contribuir
com planos de manejo existentes na região.
RESUMO:

Palavras-chave: Mulheres; Pesca manejada; Amazonas.
ABSTRAT: In recent years, fishery resource management activities, such as pirarucu (Arapaima
gigas) have developed in various places in the Amazon. These projects have drawn unique
participation from women throughout the process from construction of fisheries to entire
management programs. This project aimed, in the first year (2018), to place women in the pirarucu
management of the Nossa Senhora de Fátima community - Ilha da Paciência, Iranduba
Municipality, Amazonas. The work used field research (participant observation), literature review,
and direct and semi-structured interviews that provided information on how women performed
during the year following admission. The collected data was tabulated and analyzed using
descriptive statistics. Of 20 fishermen participating in the Ilha da Paciência management group, five
were women and all were interviewed. The group had an age range of 36 to 62 years old and none
had completed high school. Island managers participated in practically all phases of management,
including training before formally entering the group. One difference from other management sites
was the women's participation in coordination. This was not possible on the island due to the short
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time since entry. The women working in management were very active in artisanal fishing for
consumption and in managed fishing projects in which they participated. From observations and
interviews, it can be concluded that women’s participation in the management of pirarucu at Ilha da
Patiencia was key to the small group’s success as evidenced by their engagement and prosperity.
Although this group of women only recently entered management, their degree of involvement and
participation can serve as an example for other women who want to participate and contribute to
existing management plans in the region.
Key words: Women; Managed Fishing; Amazonas.

1- INTRODUÇÃO
A intensa pescaria realizada na década de 70 na região amazônica, culminou
na depleção de alguns estoques pesqueiros (ISAAC e BARTHEM, 1995), a exemplo do pirarucu
Arapaima gigas (Schiz, in Cuvier, 1822). Como forma de remediar a situação e permitir a
recuperação da população foi implantado em algumas regiões o manejo da espécie, como sendo um
tipo de planejamento que visa promover o desenvolvimento econômico, associado a preservação
dos recursos aquáticos e florestais, estimulando o desenvolvimento local (BENATTI et al., 2003).
De forma a legalizar a exploração da espécie, que é um recurso muito importante como
atividade de renda de pescadores ribeirinhos, o IBAMA autorizou na década de 90, a
comercialização da espécie proveniente de áreas de manejo, proporcionando um comércio legal da
espécie na região (QUEIROZ e SARDINHA, 1999; AMARAL et al. 2011). A partir de 2014 o
modelo de manejo foi legalizado no Amazonas (CASTELO et al., 2013), a partir do exemplo da
Reserva de Desenvolvimento Sustentável – RDS Mamirauá, permitindo a explotação controlada da
espécie e incrementando renda e melhoria de vida aos pescadores envolvidos com a atividade
(SILVA et al., 2013)
Tradicionalmente, a atividade de pesca é constituída de homens, pescadores, que tem
participação mantida por membros de uma mesma família ao longo de gerações. A introdução de
mulheres nesta modalidade ocorreu de forma indireta a partir de sua contribuição em ações como
beneficiamento do pescado, reparo nos apetrechos de pesca (MARTINS e ALVIN, 2016), ou no
preparo das refeições para os maridos/filhos/parentes que iam para os lagos e rios realizar as
pescarias. Porém, em algumas localidades, sua contribuição é ainda vista de forma invisível, sem
formalidade quanto a sua participação, sendo atribuída a funções que desvalorizam seu trabalho.
A participação das mulheres em áreas da RDS Amanã e Mamirauá no Amazonas, tem se
revelado uma experiência muito positiva, uma vez que elas têm participado de todo o processo de
construção do manejo (AMARAL et al., 2011; ALENCAR, 2013). Contudo, ainda é incipiente o
conhecimento acerca da forma de participação e contribuição das mulheres nas diferentes etapas e
atividades que envolvem o manejo pesqueiro, assim como é desconhecido a condução dos seus
esforços profissionais (no manejo) e pessoais (enquanto mães e esposas), no intuito de dar
notoriedade a sua função enquanto participante importante nesta modalidade e autovalorização do
papel da mulher no manejo pesqueiro e no sucesso da comunidade.
A participação das mulheres em projetos de gestão de recursos naturais ganhou visibilidade
no Brasil, no período que precede a realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), a ECO-92, realizada no Rio de Janeiro. A inclusão da
temática de gênero e meio ambiente na nova legislação ambiental brasileira reforçou a necessidade
de os projetos de gestão de recursos naturais garantirem a participação das mulheres que residem
em comunidades situadas em Unidades de Conservação ambiental, como as RDS (SNUC, 2006).
Nos últimos anos as atividades de manejo de recursos pesqueiros, como do pirarucu
(Arapaima Gigas) desenvolvidas em várias áreas da RDS Mamirauá (AMARAL et al., 2011), tem
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como particularidade a participação das mulheres em todo o processo de construção do projeto de
manejo de pesca (ALENCAR, 2012). Porém, ainda não é possível obter uma visão abrangente de
como ocorre esta participação, o que significa em termos de geração de renda, e qual sua
importância para a melhoria da qualidade de vida de sua família. Sendo assim, este trabalho visa
realizar o histórico da entrada das mulheres da comunidade de Nossa Senhora de Fátima/Ilha da
Paciência nas ações de manejo do pirarucu.
2 - MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Área de estudo
O estudo foi conduzido na comunidade Nossa Senhora de Fátima, localizada na ilha da
Paciência município de Iranduba – Amazonas, onde existe um acordo de pesca que normatiza o
manejo do pirarucu Arapaima gigas (Schiz, em Cuvier, 1822) na região do baixo rio Solimões
(Figura 1).

Figura 1 - Localização da comunidade N. Sra. de Fátima onde há o manejo do pirarucu, município de Iranduba, região
do baixo rio Solimões.

2.2 Coleta e análise de dados
Para a caracterização do perfil socioeconômico das mulheres foi aplicado um questionário
semi-estruturado, com perguntas abertas e fechadas em um linguajar informal para que elas se
sentissem mais à vontade em responder as perguntas. O formulário abordou questões
socioeconômicas, caracterizando o perfil das entrevistadas (ex. idade, escolaridade, naturalidade), e
a atividade de pesca (ex: tempo de experiência na pesca, tipo de pesca, tipo de embarcação).
Também foram conduzidas perguntas que permitiram conhecer as habilidades das mulheres
nas atividades que envolvem o manejo pesqueiro do pirarucu (se sabem pescar, já participaram da
pescaria do pirarucu, possuem conhecimento sobre evisceração da espécie, entre outros). Como elas
se organizaram nas atividades no primeiro ano de trabalho delas no manejo (Figura 2).
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Figura 2 - Aplicação dos questionários com as cinco manejadoras da Ilha da Paciência. Foto: Matheus Maia.

Os resultados gerados foram tabulados em planilhas no programa (Office Excel) e avaliados
a partir de estatística descritiva para conduzir a análise de dados quantitativos e qualitativos
provenientes das perguntas elaboradas. O questionário foi aplicado no mês de julho, a entrevista
aconteceu individualmente em suas residências para que elas não fossem induzidas uma pelas
outras, caso fosse aplicado no coletivo. Sendo assim, foi possível obter todos os dados necessários
para a realização final do IC. Esse projeto fez parte de um projeto maior com número da aprovação
do comitê pelo N. 56216316.0.0000.5020.
3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO
Perfil sócio econômico das mulheres
No manejo do pirarucu da ilha da Paciência participam um total de 20 pescadores, dos quais
cinco são mulheres. Elas possuem faixa etária entre 36 e 62 anos, com uma média de 44 anos.
Todas as pescadoras possuem o ensino médio incompleto, são casadas e com filhos (Figura 3).
Moram entre 3 a 6 pessoas em suas residências. Em relação a religião, 80% das pescadoras são da
religião evangélica e 20% são católicas. Sendo assim, mesmo com religiões diferentes a entrada no
manejo não foi um obstáculo para a realização de atividades.
Adriana Abreu (2015) destacou em seu trabalho a faixa etária entre 18 e 57 anos das
mulheres do manejo da localidade São Francisco do Boia na RDS Mamirauá, ou seja,
aproximadamente a faixa etária das mulheres da Ilha da Paciência, levando em consideração que
nessa localidade há um grupo maior de mulheres. O perfil socioeconômico dessas mulheres é muito
similar com as manejadoras da Ilha.
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Figura 3 – Famílias das manejadoras da Ilha da Paciência. 3A e 3C as manejadoras estão acompanhadas de seus filhos
e esposo. 3B e 3D elas estão acompanhadas somente com os filhos, pois no momento das entrevistas eles não estavam
presentes. Foto: Gleiciely Cabral.

A maioria dessas pescadoras não realizam trabalho remunerado fora da atividade de pesca.
Elas dependem da produção do pescado do pirarucu, agricultura, artesanato, criação de animais e
dos programas de governo federal (Bolsa Família) e aposentadoria. Sendo assim, somando as outras
atividades mencionadas anteriormente podemos considerar aproximadamente, para a composição da
renda familiar: um salário mínimo ou menor que um salário mínimo. Quanto a renda da família
mensalmente, elas mencionaram que a pesca do pirarucu é apenas para complemento, porém no ano
de 2018 não foi possível elas obterem renda da atividade porque não houve a comercialização do
pirarucu.
Das cincos pescadoras avaliadas, apenas uma possui outra atividade que lhe oferece uma
renda de um salário mínimo (trabalha no Sindicato de Iranduba, agricultura rural) e o esposo sendo
funcionário público do município agrega valor a renda do casal, que chega a ser mais de um salário
mínimo (Figura 4).

Figura 4 - Renda mensal das famílias das mulheres que participam do manejo do pirarucu da Ilha da Paciência.

Em outros locais assim como na comunidade São Francisco do Boia na RDS Mamirauá as
pescadoras do manejo, além de receberem Bolsa Família (programa do governo federal), recebem
Bolsa Floresta (estadual) e Seguro Defeso por serem associadas na Colônia de Pescadores
(MIRANDA, 2015).
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Fases do manejo pesqueiro em que as mulheres da Ilha da Paciência participam
A comunidade Nossa Senhora de Fátima conta com a associação de moradores Bebé Amaro,
onde todas as mulheres do manejo estão associadas, como também algumas fazem parte da
coordenação, com os respectivos cargos: tesoureira e fiscal. Também podendo se inserir
futuramente na coordenação do manejo.
As pescadoras da Ilha da Paciência relataram o que as levou a fazer parte do manejo junto
com os pescadores:
1. “Devido ao incentivo da pesca, a querer pegar o peixe grande e aprender a fazer mais
coisas” Pescadora, 42 anos.
2. “Curiosidade no início, acabei gostando. Incentivo do seu Ivan (Líder) a participar do
manejo” Pescadora, 42 anos.
3. “Conhecimento” Pescadora, 38 anos.
4. “Acompanhei os colegas e acabei gostando” Pescadora, 36 anos.
5. “Através da Marcela que incentivou as mulher a entrar. Convenceu os homens e acabei
gostando” Pescadora, 62 anos.
As mulheres da Ilha da Paciência sempre participaram indiretamente do manejo,
acompanhando as reuniões para a construção do acordo de pesca, no qual permitiu o manejo do
pirarucu. Observavam como os pescadores realizavam as atividades do manejo em uma tentativa de
participação das respectivas atividades.
Ainda, que de forma bastante recente, a entrada mulheres no manejo do pirarucu foi
considerada uma grande conquista por parte delas, uma vez que já haviam expressado o interesse
em algumas reuniões em que a equipe participou, mas precisavam da concordância pelos
pescadores do manejo. No ano de 2018 os pescadores concordaram com a entrada das mulheres,
processo este que é formal e regulamentado na comunidade.
É sabido que o manejo tem várias etapas, por isso é muito importante a participação dos
manejadores e manejadoras não apenas na contagem e pesca, mas em todo processo. Se tratando de
um grupo pequeno, a partir da entrada das mulheres no manejo as atividades ficaram melhor
distribuídas, sendo possível sua participação nas seguintes etapas: vigilância, contagem, pesca,
evisceração, monitoramento, comercialização, reuniões (Figura 5).

Figura 5 – Atividades em que as mulheres realizam no manejo.
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Das atividades que ocorreram na comunidade da Ilha da Paciência, relacionada ao manejo
pesqueiro e que foi possível de acompanhar a participação das mulheres, destaca-se:

Figura 6 - Reunião para organização das atividades do manejo; sobre o revisão do acordo de pesca e; para elaboração
do regimento interno da comunidade. Nas duas atividades foi formalizado a entrada das mulheres no manejo do
pirarucu na Ilha da Paciência e Ilha do Jacurutu.

Figura 7 - Participação das mulheres na atividade de contagem do pirarucu. 7A Preparativo da equipe para ir aos lagos
realizar a contagem; 7B Reconhecendo o procedimento de contagem do pirarucu que é realizando sempre no 2 semestre
do ano.
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Figura 8 – Entrega de certificados para os manejadores do curso de contagem de pirarucu na Ilha da Paciência, com a
participação das mulheres.

Figura 9 – Uma das monitoras do manejo de pirarucu da Ilha da Paciência.
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4 - CONCLUSÃO
As mulheres que participam do manejo do pirarucu na Ilha da Paciência encontram-se
atualmente em um número pequeno, de apenas cinco manejadoras. No entanto, esse grupo mesmo
tendo ingressado há pouco tempo, já é reconhecido por seu destaque e alto nível de participação das
atividades, pois foi mencionado a contribuição em sete atividades, das quais a pesca é uma delas.
Outro destaque percebido é que as mulheres do manejo já são tomadoras de decisão.
Como forma de fortalecer o grupo e agregar conhecimento, as manejadoras também tem
participado das capacitações que são oferecidas na comunidade, e poderão contribuir com mais
qualidade e eficiência nas atividades do manejo. Assim como podem ganhar notoriedade pelo
trabalho desenvolvido em uma atividade tradicionalmente masculina como a pescaria, e podem
servir de exemplo para outras mulheres que queiram ingressar em áreas de manejo na região Norte.
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Onde estão os egressos dos Cursos Técnicos do Eixo Tecnológico Recursos
Naturais do IFAM-Campus Parintins?
Iago Pantoja de Azevedo1; Norberto Góes Junior2; Wanderley Mendonça de Souza3; Kildery
Alex Freitas Serrão4; Ana Carolina Souza Sampaio Nakauth5
ana.nakauth@ifam.edu.br; 1 a 3 Discentes do Curso Técnico em Meio Ambiente/IFAM-Campus
Parintins;4 Engenheiro Florestal/IFAM-Campus Parintins; 5Engenheira de Pesca/IFAM- Campus
Parintins.

RESUMO: O acompanhamento e avaliação do êxito profissional de egressos é um forte indicador
de qualidade de ensino. Egressos se constituem em importantes elos entre a sociedade e a
instituição, e as pesquisa nesta área consistem em fontes potenciais de informação. Este trabalho foi
realizado com o objetivo de analisar a inserção dos egressos dos anos 2010 a 2016, provenientes
dos cursos Técnicos do Eixo Tecnológico em Recursos Naturais (Recursos Pesqueiros, Meio
Ambiente e Agropecuária) no mercado de trabalho. Para isso, utilizou-se como fontes de dados os
registros acadêmicos, complementados por pesquisas de campo (entrevistas). As entrevistas foram
realizadas pessoalmente, por correio eletrônico ou por telefone. Os dados tabulados foram
analisados em categorias correspondentes aos subtemas investigados. As informações apresentadas
a seguir, referem-se às informações sobre os egressos dos Cursos do Eixo Tecnológico Recursos
Naturais do IFAM-Campus Parintins/AM, relativas às questões socioeconômicas e avaliação do
curso técnico realizado pelos egressos. A partir das entrevistas realizadas com 52,83% da amostra
(equivalente a 212 egressos) com discentes dos cursos relacionados, sendo 49% técnicos em meio
ambiente; 56% técnicos em agropecuária e 54% para os técnicos em Recursos Pesqueiros. Os dados
revelam que mais de 70% dos egressos de todos os cursos não possuem renda, ou seja, estão
desempregados. Entre os que estão empregados, a renda prevalece entre 1 a 4 salários mínimos. A
maioria dos egressos corresponde ao gênero feminino, e a situação de moradia prevalecente é
conjunta com pais ou parentes. A maioria dos egressos em todos os cursos nunca recebeu nenhuma
proposta de trabalho na área de formação. No que se refere à satisfação com o curso mais de 80%
em todos os cursos os avaliam entre bom e ótimo. Em relação a verticalização da formação, 35%
dos egressos do curso técnico Meio Ambiente; 64% de Recursos Pesqueiros e 42% de agropecuária
manifestam interesse em continuar os estudos na área de formação. A troca de endereço e telefone
dos egressos, e a desatualização do banco de dados sistema de gerenciamento de registro acadêmico
dificultaram a coleta de dados principalmente nos casos em que estes retornam à cidade de origem
ou estão continuando a formação em outra cidade. Ainda são escassas oportunidades profissionais
que possibilitem vinculo assalariado para os egressos dos cursos técnicos em recursos naturais.
Deve ser estimulado o empreendedorismo, bem como a aproximação com as organizações públicoprivadas para oportunização e valorização aos profissionais dessa área.

Palavras-chave: egressos, mercado, curso técnico.
Apoio: IFAM-Campus Parintins, pelo apoio à participação no evento;
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VIABILIDADE ECONÔMICA DO CULTIVO DE TILÁPIA DO NILO (Oreochromis
niloticus) EM TANQUES-REDE
Allyne Elins Moreira da Silva1*; Priscilla Celes Maciel de Lima2; Danielle Alves da Silva3;
Tatiana Brandão Alves da Costa4; Luis Otavio Brito da Silva5
1

allyneelins@hotmail.com. Engenheira de Pesca/UFRPE; ²priscillacelesm@gmail.com. Mestre em Recursos Pesqueiros
e Aquicultura/ UFRPE; 3dalvesdasilva@my.uri.edu. Engenheira de Pesca/ UFRPE; 4tatiana.beltrao.ac@hotmail.com.
Mestre em Recursos Pesqueiros e Aquicultura/ UFRPE; 5engpescalo@hotmail.com. Professor Doutor/ UFRPE

RESUMO: A criação de tilápias em gaiolas ou tanques-rede é um sistema intensivo que
contribuem o desenvolvimento da tilapicultura. Dentro as vantagens deste cultivo podemos destacar
o manejo reduzido, a capacidade de intensificar a produção, facilidade em movimentação e
realocação dos animais, além da alta dependência da quantidade de trabalhadores. Diante deste
cenário, a avaliação a cerca do retorno financeiro no curto e longo prazo, bem como os seus índices
econômicos faz-se necessário para esta atividade que contém diversos benefícios ao produtor.
Sendo assim, objetivou-se com o estudo analisar a viabilidade econômica da implantação de um
empreendimento com 3 hectare de lâmina de água, utilizando tanques-rede (6 m³)na região Zona da
Mata Norte em Pernambuco. O estudo de viabilidade foi composto para uma meta de produção 124
toneladas/anuais, contendo o valor de comercialização de R$ 7,50/kg (in natura) com peso médio
final de 1 kg. O investimento inicial para esse projeto é da ordem R$ R$ 217.446,20. Como
parâmetros para análise de viabilidade compreendemos a receita bruta de R$ 930.069,00, o custo
total (variável+fixo) de R$ 673.706,85, receita líquida de R$ 193.286,51, lucratividade de 20,26%,
produção de equilíbrio de 98.237,67 kg, o preço de equilíbrio de R$ 5,94, o valor presente líquido
(VPL) R$ 470.639,62, a taxa interna de retorno (TIR) 18%, a taxa mínima de atratividade (TMA)
8%, o prolabore 60.000/anual e o payback descontado 4,6 anos. Dessa forma, pode-se concluir
que a utilização de tanques-rede apresenta viabilidade econômica portando uma taxa mínima de
atratividade superior ao da poupança convencional, contudo o valor no mercado no peixe não
possui resiliência em relação ao preço, comprovado pelos resultados de lucratividade, viabilidade,
produção e preço de equilíbrio e prazo de retorno do investimento.
Palavras-chave: Investimento, sistema intensivo e índices de rentabilidade.
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EFEITO DA NÃO ABLAÇÃO NO PROCESSO DE REPRODUÇÃO DE FÊMEAS DE
Penaeus vannamei
Thiago Bastos Bezerra de Menezes1; Rommel Rocha de Sousa²; Hudson Makson Rocha
Lucena3; Rafael Lustosa Maciel4*; Maria da conceição Oliveira Freitas5; Francisco Hiran
Farias Costa6
1

thiagobastosmtb@hotmail.com. Mestre em Engenharia de Pesca/UFC. ²rommelpesca@gmail.com. Doutor em
Engenharia de Pesca/UFC. 3hudson@maris.com.br. Engenheiro de Pesca/UFC. 4maciel.rlm@hotmail.com. Professor
Doutor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas/IFAM. 581049550m@gmail.com.
Graduanda em Agronomia Universidade Federal do Amazonas. 6hiranfcosta@gmail.com. Professor Doutor do
Departamento de Engenharia de Pesca/UFC.

RESUMO: No Brasil, a reprodução do Penaeus vannamei é realizada em larviculturas especializadas.
Dividida em dois diferentes setores a larvicultura é composta pelas áreas de reprodução e larvicultura.
Na fase de reprodução muitas vezes são utilizados reprodutores que sofrem indução ao
amadurecimento sexual através da ablação ocular, entretanto, essa técnica pode apresentar uma série
de desvantagens, além da reprodução, outros processos fisiológicos e metabólicos também são
afetados pela retirada do pedúnculo ocular. O uso de fêmeas não abladas (FNA) tem atraído interesse
das larviculturas, pois apresentam vida mais longa do que fêmeas abladas (FA). O objetivo desse
estudo foi realizar uma análise comparativa do efeito da ablação e não ablação no processo de
reprodução de fêmeas de camarões da espécie P. vannamei. O presente estudo foi desenvolvido na
empresa CELM Aquicultura S.A. Os reprodutores utilizados foram obtidos a partir do setor de
formação de reprodutores da própria empresa. Foram utilizados machos e fêmeas de 33 e 39g. No
setor de quarentena os animais foram estocados em densidades de até 30 indivíduos/m³, onde
permaneceram durante 30 dias. As fêmeas que passaram pelo processo de ablação foram transferidas
para o setor de marturação e cópula após 15 dias. Foram utilizados os blocos 1 (FNA) e 2 (FA) no
setor de maturação e cópula, cada um com 7 tanques. Em cada tanque foram estocados 70 machos e
90 fêmeas. Constatada a presença de espermatóforos e do estágio de maturação gonadal, as fêmeas
eram transferidas para o setor de desova, esse setor é composto de 4 tanques de desova coletiva. Após
a desova, as fêmeas eram novamente transferidas para o setor de maturação e cópula. Por gravidade os
tanques de desova foram drenados para os carboys, onde os ovos foram lavados e posteriormente
levados para o setor de eclosão. No setor de eclosão, são utilizados 12 carboys de 1.000 L para a
eclosão dos ovos. Após a eclosão dos ovos as larvas foram transferidas para a sala de náuplios. Em
seguida os náuplios foram transferidos para o setor de larvicultura. Foram utilizados 8 tanques
retangulares de 25.000 L com uma densidade inicial de 250 N3/L. Foram verificados a taxa de
mortalidade (%), taxa de cópula diária (%), frequência de cópula (dia), frequência de desova (dia),
taxa de desova (%), taxa de eclosão (%), número de ovos/fêmea, número de náuplios/fêmea, onde o
grupo FNA apresentou valores superiores para frequência de cópula (16,5 ± 4,7), frequência de desova
(17,8 ± 4,8), taxa de desova (92,7 ± 5,3), taxa de eclosão (70,8 ± 2,7), número de ovos/fêmea (297.208
± 24.827ª) e número de náuplios/fêmea (210.625 ± 21.681). Contudo o grupo FA apresentou valores
superiores para a taxa de mortalidade (39,1) e taxa de cópula diária (11,7 ± 2,8). O presente estudo
demonstrou que o uso de FNA resulta em um desempenho reprodutivo similar ao procedimento que
faz uso da técnica de ablação. Adicionalmente, verificou-se que a não ablação em fêmeas não
compromete o desempenho zootécnico na fase larval.
Palavras-chave: Maricultura; Peneídeo; Laboratório.
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ABSTRACT: In Brazil, the production of post-larvae of Penaeus vannamei is carried out in
specialized hatcheries. Divided in two main phases, called reproduction and larviculture, the general
production process can be composed of maturation, copulation, spawning, hatching and larviculture
sectors. In the maturation phase, broodstock that have undergone induction of the process of
maturation through ocular ablation are usually used, however, this technique may present a number of
disadvantages. In addition to reproduction, other physiological and metabolic processes are also
affected by removal of the ocular peduncle. The use of non-ablated females (ANF) has attracted
interest from hatcheries, since they have a longer life than ablated females (AF). The objective of this
study is to perform a comparative analysis of the effect of ablation and non-ablation in the P.
vannamei reproduction process. The present study was developed in the company CELM Aquicultura
S.A. The reproducers used were obtained from the breeding sector of the company itself. Males and
females of 33 and 39g were used. In the quarantine sector the animals were stored at densities of up to
30 individuals / m³, where they remained for 30 days. The females that underwent the ablation process
were transferred to the maturation and copulation sector after 15 days. Blocks 1 (FNA) and 2 (FA)
were used in the maturation and copulation sector, each with 7 tanks. In each tank 70 males and 90
females were stored. Verified the presence of spermatophores in the female’s teclic and the stage of
gonadal maturation, those were transferred to the spawning sector, being this sector composed of 4
tanks of collective spawning. After spawning, the females were again transferred to the maturation
and copulation sector. The spawning tanks were drained by gravity to the carboys where the eggs were
washed and later taken to the hatching sector. In the hatching sector, 12 carboys of 1,000 L are used
for egg hatching. After the egg’s hatching the larvae were transferred to the nauplii room. Then the
nauplii were transferred to the larviculture sector, where they remained until reaching commercial
stage. Eight rectangular tanks 25,000 L with an initial density of 250 N3 / L were used. The following
were verified the mortality rate (%), daily copulation rate (%), frequency of copulation (day),
spawning frequency (day), spawning rate (%), hatching rate number of nauplii/female, where the FNA
group presented higher values for the frequency of copulation (16.5 ± 4.7), spawning frequency (17.8
± 4.8), spawning rate (92.7 ± 5.3), hatch rate (70.8 ± 2.7), number of eggs/female (297.208 ± 24.827ª)
and number of nauplii/female (210,625 ± 21,681). However, the FA group presented higher values for
the mortality rate (39.1) and daily copulation rate (11.7 ± 2.8). The present study demonstrated that
the use of FNA results in a reproductive performance similar to the procedure that makes use of the
ablation technique. In addition, it was verified that the non-ablation in females does not compromise
the zootechnical performance in the larval phase.

Key words: Mariculture; Peneid; Hacthery.
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1- INTRODUÇÃO
A produção do camarão do Pacífico P. vannamei tem se destacado no mundo devido as
qualidades zootécnicas favoráveis ao seu cultivo, tendo destaque o seu crescimento rápido,
rusticidade e conversão alimentar eficiente (BARBIERI JUNIOR e OSTRENSKY NETO, 2002).
O P. vannamei é uma espécie oriunda da costa oriental do Oceano Pacífico, distribuindo-se
desde a região litorânea de Sonora no México até a região norte do Peru, em Tumbes. Assim como
os demais camarões peneídeos, o P. vannamei tem a capacidade de metabolizar diferentes classes
alimentícias, alimentando-se de fito e de zooplâncton nos estágios larvais e pós-larval. Essa espécie
é reconhecida como osmoreguladora, sendo considerada eurihalina, tolerando rápidas e amplas
flutuações na salinidade (COZER e ROSSI, 2016).
A grande capacidade dessa espécie se adaptar a diferentes tipos de ambientes fez com que
houvesse migrações dos cultivos de camarão das áreas litorâneas para o interior, em águas
oligohalinas. No Equador, os produtores perceberam que na época das chuvas os camarões
conseguiam não só sobreviver, como também tinham bom crescimento mesmo quando as
salinidades dos viveiros chegavam a zero. No México, as fazendas localizadas em regiões
interioranas, que cultivavam o camarão de água doce Macrobrachium rosenbergii, passaram a
cultivar com sucesso o P. vannamei. Esse fato ilustra a grande capacidade desse camarão realizar o
processo de osmorregulação (VALENÇA e MENDES, 2003).
O cultivo de camarões no mundo é baseado e caracterizado por três fases: reprodução,
larvicultura e engorda. Na fase de reprodução são utilizados reprodutores que sofrem indução ao
amadurecimento sexual através da extirpação unilateral do pedúnculo ocular, procedimento
chamado de ablação (ALFARO-MONTOYA et al., 2018).
Segundo Barbieri Junior e Ostrensky Neto (2002), a ablação ocular pode ser realizada por um
corte com uma lâmina no globo ocular da fêmea e em seguida retirando todo material interno do
olho, como também pode ser esmagada a base do pedúnculo com alicate ou realizando um corte
com uma tesoura na base do pedúnculo, esses métodos possuem respectivamente o nome de
enucleação, esmagamento ocular e extirpação.
A retirada do pedúnculo ocular da fêmea é o procedimento mais comum para induzir a
maturação sexual em laboratórios comerciais de camarões do gênero Penaeus. Entretanto, ocorrem
algumas mudanças fisiológicas após o procedimento da retirada do pedúnculo, uma delas é a
diminuição considerável do ciclo de muda do animal havendo uma redução de 7 dias entre fêmeas
abladas e não abladas (SAINZ-HERNÁNDE et al., 2008).
Contudo, é sabido que o processo de ablação gera alguns incômodos para os animais. Taylor
et al. (2004) verificaram mudanças comportamentais após o processo de ablação, constatando que
as fêmeas passam por um período sem se alimentar, como também apresentam natação errática
girando e colidindo com as paredes do tanque indicando grande estresse. Após o processo de
ablação ocorre uma diminuição da atividade da fenoloxidase e na contagem total de hemócitos,
indicando uma maior susceptibilidade aos patógenos (SAINZ-HERNÁNDE et al., 2008). Maggioni
et al. (2004) constataram que há uma redução considerável na aglutinação da hemolinfa das fêmeas
após o procedimento de retirada do pedúnculo ocular que deve ocorrer devido ao estresse do
processo.
O uso de fêmeas não abladas (FNA) tem atraído interesse há algum tempo, especialmente
porque os membros das equipes técnicas que trabalham nas larviculturas tem relatado que FNAs
sob condições de maturação intensiva tem vida mais longa do que fêmeas abladas (FA) (FAO,
2003). Entretanto, a FNA sofre picos de maturação menos previsíveis e má sincronização de
desovas dificultando a elaboração de cronogramas de produção (PALACIOS et al., 1999).
Poucos estudos avaliaram a diferença da produtividade entre sistemas baseados em animais
ablados (FA) e animais não ablados (FNA). Chamberlain e Lawrence (1981) e Palacios et al. (1999)
avaliaram os parâmetros de acasalamento, desova, taxa de eclosão, taxa de mortalidade de fêmeas e
fecundidade de FA e FNA. Ambos os autores concluíram que a não ablação de fêmeas de P.
vannamei afeta o sucesso de acasalamento, taxa de eclosão dos ovos, taxa de mortalidade das
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fêmeas, número de ovos e náuplios por desova. O objetivo desse estudo é realizar uma análise
comparativa do efeito da ablação e não ablação no processo de reprodução de fêmeas de camarões
da espécie P.vannamei.
2- MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo foi desenvolvido na empresa CELM Aquicultura S.A., localizada na cidade
de Aracati, Ceará, Brasil. A larvicultura, uma das unidades produtivas da empresa, fica localizada
na praia da Lagoa do Mato, a 18 km da cidade de Aracati. O experimento foi realizado entre 1.o de
agosto e 29 de setembro de 2017, perfazendo um total de 60 dias.
Os reprodutores utilizados foram obtidos a partir do setor de formação de reprodutores da
própria empresa. Foram utilizados machos e fêmeas de 33 e 39g. No setor de quarentena os animais
foram estocados em densidades de até 30 indivíduos/m³, onde permaneceram durante 30 dias.
Previamente à entrada no setor de quarentena, os reprodutores foram submetidos a tratamento
profilático, através do uso de formalina 50 ppm durante 30 segundos, seguido de ampla renovação
da água da caixa de transporte, antes da transferência dos animais. As fêmeas que passaram pelo
processo de ablação foram transferidas para o setor de marturação e cópula após 15 dias.
O setor de maturação e cópula, também instalado em ambiente fechado, é composto por
possui 27 tanques circulares de 20 m³ (diâmetro de 5,00 m e altura de 1,00 m, sendo que o volume
útil é de 10 m³), com uma taxa de renovação diária da água de 100-200%, havendo também
procedimentos de sifonagem. Nesse ambiente, faz-se uso do fotoperíodo invertido com 14 horas na
presença de luz e 10 horas no escuro.
Os tanques de maturação e cópula são divididos em 4 blocos com 7 tanques cada um, sendo
que o bloco 01 compreende os tanques 01 ao 07, o bloco 02 do tanque 08 ao 14, o bloco 03 do
tanque 15 ao 21 e o bloco 04 compreende do 22 ao 27 (QUADRO 1).
Quadro 1 – Distribuição dos tanques do setor de maturação e
cópula da larvicultura da CELM Aquicultura S.A.

Bloco

Tanques nº

Bloco

Tanques nº

01

1
2
3
4
5
6
7

02

8
9
10
11
12
13
14

Bloco

Tanques nº

Bloco

Tanques nº

03

15
16
17
18
19
20
21

04

22
23
24
25
26
27

Foram utilizados os blocos 1 para fêmeas não abladas (FNA) e 2 para fêmeas abladas (FA) no
setor de maturação e cópula, cada um com 7 tanques. Em cada tanque foram estocados 70 machos e
90 fêmeas. Constatada a presença de espermatóforos e do estágio de maturação gonadal, as fêmeas
eram transferidas para o setor de desova, esse setor é composto de 4 tanques de desova coletiva.
Após a desova, as fêmeas eram novamente transferidas para o setor de maturação e cópula.
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Por gravidade os tanques de desova foram drenados para os carboys, onde os ovos foram lavados e
posteriormente levados para o setor de eclosão. No setor de eclosão, são utilizados 12 carboys de
1.000 L para a eclosão dos ovos.
Após a eclosão dos ovos as larvas foram transferidas para a sala de náuplios. Em seguida os
náuplios foram transferidos para o setor de larvicultura. Foram utilizados 8 tanques retangulares de
(25.000 L) com uma densidade inicial de 250 N3/L. Foram verificados os parâmetros relacionados
com a taxa de mortalidade (%), taxa de cópula diária (%), frequência de cópula (dia), frequência de
desova (dia), taxa de desova (%), taxa de eclosão (%), número de ovos/fêmea, número de
náuplios/fêmea.
Os dados foram expressos em valores de média e desvio padrão, com as diferenças estatísticas
avaliadas pelo teste t-student, onde para um nível de probabilidade p<0,05 foi considerado
estatísticamente significativo.

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Neste experimento, reprodutores de P. vannamei com peso médio de machos e fêmeas de 34,5
± 2,5 e 43,0 ± 3,0g, respectivamente, foram utilizados no setor de maturação e cópula, não havendo
diferença significativa (p>0,05) entre os tratamentos.
A performance reprodutiva das fêmeas não abladas (FNA) e abladas (FA) estão apresentados
na Tabela 01. Ao final do experimento, verificou-se diferença significativa (p<0,05) na taxa de
mortalidade entre FNA e FA. Desempenho similar foi encontrado por Zacarias et al. (2019) que
verificaram uma taxa de mortalidade diária de 1,3% e 2,3% para FNA e FA, respectivamente.
Tabela 01 - Desempenho reprodutivo diário de fêmeas não abladas (FNA) e fêmeas abladas (FA) de P.vannamei.

Tratamento

Variável
FNA

FA
a

b

Taxa de mortalidade (%)

28,5 ± 0,9

Taxa de cópula diária (%)

6,5 ± 1,7

Frequência de cópula (dia)

16,5 ± 4,7

Frequência de desova (dia)

17,8 ± 4,8

Taxa de desova (%)

92,7 ± 5,3

89,0 ± 3,8

Taxa de eclosão (%)

70,8 ± 2,7

69,0 ± 3,5

Número de ovos/fêmea

297.208 ± 24.827

Número de náuplios/fêmea

210.625 ± 21.681

Produção total de ovos

427.000.000a

705.000.000b

Produção total de náuplios

302.000.000a

486.900.000a

39,1 ± 0,3

a

11,7 ± 2,8
a

9,1 ± 2,3

a

b

10,2 ± 2,6

a
a

b

b

179.120 ± 32.466
124.028 ± 25.362

b
b

Fonte: Autor, 2019.
*Os valores representam as médias ± desvio padrão. Letras diferentes na mesma linha representam diferença estatística
significativa (p<0,05).

Similarmente, Santiago-Junior (1977) observou que fêmeas não-abladas de Penaeus monodom
apresentavam taxas de mortalidade de 61%, enquanto que para fêmeas abladas unilateralmente a
taxa foi de 73%, chegando a 100% de mortalidade para fêmeas abladas bilateralmente, num período
de 265 dias.
Santos e Pinheiro (2000), analisando a eficiência da técnica de ablação unilateral e bilateral do

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

6

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

pedúnculo ocular em fêmeas de Macrobrachium rosenbergii, constataram mortalidades de 40%
para fêmeas não abladas, enquanto que para fêmeas abladas unilateralmente e bilateralmente, os
valores foram 60% e 100%, respectivamente. Alfaro, Zúñiga e Komen (2004) evidenciaram em seu
estudo que fêmeas abladas de Litopenaeus stylirostris apresentaram taxa de mortalidade (67%)
superior a fêmeas que não passaram pelo mesmo processo cirúrgico (33%).
Segundo Maggioni (2002) a manipulação e o distúrbio fisiológico causados às fêmeas que são
submetidas ao processo de ablação, representam uma condição potencialmente estressante à saúde
desses animais. Essa lesão pode servir como uma porta de entrada para patógenos que podem
comprometer o bem-estar do animal e levá-lo amorte.
A ablação interfere no equilíbrio fisiológico, reduzindo a defesa imunológica e a eficiência
reprodutiva das fêmeas ao longo do tempo (DAS et al., 2015; PALACIOS et al., 1999;
TREERATTRAKOOL et al., 2014). A ablação encurta o processo de maturação gonadal das
fêmeas, reduzindo progressivamente os estoques de nutrientes, o que poderia explicar o aumento
progressivo da taxa de mortalidade diária (TREECE e FOX,1993).
A evolução da taxa de mortalidade durante o período experimental pode ser verificada na
Figura 01. Para os primeiros quinze dias, após a ablação, não houve diferença significativa (p>0,05)
da taxa de mortalidade diária entre FNA (0,7 ± 0,4) e FA (0.4±0,3). Entre o 15. o e o 30.o dia, o
comportamento foi similar ao verificado durante os primeiros 15 dias, com uma ligeira redução da
taxa de mortalidade diária para o grupo FNA (0,6 ± 0,4) contra um leve aumento para o grupo FA
(0,6 ± 0,3). Contudo, nos últimos 15 dias de avaliação, foi verificada uma diferença significativa
(p<0,05) entre os grupos, onde o grupo FA apresentou maior taxa de mortalidade diária (1,5 ± 0,8)
quando comparado com o grupo FNA (0,5 ± 0,4).

Frequência de Mortalidade diária(%)

Figura 01 - Variação da mortalidade diária (média ± DP) das fêmeas não abladas (FNA)
e fêmeas abladas (FA) de P. vannamei ao longo do período experimental.
3

b

2,5
2

a

a

1,5

a

a

1

FNA

a

FA

0,5
0
15

30
Dias

45

No experimento de larvicultura fase 1 não houve diferença significativa (p>0,05) no
desenvolvimento larval entre os tratamentos. Adicionalmente, os valores de sobrevivência e peso
final foram similares (TABELA 02). Esses resultados são semelhantes aos encontrados por Zacarias
et al. (2019) que acompanharam a larvicultura de náuplio (N5) até pós-larva (PL12-14), durante as
fases 1 e 2, em resposta ao teste de estresse salino, sobrevivência e peso final, não tendo sido
observado diferença significativa entre os tratamentos (FNA e FA).
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Tabela 02 - Desempenho zootécnico durante a larvicultura de P. vannamei, tendo como origem fêmeas não
abladas (FNA) e fêmeas abladas (FA).
Variável

Tratamento
FNA

FA

Sobrevivência (%)

58,4 ± 3,5

61,1 ± 4,6

Peso final (mg)

3,9 ± 0,3

3,8 ± 0,2

Os valores representam as médias ± desvio padrão. Letras diferentes na mesma linha representam diferença estatística
significativa (p<0,05).

4- CONCLUSÃO
Efetivamente, a empresa CELM Aquicultura S.A. tem sido a primeira empresa brasileira a
fazer uso de fêmeas não abladas de Penaeus vannamei para a produção de pós-larvas em escala
comercial no Brasil.
Esses resultados demostram que é possível a reprodução desses animais em cativeiro sem o
processo cirúrgico da retirada do complexo órgão X glândula do seio, proporcionando as
larviculturas um animal com maior vida reprodutiva e consequentemente a redução dos custos na
aquisição ou no desenvolvimento dos reprodutores, tendo em vista os valores elevados desses
animais.
Esses resultados são de fundamental importância para o setor produtivo, tendo em vista que a
grande maioria das larviculturas de P. vannamei ainda operamcom o processo de retirada unilateral
do pedúnculo ocular de fêmeas, o que compromete os últimos conceitos de bem-estar animal.
Adicionalmente, verificou-se que o uso da técnica de não ablação em fêmeas não compromete
o desempenho zootécnico na fase larval (Fase 1), fazendo- se necessário o acompanhamento
zootécnico na fase complementar da larvicultura (Fase 2) e em cultivos comerciais, além de
verificar a viabilidade econômica dessa alteração no protocolo das larviculturas.
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A PISCICULTURA NO ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ: COMPORTAMENTO DA
PRODUÇÃO E DOS PREÇOS
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Junior3; Jadson Miranda de Sousa4; Marcos Ferreira Brabo5
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RESUMO: O Arquipélago do Marajó apresenta grande potencial natural e mercadológico para o
desenvolvimento da aquicultura, e dentre os ramos aquícolas, a piscicultura é o setor que vem
ganhando cada vez mais espaço, sendo praticada por uma parcela significativa dos municípios
marajoaras. Contudo, informações referentes à produção aquícola no Marajó ainda são incipientes,
sendo necessário à realização de pesquisas que permitam conhecer o cenário atual da piscicultura na
região, para que assim possam ser tomadas medidas que viabilizem seu crescimento. Nesse
contexto, objetivou-se com o presente estudo analisar a piscicultura continental no Arquipélago do
Marajó, a partir do comportamento da produção, do número de empreendimentos em operação e
dos preços praticados. Foram utilizados dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
referentes à Pesquisa Pecuária Municipal de 2013 a 2017 e ao Censo Agropecuário de 2017 dos 16
municípios que compõem o Arquipélago do Marajó: Afuá, Anajás, Bagre, Breves, Cachoeira do
Arari, Chaves, Curralinho, Gurupá, Melgaço, Muaná, Ponta de Pedras, Portel, Salvaterra, Santa
Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista e Soure. Posteriormente, observações de campo e
entrevistas com atores sociais foram usadas para confrontar os dados secundários. Constatou-se que
a produção aquícola na região aumentou em 491,1% entre 2013 e 2017, saindo de 18 para 106,4
toneladas, o que representou 0,87% do total do estado do Pará em 2017. A espécie que apresenta o
maior volume de produção é o tambaqui (Colossoma macropomum), e somente nos municípios de
Breves, Cachoeira do Arari, Curralinho e Santa Cruz do Arari, é constatada a presença de
empreendimentos comercialmente ativos voltados à criação dessa espécie. O município de Breves é
o único que produz a espécie desde 2013, e Curralinho foi o responsável pelo incremento
significativo da produção de tambaqui na região. Para as demais espécies cultivadas, como o
curimatã (Prochilodus spp.), os híbridos tambacu (♀Colossoma macropomum x ♂Piaractus
mesopotamicus) e tambatinga (♀Colossoma macropomum x ♂Piaractus brachypomus), e a
pirapitinga (Piaractus brachypomus), somente no município de Breves são observadas pisciculturas
comercialmente ativas. A produção de curimatã e pirapitinga aumentaram em 11,84% e 4,39%,
respectivamente, entre 2013 e 2017. Por outro lado, a produção dos híbridos tambacu e tambatinga
diminuiu -3,97% no mesmo período. Em relação aos preços praticados, os valores atribuídos a todas
as espécies produzidas na região são superiores à média estadual desde 2013. Conclui-se que apesar
do crescimento da produção aquícola no Arquipélago do Marajó, alguns fatores como a falta de
incentivos e orientação técnica por parte dos órgãos competentes, além da dificuldade na aquisição
de insumos básicos e obtenção licenciamento da atividade dificultam a realização do potencial
natural e mercadológico dos municípios para piscicultura.
Palavras-chave: Aquicultura; Cadeia Produtiva; Região amazônica; Mesorregião Marajoara.
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RENDIMENTO DE CURIMATÃ (Prochilodus nigricans AGASSIZ, 1829) EM
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RESUMO: O gênero Prochilodus possui ampla distribuição no território brasileiro e na região
Norte tem-se a curimatã (Prochilodus nigricans Agassiz, 1829), com importância relevante para
pesca artesanal e comercial, além do potencial para aquicultura. Desse modo, objetivou-se
determinar o rendimento da curimatã (P.nigricans) em diferentes classes de comprimento na Região
de Amajari, Roraima. Para esse estudo, foram coletados 43 exemplares adultos de massa média de
264,11 ± 67,49 g, comprimento total e padrão médio de 23,79 ± 1,85 cm e 20,78 ± 2,08 cm,
respectivamente, no Rio Amajari (3°50’29’’N 61°29’54’’W). Os animais foram lavados com água
clorada (5ppm) e em laboratório, foram submetidos as etapas de beneficiamento como retirada de
escamas, evisceração e descabeçamento. Durante esse processo, foram aferidas as massas de
pescado inteiro, corpo limpo ou carcaça, cabeça e resíduos (brânquias, vísceras, escamas e
nadadeiras). Os dados coletados foram aplicados em cálculo de volume percentual (%) para a
determinação do rendimento. Para isso, foram estabelecidas duas classes de tamanho: 20-25 cm (n=
34) e 25-30 cm (n = 9). Os resultados não mostraram diferenças do rendimento entre as classes de
tamanho (p > 0,05, Teste T-Student). O corpo limpo apresentou rendimento de aproximadamente
75,77 ± 2,57 % para peixes de tamanho de 20-25 cm e 76,63 ± 2,19 % para a classe de 25-30 cm (p
= 0,31). A cabeça apresentou rendimento de 9,35 ± 1,40 % e 9,17 ± 1,72 % para as classes de 20-25
cm e 25-30 cm (p = 0,69), respectivamente. Os resíduos contabilizaram 21,73 ± 2,04 para os peixes
de 20-25 cm e 20,78 ± 2,27 % para os peixes de 25-30 cm (p = 0,28). A curimatã apresentou uma
correlação positiva entre o rendimento da cabeça em relação ao corpo limpo (Pearson, r = 0,91),
mas os valores de comprimento total (Pearson, r = 0,69 e padrão (Pearson, r = 0,60) apresentaram
uma correlação moderada dos exemplares analisados (n = 43). O curimatã apresentou um bom
rendimento de corpo limpo, mas com a presença de espinhas intramusculares é necessário realizar
cortes em todo o corpo (termo “ticar”) para minimizar as espinhas que este apresenta. A correlação
positiva do rendimento da cabeça com o corpo limpo, indica que quanto maior a cabeça, maior será
o rendimento para este corte. O curimatã é uma espécie de baixo valor comercial, de sabor forte e
muitas vezes não atrativo para o consumidor. O conhecimento do rendimento dessa espécie na
Região de Amajari pode auxiliar na caracterização tecnológica dessa espécie, promovendo a
elaboração de produtos que possam melhorar qualidade sensorial e agregar valor comercial para
essa espécie. Uma vez que além da importância na pesca, o curimatã é uma das principais espécies
de fauna acompanhantes da região. A salga, defumação e o concentrado proteico de pescado são
tecnologias que respondem por essa agregação. Os resíduos também podem ser aproveitados para a
produção de silagem e também para compostagem.
Palavras-chave: Pescado; Beneficiamento; Pesca; Aquicultura;
Apoio: IFRR/CAM.
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PRINCIPAIS CAUSAS DE ACIDENTES DE TRABALHO EM PESCADORES ARTESANAIS
DO RIO MARACAPUCÚ PALMAR, ABAETETUBA-PA.
Welbert José e Silva de Souza¹*
¹welbert.souza@ifpa.edu.br. Mestre em meteorologia e técnico em Pesca/ IFPA- Campus Abaetetuba

RESUMO: Este trabalho teve como objetivo diagnosticar as principais causas de acidentes de trabalho em
pescadores e pescadoras artesanais do rio Maracapucú Palmar no município de Abaetetuba-PA. Foram
incluídos neste estudo 47 trabalhadores da pesca artesanal, sendo 31 homens e 16 mulheres. Para
aquisição dos dados foram aplicados formulários semi estruturados individuas com perguntas
relacionadas aos acidentes sofridos por estes trabalhados durante suas atividades laborais. O local foi
escolhido pelo fácil acesso e pelo fato da comunidade ser bastante acessível e solicita às pesquisas. Pôdese observar que mais da metade dos trabalhadores envolvidos nos estudos já sofreram algum tipo de
acidente de trabalho e que, de maneira geral buscaram apenas tratamento alternativo à procura de
atendimento mais especializado. As excessivas jornadas de trabalho e a falta do uso de equipamento de
proteção individual e coletivo aumentam os riscos e dificultaram a minimização das consequências
desses acidentes. Observou-se que os acidentes ainda se apresentam com bastante frequência entre os
trabalhados da pesca artesanal nesta comunidade prejudicando assim a saúde dos mesmos e o bom
desenvolvimento de suas atividades.
Palavras-Chave: Saúde; Trabalhadores; Pesca.
MAJOR CAUSES OF WORK ACCIDENTS IN ARTISAN FISHERMEN OF THE
MARACAPUCÚ PALMAR RIVER, ABAETETUBA-PA
ABSTRACT: This study aimed to diagnose the main causes of occupational accidents in Maracapucú
Palmar River fishermen and fishermen in Abaetetuba-Pa. The study included 47 artisanal fishing
workers, 31 men and 16 women. For data acquisition were applied individual semi-structured forms with
questions related to accidents suffered by these workers during their work activities. The place was
chosen for easy access and because the community is very accessible and requests research. It was
observed that more than half of the workers involved in the studies had already suffered some type of
work accident and that, in general, they sought only alternative treatment seeking more specialized care.
Excessive working hours and lack of personal and collective protective equipment increase the risks and
make it difficult to minimize the consequences of these accidents. It was observed that the accidents still
occur quite frequently among the artisanal fishing workers in this community, thus impairing their health
and the good development of their activities.
Keywords: Healt;, Workers; Fishing.

1- INTRODUÇÃO
No Brasil os acidentes de trabalho continuam sendo um dos grandes problemas em empresas e
ambientes de trabalho, configurando sérios problemas de saúde e comprometimento da produção. Desta
forma, em 2013 a Organização Internacional do Trabalho (OIT), identificou que 2,3 milhões de pessoas
morrem por ano em decorrência de acidentes de trabalho e 860 mil pessoas sofrem algum ferimento no
trabalho todos os dias. Os custos dessas ocorrências são alarmantes, sendo estimados em 2,8 trilhões de
dólares por ano. A OIT destaca o Brasil como um país que contribui significativamente para essa
estatística, com mais de 700 mil acidentes e adoecimentos relacionados ao trabalho por ano - o país ocupa
o quarto lugar do ranking mundial de acidentes de trabalho com óbito, ficando atrás apenas da China,
Estados Unidos e Rússia. Esses acidentes trazem consequências para o trabalhador, famílias e a
economia do país onerando os cofres púbicos com tratamentos, pagamento de seguros, benefícios e
aposentadorias por invalidez.
A pesca é uma das atividades laborais mais desgastantes e perigosas, em especial a industrial
devido ao longo tempo nas atividades e a complexidade de seus equipamentos, bem como a fiscalização
inadequada e falta de treinamento e capacitação mais eficiente dos trabalhados, além das longas jornadas
de trabalho. Mesmo que em uma menor escala quando comparada com a pesca industrial, a pesca
artesanal também apresenta esses mesmos problemas. A poluição das águas, a pesca extrativista
indiscriminada, desrespeito aos períodos de defeso dificultam o acesso aos recursos naturais. Essas
alterações no ambiente se mostram como um importante fator de risco para a ocorrência de acidentes na
categoria (NETO et al., 2005).
O local deste estudo esta incluído na região das ilhas de Abaetetuba e faz parte da secretaria da
colônia de pescadores Z14. Ainda de acordo com o público alvo deste estudo a alguns anos atrás era
possível viver somente da pesca, porém, nos dias de hoje isso se tornou muito difícil para maioria. A
pressão cada vez maior sobre os estoques pesqueiros, pesca indiscriminada, métodos e equipamentos de
pesca não seletivos exigem um maior esforço e consequentemente maior tempo e gastos nas pescarias,
aumentando inclusive os custos de produção do produto, podendo tornar em alguns casos a atividade
inviável para alguns,. Portanto o objetivo deste trabalho é identificar as causas mais frequentes de
acidentes de trabalho em pescadores e pescadoras artesanais do Rio Maracapucú Palmar, AbaetetubaPA,
2- MATERIAL E MÉTODOS
A decisão na escolha dos pescadores e pescadoras do Rio Maracapucú Palmar para fazerem parte
deste estudo ocorreu devido ao fato de possuir muitos trabalhadores da pesca artesanal, pelo fácil acesso
a esta comunidade e maior aproximação com as pessoas desta localidade, visto que sempre que
solicitados contribuíram com pesquisas de maneira geral. A metodologia utilizada foram entrevistas
através de formulários semi estruturados individuais e adaptados na metodologia de Neto et al (2005).
A pesquisa teve a participação dos alunos do curso Técnico em Pesca do IFPA-Campus
Abaetetuba com coleta e tratamento dos dados bem como confecção dos gráficos e analise dos resultados.
O Período de coleta foi de 7 a 9 de fevereiro de 2013. Foram envolvidos neste estudo 47 trabalhadores,
sendo 16 pescadoras e 31 pescadores e para tratamento dos dados foi utilizado o Microsoft Excel.
3- RESULTADOS E DISCUSSÕES
A Figura 1 mostra os valores percentuais das causas de acidentes de trabalho em pescadores e
pescadoras da comunidade do Rio Maracapucú Palmar em Abaetetuba-PA para o ano de 2013. Dos 47
pescadores e pescadoras e envolvidos na pesquisa 27 sofreram um ou mais acidentes durante suas
atividades laborais totalizando 39 acidentes no total. Destes, observa-se na figura que 53,8% dos casos

corresponderam a ferrada por arraias. As arraias, em especial as de água doce, vivem no fundo dos rios
e costumam se defender quando pisadas ou seguradas de maneira inadequada. Os rios da região de
Abaetetuba são caracterizados por possuir águas barrentas e pouco transparentes devido a grande
quantidade de sedimentos presentes, dificultando assim a visualização desses animais pelos pescadores,
portanto os acidentes em geral ocorrem no momento em que precisam entrar na água para o lançamento
ou retirada de apetrecho de pesca como redes, malhadeiras, matapí, entre outros. Uma maneira de
minimizar este problema seria, em algumas situações, o uso de botas adequadas, além do ato de andar
arrastando os pés dentro d’água para evitar pisar em cima do animal e ser atingido pelo ferrão.

Ferrada de Arraia

Causas dos Acidentes de Trabalho (%)
2,6 2,6

Outro animal
aquático
Queda na
embarcação

28.2

53.8
5.1

7.7

Corte ou furada
(faca, facão, anzol,
tala, etc.)
Afogamento
Queimaduras

Figura 1. Causas de acidentes de trabalho em pescadores artesanais do
Rio Maracapucú Palmar, Abaetetuba-PA.
Segundo relatos dos próprios pescadores, geralmente eles não procuram ajuda médica quando
atingidos por ferrão de arraia devido a distância e dificuldade de chegar na cidade, associados ainda as
dificuldade do acesso ao serviço de saúde pública eles preferem tratamento alternativos feito em casa.
No entanto atitudes como estas podem causar seria sequelas devido à possibilidade de necrose do
membro atingido e sua possível amputação. De acordo com Sá-Oliveira et. al., (2011), num trabalho
sobre acidentes com arraia em quatro comunidades da Área de Proteção Ambiental-APA do rio Curiaú,
Macapá-AP, 77,28% das vítimas procuraram atendimento médico, porém nenhuma delas sabe informar
se seus casos foram notificados pela unidade de saúde que foram atendidas.
Depois se observa, com 28,2% dos casos, os acidentes com cortes ou furadas de faca, facões,
anzóis e talas, equipamentos que frequentemente são utilizados pelos pescadores e pescadoras e que na
maioria das vezes sem a utilização de equipamentos de proteção como luvas, por exemplo, que
minimizaria as consequências desses acidentes. Acidentes com ouros animais aquático corresponderam
a 7,7% dos casos. Segundo os próprios eles nunca receberam nenhum tipo de treinamento de prevenção
de acidentes e uso correto de equipamentos de proteção por parte dos órgãos competentes e prefeitura.
Caso isso ocorresse poderia diminuir o numero de acidentes sofrido por estes trabalhadores.
Em quarto lugar em número de acidentes foram as quedas na embarcação com 5,1% dos casos.
Em geral o piso das embarcações é improvisado, a iluminação das mesmas inadequadas e sem lugar
definido para o armazenamento dos apetrechos de pesca que ficam espalhados pelas embarcações e área
de circulação e assim aumentando o risco de escorregões e quedas. Outro fator que contribui para o

aumento dessa causa de acidentes são as águas agitadas dos rios da região em determinados momentos
de fortes precipitações e situações de tempestades provocadas pela comum presença de sistemas
atmosféricos de grande escala na região no período chuvoso, mas também com ocorrências ocasionais
no período menos chuvoso provocados por fortes precipitações geralmente oriundas de efeitos locais.
Em menor número de ocorrências podemos observar os acidentes de afogamento e queimaduras,
ambos com 2,6% dos casos. O primeiro geralmente decorrente de queda na água em diversas situações
já citadas, além do uso de bebidas alcóolicas em excesso e drogas ilícitas com argumento de ajudar a
enfrentar longas jornadas de trabalho. As queimaduras, em geral provenientes de fontes de calor
desprotegidas como, por exemplo, as partes do motor da embarcação e cozinha improvisadas e em
situação precária. A maioria dos entrevistados enfatizou também que as longas jornadas de trabalho
geram cansaço e contribuem para ocorrência destes acidentes.
A figura 2 mostra os valores percentuais das partes do corpo mais atingidas pelos acidentes de
trabalho sofridos por pescadores e pescadoras do Rio Maracapucú Palmar, em que podemos observar
que 63% dos indivíduos que fizeram parte da pesquisa tiveram os membros inferiores atingidos por esses
acidentes. Podemos associar este resultado ao fato de os casos mais frequentes de acidentes terem sido a
ferrada de arraia, que em geral ocorrem nos membro inferiores pelos motivos já explicados na figura 1.
Segundo Calazans et. al., (2018), em estudo sobre acidentes de trabalho em Pescadores Artesanais do
Litoral de Alagoas as regiões anatômicas mais atingidas pelas lesões, segundo os entrevistados, foram os
membros superiores e os principais causados desses acidentes foram os bagres, mostrando que os
resultados de estudos similares podem variar de acordo com o local estudado e espécies existentes.
Em segundo lugar observam-se os membros superiores como os mais atingidos com valor de
22%, podendo também ser explicado e associado com resultado mostrado na figura 1, visto que cortes
ou furadas com faca, fação, anzol e tala apareceram em segundo lugar como causas dos acidentes de
trabalho. Como estes objetos são normalmente utilizados com as mãos e geralmente sem o uso de
equipamentos de proteção, esses membros claramente estarão mais vulneráveis durante a execução destas
ações.
Região do Corpo Atingida (%)
Membros inferiores
11.1
3.7

Membros
superiores
Cabeça

22.2
63.0

Outros

Figura 2. Partes do corpo mais atingidas pelos acidentes.
Com 11, 1% aparecem as outras regiões do corpo atingidas por estes acidentes. Podemos citar,
por exemplo, o peito, costas, pescoço, entre outros, que nestes casos podem ocorrer devido queda na
embarcação durante as pescarias ou em caso de mar agitado devido ao piso escorregadio e deslocamento

dos trabalhadores na embarcação, associados a objetos e apetrechos de pesca armazenados em locais
inadequados e o não uso de botas antiderrapantes, por exemplo, aumentando ainda mais os riscos de
acidentes. E em menor numero observa-se como membro atingido pelos acidentes a cabeça com apenas
3,7%.
4- CONCLUSÃO
Conclui-se que a maiorias dos trabalhadores entrevistados do Rio Maracapucu Palmar já sofreram
algum tipo de acidentes de trabalho e que em geral não procuram assistência medica especializada, sendo
a principal causa a ferrada de arraia e os membros inferiores como mais atingidos.
As longas jornadas de trabalho e a falta do uso de equipamentos de proteção contribuíram para
ocorrência destes acidentes, além da falta de treinamento de prevenção de acidentes e uso correto de
equipamentos de proteção por parte dos órgãos competentes e prefeitura.
O uso excessivo de bebidas alcoólicas e de drogas ilícitas contribuiu com ocorrência de acidentes,
assim como precariedade de instalações nas embarcações como falta de proteção de motor e cozinhas
improvisadas.
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RESUMO: A atividade pesqueira desempenha um papel essencial no sustento de milhões de
pessoas em todo o mundo, sendo fonte de alimento e renda. A produção pesqueira gera grande
diversidade de organismos utilizados comercialmente, onde os peixes se destacam. Nos municípios
de Santarém e Belterra, a gastronomia local utiliza produtos derivados dessa atividade,
principalmente em estabelecimentos (restaurantes) localizados nos balneários, que atendem tanto a
população local como turistas de origem nacional e internacional. O presente trabalho apresenta
uma caracterização dos estabelecimentos que comercializam pratos à base de pescado, localizados
em praias de Santarém e Belterra, visando contribuir com informações para esse segmento
econômico. O estudo foi realizado nas Praias de Maracanã, Ponta de Pedras e Alter do Chão
(Santarém) e Pindobal (Belterra) mediante a aplicação de formulários semiestruturados junto aos
proprietários e gerentes dos estabelecimentos, nos anos de 2016, 2017 e 2018. Foram amostrados 53
estabelecimentos, sendo observada a predominância da estrutura de funcionamento familiar. A
média de idade dos proprietários entrevistados é de 46,84 ± 15,18 anos e escolaridade igual ou
superior ao ensino médio completo (58,5%). O funcionamento dos estabelecimentos envolve um
total de 353 pessoas, incluindo funcionários e proprietários (familiares 292 ou contratados 61) com
oscilação desse quantitativo de acordo com os períodos de alta e baixa temporada. São utilizadas 15
etnoespécies de peixes e demais organismos aquáticos de origem extrativa e piscícola no preparo de
28 denominações de pratos (ou formas de preparo) que combinados as etnoespécies, viabilizam 103
pratos diferentes, onde o pirarucu se destaca com o maior número de pratos diferentes ofertados. O
uso de peixes de origem piscícola, apesar de não contestado pelos consumidores, não tem
unanimidade no uso pelos proprietários. A quantidade utilizada de pescado foi estimada em 225.156
kg, onde predominaram os peixes com escamas (84,2% do total anual) e onde o charutinho (10,4%),
o pirarucu (22,6%), o tambaqui (25,2%) e o tucunaré (16,7%) respondem por 74,9% desse
montante. O pescado é adquirido de 14 fornecedores, com destaque para o mercado de Santarém
que responde por 87,2% do pescado adquirido, Os preços dos pratos se diferenciam de acordo com
a modalidade desejada, o tamanho do prato, o tamanho do peixe e a espécie desejada, variando
entre R$ 15,00 a R$ 180,00, porém em média, os preços dos pratos na praia do Maracanã são os
menores (R$ 32,64 ± 8,62) e os maiores em Ponta de Pedras (R$ 61,57 ± 23,81).
Palavras-chave: Índio; Universidade: Alimento: Pescado.

ABSTRAT: Fishing plays an essential role in supporting millions of people around the world as a
source of food and income. Fish production generates a great diversity of commercially used
organisms, where fish stand out. In the municipalities of Santarém and Belterra, local cuisine uses
products derived from this activity, especially in establishments (restaurants) located in the resorts,
which serve both the local population and tourists of national and international origin. This paper
presents a characterization of the establishments that sell fish dishes, located in the beaches of
Santarém and Belterra, aiming to contribute information for this economic segment. The study was
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carried out at Maracanã, Ponta de Pedras and Alter do Chão (Santarém) and Pindobal (Belterra)
beaches by applying semi-structured forms to the owners and managers of the establishments in
2016, 2017 and 2018. We sampled 53 establishments, with a predominance of the family operating
structure. The average age of the owners interviewed is 46.84 ± 15.18 years and education equal to
or higher than complete high school (58.5%). The operation of the establishments involves a total of
353 people, including employees and owners (family members 292 or hired 61), with this amount
varying during the high and low season periods. Fifteen ethnospecies of fish and other aquatic
organisms of extractive and piscicultural origin are used in the preparation of 28 names of dishes (or
forms of preparation) that combined the ethnospecies, make 103 different dishes possible, where
pirarucu stands out with the largest number of different dishes. offered. The use of fish of fish
origin, although not disputed by consumers, is not unanimous in the use by the owners. The amount
of fish used was estimated at 225,156 kg, predominantly fish with scales (84.2% of the annual total)
and where cigar (10.4%), pirarucu (22.6%), tambaqui (25,2%) and peacock bass (16.7%) account
for 74.9% of this amount. The fish is purchased from 14 suppliers, especially the Santarém market
which accounts for 87.2% of the fish purchased. The prices of the dishes differ according to the
desired mode, the size of the dish, the size of the fish and the size. desired species, ranging from R $
15,00 to R $ 180,00, but on average, the prices of dishes in Maracanã beach are the lowest (R $
32,64 ± 8,62) and the highest in Ponta de Pedras (R $ 61.57 ± 23.81).
Keywords: Indian; University: Food: Fish.

1- INTRODUÇÃO
A pesca na Amazônia é praticada com a finalidade de obter alimento com vistas a
subsistência, recreação mediante práticas da pesca amadora e esportiva e a comercialização da
produção destinada a ornamentação ou consumo, gerando emprego e renda ao longo da cadeia de
produção (SANTOS e SANTOS, 2005; ANJOS et al., 2009; LOPES et al., 2010).
Na região Norte, onde Santarém-PA se localiza, a produção destinada ao consumo humano é
composta por espécies de peixes origem extrativa e piscícola, comercializadas para permissionários
que atuam em feiras e mercados, diretamente para os consumidores, para a indústria de
beneficiamento de pescado e para proprietários de restaurantes que atuam na área urbana e
balneários de praias da região (TINOCO, 2014; VALLE et al., 2018).
Na ótica do setor terciário, na cadeia produtiva do pescado no Brasil, o setor de alimentos e
bebidas tem papel fundamental no fornecimento de alimentação fora do domicílio, com um
crescimento estimado em 140,00% nos últimos 10 anos (SEBRAE, 2014).
Segundo Oetterer et al. (2012), para os restaurantes, o setor de pescado é desafiador e versátil,
um universo disponível para a gastronomia, tanto in natura, como processado, uma vez que a
proteína advinda do pescado é de ótima qualidade, contém gorduras insaturadas, vitaminas
lipossolúveis e minerais, além de fácil digestão (PEREIRA e FONSECA, 2011).
Nesse cenário o município de Santarém é privilegiado pela riqueza de recursos naturais, onde
as águas do Rio Tapajós encantam visitantes devido à presença de vegetação e relevo diferenciados
em suas margens (PARATUR, 2009). Portanto, possui grande potencialidade para receber turistas,
pois, de acordo com Mitcheli (2011), com o crescimento da atividade turística por conta da
globalização, lugares com qualidades excepcionais tendem a ganhar mais visibilidade,
principalmente aquelas voltadas para a promoção do lazer da sociedade, onde o setor gastronômico
faz parte do produto turístico de uma determinada localidade, pois, o turista que visita uma cidade
busca conhecer a culinária local que é expressa pela cultura da região (CHOTA et al., 2013).
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Assim, restaurantes regionais também são considerados pontos turísticos que oferecem
decoração típica e pratos que apresentam características culturais das localidades onde estão
instalados (CASTELLI, 2003).
Santarém apresenta balneários em suas praia que possuem características naturais únicas, de
importância cultural e beleza natural como a Vila de Alter do Chão conhecida como “Caribe da
Amazônia”, além das praias de Ponta de Pedras, Pindobal e Maracanã, onde são encontrados
inúmeros estabelecimentos (restaurantes e barracas) que oferecem pratos gastronômicos
diversificados, tendo como base principalmente os pratos feitos com pescado Amazônico, na busca
de atender a população local e atrair turistas, atuando no setor terciário, gerando emprego e renda
(RENTE, 2006).
Nesse contexto, o presente trabalho apresenta uma caracterização dos estabelecimentos que
comercializam pratos à base de pescado, localizados nas praias de Santarém e Belterra, Pará, Brasil,
visando contribuir com informações para esse segmento econômico.
2- MATERIAL E MÉTODOS
2.1. ÁREA DE ESTUDO
Os restaurantes estudados se localizam nas parais de Alter do Chão, Ponta de Pedras, Pindobal
e Maracanã, que se distribuem às margens direita do Rio Tapajós, nos municípios de Santarém e
Belterra e que podem ser acessados via fluvial ou rodoviária (RENTE, 2006).

2.2. COLETA E ARMAZENAMENTO DOS DADOS
A coleta de dados foi realizada de 2016 a 2018 mediante a aplicação de formulários
semiestruturadas junto aos proprietários e gerentes dos estabelecimentos (restaurantes e barracas)
que comercializam refeições a base de pescado e a partir das imagens cedidas dos cardápios
utilizados para os consumidores. Os formulários continham perguntas abertas e fechadas, de forma
a permitir que os entrevistados se manifestassem sobre o tema abordado de maneira livre, porém,
mantendo um direcionamento maior para o tema (BONI e QUARESMA, 2005). Entre as
informações obtidas: características dos proprietários e funcionários envolvidos na atividade, a
qualificação e quantificação das espécies de peixes e outros organismos aquáticos utilizados no
preparo dos pratos, o valor de comercialização de acordo com o prato oferecido e o efeito da
sazonalidade regional (JUNK, 1984) sobre o funcionamento dos estabelecimentos.
Dados secundários foram obtidos ao longo do período de coleta e análise dos dados em
artigos publicados e relatórios técnicos.
2.3. ANÁLISE DOS DADOS
Os dados forma armazenados em uma base de dados na plataforma Access é analisados
mediante o emprego de ferramentas da estatística descritiva (percentual, frequência, média ± desvio
padrão) (ZAR, 1999).
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram estudados 53 estabelecimentos que comercializam refeições com base em peixes e
outros organismos aquáticos localizados nas praias de Santarém e analisados 84 cardápios utilizados
para apresentar a variedade de pratos aos frequentadores locais e turistas.
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Na Vila de Alter do Chão, de acordo a localização e infraestrutura, os estabelecimentos
estudados são denominados de restaurantes (11), quando se localizam na área mais urbanizada e
com melhor infraestrutura e barracas, quando instaladas ao longo das praias, com infraestrutura em
madeira e cobertura de palha, localizadas na Ilha do Amor (10) e Praia do Cajueiro (4). As
características dos estabelecimentos localizados nas praias de Pindobal (5), Ponta de Pedras (11) e
Maracanã (12) são semelhantes aos das áreas de praias de Alter do Chão, com poucas variações.
Os proprietários e representantes dos estabelecimentos estudados são majoritariamente do
gênero masculino (56,6%), possuem amplitude de idade de 18 a 66 anos (média de 46,84 ± 15,18
anos), escolaridade igual ou superior ao ensino médio completo (58,5%).
O nível de escolaridade obtido pode ser considerado bom indicador do melhor preparo dos
proprietários desses estabelecimentos quanto aos aspectos inerentes à atividade (gerência,
atendimento ao cliente, entre outros) e, consequentemente, pode refletir na qualidade dos serviços
prestados, pois, de acordo com Cavalli e Salay (2007), um melhor nível de escolaridade facilita no
atendimento dos clientes, uma vez que o grau de escolaridade dos recursos humanos pode ser
considerado um indicador da qualidade de trabalho.
Entre os estabelecimentos 83,0% se enquadraram como estabelecimento familiar, 5,7% como
empresarial e 11,3% como misto. Esse maior quantitativo de estabelecimentos familiares demostra
a importância na ocupação de mão de obra dos moradores das localidades onde se localizam, pois,
de acordo com Ferreira et al., (2014), nesse tipo de estabelecimento, os familiares estão presentes,
convivendo com a rotina do trabalho, assim acabam se envolvendo na atividade e posteriormente
acabam tomando conta o local. Esse fato é mais evidente em Alter do Chão, para a área das
barracas, onde, segundo relatos, existe um acordo proibindo a transferência de posse para terceiros,
mantendo assim a posse entre integrantes da família e a ocupação da mão de obra familiar.
O funcionamento dos estabelecimentos envolve um total de 353 pessoas, incluindo
funcionários e proprietários (familiares 292 ou contratados 61). Esse quantitativo sofre variação
diferenciada entre as localidades. Enquanto nos estabelecimentos das parias de Pindobal, Maracanã
e Ponta de Pedras, entre os períodos de alta temporada (compreendida no período de junho a
dezembro) e baixa temporada (baixa temporada de janeiro a maio) ocorre uma redução no
quantitativo de funcionários contratados da ordem de 19,8%, em Alter do Chão essa redução chega
a 100,0% nas barracas (atuando somente a mão de obra familiar) e 24,0% nos restaurantes.
Em Alter do Chão, essa grande variação se explica de um lado, pelo maior fluxo de turistas na
alta temporada, atraídos pela beleza das praias locais e a comemoração da festividade do Sairé
(festejo folclórico local), o que aumenta a demanda pelos serviços gastronômicos fornecidos e
consequentemente a necessidade de contratação de funcionários temporários, dispensados no
período baixa temporada, onde parte das barracas ficam submersas devido à elevação do nível das
águas (RODRIGUES, 2016). Esse fato também ocorre em Ponta de Pedras, onde se comemora o
Festival do Charutinho, um peixes do gênero de Hemiodus que ocorre na região do rio Tapajós,
muito abundante no período de águas baixas, porém o diferencial está na distância dos
estabelecimentos do perímetro da parais e sua altura em relação do nível do rio, que portanto, só são
afetados quando ocorrem grandes cheias na região. Na praia do Maracanã, por sua localização
próximo do centro urbano de Santarém, a alta temporada ocorre no período de enchente, por
oferecerem estrutura e comodidade diferenciada, nos moldes de palafitas as margens da praia, o que
permite aos visitantes um aceso a água por escadas. O fato de se localizar dentro do perímetro
urbano da cidade de Santarém facilita o acesso da população local, um fator importante na escolha
de um restaurante (SOUKI et al., 2010).
A sazonalidade, portanto, é um fenômeno turístico temporal que ocasiona o aumento de
visitantes e turistas com períodos de maiores gastos e mais oportunidades de empego
(BUTLER,1994). Para a região de estudo, no período de inverno ocorre a baixa temporada devido
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ao aumento da precipitação e consequente limitação de serviços de passeio e visitação, além da
redução das áreas de praias, podendo nos anos de grandes cheias cobri-las por completo.
O tempo de funcionamento dos estabelecimentos declarado foi de 0,6 meses a 36 anos. O mais
novo e o mais antigo foram registrados na praia do Maracanã, porém, nessa localidade se observou
a maior oscilação no tempo de posse, o que resultou em uma média de 12,42 ± 12,68 anos. Os
estabelecimentos em Alter do Chão têm uma dinâmica diferenciada, pois enquanto para as barracas
o tempo de posse oscila entre 20 a 26 anos (24,76 ± 3,53 anos), para os restaurantes instalados na
Vila o intervalo é de 2 a 15 anos (7,71 ± 4,72 anos), resultado que reforça a existência de acordo
para manter o estabelecimento entre os membros do núcleo familiar. Na praia de Pindobal o tempo
de posse oscilou entre 1 e 26 anos (12,40 ± 10,97 anos) e em Ponta de Pedras de 3 a 25 anos (16,00
± 7,44 anos). Esses dados auxiliam no entendimento da maior participação de proprietários com
idades superiores a 40 anos atuando nos estabelecimentos das praias visitadas.
Os peixes e demais organismos aquáticos utilizados pelos estabelecimentos provêm da pesca
extrativa e do cultivo, porém, a utilização de peixes cultivados ainda não é unanime entre os
entrevistados, uma vez que 30,8% só adquirem peixes de origem extrativa. A estimativa da
demanda anual para esses estabelecimentos é de 225.156 kg. Em termos comparativos 5,2% desse
montante foi declarado para a praia de Pindobal, 12,9% para a praia do Maracanã, 13,7% para a
praia de Ponta de Pedras e 68,2% para Alter do Chão.
Tabela 1. Estimativa do pescado (kg) comercializado anualmente nos estabelecimentos de cada praia estudada.
Nome popular
Nome científico
Estimativa anual (kg)
Arraia
Camarão-rosa
Caranguejo
Charutinho
Curimatã
Dourada
Filhote
Matrinxã
Pescada
Pirarucu
Salmão
Sarda
Surubim
Tambaqui
Tucunaré

Potamotrygonidae
Farfantepenaeus brasiliensis
Ucides cordatus
Hemiodus spp.
Prochilodus nigricans
Brachyplatystoma rousseauxii
Brachyplatystoma filamentosum
Brycon spp.
Plagioscion spp.
Arapaima gigas
Salmonidae
Pellona sp.
Pseudoplatystoma sp.
Colossoma macropomum
Cichla spp.
Total Geral

625
390
468
23.326
4.371
2.450
9.803
12.401
3.751
50.860
156
520
21.734
56.725
37.576
225.156

Não foi possível descrever as etnoespécie de arraias, charutinhos e matrinxã por não ter
acesso aos exemplares e sim a declarações prestadas. As arraias, charutinhos, surubins e tucunarés,
envolvem duas ou mais espécies. A matrinxã ter origem extrativa e de cultivo e o salmão, por se
tratar de etnoespécie exótica a região e adquirida em postas os pedaços. E apesar da informação da
aquisição de pescado cultivado, não foi possível diferenciar o quantitativo, pois os donos dos
estabelecimentos não sabiam mensurar com exatidão.
A etnoictiologia é o modo como o conhecimento de determinada espécie, os usos e os
significados ocorrem em diferentes grupos humanos, assim, uma mesma espécie pode ter receber e
ter várias denominações dependendo do lugar, o que possibilita concluir que possam ser utilizadas
mais de 25 espécies (GALVÃO, 2003).
O fato de entre as etnoespécies utilizadas predominarem peixes com escamas (84,2% do total
anual), onde o charutinho (10,4%), o pirarucu (22,6%), o tambaqui (25,2%) e o tucunaré (16,7%)
respondem por 74,9% do total utilizado, se explica ao relacioná-las as espécies mais desembarcadas
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nos portos de Santarém e de outros mercados regionais, como resultado da preferência popular e
valor comercial, sendo considerados peixes de primeira categoria, ou no caso do charutinho, uma
espécie de tradição cultural utilizada em festividade local (ISAAC et al., 2000; SILVA et al., 2016).
Segundo Murrieta (2001) o pirarucu é um peixe muito consumido por se trata de um recurso
pesqueiro amplamente utilizado na culinária Amazônica, possui aceitação da sua carne por chefs de
cozinha de outras regiões do país (Recife, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba)
(PANORAMA DA AQUICULTURA, 2010), sendo citado como o bacalhau brasileiro por conta da
boa qualidade da sua carne e sabor (FONTENELE e VASCONCELOS, 1982).
Etnoespécies como surubim, dourada e filhote são mais procuradas pelos clientes que
frequentam restaurantes (área urbana da Vila de Alter do Chão), que tendem a ser mais procurados
por clientes provenientes de outros Estados ou outras Nações, portanto, que procuram peixes que
possibilitem mais praticidade e segurança no consumo devido à dificuldade em manuseio e,
portanto, evitam o consumo de peixes com muitas espinhas intramusculares. Além disso, de acordo
com Santos e Santos (2005), os peixes lisos são geralmente mais comercializados, principalmente
na forma de filé, em outros estados do Brasil e outros países. O que pode explicar a maior procura
por essas etnoespécies de peixes por parte dos turistas que visitam a Vila de Alter do Chão e que se
hospedam nos hotéis e pousadas locais, muitas das quais não oferecem refeições, além do café da
manhã, induzindo a busca dos hospedes por restaurantes.
A preferência voltada para peixes de escamas, pode também ser explicada pela maior
presença de visitantes de Santarém, Belterra e municípios vizinhos, que têm a tradição no consumo
dessa categoria de peixes, onde o charutinho aparece como a quarta etnoespécies mais utilizada, por
ser considerado uma iguaria local. Outro fator explicativo pode se relacionar a questão cultural
(tabu alimentar), atribuído a crença que povos tradicionais da região possuem quanto ao consumo
do peixe liso, relacionando o peixe liso ao acometimento de doenças em virtude da “reima” (peixe
com teor de gordura elevado) (JUNK,1984), o que remete a necessidade de desenvolver trabalhos
que visem identificar melhor esses motivadores.
O tambaqui possuir origem extrativa e piscícola, tem sua oferta mantida pelos peixes
cultivados nos períodos de defeso, quando ocorre uma grande redução da oferta dos peixes de
origem extrativista ou o seu valor de venda sobe muito em decorrência dos custos com a estocagem
em câmaras frias (BATISTA et al., 2004). Apesar da recusa de utilização de peixes cultivados por
parte dos entrevistados, não houve registro de recusas relatadas por parte dos consumidores.
Entre as dificuldades para adquirir as etnoespécies de peixes ao longo do ano tem destaque o
período do inverno (98,0%), principalmente para o tucunaré. Nesse período ocorre uma queda no
volume de pescado desembarcado no município de Santarém, devido a subida do nível das águas e
a dispersão dos peixes, dificultando as capturas (ISAAC et al., 2000). Outra dificuldade encontrada
foi a aquisição de pirarucu e tambaqui de origem extrativa no período de reprodução dessas
espécies, uma vez que a atividade de pesca é regulamentada pela legislação brasileira e pelo órgão
responsável: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis –
IBAMA. O IBAMA através da lei n° 11.959 de 29 de junho de 2009 - Art° 2° estabelece o período
do defeso, destinado para o período de reprodução das espécies, utilizada também em casos de
fenômenos naturais bem como em acidentes ambientais. Como estratégia para contornar essa
variação na oferta, os entrevistados citaram que no período do defeso adquirem o tambaqui de
origem aquícola ou procuram armazenar os peixes, principalmente o pirarucu, que necessitam para
o período de baixa oferta nos mercados Santarenos.
O pescado é adquirido de 14 fornecedores, que envolvem pescadores residentes em
comunidades próximas as áreas estudadas, atravessadores que compram pescado e revendem para
os estabelecimentos (extrativa e de cultivo), além da compra direta de proprietário ou representante
do estabelecimento nas cidades de Santarém e Belterra. Assim, o mercado de Santarém responde
87,2% do pescado adquirido, seguido do atravessador 7,5% e pescadores 5,3%. Em Santarém, os
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principais locais de compra citados foram o Mercadão 2000 (61,54%) e Feira do Pescado (17,95%),
dois dos principais mercados de comercialização de pescado de Santarém (COELHO et al., 2017).
De acordo com Santos (2005), feiras ou mercados livres são locais onde é possível comparar
preços da mesma mercadoria, com facilidade, pois os vendedores ficam próximos um dos outros.
Outro fator importante que pode justificar a procura em Santarém pode estar ligado a fidelidade que
os revendedores mantêm principalmente com donos de restaurantes e barracas, como reflexo da
segurança de adquirir um pescado de boa qualidade e quantidade sempre no mesmo lugar
(KUBITZA, 2002), o que dá agilidade e segurança ao processo de aquisição da matéria prima.
No contexto gastronômico, os estabelecimentos oferecem uma variedade de pratos típicos
elaborados com as etnoespécies locais, que ao todo permitiram catalogadas 28 denominações de
pratos (ou formas de preparo) que combinados as etnoespécies, viabilizam 103 pratos diferentes,
disponíveis nos cardápios, onde o pirarucu, o surubim, o tambaqui, o tucunaré e o filhote têm
destaque (Figura 1).
a

b

Figura 1. Denominação de pratos oferecidos nos cardápios dos estabelecimentos (a) e etnoespécies utilizadas (b)

Dos mais simples aos mais elaborados, os custos se diferenciam de acordo com a modalidade
desejada (tira-gosto, porção, prato), o tamanho do prato (para atende de 1 a 4 pessoas por pedido), o
tamanho do peixe (pequeno, médio e grande) e a espécie desejada. As porções, iscas ou unidades,
como o bolinho de piracuí, o charutinho, o caranguejo, camarão e as tiras de peixes diversos variam
entre R$ 15,00 a R$ 50,00. Os pratos executivos entre R$ 20,00 a R$ 30,00. Peixes fritos,
caldeiradas, moqueca, assados, escabeche, grelhado, milanesa, ceviche ou a diferentes molhos de
R$ 25,00 a R$ 180,00 e os partos a moda da casa e denominação de localidade entre R$ 25,00 a R$
85,00. Porém em termos médios, os preços dos pratos na praia do Maracanã são os menores (R$
32,64 ± 8,62), seguidos de Alter do Chão (R$ 52,63 ± 19,58), Pindobal (R$ 56,18 ± 19,01) e Ponta
de Pedras (R$ 61,57 ± 23,81).
Dentre as etnoespécies, o pirarucu é utilizado em um maior quantitativo de pratos o que
corrobora com Braga (2004) e Silva et al. (2016), que destacam a comercialização do pirarucu em
diferentes formas, o que permite ampla utilização para confecções de pratos regionais e gourmet.
Na culinária regional acreana, a farta quantidade de etnoespécies de peixes também tem destaque na
preparação de pratos em restaurantes, onde as que mais se destacam são o tambaqui, o surubim e o
pirarucu, sendo essa última a citada como mais apreciada (QUINZANI e CAPOVILLA, 2015).
4- CONCLUSÃO
Os estabelecimentos que comercializam refeições localizados nas praias de Santarém e
Belterra oferecem aos visitantes locais e turistas uma diversidade de pratos preparados com base em
pescado regional, onde os peixes de escama predominam, entretanto, buscam oferecer alternativas
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ao turistas, com base em peixes de couro, que possibilitam praticidade no consumo e segurança para
os que não têm pratica em consumir peixes com espinhas intermusculares.
A diversidade de pratos com preços diferenciados observados nos cardápios permite ampla
escolha e atende desde o consumidor individual a grupos de até 4 pessoas, oferecendo 15
etnoespécies e onde o pirarucu é a mais empregada, por ser considerado uma iguaria conhecida e
utilizada por chefs que atuam na área da gastronomia regional e nacional.
A sazonalidade da região amazônica afeta de forma diferenciada os estabelecimentos. Em
Alter do Chão o período de águas altas (baixa temporada) é ruim para os estabelecimentos
localizados nas praias, que podem ficar parcial ou totalmente submersos, de acordo com a
intensidade da cheia, porém, para a região da praia do Maracanã, é favorável, pois a estrutura dos
fundos dos estabelecimentos, construídas na forma de palafitas, atraem os clientes, aliada ao fato de
se localizar na zona urbana de Santarém, o que favorece o acesso.
O mercado de pescado de Santarém é o principal local de aquisição da matéria prima para
uso gastronômico, onde são obtidas etnoespécies de origem extrativa e piscícola. Essa segunda
categoria, apesar da aceitação por parte dos consumidos, ainda não é unânime entre os proprietários
dos estabelecimentos.
O menor preço médio observado na praia do Maracanã está ligado a sua localização na área
urbana de Santarém, o que reduzir os custos com a aquisição da matéria prima.
5- AGRADECIMENTOS
Aos proprietários dos estabelecimentos pela receptividade e fornecimento dos dados.
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PRIMEIRO REGISTRO DE Dolops geayi (BRANCHIURA: ARGULIDAE) EM ACARÁ
DISCO Symphysodon discus ORIUNDOS DO RIO UNINI, BARCELOS, AMAZONAS
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RESUMO: Branchiura engloba um grupo de crustáceos parasitos que podem ser encontrados em
várias espécies de peixes na Amazônia. O acará disco Symphysodon discus é uma emblemática
espécie ornamental da bacia do rio Negro, com especial interesse pelos aquariofilistas do mundo
todo. Sua importância comercial pode ser afetada pela ocorrência de patógenos que podem debilitálos, interferir no seu desenvolvimento ou na sua estética. Dentre os patógenos que os acarás disco
albergam, estão os microcrustáceos do gênero Dolops, os quais são conhecidos popularmente como
piolhos de peixes. A ação destes parasitos pode causar irritações no epitélio e incômodo ao
hospedeiro, levando alguns peixes a pular fora do aquário em função do estresse. Esta pesquisa faz
parte de um projeto maior que pretende mapear enfermidades que estão associadas a peixes
ornamentais, com o intuito de conhecer a diversidade biológica de parasitos e relacioná-la com a
fauna de outras espécies ornamentais, verificando se estes peixes estão atuando como agentes
disseminadores de patógenos ao serem exportados. Os peixes analisados foram adquiridos de
pescadores no município Barcelos, Amazonas, Brasil e foram transportados até o Laboratório de
Biotecnologia e Citogenômica Animal/LABICA/UFAM. Em seguida foram necropsiados, seguindo
etapas autorizadas pelo CEUA-UFAM (nº 025/2019). Foram analisados 20 exemplares de S.
discus, que variaram de 12,74 ± 1,51 cm de comprimento total a 61,65 ± 24,48 gramas de peso
total. Quarenta e seis exemplares de Dolops geayi foram encontrados em diferentes partes do corpo:
narinas, olhos e nadadeiras, sendo o primeiro registro de dolopsídio para esta espécie hospedeira. A
prevalência foi de 65% e a intensidade parasitária variou de 1 a 5. Quanto as suas características
morfológicas, D. geayi apresenta pequenas manchas escuras na região dorsal da carapaça, primeiro
par de maxilas simples e em formato de garras pontiagudas, placa basal da segunda maxila com 3
espinhos, lóbulos abdominais menores do que os da carapaça e ausência de áreas respiratórias.
Amostras para análise molecular foram providenciadas, bem como para registro em microscopia
eletrônica. Registro fotográfico com a espécie em questão auxiliará futuros pesquisadores no
momento de confirmação de identificação de espécies. Assim, estudos realizados dentro dessa
temática são interessantes e importantes, pois acumulam conhecimento ao perfil parasitológico e
ictiosanitário de peixes de importância ornamental da bacia amazônica. Dessa forma, informações
complementares minuciosas em microscopia eletrônica e biologia molecular com mais amostras de
D. geayi serão somadas aos dados já levantados.
Palavras-chave: Biodiversidade; Parasito; Peixe Ornamental
Apoio: INCT-ADAPTA; MCTI-INPA; UFAM, IFAM e FAPEAM.
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EFEITO DA LISINA NA MORFOMETRIA DO TAMBAQUI Colossoma macropomum
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RESUMO: O tambaqui Colossoma macropomum é um peixe amazônico consolidado na indústria
pesqueira brasileira em função da alta produtividade, fácil manejo, rusticidade, e por possuir carne
com textura e sabor fortemente apreciados pelo mercado consumidor. O presente trabalho tem por
objetivo descrever a caracterização morfométrica e as razões morfométricas em dietas contendo Llisina. Foram elaboradas dietas contendo lisina 0,44 %, 0,84 %, 1,24 %, 1,64 %, 2,04 % e 2,44 %
(respectivamente: L-lisina 0,00 %, 0,40 %, 0,80 %, 1,20 %, 1,60 % e 2,00 %), e ofertadas aos
peixes (33,88 ± 2,47g e 11,72± 0,36 cm) distribuídos em 18 tanques (310 L) durante 90 dias. Para
morfometria, as medidas dos peixes inteiros (n=9 peixes/ dieta) foram aferidas e relacionadas entre
si, e para os subprodutos e resíduos cada porção foi pesada em balança (0,001g). Todas as variáveis
foram validadas por Análise de Variância (ANOVA) e teste de Tukey (p<0,05). Na análise dos
parâmetros morfométricos não foi encontrada significância estatística (p>0,05) entre os níveis de Llisina para os dados do comprimento total, comprimento padrão, comprimento do tronco,
comprimento da cabeça, altura da cabeça, altura do tronco e altura da cauda. De igual forma, para
espessura caudal inferior, espessura caudal superior e espessura lombar, a diferença significativa
entre os tratamentos não ocorreu (p>0,05). Na verificação das razões morfométricas as médias das
relações do comprimento da cabeça e comprimento padrão (CC/CP), comprimento e altura da
cabeça (CC/AC) e da altura do tronco e comprimento do tronco (ATR/CTR), não apresentaram
variações. No entanto, na razão entre o comprimento padrão e o comprimento total foram
detectadas diferenças significativas (p=0,03). Desta forma, conclui-se que a adição de lisina na dieta
não influenciou diretamente a morfometria
Palavras-chave: morfometria, teleósteos, aminoácido.
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PRIMEIRA OCORRÊNCIA DE Myxidium sp. (CNIDARIA: MYXOZOA) PARASITANDO
Biotoecus opercularis (CICHLIDAE) DO RIO JUFARIS, AM, BRASIL
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RESUMO: No Brasil, há 8 espécies descritas de Myxidium (Cnidaria: Myxozoa) parasitando
peixes, sendo duas espécies em peixes de ambiente marinho e seis espécies em peixes de água doce.
Neste contexto, o objetivo desse trabalho foi relatar o primeiro registro de esporos de Myxidium sp.
parasitando Biotoecus opercularis capturados na região do médio rio Negro, Amazonas, Brasil.
Para a execução desse trabalho, os peixes foram capturados em maio de 2019 no rio Jufaris, AM,
Brasil. Posteriormente, os espécimes foram transportados em caixas plásticas contendo água até o
Laboratório de Biotecnologia e Citogenômica Animal – LABICA-UFAM, onde foram medidos
(centímetros), pesados (gramas) e necropsiados conforme metodologia autorizada pelo CEUAUFAM (nº 025/2019). Para a localização dos parasitos, a vesícula biliar foi retirada e colocada entre
lâmina e lamínula e observada em microscópio com câmera acoplada. Vinte exemplares de B.
opercularis, com comprimento total variando de 2,99 ± 0,55 cm e peso total variando de 0,44 ±
0,15 g foram analisados e destes, 65% apresentaram esporos de Myxozoa na vesícula biliar.
Características morfológicas tais como: esporos com formato elipsoidal/alongado, presença de
estrias (ranhuras) na superfície externa, duas extremidades arredondadas protuberantes e presença
de cápsulas polares em formato piriforme incluíram os espécimes no gênero Myxidium. Os dados
apresentados neste estudo registram a elevada prevalência deste parasito em ambientes amazônicos
e indicam a participação de B. opercularis no ciclo de vida deste grupo parasitário. Dessa forma,
estudos complementares em microscopia eletrônica (varredura e transmissão) e biologia molecular
estão sendo realizados no sentido de determinação da espécie. Posteriormente, esses dados poderão
ser utilizados como fonte literária para o conhecimento da fauna parasitária de peixes ornamentais
existentes na bacia amazônica.
Palavras-chave: Amazônia; Peixe Ornamental; Parasitologia de Peixes.
Apoio: INCT-ADAPTA; MCTI-INPA; UFAM, IFAM e FAPEAM.
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VARIAÇÃO SAZONAL DA PESCA DE MATRINXÃ (Brycon spp.) DESEMBARCADA EM
MANAUS, AM
Glenda Katherine de Souza Dias1*; Lucirene Aguiar de Souza2.
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RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi avaliar o comportamento da produção da pesca de
matrinxã e seu esforço de acordo com a oscilação do nível do rio, a partir do desembarque no Porto
da Panair-Manaus. Os dados foram fornecidos pela Colônia de Pescadores Z12. O rio Negro foi
escolhido como referência para cota do nível do rio, sendo os dados fornecidos pela Agência
Nacional de Águas (ANA). Todos os dados são referentes aos anos de 2012 e 2013, e foram
tabelados em planilhas eletrônicas. A CPUE obteve-se pela divisão entre a produção mensal e o
número de barcos que realizaram o desembarque. A produção (kg) desembarcada da matrinxã de
acordo com o regime fluvial (m) do rio Negro, apresentou picos de produção no mês de abril com
564.900 kg desembarcado em 2012, e em maio com 84.900 kg desembarcada no ano de 2013. No
ano de 2012, não houve desembarque da espécie em questão nos meses de janeiro e dezembro,
ambos períodos de enchente. No ano de 2013, não houve desembarque nos meses de janeiro,
setembro (vazante), novembro e dezembro (seca). A menor produção no ano de 2012 ocorreu no
mês de fevereiro com 1.000 kg desembarcadas e em 2013, no mês de outubro com 800 kg
desembarcadas. A CPUE no ano de 2012 e 2013 alcançou seu máximo no mês de abril, com
4.247,37 (kg/n° barcos) e 2.493,94 (kg/n° barcos), respectivamente. No ano de 2012 a menor CPUE
obtida ocorreu no mês de novembro (seca) com 600 (kg/n° barcos), correspondendo ao 2° mês de
menor produção. Já para o ano de 2013, a menor CPUE foi igual a 500 (kg/n° barcos) no mês de
fevereiro (enchente), 2° mês de menor produção. Os maiores desembarques de matrinxã ocorreram
no período de enchente. Mesmo no período de defeso da espécie, houve desembarque desta. Os
maiores valores de CPUE obtidos acompanharam os meses de maiores produções.
Palavras-chave: produção pesqueira, CPUE, regime fluvial
Apoio: UFAM
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METACERCÁRIAS DE Austrodiplostomum compactum PARASITANDO OS OLHOS DE
Erythrinus erythrinus DO RIO GUAMÁ, REGIÃO AMAZÔNICA
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RESUMO: O E. erythrinus apresenta valor alimentar para as comunidades ribeirinhas que
consomem os “peixes do mato” sendo também usados como isca na captura de peixes maiores. O
presente estudo descreve a ocorrência de “verme do olho” Austrodiplostomum compactum (LUTZ,
1928) parasitando o peixe morobás Erythrinus erythrinus (Bloch and Schneider, 1801), em área de
várzea do Rio Guamá. Os hospedeiros foram capturados na região de várzea, com influência de
marés, na margem direita do Rio Guamá, próximo da foz, nas coordenadas 1°27’46’’S,
48°26’07’’W. Como arte de captura, empregou-se o caniço de bambu, linha 0.30 mm e anzol n° 01.
Dois peixes foram capturados e resfriados, então conduzidos para o laboratório de Aquicultura
Tropical da Universidade Federal Rural da Amazônia. Realizou-se a biometria com o registro do
comprimento padrão (CP), comprimento total (CT) e peso dos indivíduos, que apresentaram as
seguintes medidas: peso entre 26-27g, comprimento total médio de 12,9 cm e comprimento padrão
médio de 11,5 cm. Sob um estereomicroscópio observou-se a superfície corporal na investigação
por ectoparasitas. Em seguida, foram removidos os olhos e examinados, ao constatar a presença de
14 metacercárias com corpo alongado e achatado em sentido dorso-ventral na cavidade ocular, logo
atrás dos olhos. Então estas foram removidas com auxílio de pinça e dispostas entre lâmina e
lamínula com água destilada para observação e identificação em microscópio óptico. Foi possível
visualizar a ventosa oral subterminal. Os organismos foram identificados como platelmintos da
classe Trematoda, subclasse Digenea, de nome A. compactum, conhecido por acometer a região
ocular em outras espécies, e causar danos a visão ou mesmo cegueira aos hospedeiros, sendo este o
primeiro registro deste parasito em E. erythrinus. No momento da identificação foram fotografados
com câmera em aumento 40x, em seguida procedeu-se a fixação em formol 10% e após 24h foram
transferidos para álcool 70%. Ainda se procedeu análise com uma incisão, com auxílio de tesoura a
partir do poro urogenital até a outra extremidade da nadadeira peitoral, expondo a cavidade
celomática e expondo os órgãos internos para investigação de mais parasitos, demais órgãos foram
observados, porém não foi verificada a presença de mais parasitos. As infestações observadas,
apresentaram aspecto repugnante ao pescado. Este estudo permitiu constatar a presença de
parasitismo entre A. compactum e E. erythrinus.

Palavras-chave: Verme do olho; morobá; digenea; parasitismo.
Apoio: ICMBio
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INFLUÊNCIA DE ASPECTOS MORFOMÉTRICOS DE LAGOS EM PESCARIAS
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RESUMO: Estima-se que na Amazônia, existem aproximadamente 300.000 km² de áreas
alagáveis, das quais 200.000 km² encontram-se no rio Solimões. As áreas de várzea são
responsáveis por oferecer diversos serviços ecossistêmicos para a população. Entre estes serviços, a
pesca possui grande importância, sendo responsável por fornecer a principal fonte de proteína da
população amazônida, no entanto, as áreas de várzea na Amazônia vêm sofrendo um processo de
degradação, principalmente devido à remoção de suas florestas. Diante disso, testamos os possíveis
efeitos da área do lago (Km²), da distância do lago ao canal principal (Km) e do número de
conexões entre rios e lagos sobre os rendimentos da pesca (captura por unidade de esforço [CPUE]).
Utilizamos aqui dados de pesca de 27 lagos diferentes. Para saber se as variáveis supracitadas
influenciaram o rendimento, utilizamos aqui um modelo linear generalizado - GLM, onde a variável
resposta foi à CPUE e as variáveis morfométricas dos lagos as variáveis explicativas. Nossos
resultados demonstraram que cada uma das variáveis explicativas exerceu um tipo de efeito sobre o
rendimento. Em relação à variável área do lago, à medida que a área do lago aumenta, os valores de
CPUE são menores. Em relação ao efeito do número de conexões, nosso modelo demonstrou que
quanto maior o número de conexões, maior se mostrou o rendimento da pesca. Por fim, foi possível
evidenciar que quanto maior a distância entre o lago e o canal principal, maior são os valores de
CPUE. Nossos resultados evidenciam a importância da preservação das áreas alagadas para pesca.
Palavras-chave: Captura por unidade de esforço; Sistemas lacustres; Modelo linear generalizado.
ABSTRAT: It is estimated that in the Amazon there are approximately 300,000 km² of flooded
areas, of which 200,000 km² are in the Solimões River. The floodplain areas are responsible for
providing diverse ecosystem services to the population. Among these services, fishing is of great
importance, being responsible for providing the main source of protein of the Amazonian
population, however, the floodplain areas in the Amazon have been undergoing a degradation
process, mainly due to the removal of their forests. Given this, we tested the possible effects of lake
area (Km²), distance from lake to main channel (Km) and number of connections between rivers
and lakes on fishing yields (catch per unit of effort [CPUE]). We use fishing data from 27 different
lakes here. To know if the above variables influenced the yield, we use a generalized linear model GLM, where the response variable was the CPUE and the morphometric variables of the lakes the
explanatory variables. Our results showed that each of the explanatory variables had a kind of effect
on income. Regarding the lake area variable, as the lake area increases, CPUE values are lower.
Regarding the effect of the number of connections, our model showed that the higher the number of
connections, the higher the fishing yield. Finally, it was possible to show that the greater the
distance between the lake and the main channel, the higher the CPUE values. Our results highlight
the importance of preserving flooded areas for fishing.
Key words: Capture per unit of effort; Lake systems; Generalized linear model.
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1- INTRODUÇÃO
As áreas alagadas estão entre os ambientes mais complexos, biodiversificados e produtivos
ecossistemas de água doce do planeta (MA, 2005; EWEL, 2010). Na Amazônica, em rios de água
branca, as áreas alagadas são ambientes comumente conhecidos como área várzeas “foodplain”.
Estima-se que na Amazônia, existem aproximadamente 300.000 km² de áreas alagáveis, das quais
200.000 km² se encontram no sistema Solimões/Amazonas (JUNK, 1993). No entanto, apenas 1%
dessas áreas alagadas, encontra-se sob proteção direta, como unidades de conservação e terras
indígenas (MMA, 2007).
Dentro das áreas de várzea existem diferentes ambientes, como bancos de macrófitas, floresta
e arbustos inundados, águas abertas também conhecidas como lagos e os furos (áreas de conexão
entre rios e lagos). No entanto, cada um destes ambientes possui características peculiares
relacionadas a condições bióticas e abióticas do habitat (HESS et al., 2015). Vários autores já
encontraram relação entre componentes da paisagem de várzea com a riqueza e a diversidade de
espécies de peixes (LOBON-CERVIA et al., 2015; ARANTES et al., 2016; FREITAS et al., 2018).
As áreas de várzea são responsáveis por oferecer uma gama de serviços ecossistêmicos para a
população (EWEL, 2010). Entre estes serviços, a pesca possui grande importância, sendo
responsável por fornecer a principal fonte de proteína da população amazônida (ISAAC et al.,
2011). Alguns autores relacionaram componentes da várzea e variáveis morfológicas e
morfométricas com a produtividade pesqueira, por exemplo; Petrere (1983) testou o efeito da
morfologia do rio e a dimensão da área alagada sobre o rendimento da pesca, Souza et al., (2009)
testou se as diferentes formas de lago produzem a mesma produção pesqueira considerando os
efeitos do tamanho do lago e da distância do rio; e recentemente, Castello et al., (2018) verificou a
influencia da área de floresta alagada na produtividade pesqueira em lagos. No entanto, muitas
lacunas ainda precisam ser preenchidas, atualmente, pouco se sabe sobre a real influência das
conectividades entre os ambientes alagados em relação à pesca comercial e os possíveis efeitos na
Captura por Unidade de Esforço – CPUE.
As áreas de conexão entre rios e lagos permitem que algumas espécies migrem dos lagos para
os rios para desovar, possibilitando a reprodução e a colonização dos hábitats adjacentes (JUNK,
1980). Em demais estudos, a conectividade, quando considerado fatores como a profundidade,
distância das conexões e o isolamento dos lagos, mostrou tendências a mudanças na composição e
diversidade de peixes no sistema (TEJERINA-GARRO et al., 1998; MONTANÃ e WINEMILLER,
2010). Mais recente, Arantes et al. (2013) demonstraram que as áreas de conectividade afetam a
biomassa e a abundância de peixes na região da Amazônia Central.
Devido às importâncias ecológicas das áreas de várzea e conseqüentemente das conexões
entre rios e áreas alagadas, essas áreas merecem uma atenção considerável, no que diz a respeito a
sua manutenção e conservação. Entretanto, as ações antropogências vêm aumentando ao longo dos
anos (MONTEIRO e SAWYER, 2001). A exploração de madeira, a agricultura e a pecuária estão
contribuindo para a ocupação desses locais e conseqüentemente o número de habitats diminuem o
que ocasiona impactos negativos sobre a ictiofauna (GOULDING et al., 1996).
Atualmente, as áreas de várzea na Amazônia vêm sofrendo um intenso processo de
degradação, principalmente devido à remoção de suas florestas (CASTELLO et al., 2013; RENÓ et
al., 2011). O desmatamento em áreas de várzea tem sido associado à pecuária, plantações de
eucalipto e expansão urbana. No Baixo Amazonas, estudos recentes mostraram a redução de
aproximadamente 56% da área de floresta várzea entre os anos de 1970 a 2008 (RENÓ et al., 2011).
Diante disso, testamos os possíveis efeitos da área do lago (Km²), da distância do lago ao
canal principal (Km) e do número de conexões entre rios e lagos sobre os rendimentos da pesca
(captura por unidade de esforço [CPUE]).

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

3

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

2- MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
A área de estudo, se concentrou na região da Amazônia Central nas áreas de várzea dos rios
Solimões, Juruá, Manacapuru, Purus e rio Amazonas, onde foram utilizadas informações de 28
lagos diferentes (Figura 1). Neste ecossistema as áreas de várzea são classificadas como áreas
sazonalmente inundadas por águas brancas, ricas em nutrientes (JUNK et al., 1989). São áreas
complexas com canais adjacentes que conectam rios e lagos. O nível das águas pode variar entre 8 a
12 metros, com um nível nos meses de junho e julho e mínimo em novembro e dezembro.

Figura 1: Mapa da área de estudo. Pontos em preto representam lagos analisados no presente estudo.

Coleta dos dados
Os dados de pesca utilizados no presente estudo são oriundos do Projeto de Estatística
Pesqueira do Estado do Amazonas, os dados foram coletados diariamente, de janeiro a dezembro
entre os anos de 2011 a 2012, por meio da aplicação de questionários estruturados (LAKATOS e
MARCONI, 1991), aplicados ao encarregado da embarcação, no ato do desembarque do pescado.
Foram registrados os dados de desembarque por viagem de pesca, o número de pescadores por
embarcação, os dias de pesca, a captura total de pescado (Kg) e local onde ocorreu a pescaria, sendo
consideradas apenas as pescarias ocorridas em lagos.
Para caracterização dos lagos, foram adquiridas imagens da missão Shuttle Radar Topography
Mission (SRTM) do entorno dos lagos, estas imagens as quais são utilizados nos estudos de
recursos hídricos, onde fornecem informações acerca do relevo. As imagens SRTM foram obtidas a
partir do banco de dados disponível da NASA (Disponível em: https://earthexplorer.usgs.gov/),
disponibilizadas pela NASA - National Aeronautics and Space Administration, com informações
originais para a América do Sul, referentes à banda C do equipamento InSAR, apresentando
resolução espacial de 30m em elipsoide de referência WGS 84.
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Análise de dados
A unidade de esforço de pesca utilizada foi “número de pescadores × dias de pesca”, sugerida
por Petrere (1978) como a melhor unidade de esforço para a região amazônica. Para calcular a
captura por unidade de esforço (CPUE), foi utilizada a equação proposta por Petrere et al. (2010),
dividindo o total capturado (em kg) pelo esforço de pesca. A CPUE foi calculada para cada viagem
de pesca ocorrida nos lagos.
Para saber se as variáveis; área do lago, o número de conexões entre os ambientes e a
distância ao canal principal exerceu influencia sobre a CPUE, utilizamos aqui um modelo linear
generalizado – GLM considerando um nível de significância de p<0,05, onde a variável resposta foi
à CPUE e as variáveis explicativas a área do lago, o número de conexões entre os ambientes e a
distância ao canal principal. Para a realização do GLM, utilizou-se uma distribuição quasi-poisson,
uma vez que os dados apresentaram superdispersão. O modelo foi desenvolvido no software R.
A análise hidrológica dos lagos foi realizada a partir do uso do software de SIG QGIS (QGIS
Development Team, 2019). Inicialmente foi realizado um recorte da área de interesse, e a geração
de máscara para retirar dados de elevação dos corpos d’água e ruídos. Para a delimitação da
hidrologia na região do entorno dos lagos e identificação das vias de conexão dos lagos com demais
corpos d’águas foi utilizado o plugin “Hydrology Modeling”.
A metodologia utilizada no processamento dos dados SRTM (Hydrology Modeling) foi a
geração do Fluxo Acumulado (flow accumulation), que consiste em montar uma malha com pixels e
esses pixels são valorados conforme a altitude, de maneira que soma-se o valor dos pixels que
contribuem para que o escoamento superficial chegue no pixel com maior valor, criando uma malha
hidrográfica e o mapa de Fluxo Acumulado onde é possível verificar as vias de escoamento
superficial da água (TURCOTTE et al., 2001). A partir do produto gerado do Fluxo Acumulado, é
possível identificar os pontos onde os corpos d’água se conectam e assim quantificar o número total
de fluxos que fluem para dentro e fora dos lagos. Cada célula de SRTM tem pixels de 90 metros,
correspondendo a 8.100 m². Assim, estipulou-se um valor máximo de até 100 células no
processamento Hydrology Modeling. Este valor foi determinado por realçar melhor a hidrologia em
níveis menores, ou seja, ao usar um número de células relativamente grande (1000 células) não
levariam em consideração pequenos canais e igarapés que em alguns ambientes seriam de
significante importância.
Para melhor identificação da área e do perímetro dos lagos, o contorno dos lagos foi extraído
com base na elevação do terreno, gerando curvas de níveis espaçadas por 1 metro de elevação e a
partir dessas curvas foram gerados polígonos os quais pudessem fornecer os dados de área de cada
lago. Por fim, após o processamento, foi feito a quantificação das vias de conexão dos lagos com
outros corpos d’água e a medição da distância do rio com o canal principal foi calculado por meio
da ferramenta de medição do software QGIS (Tabela 1).
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o período entre 2011 a 2012, ocorreram 850 viagens de pesca para diferentes lagos da
Amazônia Central, resultando numa produção pesqueira de aproximadamente 270 toneladas. Os
dados indicam que o tamanho da área dos lagos variou entre 0.21 a 79, 329 km², a distância ao
canal principal variou entre 0,5 a 71, 236 km e o número de conexões entre os ambientes variou
entre 1 a 18 (Tabela 1).
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Tabela 1: Valores de área (Km²), distância do canal principal (Km) e número de conexões dos 27
lagos analisados.
Lago
Lago Anamã
Lago Anori
Lago Araça
Lago Beruri
Lago do Ancori
Lago do Antônio
Lago do Flexal
Lago da Juçara
Lago do Limão
Lago Sacambú
Lago Grande
Lago Guajará
Lago Itangá
Lago Jacaré
Lago Janauacá
Lago Juquiri
Lago Macuricanã
Lago Maracati
Lago Membeca
Lago Miriti
Lago Paratarí
Lago Piranha
Lago Sacambu
Lago Supiá
Lago Surara
Lago Tapauá
Lago Traíra

Área (km²)
62.996
5.484
1.357
18.46
2.171
7.505
0.5
49.612
17.313
15.369
14.937
1.21
2.887
20.859
22.94
3.341
4.831
1.133
2.066
5.022
1.78
79.329
15.369
16.712
16.766
76.679
0.21

Distância do canal (Km) N° de conexões
11.596
3
2.162
2
0.59
2
7.835
2
12.391
3
30.95
2
1.756
1
13858
2
71.236
18
34.111
6
3.742
3
13.492
4
1.274
2
18.078
4
10.064
3
8.202
3
19.717
6
1.126
2
0.1
1
0.237072
2
5.958
1
18.413
6
34.111
6
2.463
1
0.1
1
15.814
6
5.084
1

Dentre as três variáveis testadas em nosso estudo, o modelo indicou que as três variáveis
apresentaram significância em um valor de p<0.05, no entanto, cada uma das variáveis explicativas
exerceu um tipo de efeito sobre a CPUE. Em relação à variável área, nossos resultados
demonstraram que o efeito da área do lago sobre CPUE acontece de forma inversamente
proporcional, ou seja, à medida que a área do lago aumenta, os valores de CPUE tendem a ser
menores (Figura 2).
Em lagos com menor área é esperado que ocorra uma concentração maior de espécies
resultando em maior facilidade nas capturas (BARTHEM e FABRÉ, 2003), nós acreditamos que
este fato pode explicar maiores valores de CPUE para estes lagos. Paralelo a este fato, lagos com
maior área favorece a dispersão das espécies no sistema aquático, tornando necessário um aumento
do esforço de pesca por parte dos pescadores e consequentemente resultando em um menor valor na
captura por unidade de esforço (ISAAC et al., 2015).
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Figura 2: Efeito da área do lago sobre a captura por unidade de esforço (CPUE) em pescarias multiespecíficas. Os
pontos plotados são observações em pescarias em lago. Bandas em cinza representam intervalos de confiança de 95%.

Em relação ao efeito do número de conexões sobre a CPUE, nosso modelo demonstrou uma
relação diretamente proporcional, ou seja, quanto maior o número de conexões, maior tende a ser os
valores de CPUE. As conexões entre rios e lagos são áreas alagadas por onde diversas espécies
migram durante o período de enchente para desovar, possibilitando a reprodução e a colonização
dos habitats adjacentes, e durante o período de vazante, quando o nível da água começa a baixar,
migram novamente para os rios (JUNK, 1980; LOWE-MCCONELL, 1999; BARTHEM e FABRÉ,
2004). Este processo conhecido como migração lateral tem sido relatado por diversos autores
(COX-FERNANDES, 1999; RIBEIRO e PETRERE, 1990).
Nós acreditamos que quanto maior o número de conexões, maior tende a ser o número de
espécies que se deslocam no sentido rio e lago, e vice-versa. Essa característica faz com que lagos
com números elevados de conexões recebam maior número de espécies, e concentrem biomassa,
tornando-se mais atrativos aos pescadores. No entanto, ainda não é claro até que ponto o número de
conexões influencie na produtividade pesqueira, a largura e o tempo que permanece alagado são
fatores que ainda não foram testados, é concebível que ambos fatores exerçam um grau de
influenciam.
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Figura 2: Efeito das conexões entre rios e lagos sobre a captura por unidade de esforço (CPUE) em pescarias
multiespecíficas. Os pontos plotados são observações em pescarias em lago. Bandas em cinza representam intervalos de
confiança de 95%.

Em relação ao efeito da variável distância do lago ao canal principal sobre a CPUE, foi
possível identificar uma relação diretamente proporcional entre esta variável e a variável resposta,
ou seja, quanto maior a distância entre o lago e o canal principal, maior são os valores de CPUE.
Alguns autores vêm destacando a preferência por parte dos pescadores por ambientes próximos ao
canal principal do rio e a área urbana (SOUZA e BATISTA, 2012; CARDOSO e FREITAS, 2009;
GONÇALVES e FREITAS, 2018), este fato pode ser explicado pela economia de combustível,
gelo, pelas condições da embarcação, e pela facilidade na comercialização do pescado. Esta
situação faz com que ocorra uma explotação intensiva dos recursos pesqueiros em lagos mais
próximo do rio, tornando estes lagos mais suscetíveis a pesca.
Por outro lado, os lagos mais distantes do canal principal tendem a ser ambientalmente mais
fragmentados (SOUZA et al., 2009), dificultando a pescaria nesses locais. Esta situação pode
favorecer a conservação dos recursos pesqueiros, que se localizam nestes lagos, promovendo o
aumento da biomassa das espécies e consequentemente contribuindo com maiores valores de
produtividade pesqueira.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

8

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

Figura 2: Efeito da distância do lago para os rios sobre a captura por unidade de esforço (CPUE) em pescarias
multiespecíficas. Os pontos plotados são observações em pescarias em lago. Bandas em cinza representam intervalos de
confiança de 95%.

Por fim, o modelo linear generalizado – GLM, explicou 16% da variabilidade total esperada
nas pescarias em sistemas de lago (R² =16). Este valor, apesar de baixo, indica que variáveis não
contabilizadas em nossa análise também exercem influência sobre a captura por unidade de esforço.
De certo, existem variáveis não consideradas em nosso estudo que exercem influencia sobre a
CPUE, como esforço de pesca (BATISTA e ISAAC, 2012), quantidade de gelo e combustível
utilizado pelos pescadores (BATISTA e PETRERE, 2007), formato dos lagos (SOUZA et al.,
2009), nível do rio em anos anteriores (CASTELLO et al., 2015), variáveis meteorológicas
(PINAYA et al., 2016) e desmatamento (CASTELLO et al., 2017), no entanto, este modelo propôs
a investigar a influência de variáveis morfométricas de lagos na CPUE em pescarias comerciais.
Pesquisas futuras podem contribuir na identificação de processos que podem influenciar na
produtividade da pesca em áreas alagáveis e em populações de peixes.
4- CONCLUSÃO
Concluímos que lagos com maior número de conexões promovem elevada produtividade
pesqueira, comparado aos lagos com menor número de conexões. Essa afirmativa está
fundamentada no resultado da CPUE que mediu a produtividade em lagos da Amazônia Central.
Com relação a variável área do lago, o resultado encontrado foi de que quanto maior a área do lago
menor será a produtividade pesqueira. Por fim, a variável distância do lago em relação ao canal
principal, apontou que, quanto maior a distância entre o lago e o canal, maior são os valores de
CPUE.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

9

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

5- AGRADECIMENTOS
Agradecemos a todos os pescadores que contribuíram fornecendo dados para realização deste
estudo.
6- REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
ARANTES, C. C., WINEMILLER, K. O., PETRERE, M., CASTELLO, L., HESS, L. L., &
FREITAS, C. E. C. Relationships between forest cover and fish diversity in the Amazon River
floodplain. Journal of Applied Ecology, 1–10. 2017.
BARTHEM, R.B.; FABRÉ, N. N. Biologia e diversidade dos recursos pesqueiros da Amazônia.
In: Rufino, M.L., Ed., A pesca e os recursos pesqueiros na Amazônia brasileira, Pro-Várzea,
Manaus, 11-55. 2003.
BATISTA, V. S.; PETRERE JR, M. Spatial and temporal distribution of fishing resources exploited
by the Manaus fishing fleet, Amazonas, Brazil. Brazilian Journal of Biology, v. 67, n. 4, p. 651656. 2007.
BATISTA, V. S.; V. J. ISSAC. Peixes e Pesca no Solimões-Amazonas: Uma Avaliação
Integrada. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, Brasilia:
276 pp. 2012.
CARDOSO, R.S.; FREITAS, C.E.C. The commercial fishing fleet using the middle stretch of the
Madeira river, Brazil. Acta Scientiarum, 3: 247-253. 2012.
CASTELLO L, MCGRATH DG, HESS LL, COE MT, LEFEBVRE PA, PETRY P, MACEDO
MN, RENÓ. VF, ARANTES CC. The vulnerability of Amazon freshwater ecosystems.
Conservation Letters. 6, 217–229. 2013.
CASTELLO, L., ISAAC, V.J., THAPA, R. Flood pulse effects on multispecies fishery yields in the
Lower Amazon. Royal Society Open Science. 2, 150299. 2015.
COX-FERNANDES, C.C. Lateral migrations of fishes in Amazon floodplains. Ecology of
Freshwater Fish, 2:36-44. 1997.
EWEL, K. Appreciating tropical coastal wetlands from a landscape perspective. Frontiers in
Ecology and the Environment, v. 8, n. 1, p. 20–26, 2010.
GONÇALVES, V.V.C; FREITAS, C,E,C. Influência do ciclo hidrológico em pescarias comerciais
na Amazônia Central, Brasil. 61p. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Amazonas,
Amazonas. 2018.
HESS, L. L., MELACK, J. M., AFFONSO, A. G., BARBOSA, C., GASTIL‐BUHL, M., & NOVO,
E. M. Wetlands of the lowland Amazon basin: Extent, vegetative cover, and dual‐season inundated
area as mapped with JERS‐1 synthetic aperture radar. Wetlands, 35, 745–756. 2015.
ISAAC, V.J. & ALMEIDA, M.C. El consumo de pescado en la Amazonia brasileña.
COPESCAALC Documento Ocasional. No 13. FAO, Rome. 2011.
JUNK, W. J. Áreas inundáveis-Um desafio para limnologia. Acta Amazonica, v. 10, n. 4, p. 775795, 1980.
JUNK, W.J.; BAYLEY, P.B.; SPARKS, R.E. The flood pulse concept in River-floodplain systems.
Canadian Special Publication of Fisheries and Aquatic Science, Ottawa, 106: 110-127. 1989.
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. 1991. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas.
LOBÓN-CERVIÁ, J., HESS, L.L., MELACK, K.M., ARAUJO-LIMA, C.A.R.M. The importance of
forest cover for fish richness and abundance on the Amazon floodplain. Hydrobiologia. 750, 245–255.
2015.
LOWE-MCCONNELL, R.H. Estudos ecológicos de comunidades de peixes tropicais. Tradução
de Anna Emília A. M. Vazzoler; Angelo Antonio Agostinho; Patrícia T. M. Cunningham São
Paulo: EDUSP, 1999. 535 p. Título original: Ecological studies in tropical fish communities.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP
10
21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

MA - MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT. Ecosystems and Human Well-being:
Synthesis - Wetlands and Water. Washington DC: Island Press, 2005.
MONTANÃ, C.G. & WINEMILLER, K.O. Local-scale habitat influences morphological diversity
of species assemblages of cichlid fishes in a tropical floodplain river. Ecology of Freshwater Fish.
19:216-227. 2010.
PETRERE, Jr., M. Pesca e esforço de pesca no estado do Amazonas. I. Esforço e captura por
unidade de esforço. Acta Amazonica, 8(3): 439-454. 1978.
PETRERE Jr, M. Relations among catches, fishing effort and river morphology for eight rivers in
Amazonas State (Brazil), during 1976-1978. Amazoniana, v. 8, n. 2, p. 281-296, 1983a.
PETRERE M Jr, GIACOMINI HC, DE MARCO P Jr. Catch-per-unit-effort: which estimator is
best?. Brazilian Journal Biology.; 70(3): 483–491. 2010.
PINAYA, W. H. D. et al. Multispecies fisheries in the lower Amazon River and its relationship with
the regional and global climate variability. Plos One. 11, 2016.
QGIS Development Team QGIS Geographic Information System. 3. Open Source Geospatial
Foundation Project. 2019. URL: http://qgis.osgeo.org
R DEVELOPMENT CORE TEAM. R: A language and environment for statistical computing.
R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Áustria. ISBN 3-900051-07-0. 2011.
RENÓ, V. F., NOVO, E. M. L. M., SUEMITSU, C., RENNÓ, C. D., & SILVA, T. S.
F. Assessment of deforestation in the Lower Amazon floodplain using historical Landsat MSS/TM
imagery. Remote Sensing of Environment, 115, 3446–3456. 2011.
RIBEIRO, M. C. L. B.; PETRERE, M. Jr. Fisheries ecology and management of the Jaraqui
(Semaprochilodus taeniurus, S. insignis) in Central Amazonia. Regulated Rivers: Research and
Management 5, 195–215. 1990.
SOUZA, K. N. S.; FABRÉ, N. N.; BATISTA, V. S. Landscape variables affecting fishery
production in lake systems of floodplain areas in Central Amazon, Brazil. Journal of Applied
Ichthyology, v. 25, p. 294-298. 2009.
TEJERINA-GARRO, F.; FORTIN, R.; RODRIGUEZ, M. Fish community structure in relation to
environmental variation in floodplain lakes of the Araguaia River, Amazon basin. Environmental
Biology of Fishes v. 51, p. 399–410, 1998.
TURCOTTE, R.; FORTIN, J.P.; ROUSSEAU, A.N.; MASSICOTTE, S.; VILLENEUVE, J.P.
Determination of the drainage structure of a watershed using a digital elevation model and a digital
river and lake network. Journal of Hydrology, Amsterdam, v.240, p.225-242, 2001.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

1

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

PRODUÇÃO DE PIAUÇU (Leporinus macrocephalus) NA PISCICULTURA PARAÍSO NO
RESERVATÓRIO DA UHE TUCURUÍ
Jodivan Ferreira Vaz¹*; Silmara Hellen dos Santos Tavares²; Leandro de Araújo Ferreira³;
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RESUMO:
O objetivo do trabalho foi avaliar o potencial da criação do piauçu, L. macrocephalus, em
sistema intensivo utilizando tanques-rede. O estudo foi realizado na piscicultura Paraíso, instalada
as margens do reservatório da Usina Hidrelétrica de Tucuruí-PA. Foram utilizados 34 tanques-rede
retangulares (16,2 m³) e 5 tanques-rede circulares de grande volume de tela de aço inox (143 m³)
para a criação da espécie. A densidade de estocagem na engorda foi de 30 ind./m³ em cada tanquerede, com um ciclo produtivo total de 9 (nove) meses. Foram realizadas três fases durante todo o
ciclo produção. A fase 1, que corresponde ao berçário, foram colocados 12.000 larvas da espécie
com uma 1,5 g, no intervalo até 60 (sessenta) dias. Na segunda fase, a recria, foram colocados 1600
ind./m³, no intervalo de 30 (trinta) dias. E na terceira fase, que é a engorda, foram colocados 30
ind./m³, em um período de 6 (seis) meses. Durante a produção os peixes foram alimentados com
rações com teor de Proteína Bruta (PB) de 40%, 36% e 32% correspondendo, respectivamente, as
fases 1, 2 e 3. Assim como, também, se alimentam do perifiton, limpando e facilitando a renovação
de água das estruturas. A produção nos tanques-rede quadrados corresponde a produção de
biomassa de, aproximadamente, 16.524 Kg. Nos tanques-rede circulares PEAD a produção de
biomassa total obtida no final do cultivo foi de 21.450 Kg. O montante de capital com o venda da
produção, considerando um valor de R$ 10,00 (dez reais), podemos obter os valores de R$
165.240,00 (cento e sessenta e cinco mil duzentos e quarenta reais) para os tanques-rede quadrados
e o montante de R$ 214.500 (duzentos e quatorze mil e quinhentos reais) nos tanques-rede
circulares de grande volume. Já a mortalidade correspondeu a 5%. O resultado do trabalho mostra
que a criação do piauçu, L. macrocephalus, tem um grande potencial para o sistema intensivo e que
pode gerar bons retornos de capital.

Palavras-chave: Tanque-rede; reservatório; espécie; e produtividade.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

2

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

1- INTRODUÇÃO
A espécie piauçu pertence à família dos Anastomideos e o gênero Leporinus é o mais
complexo desta família, principalmente em razão do grande número de espécies descritas
(aproximadamente 60), da ampla distribuição geográfica e da grande importância para a pesca
esportiva e comercial, principalmente as espécies L. macrocephalus, L. friderici, L. obtusidens e L.
elongatus (RIBEIRO, 1999).
O piauçu, Leporinus macrocephalus, foi descrito como uma nova espécie na década de 1980.
Possui um corpo curto e espesso com três maculas escuras verticalmente alongadas, sendo a mácula
posterior, algumas vezes difusas. Apresenta um comprimento de aproximadamente 60 cm
(BRITSKI et al, 1999). É um espécie com hábito alimentar onívoro, que consome uma ampla
variedades de alimentos, sendo os vegetais e as sementes itens frequentes em sua dieta (BOSCOLO
et al, 2005).
O piauçu L. macrocephalus é uma espécie considerada migradora, pois durante seu período
pré-reprodutivo realiza longos deslocamentos ascendentes. Apresenta desova total e sazonal e não
apresenta cuidado parental (REYNALTE-TATJE, 2001). É considerada a espécie de Leporinus
mais intensamente cultivada para fins comerciais (RIBEIRO te al, 2001).
Geralmente, as espécies do gênero Leporinus apresentam grande aceitação no mercado e são
muitos conhecidos pelos pescadores comerciais esportivos e colecionadores de peixes ornamentais.
Além da grande beleza dos juvenis, apresentam excelente qualidade de carne e os adultos são
caracterizados como peixes brigadores quando são capturados em anzol (BALDISSEROTTO e
GOMES, 2013).
O presente trabalho tem como objetivo analisar a produção e potencial de criação da espécie
piauçu, L. macrocephalus, na piscicultura Paraíso que está localizada no reservatório da usina
hidrelétrica de Tucuruí-PA, Brasil.
2-

MATERIAL E MÉTODOS

O reservatório de Tucuruí está localizado no rio Tocantins, na região central do Estado do
Pará, formado a partir do barramento do rio para a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. Já
área inundada foi de 2.430 km², abrangendo 7 municípios da região sudeste do estado.
A piscicultura Paraíso é um dos empreendimentos aquícolas situados no reservatório da UHE
Tucuruí, onde foi implantada em 2007, inicialmente com 42 tanques-rede voltados para o criação de
pirapitinga, pelo empresário Gilberto Vaz, um dos pioneiros na atividade no reservatório.
Atualmente, o empreendimento dispõem de 148 tanques quadrados instalados e 17 tanques de
PEAD com uma produção anual de mais de 200 toneladas de peixe, dentre as espécies temos piau
(Leporinus sp.), matrinxã (Brycon amazonicus) e tambaqui (Colossoma mocropomum).
A aquisição de alevinos de piauçu, correspondeu a 70 milheiros para a criação nos tanquesrede durante o ciclo produtivo. Para a engorda do piauçu foram utilizados 34 tanques-rede
quadrados e 5 (cinco) tanques-rede circulares de grande volume PEAD com tela de aço. O trabalho
foi realizado junto ao empreendimento no período de janeiro a junho de 2019. Utilizou-se planilhas
previamente estruturadas para o acompanhamento dos principais dados de produção.
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
O manejo produtivo do piauçu L. maccrocephalus é realizado em três fases distintas: Fase 1,
Fase 2 e Fase 3. O ciclo de criação da espécie no empreendimento ocorre em um período de 9
(nove) meses. Na primeira fase, os peixes povoaram os berçários, que estavam previamente
preparados, na densidade de 12000 ind./m³. Depois de sessenta dias vão pra recria, ou seja, são
repicados para outros tanques-rede, com densidade de 1600 ind./³. E finalmente são manejados para
terceira fase, a engorda, com densidade de, aproximadamente, 30 ind./m³. Nesta fase eles ficam até
atingirem no peso de despesca para comercialização (Tabela 1). Durante o ciclo de criação a espécie
foi alimentada com rações com teor de Proteína Bruta (PB) de 40%, 36% e 32% correspondendo,
respectivamente, as fases 1, 2 e 3. A frequência alimentar diária para cada fase correspondeu em 4
vezes na fase 1, 3 vezes na fase 2 e 2 vezes na fase 3.
Tabela 1. Dados de criação do piauçu L. maccrocephalus em tanques-rede na piscicultura
Paraíso.
PIAU
Densidade de estocagem (ind./m²)
Peso inicial (g)
Peso final (g)
Tempo de cultivo (dias)
Conversão alimentar (CA)
Sobrevivência (%)

FASE 1
12000
1,5
45
60
1;1
98

FASE 2
1600
45
170
90
1.5:1
98

FASE3
30
170
900
270
1.5:1
99

A produtividade da espécie piauçu por ciclo de criação em 9 (nove) meses nos tanques-rede
de 16,2 m³ de volume útil foi de 30 Kg/m³. Isto proporciona uma produção total de,
aproximadamente, 16.524 Kg da espécie piau por ciclo. A conversão alimentar aparente ficou em
torno de 1,5 o que resultou em uma grande eficiência produtividade (Tabela 2). Os índices
zootécnicos estão próximos do trabalho de Navarro et al (2002), em que o desempenho de juvenis
de piauçu, L. macrocephalus, em tanques de alvenaria utilizando densidade de 40 ind./m³ e uma
ração de 42% PB, após 97 dias de cultivo, mostra que os peixes apresentam um maior crescimento
em peso depois de 60 dias e uma conversão alimentar média de 1,5:1.
Tabela 1. Produtividade do piauçu L. macrocephalus em tanques-rede quadrado na piscicultura
Paraíso.
Característica
Número de gaiolas
Volume das gaiolas (m3)
Volume total das gaiolas (m3)
Produtividade (kg/m3)
Produção total (kg)

Valor
34
16,2
550,8
30
16524
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Conversão alimentar (kg)
Preço de venda (R$/kg)

1,5
10,00

Com uma produção de 16.524 Kg e com um preço de venda no valor de R$ 10,00 o
empreendimento alcança um montante de R$ 165.240,00. Isso mostra que a piscicultura em sistema
intensivo pode dar um bom retorno financeiro ao investidor. Já a espécie piauçu responde de
maneira satisfatória ao sistema intensivo de criação.
Produtividade por ciclo de criação da piauçu L. macrocephalus em tanques-rede circulares de
grande volume PEDA em tela de aço inox foi de 30 Kg/m³em período de 9 (nove) meses, onde
foram utilizados um volume útil de 715 m³. A produção de biomassa total obtida no final do cultivo
de 21.450 Kg, utilizando uma ração de terminação na fase de engorda de 32% proteína bruta (PB)
com frequência alimentar em dois períodos.
Tabela 3. Produtividade do piauçu L. macrocephalus em tanques-rede circulares de grande volume
(163m³).
Característica
Número de gaiolas
Volume das gaiolas (m3)
Volume total das gaiolas (m3)
Produtividade (kg/m3)
Produção total (kg)
Conversão alimentar (kg)
Preço de venda (R$/kg)

Valor
5
143
715
30
21450
1,5
10,00

A produção em relação em tanques-rede circulares de grande volume PEAD pode render ao
empreendedor um montante de R$ 214.500 com o preço de venda no valor de R$ 10,00. Com este
montante o produtor consegue manter o futuro da atividade investindo em outros ciclos produtivos.
4- CONCLUSÃO
O piauçu L. macrocephalus em sistema intensivo mostra resultados positivos na produção no
ciclo de nove meses. A criação da espécie piauçu é um negócio que pode render bons retornos
financeiros. Além do que, a criação do piauçu em sistema intensivo tem potencial para aumentar a
produtividade, desde que se mantenha a densidade em níveis aceitáveis.
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DADOS MORFOLÓGICOS DE Austrodiplostomum compactum PARASITA DE
Hoplerythrinus unitaeniatus EM ÁREA DE VÁRZEA DO RIO GUAMÁ, AMAZÔNIA
ORIENTAL, BRASIL.
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RESUMO: O presente estudo descrever os aspectos morfológicos do helminto Austrodiplostomum
compactum (LUTZ, 1928) parasitando o jeju Hoplerythrinus unitaeniatus (Spix and Agassiz, 1829).
O parasito em estudo pertence a classe dos trematódeos e a subclasse dos digenéticos; e também é
comumente conhecido como “verme do olho”. Sua infestação se dá principalmente na região ocular
do hospedeiro, conferindo-lhe aspecto repugnante, podendo causar anomalias diversas nos globos
oculares – como baixa visão, catarata e proptose (olhos saltados) – e até mesmo a morte do animal.
A. compactum parasita numerosas espécies de água doce, sendo o jeju um novo campo de descrição
deste helminto. A área de estudo está localizada no município de Belém, Pará, na margem direita do
rio Guamá, próximo à foz – latitude: 1º27'46"S e longitude: 48º26'07"W. Dois espécimes foram
coletados com auxílio de caniço com linha e anzol, no dia 06 de agosto de 2019, mantidos sob
refrigeração e transportados ao Laboratório de Aquicultura Tropical (LaqTrop) da Universidade
Federal Rural da Amazônia. No laboratório, foi realizada a biometria, aferiu-se pesos em balança
digital e comprimentos padrão e total em ictiômetro. Os helmintos foram dispostos entre lâmina e
lamínula, observados em microscopia, identificados e fixados em formol a 5% e, após 24 horas,
álcool a 80%. O primeiro exemplar de H. unitaeniatus analisado obtinha 55 g de peso, 16,5 cm de
comprimento total (Lt), 14 cm de comprimento padrão (Ls) e duas metacercárias de A. compactum
parasitando sua cavidade ocular; enquanto que o segundo detinha peso de 46 g, 16,5 cm de Lt, 13,5
cm de Ls e também se encontrava com dois helmintos na região ocular. Estas metacercárias
possuem corpo longo-achatado dorso-ventralmente com ligeira concavidade na região ventral e
subdividido em dois segmentos: anterior – de maior dimensão, dotado de ventosa oral em sua
extremidade e pseudoventosas circunvizinhas a esta ventosa; e posterior – de menor tamanho e com
formato cônico. Também apresentam faringe, esôfago, acetábulo, órgão tribocítico e células
glandulares por grande parte do segmento anterior. Portanto, este trabalho consiste em um primeiro
relato da presença de A. compactum parasitando os olhos de H. unitaeniatus, salientando que são
necessários mais estudos afim de acompanhar e descrever os impactos causados no hospedeiro e a
influência da qualidade da água no ciclo de vida do parasito.

Palavras-chave: Helminto; Digenético; Jeju.
Apoio: ICMBio

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

1

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

ASPECTOS REPRODUTIVOS DE Macrodon ancylodon (PERCIFORMES, SCIAENIDAE)
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RESUMO: A espécie Macrodon ancylodon, é popularmente conhecida como Pescada-Gó ou
pescadinha, pertence à família Sciaenidae. Por ser um recurso economicamente importante para
o estado do Maranhão, faz-se necessário estudar seus aspectos reprodutivos, assim poderão ser
gerados subsídios que visam medidas de conservação para que este recurso possa manter-se para
gerações futuras. Com base na importância deste recurso pesqueiro, objetivou-se avaliar os
aspectos reprodutivos da Pescada Gó (M. ancylodon) capturados no município de Tutóia,
Maranhão. Os dados foram obtidos por meio de coletas mensais de janeiro de 2018 a maio de
2019. A captura da espécie ocorreu através de arrasto de praia e quando necessário as amostras
foram complementadas por compra comercial. Os espécimes foram analisados macro e
microscopicamente para a identificação dos estágios gonadais e a mensuração das medidas
biométricas. A proporção sexual resultou em 2,11 fêmeas para cada 1 macho, apresentando χ 2 =
20,76º que resultou em uma diferença estatística significativa, indicando que as fêmeas são
predominantes na área sob estudo, com ocorrência de uma possível segregação. O coeficiente de
regressão (b) para as fêmeas foi b= 2,9423, para os machos foi registrado b= 2,9596 e os sexos
agrupados foi de b= 2,9381, indicando alométria negativa para M. ancylodon, ou seja, a espécie
apresenta uma velocidade de crescimento maior para o do que para o peso. Foram identificados
4 picos de desova nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro. Porém nos meses de agosto
e novembro ocorreram os picos de maior intensidade reprodutiva que caracterizam a desova.
Além disso, e o tamanho de primeira maturação (L50) foi de 23 cm. A determinação do tamanho
médio da primeira maturação viabiliza a indicação de um tamanho mínimo de captura para a
espécie, uma vez que representa 50% da população apta a reproduzir. Sugere-se os meses de
agosto a novembro como períodos de parada de pesca para M. ancylodon, ou seja, um possível
período de defeso devido aos intensos picos reprodutivos que a espécie apresenta nesse período.
Palavras-chave: Conservação; Peixes; Reprodução.
Apoio: FAPEMA;
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TOXICIDADE DO ETANOL PARA LARVAS DA PIABA (Astyanax bimaculatus,
LINNAEUS, 1758)
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RESUMO: O cultivo de piabas (Astyanax bimaculatus, LINNAEUS, 1758) cresce em importância
econômica no país. Seu dimorfismo sexual reflete-se em índices zootécnicos importantes, como
taxa de crescimento e rendimento de carcaça. Apesar disso, ainda não há pacote tecnológico para a
produção de proles monossexuais, e nem mesmo a certeza de qual sexo desempenha melhor em
termos de rendimento de carcaça. A produção de proles monossexuais depende de reversão sexual.
O presente trabalho foi estimar a influência do álcool etílico na sobrevivência larval para a espécie
Astyanax bimaculatus. Foram testadas duas concentrações de etanol em água de cultivo, 0,03% e
0,05%, em testes de duração de 12h, sob areação, para larvas de piabas no primeiro dia de abertura
da boca, com três réplicas espaciais de cada tratamento. A análise de dados foi por ANOVA em
delineamento foi inteiramente casualizado com teste de Tukey (P<0,05 e P<0,01). Verificou-se que
o tratamento de 0,03% não apresentou taxa de mortalidade significativamente diferente do controle,
ao passo que o de 0,05% provocou mortalidade altamente significante, indicando sensibilidade
maior da espécie à toxicidade do etanol do que a dos ciclídeos e salmonídeos, e conduzindo à
recomendação de uso da concentração de 0,03% de etanol para a reversão sexual por imersão em
esteroides para a espécie. O presente trabalho contribui com a construção de técnica para a
determinação de concentração máxima do principal diluente dos hormônios esteroides utilizados na
reversão sexual, o etanol.

Palavras-chave: Piaba, Reversão sexual e Etanol.
Apoio: CODEVASF.
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RESUMO: O Brasil possui papel de destaque na exportação de peixes ornamentais, sendo a região
Norte responsável por grande parte das exportações de espécies que em sua maioria são oriundas do
extrativismo de rios locais. O presente trabalho teve como objetivo realizar um levantamento do
comércio de peixes ornamentais em uma empresa do município de Ananindeua no estado do Pará,
identificando a origem e variabilidade das espécies, além do valor dos exemplares comercializados.
A empresa conta com 16 locais para fornecimento, onde o rio Xingu dispõe da maior quantidade de
exemplares (36%), seguido do rio Tapajós (cerca de 20%) e rio Tocantins (cerca de 16%).
Atualmente a empresa comercializa 32 espécies, majoritariamente da família Loricariidae, com
minoria pertencentes às famílias Cichlidae e Characidae, onde as espécies mais comercializadas
são: Pseudacanthicus sp. (27%), Hypancistrus sp. (7%), Panaque ambrusteri e Parancistrus
aurantiacus (ambos com 6%). As espécies pertencentes a família Loricariidae, localmente
conhecidas por Acari, são nomeadas de acordo com a classificação de tamanho e variabilidade de
cor. O preço está relacionado a estes fatores, e é comercializado em dólar, com uma grande variação
de no mínimo $1,70 (Parancistrus aurantiacus) a máximo de $250 (Pseudocanthicus sp.). Os
resultados apontam a concentração das espécies comercializadas pela empresa, espelhando o
comércio da região. Juntamente a outros levantamentos, esses dados podem trazer aporte para
promover a sustentabilidade dessa atividade que atualmente não possui um plano de manejo.

Palavras-chave: Aquariofilia; Peixes; Ornamentais; Exportação; Amazônia.
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Resumo: No Brasil, a pesca é realizada, principalmente, para à subsistência humana e
abastecimento dos centros urbanos, e possui extrema relevância no contexto social, econômico
e cultural. Sua forma difusa e rica em termos de diversidade de espécies e produtividade
pesqueira, ganha características específicas aos ambientes e formas de manejo, principalmente,
para pescarias de pequena escala. Este trabalho buscou compreender a atividade em suas
similaridades e dissimilaridades, a partir da caracterização da pesca realizada em duas
Unidades de Conservação, sob diferentes sistemas de governança, situadas na calha do Rio
Purus, Am. As áreas de estudo são a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu Purus
(RDS-PP) sob governança estadual, e a Reserva Biológica Abufari (RBA) sob governança
federal. As coletas de dados foram realizadas no período de 14 a 27 de fevereiro de 2019,
envolvendo 286 famílias, sendo 205 na RDS-PP e 81 na RBA, das quais 229 têm a pesca como
sua principal atividade econômica. A média de idade dos pescadores foi de 40 e 37 anos,
respectivamente. Quanto ao grau de instrução, em ambas as reservas mais de 50% dos
pescadores possuem apenas o ensino fundamental. Dentre as atividades econômicas que
complementam a pesca, a que mais se destacou foi a agricultura, desenvolvida por 50% dos
pescadores da RDS-PP e 46% da RBA. Dentre as espécies mais citadas pelos pescadores,
destacamos a aruanã (Osteoglossum bicirrhosum) e o tucunaré (Cichla spp), comuns às duas
áreas de estudo. Em termos de importância econômica e social da pesca para ambas localidades,
pode-se constatar que, apesar de modelos e medidas de gestão de recursos distintos, existe uma
grande dependência do recurso para a manutenção da vida dessas populações. Esperamos
contribuir para o aperfeiçoamento e desenvolvimento de planos de manejo sem distinções e
restrições às populações locais.
Palavras Chave: Pesca, Áreas protegidas, Baixo Amazonas, Manejo
Abstract: In Brazil, fishing is undertaken mainly for the subsistence of the human, and the
supply of the urban centers, and it has the most relevance in the context of the social, cultural,
economic, and cultural development. Its way to vague, and it is rich in terms of species
diversity, and productivity of the fisheries, it gains specific characteristics of the environment,
and the forms of management, particularly for fisheries on small-scale. This work has sought
to understand the activities, their similarities and dissimilaridades the basis of the
characterization of the fishing is carried out in two protected areas, under different governance
systems, which are located in the valley of the River Purus. The areas of study are: the
Sustainable Development Reserve Piagaçu Purus (RDS-PP), under the governance of the state,
and the national park Abufari (RBA) is under the governance of the federal government. The
data collection was carried out during the period from the 14th to the 27th of February 2019 at
the latest, involving the 286 families, 205 in the RDS-PP, and the 81 in the RBA, of which 229
are in the fishery as their main economic activity. The average age of the fishermen was 40 and
37 years, respectively. As for the level of education, both in the booking of more than 50% of
the fishermen have only a primary education. Among the economic activities that are
complementary to fishing, and the one that stood out was the farming, carried out by 50% of
the fishermen in the RDS-PP), and 46% of the RBA. Among the species that are most

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA - XXI CONBEP
MANAUS (AM) - A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

frequently cited by fishermen, such as the arowana (Osteoglossum bicirrhosum) and peacock
bass (Cichla spp.) are common to both fields of study. In terms of the economic and social
importance of fisheries in both locations, it can be seen that, in spite of the models and the
measures for the management of the resources are different, there is a high dependence on the
resource to maintain the life of the people. We hope to contribute to the improvement and
development of management plans, with no distinctions, and the restrictions on the local
population.
Key Worlds: Fishing, protected areas, the lower Amazon, management
1. Introdução
No Brasil, a pesca é realizada principalmente para à subsistência humana e
abastecimento de centros urbanos, e possui extrema relevância no contexto social, econômico
e cultural do país (Silva et al., 2009). Na Amazônia, a pesca é uma das atividades extrativistas
mais tradicionais e importantes praticadas na região, se destaca pela diversidade de espécies
aquáticas, múltiplas técnicas e estratégias de captura, elevada quantidade de pescado
desembarcado e alta dependência de pescado por parte da população (Furtado, 1993; Freitas &
Rivas, 2006; Borcem et al., 2011, Silva et al., 2012). Possui características peculiares em
relação a outros biomas brasileiros, e se destaca por ser de baixo impacto ao ambiente, podendo
ser realizada de forma individual ou em grupos familiares, com o uso de barcos e equipamentos
simples, e com pouca tecnologia empregada (FAO, 2012),
Na região Amazônica, os lagos representam importantes ecossistemas, os quais são
disputados por pescadores de várias modalidades, gerando conflitos por diferentes diversos
recursos naturais. Isso resultou em um aumento da pressão na pesca e risco de sobrexploração
dos estoques pesqueiros (Myers et al 2003; Allan et al. 2005; Scheffer et al. 2005; Anticamara
et al. 2011). Portanto, acompanhando a tendência mundial, estudos realizados na região têm
priorizado a análise e discussão de diferentes formas de manejo e gestão dos recursos
pesqueiros (Pauly et al. 2002; Schiermeier 2002; Allan et al. 2005; Hilborn et al. 2007; Béné
et al. 2009; Worm et al. 2006, 2009; Smith et al. 2010; Teh & Sumaila 2013).
Dentro desse contexto, encontramos o modelo de cogestão ou comanejo, que tem como
premissa básica o gerenciamento do uso sustentável dos recursos naturais baseado na tomada
de decisões compartilhada, envolvendo comunitários, agentes governamentais e nãogovernamentais, (Carlsson; Berkers, 2005; Evans et al., 2011). Numa definição mais atual, o
modelo de cogestão pode ser expressado pela partilha do poder, além de incorporar a partilha
de conhecimentos e a aprendizagem social (Berkes, 2009; Kuperan et al., 2008; Evans, 2011).
No Brasil, a cogestão é homologada pelo Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro,
e pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que preconizam a participação das
comunidades locais para legitimar as tomadas de decisão sobre as práticas tradicionais de
manejo dos recursos (Kalikoski et al., 2009). Os processos de gestão participativa da pesca no
Brasil ocorrem em unidades de conservação de proteção integral, e de uso sustentável. As
unidades de conservação são espaços territoriais legalmente instituídos pelo poder público, que
possuem recursos naturais relevantes, com objetivo de conservação, operando sob regime
especial de administração, ao qual se aplicam estratégias adequadas de proteção (MMA, 1998).
No entanto, gerir a pesca na Amazônia torna-se um desafio ainda maior, quando se
considera sua dimensão, a sazonalidade do nível das águas e as diferentes categorias de
unidades de conservação existentes na região. Para Doria et al. (2012), o sucesso na gestão da
pesca parte de uma abordagem integrada das informações científicas sobre o uso do recurso.
Segundo Seixas e Begossi (2000), para gerenciar ecossistemas aquáticos relacionados à
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estoques pesqueiros, é preciso observar o comportamento dos pescadores e as estratégias
utilizadas para a obtenção dos recursos.
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi de compreender a pesca realizada em
duas unidades de conservação, com diferentes sistemas de governança, a partir de suas
características.
2. Materiais e métodos
2.1 Área de Estudo
O estudo foi realizado na região da Amazônia Central em duas Unidades de
Conservação (UCs), localizadas no rio Purus. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável
Piagaçu-Purus (RDS-PP) está localizada no município de Beruri, no baixo rio Purus. A RDS é
uma UC sob a governança estadual da Secretaria de Meio Ambiente - SEMA. Foram
entrevistadas famílias das comunidades de São Sebastião do Itapuru, e Nossa Senhora do
Rosário de Fátima – Caua Cuiuanã.
A Reserva Biológica Abufari (RBA) está localizada no município de Tapauá, no baixo
rio Purus. A REBIO é uma UC sob governança do governo federal, por meio do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A pesquisa foi realizada nas
comunidades Tambaquizinho, Pupunha e Fazenda (Figura 1).

Figura 1. Mapa de localização das áreas de estudo

2.2 Coleta e análise de dados
A coleta de dados ocorreu no período de 14 a 27 de fevereiro de 2019. Os dados foram
registrados em questionários semi-estruturados, que abordaam aspectos sociais e econômicos,
além de variáveis relacionadas às pescarias realizadas. Os dados foram inseridos no Banco de
Dados Socioeconômico da Pesca na Amazônia (BD-SEPAM) após serem submetidos à
estatística descritiva para a obtenção de medidas de tendência central e desvio padrão,
adequadas para analisar perfis socioeconômicos.
3. Resultados e discussão
Aspectos sociais
Foram aplicados 286 questionários às famílias, sendo 205 na RDS-PP e 81 na RBA,
destas famílias 229 têm a pesca como principal atividade produtiva. Considerando a faixa etária
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dos pescadores, na RDS-PP a média de idade foi de 40 anos, e na RBA 37 anos, este padrão de
idade também foi encontrado em outras regiões da Amazônia (Pereira, 2005; Santos, 2006;
Petrere Jr. et al, 2006). Quanto ao grau de instrução, em ambas as reservas mais de 50% dos
pescadores possui apenas o ensino fundamental, e o número de analfabetos correspondeu a
25% na RDS-PP, e 27% na RBA. O índice de baixa escolaridade ocorre devido ao difícil acesso
à escola, e a incompatibilidade de horário entre o trabalho e o estudo, resultando em taxas de
evasão escolar significativas (Santos et al., 2005; Borcem et al., 2011). Estes níveis encontrados
não diferem de outras localidades da Amazônia e do Brasil (Barros, 2005; Bastos, 2009). A
baixa escolaridade os vincula ainda mais à pesca, devido à falta de qualificação exigida para
exercerem outras atividades (Cardoso, 2005; Borcem et al., 2011).
Atividades produtivas
A geração de renda destas regiões caracteriza-se pelo uso múltiplo de recursos,
composta por distintas atividades produtivas e períodos do ano, que seguem a sazonalidade do
ciclo hidrológico. Dentre as atividades econômicas que complementam a pesca, a que mais se
destacou foi a agricultura, desenvolvida por 50% dos pescadores da RDS-PP e 46% da RBA
(Gráfico 1). A pesca pode ser realizada todo o ano, porém há períodos em que o retorno
econômico não é satisfatório, onde a agricultura é a opção de complementação da renda. Este
período coincide com a seca, período em que há maior disponibilidade de pescado e o preço
cai, e período em que ocorre o defeso proibindo a captura de algumas espécies (entre novembro
e março). Essa dinâmica de trabalho entre os pescadores é identificada em outras regiões da
Amazônia (Ceregato e Petrere Jr., 2003; Cardoso et al, 2004; Cardoso, 2005; Ruffino, 2005;
Almeida et al, 2008).
Seguido da agricultura, as atividades mais desenvolvidas na RDS-PP foram o comércio,
carpintaria e outras (30%), enquanto na RBA, o extrativismo (castanha) foi a atividade mais
representativa (18%).
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Gráfico 1. Atividades produtivas complementares desenvolvidas pelos pescadores.

Apetrechos de pesca
Na pesca de pequena escala emprega-se grande variedade de apetrechos, algumas vezes
confeccionados pelo próprio pescador de forma rudimentar, o que resulta em uma baixa
produtividade (Silva et al., 2011; Borcem et al., 2011). Na presente pesquisa foram registrados
08 tipos de apetrechos de pesca, sendo a malhadeira a mais utilizada (RDS-PP: 54%; RBA:
65%), seguida da tramalha (RDS-PP:39%; RBA: 29%) (Tabela 1).
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Tabela 1. Apetrechos de pesca mais utilizados pelos pescadores.

Frequência %
RDS
REBIO
54,16
65,57
39,88
19,67
32,14
31,14
26,19
24,59
8,92
6,55

Apetrecho
Malhadeira
Tramalha
Caniço
Espinhel
Arpão
Arco e
flecha
Anzol
Zagaia

9,52

1,63

5,35
4,16

0
3,27

Este resultado corrobora com estudos realizados na região que apontam a malhadeira
como o apetrecho de maior importância para a pesca (Smith, 1979; Batista et al., 2003). Corrêa
et al. (2012) evidenciaram a frequência de uso à sua versatilidade na captura de espécies-alvo,
e possibilidades de utilização o ano inteiro. Freitas e Rivas (2006) acreditam que o domínio
desse apetrecho na região Amazônica está relacionado com a facilidade de uso por uma única
pessoa, e de uso passivo.
Embarcações utilizadas
As principais embarcações usadas por ambas as localidades constituem-se de canoas
confeccionadas de madeira movidas a remo, ou utilizadas com motores de propulsão de baixa
potência do tipo “rabeta” (5,5 e 6,5 HP de potência). Os pescadores possuem em média uma
canoa, que de forma geral são rústicas, sem estrutura para armazenamento e para a conservação
do pescado. O padrão deste tipo de embarcação na Amazônia também foram descritos por
Cardoso e Freitas (2007) no rio Manicoré, por Doria et al. (2012) no Rio Madeira, por Isaac et
al. (2004) no Baixo Amazonas, e por Gonçalves e Batista (2008) no Médio Solimões.
Espécies capturadas
As principais espécies capturadas correspondem a 15 categorias de espécies de peixes.
Dentre as espécies mais citadas estão o pacu (Mylossoma spp) (54%) na RDS, e a aruanã
(Osteoglossum bicirrhosum) na REBIO (50,81%), e o tucunaré (Cichla spp) (RDS: 51,19%;
REBIO: 50,81%) (Gráfico 2).
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Gráfico 2. Frequência de ocorrência das principais espécies citadas pelos pescadores.
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Essas espécies são comuns nas pescarias amazônicas e já foram observadas nos
trabalhos de Gonçalves e Batista (2008), Zacardi et al. (2014), Alcântara et al. (2015), Isaac et
al. (2015) e Zacardi et al. (2017), nos portos de desembarque.
Outra espécie explorada nesta região é o pirarucu (Arapaima gigas), que possui funções
sociais, culturais e econômicas essenciais desde os tempos coloniais para a região (Murrieta,
2001). No entanto a pesca desta espécie ocorre apenas na RDS-PP por meio do sistema de
manejo formal, estabelecido pelo Acordo de Pesca. Este define, de forma simplificada, a
organização da comunidade para a explotação do recurso, o estabelecimento de regras de uso,
o monitoramento anual dos estoques, e a despesca com base nas quotas de captura determinadas
pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)
(Viana et al., 2007).
4. Conclusão
A pesca realizada nas unidades de conservação, independentemente sob o respaldo legal
ou não, indica sua importância econômica e social por meio dos dados caracterizados. A pesca
é a principal atividade geradora de renda e o aparelhamento dos pescadores demonstram o
investimento voltado para o desenvolvimento desse trabalho. As demais atividades são
complementares à pesca, sendo esta praticada o ano inteiro, seja para o consumo e segurança
alimentar, seja para a comercialização para a obtenção de renda. Nas UCs, as regras e ausências
de regras de uso dos recursos pesqueiros impossibilitam o desenvolvimento da atividade de
pesca de maneira comum, o que não impede que o uso se configure como imprescindível pata
a vida dessas populações.
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Amazônia, v. 5, n.1, p. 37-42.
BARROS, F.; RIBEIRO, M. O. A. 2005. Aspectos sociais e conhecimento ecológico
tradicional na pesca de bagres. In: Fabré, N.N; Barthem, R.B (Orgs.). O Manejo da pesca dos
grandes bagres migradores. Manaus, Amazonas. IBAMA, ProVarzéa. p. 31-48.
BASTOS, G. C. 2009. Análise financeira das pescarias de pequena escala no município de
Florianópolis (SC). Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, São Carlos. Brasil.
166 p.
BATISTA, V.S. 1998. Distribuição, dinâmica da frota e dos recursos pesqueiros da Amazônia
Central. Tese de Doutorado, INPA/ UFAM, Manaus, Amazonas. 292pp.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA - XXI CONBEP
MANAUS (AM) - A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

BATISTA, V.S. 2003. Caracterização da frota pesqueira de Parintins, Itacoatiara e
Manacapuru, Estado do Amazonas. Acta Amazônica, 33(2):291-302.
BORCEM, E. R.; FURTADO Júnior, I.; ALMEIDA, I. C.; PALHETA, M. K. S.; PINTO, I. A.
2011. A atividade pesqueira no município de Marapanim-Pará, Brasil. Revista de Ciências
Agrárias, 54 (3), 189-201.
CARDOSO, R. S.; FREITAS, C. E. C. 2006. A composição dos custos de armação e a renda
das expedições de pesca da frota pesqueira artesanal da região do Médio rio Madeira,
Amazonas, Brasil. Acta Amazônica, Manaus, v. 36, n. 4, p. 529-524.
CARDOSO, R. S. 2005. A Pesca Comercial no Município de Manicoré (Rio Madeira),
Amazonas, Brasil. Dissertação de Mestrado. Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia/Fundação Universidade Federal do Amazonas, Brasil. 140p.
CORRÊA, A.A; KAHN, J.R; FREITAS, C. E.C. 2012. A pesca no município de Coari estado
do Amazonas, Brasil. Revista Brasileira de Engenharia de Pesca. v.6, n.2, p.1-7.
DORIA, C. R. C.; RUFFINO, M. L.; HIJAZI, N. C. 2012 A pesca comercial na bacia do rio
Madeira no Estado de Rondônia, Amazônia. Acta Amazônica, Manaus, v. 42, n. 2, p. 29-40.
FURTADO, L. G. 1993. Pescadores do rio Amazonas: um estudo antropológico da pesca
ribeirinha numa área amazônica. Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi.
FREITAS, C. E. C.; RIVAS, A. A. F. 2006. A pesca e os recursos pesqueiros na Amazônia
Ocidental. Ciência e Cultura, 58 (3), 30-32.
GONÇALVES, C.; BATISTA, V. S. 2008. Avaliação do desembarque pesqueiro efetuado em
Manacapuru, Amazonas, Brasil. Acta Amazonica, Manaus, v. 38, n. 1, p. 135-144.
ISAAC, V. J.; SILVA, C. O.; RUFFINO, M. L. 2004. A pesca no Baixo Amazonas. In:
Ruffino, M. L. (Ed.). A pesca e os recursos pesqueiros na Amazônia brasileira. Brasília, DF:
Ibama/Provárzea. p. 185-211.
ISAAC, V. J.; ALMEIDA, M. C.; CRUZ, R. E. A.; NUNES, L. G. Artisanal fisheries of the
Xingu River basin in Brazilian Amazon. Braziian Journal of Biology. vol. 75, n. 3 (suppl.), p.
S125-S137, 2015.
MERONA, B.; BITTENCOURT, M.M. 1988. A pesca na Amazônia através dos desembarques
no mercado de Manaus: Resultados preliminares. Memoria Sociedad de Ciencias Naturales La
Salle, Caracas, Venezuela, XLVIII (Suplemento): 433-453.
MMA. Primeiro relatório nacional para a Conservação da Diversidade Biológica: Brasil.
Brasília, Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, 1998,
283 p.
MURRIETA, R. S. 2001. A mística do Pirarucu: pesca, ethos e paisagem em comunidades
rurais no Baixo Amazonas. Horizontes Antropológicos, 16: 113-130.
PEREIRA, J. M. A. 2005. A atividade pesqueira na represa do Lobo-Broa (Itirapina,Brotas –
SP): caracterização e composição da captura. Dissertação de Mestrado. Centro de Recursos
Hídricos e Ecologia Aplicada, EESC/ USP, São Carlos. 154 pp.
PETRERE JR, M.; WALTER, T.; MINTE-VERA, C. V. 2006. Income evaluation of small
scale fishers in two Brazilian urban reservoirs: Represa Billings (SP) and Lago Paranoá (DF).
Brazilian Journal of Biology, v.66, p.817-828.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA - XXI CONBEP
MANAUS (AM) - A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

PETRERE Jr., M. 1978. Pesca e esforço de pesca no estado do Amazonas. II – Locais e
aparelhos de captura e estatística de desembarque. Acta Amazonica, 8(Supl. 2): 1-54.
SANTOS, L. M. K. 2006. Dinâmica da pesca artesanal em duas comunidades ribeirinhas
tradicionais do rio Cuiabá: uma abordagem ecológica. Dissertação de Mestrado. Universidade
Federal de Mato Grosso, Cuiabá. 87 p.
SANTOS, G. M. e SANTOS, A. C. M. 2005. Sustentabilidade da pesca na Amazônia. Estudos
Avançados, 19(54), 165–182.
SILVA, E. L. P.; CONSERVA, M. S.; OLIVEIRA, P. A. Socioecologia do processo de
trabalho das pescadoras artesanais do Estuário do Rio Paraíba, Nordeste, Brasil, 44-56, 2011.
SILVA, E. S. C.; CUNHA, D. S.; ARAÚJO, C. S. P.; SALES, A. D.; Holanda, F. C. A. F.
Cadeia de comercialização do pescado desembarcado no posto fiscal de Bragança, Estado do
Pará. Arquivos de Ciências do Mar, Fortaleza, 45 (1), 82-87, 2012.
SMITH, N.J.H. 1979.A pesca no rio Amazonas. INPA, Manaus, Amazonas, 154pp.
VIANA, J. P. 2004. A pesca no Médio Solimões. In: RUFFINO, M. L. (Ed.). A pesca e os
recursos pesqueiros na Amazônia brasileira. Manaus: Ibama/ProVárzea, p. 245-268.
VIANA, J. P.; CASTELLO, L.; DAMASCENO, J. M. B.; AMARAL, E. S. R.; ESTUPIÑÁN,
G. M. B.; ARANTES, C.; BATISTA, G. S.; GARCEZ, A. S.; GARCEZ, D. S.; BARBOSA,
S. 2007. Manejo comunitário do pirarucu Arapaima gigas na Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Mamirauá - Amazonas, Brasil. Áreas aquáticas protegidas como instrumento de
gestão pesqueira. Série Áreas Protegidas do Brasil. Brasília: Ministério do Meio Ambiente e
IBAMA, pp. 239-261.
ZACARDI, D. M.; PONTE, S. C. S.; SILVA, A. J. S. 2014. Caracterização da pesca e perfil
dos pescadores artesanais de uma Comunidade às margens do Rio Tapajós, Estado do Pará.
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ANÁLISE DO SENSO DO CONSUMIDOR A CERCA DA QUALIDADE DO PESCADO
COMERCIALIZADO EM FEIRAS DO MUNICÍPIO DE BELÉM DO PARÁ.
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RESUMO: O município de Belém do Pará possui diversa disponibilidade de pescado, o que é
favorecido por sua localização geográfica, cercada por rios e próxima a região costeira, a cidade
abriga a maior feira a céu aberto da América Latina. Com a alta disponibilidade, o consumo de
pescado possui uma alta demanda. O presente trabalho teve como objetivo realizar um
levantamento do senso do consumidor acerca da qualidade do pescado que é adquirido nas
principais feiras-livres do município de Belém do Pará. O estudo ocorreu através da coleta de dados
via aplicação de 150 questionários presenciais em 3 feiras do município, durante o período de
novembro de 2018 a fevereiro de 2019, na Feira da Terra Firme, Feira da 25 e Feira do Ver-o-Peso.
O questionário continha perguntas diretas e indiretas que visavam obter a perspectiva do
consumidor no quesito qualidade do pescado, considerando desde preferência do pescado até
estrutura local, possibilitando assim a geração de gráficos comparativos. Através desses dados,
pôde-se inferir que a maioria dos consumidores têm consciência da falta de estrutura e higiene das
feiras em questão, entretanto, o consumo persiste, justificado por proximidade ao local, preço
acessível ou até mesmo costume passado por gerações.

Palavras-chave: Peixe; Consumo; Comércio.
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PESCA DO MAPARÁ NO LAGO DO REI NO ESTADO DO AMAZONAS
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RESUMO: A temporada de pesca do Mapará (Hypophthalmus spp), no Lago do Rei/AM, ocorre
após o fim do defeso. A medida foi instituída para garantir a proteção da reprodução das espécies. O
período de defeso é a época em que os pescadores regularmente registrados, recebem o seguro
defeso, um pagamento para não realizarem a pesca sobre as espécies protegidas por instrumentos
jurídicos específicos, com o intuito de assegurar o sucesso do período reprodutivo das espécies.
Além do defeso, outro mecanismo de defesa das espécies, são as portarias que definem o tamanho
mínimo de captura, (L50), ou seja, quando a metade da população de determinada espécie atinge a
maturação sexual. Após o período do defeso, em 15 de março, ocorreu em três dias a pesca do
mapará (nos dias 16, 17 e 18/03) no Lago dos Reis, no município de Careiro da Várzea, durante este
período foram obtidos dados de comprimento total e peso médio do Mapará capturado por três
pescadores. O lago dos Reis é um complexo formado por mais de 60 lagos de várzea e representa
uma das áreas de maior potencial piscoso do Amazonas. Durante a temporada de pesca, as
previsões eram de participação de aproximadamente 800 pescadores, captura de 300 toneladas e
faturamento de cerca de 700 mil reais, onde os pescadores de embarcações miúdas comercializam
direto com os frigoríficos, que adquirem o pescado para processar em forma de filé e exportar para
mercados como a Colômbia. A pesca no lago é restrita somente aos pescadores da região, onde
ocorre o cadastramento e estipulação de regras, como a definição das redes utilizadas na captura,
com malha mínima de 45 mm. Durante a temporada de pesca em 2019, os pescadores foram
cadastrados e divididos em embarcações com 2 a 3 pescadores, e a produção vendida para apenas 6
compradores também cadastrados, com o preço médio pago por quilo de R$ 2,30. Como
mediadores estavam envolvidos órgãos da esfera Federal, Estadual e Municipal, mostrando grande
integração em prol do setor. Na ocasião foi possível avaliar alguns indivíduos e observou-se o
comprimento total médio 45,98±2,59cm e peso médio 0,634±0,03kg em uma amostra N=53. Sendo
que do Pescador I foram analisados 12 peixes com comprimento médio de 47,03±2,64cm e peso
médio de 0,666±0,043kg. Já do pescador II foram analisados 27 peixes que apresentaram
comprimento médio de 45,05±2,55cm e peso médio de 0,631±0,02kg. E do pescador III foram
medidos 14 peixes que apresentaram comprimento médio de 45,85±2,33cm e peso médio de
0,606±0,01kg. Portanto, o ordenamento da pesca no Lago do Rei garante a pesca do Mapará que
representa uma importante fonte de renda para ribeirinhos que subsisti da pesca e garante a
sustentabilidade econômica da atividade. Para saber se as medidas de ordenamento são efetivas será
necessário elevar o número de peixes e de pescadores amostrados durante a temporada de pesca.
Palavras-chave: pesca artesanal, defeso, renda.
Apoio: ADS, SEPROR
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RESUMO: O trabalho tem como objetivo verificar a composição, a estrutura e a distribuição
latitudinal de larvas de peixes no trecho baixo do rio Amazonas (principal), na zona de confluência
e na foz do rio Tapajós (tributário), próximo a Santarém, Pará, durante a estação chuvosa na região.
O material biológico foi coletado em nove estações distribuídas igualitariamente em cada ambiente
(rio Amazonas, área de confluência e rio Tapajós), durante o momento de enchente de 2018/2019,
foram realizadas amostragens diurnas e noturnas por meio de arrastos horizontais com rede de
plâncton (300μm) em dois estratos da coluna d’água (subsuperfície e meia água - 10 metros de
profundidade). Foram capturadas 7.734 larvas de peixe, classificadas em 70 táxons, distribuídos em
oito ordens, 22 famílias, 35 gêneros e 55 espécies, destas 76% realizam migração reprodutiva e 78%
possui interesse para a pesca comercial. As densidades de larvas variaram significativamente entre
os tipos de ambiente, com ocorrência de gradiente latitudinal, onde as maiores abundâncias foram
registradas no rio Amazonas (rico em nutriente), que apresentou também o maior número de
espécies, seguido pela zona de confluência e rio Tapajós (pobre em nutriente). A seção de
confluência entre os rios Amazonas e Tapajós funciona como local de agregação e dispersão das
larvas de peixes, promovendo intercambio de larvas para as áreas de criação e berçário nas várzeas
ao longo do rio Amazonas. Desta forma, sugere-se a manutenção dos ambientes de confluência
como garantia da conectividade entre os ambientes adequados para reprodução e desenvolvimento
larval, assegurando o recrutamento biológico dos peixes Amazônicos.
Palavras-chave: ictioplâncton, encontro de rios, recrutamento biológico.
ABSTRACT: The objective of this work is to verify the composition, structure and latitudinal
distribution of fish larvae in the lower section of the Amazon River (main), in the confluence zone
and at the mouth of the Tapajós River (tributary), near Santarém, Pará, during the rainy season in
the region. The biological material was collected in nine stations distributed equally in each
environment (Amazon River, confluence area and Tapajós River), during the flooding period of
2018/2019, day and night samplings were carried out by horizontal trawls with plankton net.
(300μm) in two strata of the water column (subsurface and half water - 10 meters deep). We caught
7,734 fish larvae, classified in 70 taxa, distributed in eight orders, 22 families, 35 genera and 55
species, of which 76% perform reproductive migration and 78% are of interest for commercial
fishing. Larvae densities varied significantly between environment types, with latitudinal gradient
occurring, where the highest abundances were recorded in the nutrient-rich Amazon River, which
also had the largest number of species, followed by the confluence zone and Tapajós river. (low in
nutrient). The section of confluence between the Amazon and Tapajós rivers acts as a place for
aggregation and dispersal of fish larvae, promoting larval exchange for breeding and nursery areas
in the floodplains along the Amazon River. Thus, the maintenance of confluence environments is
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suggested as a guarantee of connectivity between the environments suitable for reproduction and
larval development, ensuring the biological recruitment of Amazonian fish.
Key words: ichthyoplankton, river encounter, biological recruitment.
1- INTRODUÇÃO
Os grandes rios de planície de inundação, como o rio Amazonas, são complexos ecossistemas
aquáticos influenciados por regimes hidrológicos locais e possuem um conjunto diversificado de
habitats que variam em seu grau de conectividade. Variáveis hidrológicas, incluindo turbulência,
fluxo contínuo, advecção e inundação sazonal, tornam os rios particularmente diferentes de outros
sistemas aquáticos (LATRUBESSE et al., 2005; JUNK et al., 2012).
Além do mais, os ecossistemas fluviais são compostos por diversos habitats tanto lênticos
(remansos) como lóticos. Neste último, destacam-se as zonas de confluência dos afluentes com o rio
principal, trecho dos rios onde diferentes corpos de águas se conectam, sendo caracterizados por
fortes processos físicos, químicos e biológicos (WALKUSZ et al., 2010, BOLOTOV et al., 2012).
Tais intercâmbios entre os diferentes regimes hidrológicos tornam essa seção do rio, rica em
matéria orgânica dissolvida e particulada, com grande acúmulo de comunidades planctônicas
distintas, melhorando a atividade biológica e aumento da complexidade da rede alimentar (BROWN
e COON 1994; NAKAJIMA et al., 2017).
No trecho baixo do rio Amazonas, as águas brancas do rio se encontram com as águas claras e
esverdeadas do rio Tapajós, esse limite se estende paralelamente por aproximadamente 9 km ao
longo do canal do rio Amazonas. Nessa zona, as complexas interações entre os distintos ambientes
podem ser fatores importantes que estruturam as assembleias de larvas de peixes.
Contudo, vale ressaltar que os dados da comunidade de peixes do rio Tapajós são limitados e
o conhecimento das assembleias ictioplânctônicas, deste mesmo rio, são insuficientes.
Diferentemente do trecho baixo do rio Amazonas, onde diversos trabalhos de ecologia de ovos e
larvas de peixes têm sido realizados nos últimos anos (ZACARDI et al., 2017; PONTES et al.,
2017; ZACARDI et al., 2018; CARVALHO et al., 2018).
Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo verificar a composição, a estrutura e a
distribuição latitudinal de larvas de peixes no trecho baixo do rio Amazonas, na zona de confluência
e na foz do rio Tapajós, próximo a Santarém, Pará, durante a estação chuvosa na região.
2- MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi desenvolvido no trecho baixo do rio Amazonas (principal), na zona de
confluência e na foz do rio Tapajós (tributário), próximo a Santarém, Pará (Figura 1), durante a
estação chuvosa na região (dezembro/2018 a abril/2019), momento de elevação do nível da água e
fundamental para a atividade reprodutiva de muitas espécies de peixes amazônicos.
O rio Tapajós tem origem na confluência dos rios Juruena e São Manuel (Teles Pires), com
aproximadamente 1.900 km de comprimento e abrange 6% das águas da bacia Amazônica, sendo a
quinta maior bacia do sistema, estando a maior parte de seu percurso está no estado do Pará.
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Figura 1: Localização da área de estudo no trecho inferior do rio Amazonas, com destaque para as estações de
amostragem ao longo dos rios Amazonas, zona de confluência e rio Tapajós.

As amostragens foram realizadas em nove estações de coletas distribuídas igualitariamente em
cada tipo de ambiente: sendo três estações dispostas na calha do rio Amazonas (E1, E2 e E3), três
na zona de confluência entre os dois rios (E4, E5 e E6) e três na foz do rio Tapajós (E7, E8 e E9).
O material biológico foi obtido por meio de arrastos horizontais em dois estratos da coluna
d’água (subsuperfície e meia-água – aproximadamente 10 metros), durante os períodos diurnos
(entre 14:00 e 18:00 horas) e noturnos (entre às 20:00 e 00:00 horas) utilizando-se rede de plâncton
cônica (malha de 300 μm), com fluxômetro acoplado a boca da rede, para obter o volume de água
filtrada.
Após cada arrasto, o material biológico foi submetido à benzocaína (250 mg/L por pelo menos
10 minutos de exposição) e logo preservado em solução formalina a 10% e acondicionados em
potes de polietileno de 500 ml devidamente etiquetados e transportados para análise e
armazenamento no Laboratório de Ecologia do Ictioplâncton e Pesca em Águas Interiores, do
Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas, da Universidade Federal de Oeste Pará, em Santarém,
Pará. O material biológico analisado foi coletado por meio da autorização de número 72330,
expedida com base na Instrução Normativa nº154/2007 e emitida pelo Sisbio/ICMBio/MMA.
Para as análises de variação na distribuição espaço-temporal, a densidade dos organismos foi
padronizada para um volume de 10m³ de água filtrada (indivíduos/10m³), como proposto em
Nakatani et al. (2001). Os pressupostos de normalidade e homocedasticidade foram verificados
pelos testes de Shapiro-Wilk e Levene, respectivamente.
Aplicou-se a análise de variância (ANOVA unifatorial) para avaliar as diferenças entre as
variações espaciais nas concentrações de larvas quanto à distribuição latitudinal (rio Amazonas,
zona de confluência e rio Tapajós) e quando necessário, aplicou-se o teste de Tukey. Todos os testes
foram realizados utilizando o programa R Core Team (2017).
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Para caracterizar a estrutura da comunidade das larvas nos três ambientes amostrados, foram
empregadas medidas de diversidade representadas pelos índices de Shannon-Weaver e
equitabilidade de Pileou (J) utilizando apenas as larvas identificadas ao menor nível taxonômico. A
similaridade entre os ambientes foi analisada através do índice de similaridade de Jaccard. Todos
esses índices foram calculados utilizando-se o programa estatístico PAST version 1.98
(Paleontological Statistics Software Package for Education and Data Analysis).
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram capturadas 7.734 larvas de peixes, classificadas em 70 táxons e distribuídas em oito
ordens, 22 famílias, 35 gêneros e 55 espécies (Tabela 01), destas 76% realizam migração
reprodutiva e aproximadamente 78% são de interesse para a pesca comercial e de subsistência na
região do Baixo Amazonas. Quase todos os táxons foram encontrados tanto no canal principal do
rio Amazonas como no rio Tapajós (tributário), embora a composição varie entre os ambientes de
amostragem. Os indivíduos danificados ou em estágios muito inicial de desenvolvimento no qual
não foram passíveis de identificação perfizeram menos de 1% do material coletado e analisado.
Tabela 01: Composição taxonômica e ocorrência das larvas de peixes capturadas nos três ambientes amostrados rio
Amazona, zona de confluência e rio Tapajós próximo à cidade de Santarém, Pará. A classificação taxonômica foi
baseada em Nelson et al. (2016) em ordem alfabética de ordem, família, gêneros e espécies. N = Número total.
Ambientes
Táxons
N
Rio Amazonas
Zona de confluência Rio Tapajós
BELONIFORMES
Hemiramphidae
5
X
X
Hyporhamphus sp.
CHARACIFORMES
415
X
X
X
Anostomidae
6
X
X
1
X
Laemolyta sp
11
X
X
X
Leporinus sp.
28
X
X
Rhytiodus microlepis Kner, 1858
1433
X
X
X
Schizodon fasciatus Spix & Agassiz, 1829
3
X
X
X
Curimatidae
379
X
X
X
Potamorhina altamazonica (Cope, 1878)
7
X
Potamorhina latior Spix & Agassiz, 1829
325
X
X
X
Psectrogaster amazonica Eigenmann & Eigenmann,
5
X
X
Psectrogaster rutiloides (Kner, 1858)
Characidae
10
X
X
Characidae morfotipo 01
41
X
X
X
Hemiodontidae
4
X
X
10
X
X
Anodus elongatus Agassiz, 1829
39
X
X
X
Hemiodus immaculatus Kner, 1858
4
X
X
Hemiodus unimaculatus (Bloch, 1794)
176
X
X
X
Hemiodus microlepes Kner, 1858
Cynodontidae
11
X
X
X
Cynodon gibbus (Agassiz , 1829)
7
X
X
Raphiodon vulpinus Spix & Agassiz, 1829
Serrasalmidae
925
X
X
X
Mylossoma albiscopum (Cope, 1872)
254
X
X
X
Mylossoma aureum (Spix; Agassiz, 1829)
2
X
X
Myloplus rubripinnis (Müller & Troschel , 1844)
2
X
Piaractus brachypomus (Cuvier, 1818)
2
X
Serrasalmus rhombeus (Linnaeus, 1766)
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Tabela 01. Cont.: Composição taxonômica e ocorrência das larvas de peixes capturadas nos três ambientes amostrados
rio Amazona, zona de confluência e rio Tapajós próximo à cidade de Santarém, Pará.
Prochilodontidae
Prochilodus nigricans Spix & Agassiz, 1829
Semaprochilodus insignis (Jardine; Schomburgk, 1841)
Semaprochilodus taeniurus (Valenciennes, 1817)
Triporteidae
Triportheus spp.
Triportheus auritus (Valenciennes, 1850)
CLUPEIFORMES
Clupeidae
Rhinosardinia amazonica (Steindachner, 1879)
Pristigasteridae
Pellona castelnaeana Valenciennes, 1847
Pellona flavipinnis (Valenciennes, 1837)
Engraulidae
Anchoviella juruasanga Loeb, 2012
PELORONECTIFORMES
Achiridae
Hypoclinemus mentalis (Günther, 1862)
GOOBIFORMES
Goobidae
Microphilypinus sp.
SILURIFORMES
Cetopsidae
Cetopsidae 01 (CETOP01)
Cetopsidae 02 (CETOP02)
Doradidae
Pimelodidae
Calophysus cf. macropterus
Brachyplatystoma filamentosum (Lichtenstein, 1819)
Brachyplatystoma juruense (Boulenger, 1898)
Brachyplatystoma sp.
Hypophthalmus marginatus Valenciennes, 1840
Hypophthalmus fimbriatus Kner, 1858
Pimelodus blochii Valenciennes, 1840
Pimelodus pictus Steindachner, 1876
Pimelodus sp.
Pinirampus pirinampu (Spix & Agassiz, 1829)
Platynematichthys notatus (Jardine, 1841)
Pseudoplatystoma punctifer (Castelnau, 1855)
Pseudoplatystoma tigrinum (Valenciennes, 1840)
Sorubim lima (Bloch & Schneider, 1801)
Sorubim elongatus Littmann, Burr, Schmidt & Isern,
Auchenipteridae
Trachelyopterus galeatus Linnaeus, 1766
Heptapteridae
Trichomycteridae
TETRAODONTIFORMES
Tetraodontidae
Colomesus asellus (Müller & Troschel, 1849)
ACANTHURIFORMES
Sciaenidae
Sciaenidae (morfotipo 01)
Pachypops fourcroi (Lacepède, 1802)
Plagioscion auratus (Castelnau, 1855)
Plagioscion squamosissimus (Heckel, 1840)
Não identificadas

31
1
2
308
10
15
40
29
53
829
9
1
6
1
95
3
3
13
53
14
121
9
86
2
50
32
158
3
5
4
1
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1
67
1
1200
1
15
5
16
2
1
4
11
206
10
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Abundancia relativa de larvas de peixe (%)

Das larvas capturadas no rio Amazonas, o grupo dos Characiformes contribuiu com 66% dos
indivíduos capturados, seguido dos Siluriformes, Clupeiformes e Acanthuriformes as demais ordens
perfizeram menos de 1% do material amostrado. A zona de confluência apresentou o mesmo padrão
do rio Amazonas, com maior contribuição de Characiformes (51%). No rio Tapajós os
Clupeiformes foram responsáveis pelas maiores abundâncias de larvas (36%), seguido dos
Siluriformes, Characiformes e Acanthuriformes (Figura 2 A).
No rio Amazonas, as famílias mais abundantes foram Anostomidae, Auchenipteridae e
Serrasalmidae. Na zona de confluência houve maior contribuição de Engraulidae, seguida por
Anostomidae e Serrasalmidae, e no rio Tapajós houve maior contribuição da família Engraulidae,
Pimelodidae e Sciaenidae (Figura 2 B).
100%

A

B
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Rio Amazonas

Characiformes

Siluriformes
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Zona de confluência
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Serrasalmidae

Curimatidae

Engraulidae

Pimelodidae

Sciaenidae

Rio Tapajós
Auchenipteridae

Figura 2. Variação da frequência de captura de larvas de peixes na área de estudo durante o período de dezembro
de 2018 a abril de 2019: (A) Participação relativa das ordens, e (B) Participação relativa das principais famílias. Outros
representam as ordens Beloniformes, Gobiiformes, Pleuronectiformes, Tetraodontiformes.

A maior abundância de larvas de Engraulidae (Clupeiformes) e Pimelodidae (Siluriformes)
encontradas no rio Tapajós, confirma a preferência de adultos desses grupos com atividade
reprodutiva nesse tipo de ambiente. Esses dados são similares aos registrados por Oliveira e Ferreira
(2008) para o rio Negro, ambiente também considerado pobre em nutrientes e com elevada
transparência, onde observaram maior contribuição de larvas de engraulídeos e pimelodídeos.
Diferentemente, do registrado nos trabalhos de Araújo-Lima e Oliveira (1998) e Zacardi et al.
(2017) realizados em águas brancas.
O rio Amazonas apresentou a maior riqueza e dominância de espécies, enquanto que a maior
diversidade (H’) e equitabilidade (J) foram constatadas para o rio Tapajós, o que permite inferir que
o tributário apresenta a maior uniformidade na distribuição das espécies (Tabela 02).
Aproximadamente 43% das espécies foram comuns aos dois rios e 7% foram registrados
exclusivamente no rio Tapajós.
Tabela 02: Riqueza de espécies, Índices de Dominância, Diversidade de Shannon-Weaver e Equitabilidade dos
ambientes estudados.

Rio Amazonas
Zona de confluência
Rio Tapajós

Riqueza
45
41
27

Dominância
0,148
0,140
0,110

Diversidade Shannon (H’)
2,457
2,485
2,655

Equitabilidade (J)
0,646
0,669
0,805

Nos rios amazônicos de águas brancas o período de intensificação do ciclo de chuvas e a
elevação do nível da água é considerado como época de desova para ictiofauna regional, pois neste
momento ocorre maior concentração de nutrientes, da turbidez e oxigenação das águas, oferecendo
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condições ambientais favoráveis à reprodução de muitas espécies de peixes (LIMA e ARAÚJOLIMA, 2004), fato que pode ter contribuído para a maior riqueza registrada no rio principal. No
entanto, a elevada dominância é explicada devido à grande abundância de dois táxons capturados S.
fasciatus (1.204 larvas) e M. albiscopum (590 larvas) neste ambiente.
Destaca-se que larvas de H. mentalis, S. rhombeus, Sciaenidae (morfotipo 1) e A. juruasanga,
foram capturadas apenas no rio Tapajós, indicando que estas espécies de comportamento mais
sedentário e que não fazem migrações reprodutivas extensas, assim como muitos engraulídeos,
utilizam preferencialmente o canal do tributário como área de desova.
Através do índice de Jaccard foi verificado que o rio Amazonas e a zona de confluência
apresentaram os maiores valores de similaridade de espécies (69%), enquanto a menor foi
verificada entre o rio Tapajós e a zona de confluência (36%).
Sob essa conjectura, a zona de confluência é uma área limítrofe com intervenção dos dois
tipos de águas (claras e brancas), contudo, as grandes abundâncias e riqueza de espécies
encontradas no rio Amazonas são determinantes e influenciam a composição da assembleia de
larvas de peixes na zona de confluência, denotando a importância desses ecótono como local de
agregação e dispersão de larvas.
As densidades larvais variaram entre os ambientes (Anova, F = 13.96; p < 0,001) com
ocorrência de um gradiente latitudinal em que as maiores abundâncias foram registradas no rio
Amazonas (Tukey p < 0,001) e na Zona de confluência (Tukey p = 0.006) (Figura 3).

Figura 3. Distribuição latitudinal da densidade média larvas de peixes entre os três ambientes amostrados. Barras
de erro representam o desvio padrão.

Este gradiente de distribuição latitudinal das larvas está relacionada à estratégia reprodutiva da
maioria das espécies de peixes amazônicos que durante o período de subida das águas migram para
realizar suas desovas na calha central dos grandes rios de águas brancas, onde o canal principal
desse sistema constitui em local de dispersão e deriva de larvas de peixes (LIMA e ARAÚJOLIMA 2004), que são mantidas na região marginal do canal favorecendo o ingresso nas áreas de
várzea e, portanto, servem de conexão entre os locais de desova e berçário (ZACARDI et al., 2017).
Além do mais, a baixa transparência e elevada turbidez do rio Amazonas, diminui a acuidade
visual de predadores aumentando as chances de sobrevivência larval, maximizando o recrutamento
biológico das espécies (ARAÚJO-LIMA et al., 2001), já que em águas mais transparentes, com
menores quantidades de sólidos em suspensão, característica comum as águas do rio Tapajós, as
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larvas são mais vulneráveis à predação, sendo, portanto, uma possível explicação para a redução da
densidade de larvas nesse tributário.
Apesar da baixa abundancia encontrada no rio Tapajós não é descartado a importância deste
sistema para o ciclo reprodutivo das espécies de peixes da região, uma vez que esses resultados
revelam que as interligações existentes nos ambientes estudados podem funcionar como um
corredor de conexão larval entre as águas do rio Tapajós com as águas brancas do rio Amazonas
contribuindo potencialmente para a estabilização da comunidade ictiofaunística existente nesses
sistemas.
4- CONCLUSÃO
Conclui-se que a similaridade de espécies existente entre a área de confluência e rio
Amazonas denota a influência do canal principal sobre a composição de larvas de peixes desta área.
A presença de espécies exclusivas ao rio Tapajós indica a preferencia de alguns grupos por
desovarem no canal principal deste tributário. A seção de confluência entre os rios Amazonas e
Tapajós funciona como local de agregação e dispersão das larvas de peixes, promovendo
intercambio de larvas para as áreas de criação e berçário nas várzeas ao longo do rio Amazonas.
Desta forma, sugere-se a manutenção dos ambientes de confluência como garantia da conectividade
entre os ambientes adequados para reprodução e desenvolvimento larval, assegurando o
recrutamento biológico dos peixes Amazônicos.
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CARACTERIZAÇÃO DO FILÉ DO TAMBAQUI Colossoma macropomum EM DIETAS
COM LISINA
Ariany Rabello da Silva Liebl1*; Marcelo dos Santos Nascimento2; Luan Ferreira de
Oliveira3; Paulo Henrique Rocha Aride4, Márcia Fragoso Machado Bussons5; Wilson
Massamitu Furuya6; Adriano Teixeira de Oliveira7
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RESUMO: Além dos aspectos anatômicos do corpo do peixe, o rendimento do produto filé está
também vinculado a outras condicionantes, incluindo, peso dos resíduos, sexo do animal,
composição química corpórea, além das máquinas e habilidade humana no processo de filetagem. A
lisina está inserida no processo metabólico de alongamento dos miócitos que compõem o filé
atuando na hipertrofia e desdobramento do tecido e na hiperplasia das células, que em peixes,
operam em concomitância e são controladas por agentes como espécie, fase da vida e nutrição. O
presente trabalho tem por objetivo descrever a caracterização do filé (rendimentos do corte e
composição química) do tambaqui Colossoma macropomum em dietas contendo lisina. Foram
elaboradas dietas contendo lisina 0,44%, 0,84%, 1,24%, 1,64%, 2,04% e 2,44% (respectivamente:
L-lisina 0,00%, 0,40%, 0,80%, 1,20%, 1,60% e 2,00%), e ofertadas aos peixes (33,88 ± 2,47g e
11,72± 0,36 cm) distribuídos em 18 tanques (310 L) durante 90 dias. Para morfometria, as medidas
dos peixes (n=9 peixes/ dieta) foram aferidas com o uso de balança e ictiômetro. Foram verificados
o percentual do peixe eviscerado (carcaça), do filé com pele e filé sem pele, utilizando tesoura,
bisturi, lâminas cortantes, pinças, e alicate específico para o processo da filetagem com retirada da
pele. Na verificação centesimal dos componentes (%) a metodologia proposta seguiu descrição na
literatura. Todas as variáveis foram validadas por Análise de Variância (ANOVA), teste de Tukey e
regressão (p<0,05). Os produtos carcaça eviscerada, filé sem pele e filé com pele não apresentaram
diferença significativa entre os níveis de L-lisina adicionados nas dietas (p>0,05). Na análise de
regressão (efeito quadrático com platô) foi verificada formação de platô para filé com pele sob
adição de 1,37% de L-lisina ou 1,81 % de lisina total (y=34,00273+4,532873x-1,657618x2;
R²=0,13), com produção de 37,10 % do filé (p= 0,00). A composição do filé, a proteína bruta e o
extrato etéreo foram igualmente ausentes de expressão que diferenciasse estatisticamente as médias
dos tratamentos (p>0,05). O maior teor de minerais totais ou cinzas foi verificado no tratamento
experimental contendo 1,24% de L-lisina. Os teores dos minerais nos filés dos peixes nutridos com
2,00% e 0,00% de L-lisina diferenciaram entre si, sendo 2,00% o nível que apresentou menor
percentual de minerais na diferença. Ainda que a projeção dos dados do filé com pele para os
juvenis de tambaqui analisados neste trabalho tenha sido verificada no nível de L-lisina 1,4%,
(1,8% de lisina total) alcançando rendimento de 37,1%, somente 13,0% desta tendência é explicada
pela adição de L-lisina na dieta (R²= 0,13), evidenciando a possibilidade da influência de outras
variáveis nutricionais na resposta equacionada. A lisina da dieta não influenciou as proteínas,
lipídios e os rendimentos dos filés, no entanto, o filé com pele foi estimado com maior produção no
nível de 1,8% lisina (1,4% de L-lisina). A umidade foi alterada no nível de 2,44% e o teor de
minerais totais variou entre 0,44 e 2,44% de lisina (0,00% e 2,00% de L-lisina).
Palavras-chave: descrição, teleósteos, aminoácido.
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MONITORAMENTO DE ECTOPARASITAS MONOGENÉTICOS DOS TAMBAQUIS
(Colossoma macropomum) CULTIVADOS NA ESTAÇÃO DE PISCICULTURA EMBRAPA
AMAZÔNIA ORIENTAL
Raissa Nunes Rodrigues¹*; Roselany de Oliveira Corrêa2; Joséli Carvalho da Silva3; Shirley
Amaral Rafael4; Jacqueline Pompeu Abrunhosa5
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RESUMO: Os monogenéticos são platelmintos ectoparasitas presentes em peixes, na maioria das
vezes em locais específicos como pele e brânquias e orifícios, eles possuem um aparelho de fixação
com ganchos e âncoras localizados na parte posterior do corpo. Estes parasitas, se alimentam de
sangue e dos tecidos, e dificilmente causam a mortalidade dos peixes. Os monogenéticos possuem
um ciclo de vida direto com alta taxa de proliferação, e por esse motivo causam muitos problemas
em pisciculturas. Este trabalho apresenta como objetivo realizar o monitoramento e identificação de
parasitas na espécie Tambaqui (Colossoma macropomum), cultivados na Estação de Piscicultura
Embrapa Amazônia Oriental. O estudo foi desenvolvido na estação de Piscicultura da Embrapa,
localizada no interior do Parque Estadual do Utinga, na cidade de Belém-PA, e para a realização
deste trabalho, foram coletadas amostras de peixes dos tanques externos da Estação de Piscicultura
para a análise e identificação de parasitas e outros agentes infecciosos. Os animais coletados dos
tanques e transportados ao laboratório. Os peixes foram colocados em basquetas, onde foi realizado
uma inspeção macroscópica sob o estereomicroscópio com o intuito de observar ectoparasitos. Em
seguida, com o auxílio de uma pinça, foram analisadas pele e brânquias do animal, após essa análise
foi feito uma incisão ventral com o auxílio de uma tesoura, onde foi retirado uma parte do músculo
e exposto os órgãos internos. Foram retirados fragmentos das brânquias e observados sob o
microscópio, e para fixar os parasitas encontrados, foram utilizados álcool e formaldeído à 4%,
lâminas e lamínulas. Os peixes coletados e analisados encontravam-se parasitados com
ectoparasitas do tipo monogênicos. A espécie encontrada pertence à família Dactylogyridae, os
membros da família destes parasitas são de grande importância na piscicultura, geralmente
encontrados nas brânquias, são animais ovíparos, e possuem um par de receptores pigmentados com
dois lobos cefálicos que têm secreções de células glandulares adesivas, causando lesões e
desconforto nos espécimes e assim ocasionando possíveis prejuízos à piscicultura. O
monitoramento contínuo dos animais criados permite detectar possíveis agentes responsáveis por
perdas e prejuízos econômicos à piscicultura. Além disso, a adoção de práticas visando a redução
do estresse animal são condições fundamentais para garantir a produtividade das criações e evitar
problemas à piscicultura causadas por estes parasitas.

Palavras-chave: Monogenéticos; Piscicultura; Parasitas; Peixes.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

1

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA
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RESUMO:
A criação de peixes na região Norte do Brasil vem apresentando um desenvolvimento significativo.
A espécie tambaqui Colossoma macropomum é a espécie amazônica mais cultivada na região. O C.
macropomum tem se mostrado com uma boa eficiência produtiva para a piscicultura intensiva em
diversos estudos. O manejo da espécie na piscicultura Paraíso, na região do lago da Usina
Hidrelétrica de Tucuruí-PA, é realizado em três fases distintas em tanques-rede. Sendo a fase 1 a
fase de berçário que dura, aproximadamente, 30 dias. A fase 2 é fase de recria que chega a 90 dias.
E a fase 3 que é a fase de engorda que dura 180 dias. As densidades de estocagem foram
respectivamente para cada fase, 5000, 1600 e 40 ind./m³.Foram utilizados 15 tanques-redes
retangulares para o criação dos peixes, com o volume útil de 16,2 m³ cada. A produtividade do
tambaqui foi de 40 Kg/m³ e uma produção por ciclo de 9.720 Kg/m³. A mortalidade chegou a mais
de 10%, sendo 5% no berçário, 5% recria e 2% na engorda, estando dentro do esperado para a
criação da espécie tambaqui. A montante de capital que foi calculado foi de R$ 77,760,00 reais o
que pode ser um bom atrativo financeiro. Isso mostra a viabilidade da produção por ciclo da espécie
tambaqui na piscicultura e como sendo uma das principais espécies para garantir a sustentabilidade
do empreendimento.

Palavras-chave: Amazônia; sobrevivência; produtividade; e espécie.
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1- INTRODUÇÃO
O cultivo de peixes é considerado uma das atividades agropecuárias que mais cresce no
Brasil. A Piscicultura brasileira produziu 691.700 toneladas de peixes de cultivo em 2017. A
segunda posição na produção é representada por uma categoria de espécies de peixes que são os
nativos. De acordo com os dados de pesquisa, liderados pelo Tambaqui os nativos representam
43,7% da produção brasileira: 302.235 toneladas (AQUACULURE BRASIL, 2018).
O tambaqui compõe o grupo de peixes chamados de redondos, que juntamente com o pacu
(Piaractus mesopotamicus) e a piarapitinga (Piaractus brachypomus) representam a base da
produção de peixes nativos na piscicultura nacional, tanto como animais puros e especialmente na
produção de híbridos entre tambaqui e pacu (tambacu) ou tambaqui e pirapitinga (tambatinga)
(BALDISSEROTTO; GOMES, 2010). Por ser uma espécie reofílica e não se reproduzir
espontaneamente em tanques, a utilização de hormônios para a sua reprodução é necessária
(ARAUJO‑LIMA & GOMES, 2005).
No estado do Pará, a maioria dos empreendimentos comerciais adota o sistema semiintensivo, faz criação de uma grande variedade de espécies, geralmente com peixes redondos em
viveiros de derivação ou de barragem, e em menor escala com pirarucu ou surubim, alimentados
com ração comercial ou peixes forrageiros, principalmente a tilápia. Na mesorregião Sudeste, onde
está localizado o reservatório da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, a criação de peixes redondos é
realizada em tanques-rede e no Baixo Amazonas em gaiolas flutuantes construídas totalmente de
itaúba Mezilaurus itauba, madeira de alta resistência encontrada na Amazônia (BRABO,2014).
O presente trabalho tem como objetivo analisar a produção e potencial de criação da espécie
tambaqui C. macropomum na piscicultura Paraíso, localizada no reservatório da usina hidrelétrica
de Tucuruí-PA, Brasil.

2-

MATERIAL E MÉTODOS

O reservatório de Tucuruí está localizado no rio Tocantins, na região central do Estado do
Pará, formado a partir do barramento do rio para a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. Já
área inundada foi de 2.430 km², abrangendo 7 municípios da região sudeste do estado.
A piscicultura Paraíso é um dos empreendimentos aquícolas situados no reservatório da UHE
Tucuruí, onde foi implantada em 2007, inicialmente com 42 tanques-rede voltados para o criação de
pirapitinga, pelo empresário Gilberto Vaz sendo um dos pioneiros na atividade no reservatório.
Atualmente, o empreendimento dispõem de 148 tanques quadrados instalados e 17 tanques de
PEAD com uma produção anual de mais de 200 toneladas de peixe, dentre as espécies temos piau
(Leporinus sp.), matrinxã ( Brycon amazonicus) e tambaqui (C. mocropomum).
O trabalho foi realizada junto ao empreendimento no período de janeiro a junho de 2019.
Utilizou-se planilhas previamente estruturadas com para o acompanhamento dos principais dados
de produção.
A aquisição de alevinos de tambaqui é realizado uma vez por ano. Na produção a mortalidade
chega a mais de 10%, ele saí da recria com 30 dias para a primeira repicagem com 40g e ao fim da
recria chega a um peso de 300g com 90 dias. Após essa fase entra a engorda que dura 180 dias
chegando a um peso final de 2000 g (2 Kg) onde é o peso ideal para sua comercialização. Gerando,
aproximadamente, 10 toneladas de tambaqui por ciclo no ano.
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
O manejo produtivo do tambaqui foi realizado em três fases distintas (FASE 1, FASE 2 e
FASE 3), durante o ciclo de criação com o tempo de dez meses na piscicultura. Na primeira fase os
peixes povoaram o berçário, que estava previamente preparado, na densidade de 5000 ind./m³.
Depois de quarenta e cinco dias, são repicados para outros tanques-rede segunda fase, que é a
recria, com densidade de 1600 ind./³. E finalmente foram manejados mais uma vez na terceira fase
com densidade de 20 ind./m³, onde ficaram até chegarem no peso de despesca para comercialização
(Tabela 1). Durante o ciclo de criação a espécie foi alimentada com rações com teor de proteína nas
fases 1, 2 e 3, respectivamente, 40% PB, 36% PB e 32% PB. A frequência alimentar para cada fase
correspondeu em 4 vezes, 3 vezes e 2 vezes diariamente, respectivamente as fases 1, 2 e 3.
Tabela 1. Dados de criação do tambaqui C. macropomum em tanques-rede na piscicultura Paraíso.
TAMBAQUI
Densidade de estocagem (ind./m³)
Peso inicial (g)
Peso final (g)
Tempo de cultivo (dias)
Conversão alimentar (CA)
Sobrevivência (%)

FASE 1
5000
5
40
30
1;1
95

FASE 2
1600
40
300
120
1.5:1
95

FASE3
20
300
2000
300
1.6:1
98

A produtividade da espécie por ciclo de criação em dez meses nos tanques-rede de 16,2 m³ de
volume útil foi de 40 Kg/m³. Isto proporciona uma produção total de, aproximadamente, 9.720 Kg
da espécie tambaqui por ciclo. A conversão alimentar aparente ficou em torno de 1,6 o que nos
mostra uma grande eficiência produtividade (Tabela 2). Segundo Fernandes et al 2010, além da
rusticidade do tambaqui, que permite uma maior resistência a baixos níveis de oxigênio, apresenta
também elevada eficiência na conversão alimentar e adaptação ao arraçoamento.
Tabela 1. Produtividade do tambaqui C. macropomum em tanques-rede na piscicultura Paraíso.
Característica
Número de gaiolas
Volume das gaiolas (m3)
Volume total das gaiolas (m3)
Produtividade (kg/m3)
Produção total (kg)
Conversão alimentar (kg)
Preço de venda (R$/kg)

Valor
15
16,2
243
40
9720
1,6
8,00
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Com uma produção de 9.720 Kg e com um preço de venda no valor de R$ 8,00 podemos
então calcular um montante de R$ 77.760,00. Isso nos faz mostra que a piscicultura em sistema
intensivo tem um bom retorno financeiro de capital investido. Já a espécie aparenta responder bem
ao sistema intensivo.
Para o empreendimento em questão podemos propor um aumento das estruturas dos taquesrede como forma de aumentar ainda mais a produção, ou, ainda, testar novos ciclos de criação com
uma densidade mais elevada. Se bem sucedido esses novos ciclos da espécie tambaqui, a
piscicultura estará disponibilizando mais peixes para o mercado e aumentando a lucratividade.

4- CONCLUSÃO
A produção de tambaqui na piscicultura utilizando o sistema intensivo se mostrou eficiente e
com grande potencial para maior crescimento. O valor de montante com a produção da espécie por
ciclo de criação se mostra como sendo um negócio atrativo para a piscicultura. E o empreendimento
consegue ampliar suas estruturas desde que se repita a produtividade e uma boa margem de lucro.
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi demonstrar que os sistemas de recirculação para
aquicultura (mais conhecidos pela sigla em inglês RAS) podem ser uma alternativa viável para a
aquicultura na Amazônia. A aquicultura de recirculação é uma tecnologia que possibilita o cultivo
de organismos aquáticos a partir do tratamento e reutilização da água em ambientes de produção. A
recirculação pode acontecer em vários níveis, levando em conta a quantidade de água reutilizada e a
quantidade que é renovada. Alguns sistemas superintensivos conseguem, por meio de processos
tecnológicos, reutilizar entre 90-99% da água destinada ao cultivo, enquanto que outros sistemas
superintensivos indoor requerem cerca de 300 L de água por kg de peixe produzido/ano. As
aplicações dos sistemas de recirculação em sistemas de cultivo vão desde tanques para maturação
de matrizes até sistemas para crescimento de larvas, berçários, tanques de quarentena e manutenção
de peixes ornamentais. A utilização do RAS pode abrange o processo de nitrificação da água, o que
leva a redução na necessidade hídrica, além de proporcionar biossegurança e controle sobre a
qualidade da água. Para que o RAS possa ser eficientemente acoplado a um sistema produtivo, este
deve possuir, pelo menos, três níveis de filtração (sistema de filtragem trifásico): 01(Sedimentação) = composta por tanques que diminuem os sólidos suspensos para as próximas fases
de filtragem; Fase 02- (Nitrificação por Bactérias Quimiautotróficas) = tanques que realizam a
nitratação (processo de oxidação de nitrito à nitrato), transformando o nitrogênio inorgânico em
formas menos tóxicas e melhor aproveitáveis pela próxima fase de filtragem; Fase 03 (Biofiltragem
por Macrófitas Aquáticas) = composta por tanques que tem como objetivo realizar a absorção de
nitrito e nitrato residuais, além de servir de superfície de aderência para eventual material sólido em
suspensão. Apesar de apresentar algumas desvantagens como maior custo de implantação, elevado
investimento, maior incidência de off-flavor e a pouca experiência com as espécies nativas
amazônicas, o sistema RAS apresenta a vantagem de apresentar um controle sobre parasitas e
doenças, redução na emissão de efluentes e possibilidade de uso na piscicultura ornamental. Além
disso, a partir de experiências em estados amazônicos, por se tratar de um sistema fechado, o RAS
permite a introdução racional e biossegura de espécies exóticas com alto valor econômico agregado,
como é o caso da espécie de camarão marinha Litopenaeus vannamei, dando, para a aquicultura de
estados menos competitivos, uma sobrevida e uma possibilidade de competição frente a estados
muito mais produtivos e exportadores, em termos aquícolas, como é o caso dos estados do Mato
Grosso, Rondônia e Roraima, onde este sistema já se encontra em funcionamento.
Palavras-chave: RAS, sistema fechado, biossegurança, reaproveitamento de água, nitrificação
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RESUMO: O peixe é o principal alimento da região Amazônica, principalmente devido sua
abundância, fazendo da pesca uma atividade expressiva socialmente e economicamente. Assim, este
trabalho tem como objetivo avaliar o desembarque pesqueiro no município de Lábrea, região do
médio rio Purus no período de 2016 a 2017. Os dados foram coletados a partir de questionários
aplicados entre outubro de 2016 a setembro de 2017 totalizando 1 (um) ano de coleta de dados. Foi
utilizado análise descritiva para avaliar os dados e uma análise de componentes principais realizado
no software R, para identificar padrões de desembarque nos diferentes rios. Durante o período
estudado foi aplicado um total de 236 questionários correspondentes às viagens de pesca, que
resultaram em uma produção pesqueira 27,5 toneladas e média mensal de 2,29 toneladas (± 1,77). A
atividade de pesca no município de Lábrea é de caráter multiespecífico, caracterizando uma
pescaria tipicamente artesanal. Foram capturadas 42 espécies de peixe,, no entanto, 10 espécies
foram responsáveis por 84% da produção pesqueira total, com predomínio de pacu (Mylossoma
spp), matrinxã (Brycon spp), caraparari (Pseudoplatystoma tigrinium). Houve um predomínio na
utilização da malhadeira por parte dos pescadores. O desembarque seguiu um padrão sazonal com o
nível do rio e, por fim, a PCA, evidenciou o predomínio da pesca de grandes bagres no rio Purus e
peixes menores nos demais rios. As informações geradas neste estudo são importantes para
subsidiar ações de ordenamento pesqueiro.
Palavras-chave: Rio Purus, Espécies Capturadas, Produção pesqueira.
ABSTRAT: Fish is the main food of the Amazon region, mainly due to its abundance, making
fishing an expressive activity socially and economically. Thus, this study aims to evaluate the
fishing landing in the municipality of Lábrea, region of the middle Purus river from 2016 to 2017.
Data were collected from questionnaires applied between October 2016 to September 2017 totaling
1 (one) year of data collection. Descriptive analysis was used to evaluate the data and a principal
component analysis performed in the R software to identify landing patterns in the different rivers.
During the study period, a total of 236 questionnaires corresponding to fishing trips were applied,
resulting in a fishing production of 27.5 tons and a monthly average of 2.29 tons (± 1.77). The
fishing activity in the municipality of Lábrea is multispecific, characterizing a typically artisanal
fishery. 42 fish species were caught, however, 10 species accounted for 84% of total fishery
production, with pacu (Mylossoma spp), matrinxã (Brycon spp), caraparari (Pseudoplatystoma
tigrinium) predominating. There was a predominance in the use of the mesh by fishermen. The
landing followed a seasonal pattern with river level and, finally, the PCA, evidenced the
predominance of big catfish fishing in the Purus River and smaller fish in the other rivers. The
information generated in this study is important to support fisheries planning actions.
Key words: Purus river, captured species and fishing productions
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1- INTRODUÇÃO
O histórico da pesca na Amazônia remete ao período pré-colonial (VERISSIMO, 1895;
SMITH, 1979), sendo esta uma atividade extrativista tradicionalmente importante para a região
(SANTOS e FERREIRA, 1999). A importância da atividade pesqueira na Amazônia pode ser
constatada através da elevada quantidade de pescado desembarcada nos principais portos da região
(BARTHEM e FABRÉ, 2003; LOPE et al., 2016), pelo alto consumo de pescado da população que
pode chegar até 290 kg per capita/ano em algumas regiões da Amazônia (BATISTA et al., 2004) e
pela riqueza de espécies explotadas (RUFFINO, 2005).
Na Amazônia coexistem seis modalidades de pesca, pesca de subsistência, praticada pelas
populações ribeirinhas em toda a Amazônia e não possui local específico de desembarque; pesca de
reservatório, oriunda a partida do represamento de águas para a construção de hidrelétricas; pesca
esportiva, atividade de grande importância para a econômica e turismo, tendo como espécie alvo os
tucunarés (Cichla spp); pesca ornamental, sendo praticada por piabeiros e tem como principal
espécie explotada os cardinais (Paracheirodon axelroldi), néon tetra (Paracheirodon innesi); pesca
comercial monoespecífica, única pescaria de caráter industrial na bacia, ocorre no estuário e tem os
bagres como como principais espécie explotadas e pôr fim a pesca comercial multiespecífica, essa
modalidade se caracteriza pelo tipo e variedade de apetrechos de pesca utilizados pelos pescadores e
pela diversidade de espécies explotadas, sendo considerada também pesca artesanal e pesca de
pequena escala (FREITAS e RIVAS, 2006).
A pesca comercial é realizada por pescadores residentes em centros urbanos, ocorrem em
áreas de várzea da Amazônia Central, sendo os principais recursos capturados pertencentes a ordem
Characiformes, com destaque para as espécies jaraqui (Semaprochilodus spp), matrinxã (Brycon
amazonicus), tambaqui (Colossoma macropomum) e curimatã (Prochilodus nigricans) devido à
grande oferta no mercado regional (GONÇALVES e BATISTA, 2008).
A pesca na Amazônia possui importante influência econômica na região, Almeida et al.(2010)
estudando a cadeia produtiva da pesca na calha do Rio Solimões/Amazonas, indicaram que as
pescarias produzem uma receita anual estimada em R$ 62 milhões correspondem a renda dos
pescadores comerciais. Dados recentes apontam que a atividade de pesca na Amazônia envolve
cerca de 330.000 pescadores (MAPA, 2016), no entanto, este valor pode estar subestimado, se
considerarmos que, para cada posto de trabalho direto gerado na atividade pesqueira, outros cinco
postos de trabalhos indiretos são gerados (FAO, 2000).
As pescarias na Amazônia tendem a apresentar diferenças em função dos apetrechos e
embarcações utilizadas, do destino final da produção, da proximidade com centros consumidores e
das características ambientais dos locais de pesca (NOLAN et al., 2009). Além desses, a variação
sazonal do nível das águas, fenômeno conhecido como pulso de inundação influencia a pesca e
consequentemente a oferta de pescado para o consumidor (MERONA 1993; CASTELLO et al.,
2015). A flutuação do nível da água modifica o ambiente, no período de águas altas ocorre à
expansão do rio e homogeneização dos ambientes, enquanto que no período de águas baixas ocorre
a retração das áreas alagada, com isolamento dos lagos, diminuição dos habitats e aumento da
densidade de peixes (JUNK et al., 1989). Assim, as oscilações do nível dos rios da planície
Amazônicas apresentam-se em geral com um ciclo monomodal com um período regular de águas
altas e outro de águas baixas ao longo do ano (BARTHEM e FABRÉ, 2003).
Dentre os rios que compõem a bacia amazônica, o rio Purus destaca-se como um dos maiores
tributários do rio Solimões, sendo considerado um dos rios mais produtivos em termos de
produtividade pesqueira (PETRERE JR, 1985). A pesca nessa região tem um importante papel
socioeconômico para as famílias que vivem na calha deste rio e de seus afluentes, a atividade
pesqueira é praticada durante todo o ano e a frota pesqueira é composta por canoas e barcos
motorizados (ALMEIDA et al., 2012). Freitas e Rivas (2006) destacaram a importante contribuição
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deste rio em pescarias desembarcadas em Manaus, os autores encontraram que, a produção
pesqueira oriunda do rio Purus chegou a triplicar, passando de 15,7% para 49,3% durante o período
de 1976 a 1998. Recentemente, Correa et al. (2019) avaliando as contribuições de mesorregiões do
estado do Amazonas nos desembarques de Manaus, encontraram que o rio Purus foi o rio que mais
contribuiu entre os anos de 2012 e 2013 com cerca de 4.000 toneladas (28,1% do desembarque
total) e cerca de 4.689.300 Kg (34% do desembarque total) respectivamente. Em um estudo
realizado na sub-bacia do rio Purus Almeida et al. (2012) caracterizaram o pescador e a frota
pesqueira em três municípios na calha do rio Purus, sendo dois no estado do Acre (Manoel Urbano
e Sena Madureira) e um no estado do Amazonas (Boca do Acre).
No entanto, apesar da importante contribuição do rio Purus nas pescarias da região, poucos
estudos sobre a dinâmica, composição e caracterização da pesca tem sido desenvolvidos. Diante
disso, este trabalho teve como objetivo caracterizar a atividade pesqueira no município de Lábrea,
localizada na região do médio rio Purus, gerando assim informações sobre a diversidade de peixes
desembarcados no município de Lábrea durante a variação sazonal. Neste contexto o objetivo deste
trabalho é avaliar o desembarque pesqueiro efetuado no município de Lábrea, Amazonas no período
de 2016 a 2017.
2- MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
O município de Lábrea, foco deste estudo, localiza-se na mesorregião Sul Amazonense e na
microrregião Purus (IBGE, 2008). Lábrea possui uma área de 68.229,009 km² e conta com uma
população de 44.841 habitantes, o município está localizado a 852 km da capital do estado Manaus
(Figura 1). Lábrea é cortada pelo rio Purus, sendo este, sendo o último grande afluente da margem
direita do rio Solimões com aproximadamente 2.770 km de extensão e 370.100,00 km² de área
drenada, o segundo maior rio em termos de área de drenagem do estado (MELO, 2012).
O rio Purus é um sistema fluvial de águas brancas, com lagos formados por segmentos do rio
que foram isolados no passado. Sua nascente está localizada no Peru a 500 metros de altitude e sua
foz no rio Solimões (SIOLI, 1984; SOUSA JR. et al., 2012). O período chuvoso ocorre nos meses
de novembro a março e o período de seca nos meses de maio a setembro, os meses de abril e
outubro são de transição (SILVA et al., 2008).

Figura 1: Mapa da área de estudo
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Coleta dos dados
Os dados que sustentam este estudo foram coletados a partir da aplicação de questionários,
aplicados entre outubro de 2016 a setembro de 2017, totalizando 1 (um) ano de coleta de dados, os
questionários foram aplicados semanalmente, nos locais de desembarque e comercialização do
pescado. Os dados analisados foram referentes à produção desembarcada por espécie (Kg),
apetrechos de pesca utilizados, mês e ambiente em que ocorreu a pesca. Dados hidrológicos foram
obtidos das medições efetuadas na estação chuvosa e de seca na calha do rio Purus pela Agência
Nacional de Águas, para descrever a variação do regime fluvial durante o ano (ANA, 2015).
Análise de dados
Os dados foram armazenados em planilhas eletrônicas e submetidos à análise descritiva para
obtenção de frequência, média aritmética e desvio padrão (ZAR, 1999). Os dados de captura foram
logaritimizados, para reduzir as diferenças nas taxas de capturabilidade dos apetrechos de pesca.
Para descrever o regime hidrológico, as médias foram calculadas para cada mês do ano. A relação
entre o ambiente e a espécie capturada foi avaliada através de uma análise de componentes
principais (PCA), para avaliar a relação entre o ambiente, o apetrecho e a espécie capturada. Para
reduzir as diferenças nas taxas de capturabilidade dos diferentes apetrechos de pesca, os dados de
captura foram logaritimizados na base 10 (LOG +10). Todas as análises foram desenvolvidas no
software R (R Development Core Team 2019).

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante o período estudado foi aplicado um total de 236 questionários correspondentes às
viagens de pesca, que resultaram em uma produção pesqueira 27,5 toneladas e média mensal de
2,29 toneladas (± 1,77). As pescarias desembarcadas em Lábrea e contabilizadas neste estudo
ocorreram nos rios: Tapau, Ituxi e Purus nas proximidades do município de Lábrea. O rio Purus
apresentou maior volume de produção, com cerca de 12.000 kg de pescado, seguido do rio Ituxi
com aproximadamente 8.000 kg e o rio Tapauá com cerca de 6.500 kg.
A escassez de dados e informações relacionadas à pesca na Amazônia inviabiliza a condução
e a formulação de políticas públicas voltadas à pesca e aos recursos pesqueiros na região. Devido a
sua importância econômica e social, é de extrema necessidade produzir informações sobre a
dinâmica do desembarque, sobretudo em regiões e municípios distantes dos grandes centros
populacionais, onde as informações são ainda mais escassas. Embora haja inúmeros estudos de
avaliação do desembarque pesqueiro na Amazônia, este é o segundo estudo caracterizando a
atividade pesqueira comercial no município de Lábrea.
O rio Purus é um rio conhecido na literatura por apresentar alta produtividade pesqueira e
estoques mais preservados em relação a demais rio da Amazônia (PETRERE 1985; BATISTA
1998; SOARES e JUNK, 2000) e tem se tornando um rio atrativo para pescadores de outros
municípios do Amazonas como Manaus e Manacapuru (PETRERE, 1978; GONÇALVES e
FREITAS 2018). Em relação ao volume total desembarcado no município de Lábrea, o valor se
encontra abaixo de valores já encontrados para outros municípios como Tefé (148 t) (FERRAZ e
FIGUEIREDO, 2010) Juruá (60 t) (ALCANTARA et al., 2015) e Manacapuru (559 t)
(GONÇALVES e FREITAS, 2019). Em relação a demais municípios da calha do Purus que tiveram
suas pescarias avaliadas, os autores não apresentaram um valor no desembarque total,
impossibilitando uma análise comparativa.
Composição pesqueira
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Foram capturadas 42 espécies de peixe, pertencentes a 5 ordens e 18 famílias, no entanto, 10
espécies de peixes foram responsáveis por aproximadamente 84% da produção pesqueira total. Com
predomínio de pacu (Mylossoma duriventre), matrinxã (Brycon amazonicus), surubim
(Pseudoplatystoma tigrinum), caraparari (Pseduoplatystoma fasciatum) e jaraqui (Semaprochilodus
spp) (Figura 2).

Figura 2: Principais espécies desembarcadas.

Os resultados mostram que a atividade de pesca no município de Lábrea é multiespecífica, ou
seja, sendo dirigida a diversas espécies, uma vez que foram capturadas 42 espécies. Este valor
quando comparado a outras regiões da Amazônia, parece ser um padrão. Outros estudos também
mostram dados semelhantes, Petrere (1978) encontrou 31 espécies em Manaus, Fabré e Alonso
(1998) encontraram 33 espécies em Tabatinga e Gonçalves e Freitas (2018) encontraram para
Manacapuru 36 espécies, notadamente os três municípios de maior rendimento pesqueiro da calha
Solimões-Amazonas (BATISTA, 2010). Um estudo que mostrou menos espécies capturadas foi
realizado no lago flexal no município de Óbidos, onde os autores citam 28 espécies capturadas,
porém a pesca assim como no nosso estudo é multiespecífica (BRELAZ et al., 2018).
Como esperado poucas espécies correspondem em mais de 80% do pescado capturado, nosso
estudo mostrou que 10 espécies foram responsáveis por aproximadamente 85% do desembarque
total, essa característica já era esperada, sendo um fenômeno conhecido em pescarias da Amazônia
e encontrada por diversos autores (MERONA e BITTENCOURT, 1988; BARTHEM e FABRÉ
2004; DORIA et al., 2017; GONÇALVES e FREITAS, 2018). Acredita-se que os pescadores
concentram suas capturas em um número menor de espécies, de acordo com a interação de fatores
sazonais e a comercialização do pescado (SANTOS e SANTOS, 2005; BATISTA et al., 2004).
Entre as espécies mais desembarcadas estão o pacu e a matrinchã (conhecida também como
jatuarana), sendo que matrinchã teve presente e com altos valores de captura entre março a julho e
pacu presente em todos os meses do ano, outros estudos realizados na Amazônia também
mostraram alto valores de desembarque e preferência por pacus, como foi encontrado no rio Juruá
por Alcantara et al. (2015) e no rio Madeira por Lima et al. (2016) e Doria et al. (2017), o
deslocamento desta espécie em cardumes volumosos, facilita sua captura, tornando-a volumosa nos
desembarques. Vale destacar que várias espécies da família Serrasalmidae são comercializadas com
a nomenclatura de pacu, dentre eles (Myleus spp.; Mylossoma duriventre, Mylossoma aureum;
Metynnis spp). Em relação à matrinchã, essa espécie é comumente conhecida por possuir um alto
valor agregado na sua comercialização e desperta interesse dos pescadores, porém a captura desta
espécie não é contínua ao longo da sazonalidade.
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Apetrechos
Durante o período estudado, foram identificados sete apetrechos de pesca nas pescarias
desembarcadas no município de Lábrea, sendo estes: arrasto, caniço, espinhel, malhadeira (rede de
emalhar de nylon), rede e tarrafa.

Figura 3: Apetrechos de pesca utilizados

Entre os apetrechos de pesca utilizados pelos pescadores, apetrechos de uso individual como a
malhadeira e o espinhel apresentaram maior destaque. A malhadeira respondeu por
aproximadamente 80% do desembarque total de pescado em seguida o espinhel com 10%, rede com
6%, arrasto e caniço ambos com 2% e a tarrafa (Figura 3). Em outros municípios do Amazonas
como Juruá, Manicoré e Manacapuru, a malhadeira também foi o apetrecho de pesca mais utilizado
pelos pescadores. No estado de Rondônia, nos trechos do alto e médio rio Madeira a malhadeira foi
responsável por 51,13% do pescado capturado (DORIA et al., 2012). Acredita-se que a facilidade
de seu manuseio, a possibilidade de uso individual e a possibilidade de desenvolver atividades
paralelas como agricultura, pecuária, entre outras enquanto a rede permanece armada
(BATISTA,1998), fazem com que este apetrecho de pesca seja o mais utilizado pelos pescadores
em diversas regiões da Amazônia.
Sazonalidade do desembarque
Os valores de desembarque mensal foram relacionados aos valores da cota hidrológica, a fim
de identificar possíveis relações entre o nível do rio e o volume de pescado desembarcado. Dessa
forma, foi possível evidenciar que durante os meses de outubro a abril, meses que ocorrem o
aumento do nível das águas as capturas de pescado variaram entre 500 a 2.5000 Kg. Nos meses de
maio a setembro, início do período de vazante e seca, evidenciou-se, valores de desembarque mais
elevados, com aproximadamente 4.500 Kg e 4.000 kg respectivamente (Figura 4).
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Figura 4: Sazonalidade do desembarque

No período entre 15 de novembro a 15 de março, é estabelecido o período de defeso, imposto
por órgãos de regulamentação que não permitem a captura das espécies de peixe: aruanã
(Osteoglossum bicirrhosum), caparari, dourada (Brachyplatystoma rousseauxii), jaraqui, mapará
(Hipophtalmus spp.), matrinchã, pacu, piraíba (Brachyplatystoma ilamentosum), pirapitinga
(Piaractus brachypomus) e sardinha (Triportheus spp) em tamanho comercial (Portaria Ibama
nº48/2007). Essa política estabelece normas de pesca para o período de proteção à reprodução
natural dos peixes, nesse período houve diminuição da captura das espécies citadas acima,
diminuindo assim os valores gerais de produtividade pesqueira, dessa forma a redução nos valores
de captura da pesca pode estar associada ao início do período do defeso.
Nos meses em que os níveis de água estão mais altos, os peixes ficam mais dispersos nas
planícies alagadas é comum observar baixa produção pesqueira, por outro lado alta produção é
observada nos períodos de vazante (GONÇALVES e BATISTA, 2008). Outro fator que influencia,
é o fato da maioria das espécies, principalmente da ordem Characiformes, como o tambaqui,
jaraquis, matrinchã, sardinhas efetuarem migrações entre a planície alagada e o canal principal do
rio, realizando movimentos ascendentes (SANTOS e SANTOS, 2005). Entre os meses de maio a
setembro ocorre o recuo do nível das águas, período conhecido como vazante. Nesta época do ano,
diversos peixes iniciam um processo de deslocamento da planície de inundação ao canal principal,
uma vez que o ambiente começa a se contrair (RIBEIRO e PETRERE, 1990), esse deslocamento
chamado de migrações possui fins dispersivos, tróficos e principalmente reprodutivos sendo
influenciadas pelo nível da água (GOULDING, 1979). Durante as migrações pelo canal principal as
espécies se concentram em grandes grupos, e isso facilita a captura em grandes quantidades, já que
os pescadores conhecem a biologia das espécies. (BARTHEM e GOULDING, 2007).
A produção e composição de espécies de peixes capturadas sofrem mudanças de acordo com
a sazonalidade, os registros de desembarque mostraram que o período da vazante foi mais
produtivo, resultados semelhantes foram apontados no rio Madeira e lago Flexal (Rondônia e Pará,
respectivamente) (DORIA et al., 2012; BRELAZ et al., 2018). A captura de peixes sofre influência
do nível dos rios. Uma das explicações é que a intensidade de captura é maior, devido o aumento
da densidade de peixes em um espaço menor, aumentando assim a vulnerabilidade e captura dos
peixes durante a estação de vazante-seca (DORIA et al., 2012).
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Figura 5: Análise de Componentes Principais (PCA) das espécies capturadas e respectivos locais de captura.

A análise de componentes principais - PCA produziu dois componentes que juntos explicaram
83,7% da variabilidade esperada (Figura 5). O componente principal 1 (PC1) explicou 54,2% da
variabilidade total, sendo correlacionado com o Rio Purus, foi possível identificar que espécies
como caparari, mandi (Pimelodus spp.), surubim, pirara (Phractocephalus hemiliopterus), matrinxã
e jaraqui se mostraram correlacionadas ao PC1. O componente principal 2 (PC2) explicou 29,5% da
variabilidade esperada, sendo correlacionado com os rios Ituxi e Tapauá, as espécies que mais se
correlacionaram a este componente foram tucunaré (Cichla spp), tambaqui (Colossoma
macropomum), cuiu (Oxydoras niger) e pescada (Plagioscion spp). Este padrão está relacionado ao
descrito por ISAAC et al., (2004) que encontrou no canal principal de grandes rios, ocorre
principalmente a pesca de siluriformes, grandes bagres migradores e em áreas alagadas ou menores
rios, espécies de menor porte, como os characiformes e perciformes.

4- CONCLUSÃO
Os dados da pesca são essenciais para subsidiar ordenamento pesqueiro, a ausência de
avaliação de estoque relatada em toda a Amazônia põe em risco sua sustentabilidade. Esse estudo
contribui com dados sobre o desembarque de peixe no rio Purus, afluente importante do rio
Amazonas. O volume de pescado desembarcado no município de Lábrea ainda é relativamente
baixo quando comparado a outros municípios, a pesca é multiespecífica, com predomínio de
captura dos pacus. Há uma preferência pela utilização do apetrecho de malhadeira e o desembarque
apresentou caráter sazonal. Pode-se evidenciar também preferência dos pescadores em capturar
espécies da ordem dos siluriformes no rio Purus, enquanto nos rios Tapauá e Ituxi, espécies de
menor porte.
As informações geradas e discutidas neste estudo pertinentes à pesca em uma porção
significativa do Purus, local pouco estudado e tendo a pesca como importante recurso explorado
tanto para subsistência quanto para comercialização. Os conhecimentos gerados neste estudo
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constituem um importante marco da avaliação pesqueira da região de Lábrea, na região do médio
Purus no estado do Amazonas.
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BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DO PESCADO UTILIZADAS NO MERCADO DE
FERRO DO VER-O-PESO, BELÉM-PARÁ
Amanda Victória Botelho da Silva¹*, Jéssica dos Santos Pantoja¹, Marcela Cardoso Sena¹
Joane Natividade de Souza¹.
¹ Graduandos em Engenharia de Pesca – Universidade Federal Rural da Amazônia
RESUMO: As “Boas Práticas de manipulação do pescado” são estratégias de higiene
recomendadas a serem empregadas desde a captura até o produto final, diminuindo ao máximo os
riscos de contaminação do produto, tornando-o seguro e adequado para o consumo humano. Neste
estudo de cunho descritivo e observacional, avaliou-se a aplicação destas recomendações pelos
comerciantes do Mercado de Ferro do Ver-o-Peso em Belém, Pará (Brasil), os quais colaboraram
com a pesquisa. Foi observado um ambiente com falhas graves de higiene, na manipulação do
pescado e precariedade na conservação deste, o que contribui para a rápida degradação do pescado
devido a proliferação de micro-organismos. Portanto, é necessário para os comerciantes as
aplicações categóricas de Boas Práticas de Manuseio em peixes, para oferecer um produto de
qualidade e seguro de acordo com os critérios de higiene e saúde.
Palavras-chave: Higiene; Consumo; Seguro.

ABSTRAT: The Good Handling Practices are hygiene strategies recommended to be applied since
the capture up to the final product, reducing to the maximum the risks of contamination of product,
becoming safe and appropriate to be human consumption. In this descriptive and observational
study, was evaluated the Good Handling Practices by merchants of the Iron Market Ver-o-Peso in
Belém, Pará (Brazil), whom collaborated kindly with the research. Was observed an environment
with grave failures of hygiene, fish handling and poor conservation, this contributes to the rapid
degradation of fish due to the proliferation of microorganisms. Therefore, necessary for the
merchants the categorical applications of Good Handling Practices in fishes, to offers a quality and
safe product according to the criterions of hygiene and health.
Key words: Hygiene; Consumption; safe
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1- INTRODUÇÃO
As “Boas Práticas na Manipulação do Pescado” são técnicas de higienes recomendadas, que
precisam ser seguidas pelos manipuladores de alimentos, no caso dos pescadores, desde a captura
até a venda para o consumidor, considerando que as todas as pessoas, que trabalham com
alimentação, são consideradas “manipuladores de alimentos”, ou seja, quem produz, coleta, pesca,
lava, eviscera, cozinha, transposta, recebe, prepara e distribui o alimento; o objetivo dessas práticas
é evitar a ocorrência de doenças transmitidas pelos alimentos e fazer com que os alimentos se
conservem por mais tempo (SEAP, 2007).
Praticas inadequadas de manipulação, falta de higiene durante a preparação são alguns fatores
que contribuem para as DTA’s, Doenças Transmitidas por Alimentos, sendo os agentes etiológicos:
vírus, bactérias fungos e parasitos encontrados devido à ausência de uma boa manipulação.
Segundo (ORDOÑEZ, 2010), a deterioração do pescado é favorecida pelos fenômenos
enzimáticos, oxidativos e bacterianos, e a ação desse último é sem dúvida o fator que mais se
destaca na alteração do pescado fresco, devido aos elevados valores de pH, de aW (atividade da
água) e a riqueza de nutrientes disponíveis para o crescimento bacteriano.
As feiras livres apresentam no seu ambiente situações que facilitam a proliferação de microorganismos. Haja vista que, as fontes de contaminação podem ser: pela matéria prima (incluindo a
água), ambiente (equipamentos, materiais, embalagens) e pessoal (manuseio do alimento).
(XAVIER et al, 2010) ressalta que a maioria dos problemas encontrados nas feiras estão muitas
vezes relacionados com a más condições de higiene do ambiente, dos produtores (desde a
vestimenta à manipulação do alimento) e dos produtos comercializados (higienização incorreta).
A falta de fiscalização tanto em feiras livres e mercados, ainda é um desafio a ser trabalhado.
Muitos desses ambientes são irregulares indo de contramão com a legislação sanitária, com a falha
na higiene pessoal, higiene do ambiente precária, má estruturação dos ambientes, refrigeração
inadequada dos alimentos e resíduos de lixo jogados ao chão, são fatores que colocam em risco a
saúde dos consumidores.
Em muitos desses ambientes é comum observar peixes em cima de balcões e que não passam
por nenhum ambiente de refrigeração para manter sua conservação. Em alguns casos esses peixes
são encontrados em recipientes que ficam no chão, o que coloca o pescado em vulnerabilidade a
ação dos micro-organismos deterioradores e patogênicos ao homem, que favorecem a colocação dos
pescados no topo da lista de alimentos associados com doenças transmitidas por alimentos ou às
DTA’s (SALGADO et al, 2006).
Nesses ambientes é possível observar também os comerciantes manuseando os pescados sem
nenhum equipamento, luvas, máscaras ou roupas adequadas, que possam garantir a higiene. Esse é
o retrato de muitas feiras e mercados públicos atualmente, e com isso é importante ressaltar que não
somente a saúde dos consumidores está em risco, mais também daqueles que manipulam os
alimentos. Por tanto esse trabalho, tem como objetivo apresentar a situação das boas práticas de
manipulação dos pescados, em um dos mercados de peixe mais importante da cidade de Belém no
estado do Pará.
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2- MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Objeto de estudo:
Na tentativa de dar respostas ao estudo levantado selecionamos os profissionais vendedores
de peixe do Mercado de Ferro do Ver-o-Peso localizado na Av. Boulevard Castilhos França, S/N –
Comércio, Belém – PA, 66053-070, para avaliarmos as condições de trabalho e manuseio do
pescado.
Segundo (COSTA et al, 2014) o Ver-o-Peso é o maior mercado (Figura 1) e feira ao ar livre
da América Latina, e um dos mais conhecidos pontos turísticos de Belém do Pará. Está às margens
da Baía do Guajará, tem 386 anos e em 1977 foi tombado pelo IPHAN como patrimônio nacional.
Em mais de duas mil barracas e comércios populares encontra-se de tudo: desde peixes, carnes,
frutas, legumes, artigos regionais e ervas medicinais.
Figura 1 – Sketchup e planta do mercado de ferro Ver-o-Peso

Fonte: (COSTA, 2014)
Entendemos que o tipo de estudo realizado foi quantitativo, pois apresenta maior garantia na
precisão dos resultados. De acordo com a literatura, este estudo assume um carácter descritivo e
observacional, visto que este tipo de investigações tem como objetivo informar acerca da
distribuição de um evento ou fenómeno numa determinada população em termos quantitativos,
podendo ser, por sua vez de prevalência (Pereira, 1995).
2.2 Instrumento de coleta de dados:
Para a realização do estudo foi aplicado um questionário dentro do leque de alternativas para
recolher os dados e produzir as informações necessárias. O questionário é constituído por perguntas
de autoavaliação do lugar e da forma em que o pescado é manuseado.
2.3 Procedimento de coleta de dados:
A coleta de dados foi realizada no dia 29 de junho de 2019 a partir das 08:00 horas do horário
local, diretamente com os vendedores de peixe.
2.4 Padronização dos dados
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Os dados foram organizados no software da Microsoft Excel, versão de 2016, que permitiu a
organização de dados em planilhas e geração dos gráficos. Foi realizada revisão bibliográfica
sobre o assunto para realizar a comparação dos resultados obtidos.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1 Condições higiênico-sanitárias observadas
Dos 60 boxes analisados, 12 boxes estavam desativados. A cerca do abastecimento de água
no mercado de peixes do Ver-o-Peso em Belém, é realizado pela empresa de Companhia de
Saneamento do Pará (Cosanpa). Todos os boxes, ativados ou desativados, possuíam pia. Quanto ao
material das bancadas onde os peixes ficavam expostos para as vendas, eram de aço inoxidável, este
é o mais recomendável pelos manuais de boas práticas de manipulação, pois este material é de fácil
limpeza e por não possuir incrustações não permite acumulo de micro-organismos.
Foi observado que dos 48 boxes ativados, apenas 16 (33,33%) continham gelo nas bancadas,
ou seja, a maioria dos vendedores mantinham a venda dos peixes exposta a temperatura ambiente, o
que facilita a proliferação dos micro-organismos, pois a maioria desses tem como temperatura ótima
a temperatura do ambiente. As bancadas que possuíam gelo, os peixes não estavam imersos, apenas
tinham contato com um lado do corpo. O gelo utilizado para a conservação do pescado era do tipo
escama, sendo esse o mais recomendável para não causar dano a integridade do pescado e segundo
os vendedores, o gelo é comprado de fornecedores que realizam o transporte por meio de caminhões
até o mercado. A principal forma de armazenamento observada foi nas bancadas (Tabela 1),
seguida de isopor e basquetas. Os boxes que armazenavam os peixes nas bancadas, utilizavam estas
tanto para o armazenamento e também para a venda.
Tabela 1 – Formas de armazenamentos dos peixes no mercado Ver-o-Peso, Belém

Fonte: Os autores
3.2 Problemas encontrados
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Em todas as formas de armazenamento foi constatada, que a grande parte não apresentava
gelo para a conservação do pescado (Tabela 2). Os boxes que armazenavam o pescado em
basquetas, em nenhumas delas havia gelo (100%). Tanto nas bancadas quanto nos isopores, menos
de 30% continham gelo como método de conservação. A (Figura 2), mostra como exemplo o
armazenamento dos peixes utilizando basquetas, sem nenhuma conservação do pescado,
encontradas no chão do mercado em condições totalmente precárias.
Tabela 2 – Tabela demostrando a porcentagem das formas de armazenamentos que continha ou não
gelo.

Fonte: Os autores
Figura 2 – Peixes em basquetas no chão do Mercado de Ferro do Ver-o-Peso, Belém

Fonte: Os autores
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Todos os vendedores que estavam manipulando os peixes estavam com uniformes
incompletos, dos 48 boxes com vendedores, apenas um vendedor do box 6 estava uniformizado
adequadamente com calça comprida e camisa branca, avental, toca, bota e luva para manipular o
peixe na hora de vende-lo. Os demais se encontravam inadequados para a manipulação dos peixes.
Em relação a forma de embalagens usadas, foi verificado que todos os boxes analisados (100%)
utilizam como embalagem apenas sacolas (SOUZA et al, 2016) ressalta que quando um alimento
entra em contato direto com qualquer material, não importa a sua natureza há interações entre eles,
podendo estas levar à absorção de constituintes do alimento pelo material e consequentemente à
perda das características sensoriais.
Quanto ao descarte dos resíduos, 89% dos boxes apresentam o descarte inapropriados, os
resíduos eram descartados no chão dos boxes, essa forma inadequada do descarte compromete toda
higiene do ambiente em que os peixes estavam sendo vendidos. Apenas 11% dos boxes utilizavam
basquetas para realizar o descarte. Além do descarte inapropriado, foi observado também a coleta
de lixo do local, sendo realizada no momento em que os boxes estavam em funcionamento
vendendo os peixes.
A ventilação do local era feita por janelas e ventiladores, todos os boxes ativados ou
desativados, continham janelas e ventiladores. Os ventiladores estavam sujos com poeiras e as
janelas não apresentavam tela milimétrica, com o propósito de dificultar a entrada de pragas
urbanas e vetores. Em relação aos pisos do ambiente, eram antiaderentes, mas apenas três boxes
(6,25%) estavam com o piso limpo, e o piso de todo o mercado estava com muita sujidade. As
paredes do mercado eram apenas de alvenarias, segundo (CHICRALA et al, 2013) os pisos devem
ser antiaderentes enquanto que as paredes devem ser claras e revestidas de material impermeável.
A (Figura 3) demonstra as condições de exposição que os peixes eram submetidos. Na
imagem é possível observar peixes em bancadas com gelo e outras sem gelo, descarte de resíduos
no chão e peixes em basquetas, ficavam expostos até o momento de obter uma porção considerável
de resíduos. Durante a pesquisa verificou-se apenas uma pessoa responsável por esta coleta
recolhendo todos os dejetos expostos com o auxílio de um coletor de lixo (Figura 4).
Figura 3 – Condições dos peixes submetidos no mercado de peixes Ver-o-Peso em Belém.

Fonte: Os autores
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Figura 4 – Forma de coleta dos resíduos.

Fonte: Os autores
Por serem altamente perecíveis, os pescados exigem cuidados especiais desde a captura até a
comercialização. Em geral, o pescado é comercializado inteiro e pode estar in natura, (conhecido
como “peixe fresco”), refrigerado ou congelado (RODRIGUES et al., 2004). Baixas temperaturas
são usadas para retardar reações químicas e a ação das enzimas do alimento, além de minimizar ou
parar a atividade de microrganismos no alimento (VIEIRA, 2004). Logo que é retirado da água, o
pescado experimenta uma série de fenômenos naturais que levam à sua deterioração. Tais alterações
ocorrerão independentemente da forma como o peixe é manuseado, mas a velocidade com que elas
se instalam pode ser reduzida até certo ponto para manter um alto grau de frescor, de modo que a
etapa posterior de processamento seja possível (BONNELL, 1994).
A deterioração bacteriana do pescado não se inicia até o término da rigidez cadavérica, logo
quanto mais a rigidez for prolongada, maior será o tempo de conservação do produto. O “rigor
mortis” é abreviado pela exaustão do pescado, falta de oxigênio e temperaturas elevadas, sendo
prolongado pela redução do pH e resfriamento adequado (CARDOSO, 2003), a forma como os
peixes eram expostos, em bancadas e em temperaturas inadequadas, contribui para uma rápida
deterioração comprometendo a qualidade do pescado. No “Mercado de Peixe” as principais falhas
encontradas foram ausências de procedimentos padrões, maquinários adequados e Equipamentos de
proteção individual- E.P.I comprometendo a qualidade do pescado comercializado. As observações
feitas apresentam correlação com as obtidas em (COSTA et. al, 2014) no mercado de ferro do Vero-Peso.
Muito do que foi verificado no mercado de ferro do Ver-o-Peso, também pode ser observado
no trabalho de (SOUZA, 2016), embalagens incorretas como as sacolas plásticas, paredes com
materiais não recomendáveis, temperatura inadequada e peixes expostos a proliferação de microorganismos nos mercados públicos de Recife.
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4- CONCLUSÃO
No Mercado de Ferro do Ver-o-Peso, localizado na cidade de Belém, estado do Pará, foi observado
um ambiente com falhas graves de higienes no ambiente, na manipulação do pescado e
precariedade na conservação deste, o que contribui para a rápida degradação do pescado devido a
proliferação de micro-organismos. Portanto, o presente trabalho contribui para demonstrar que
nesse mercado os consumidores estão sujeitos as consequências provenientes das ausências das
boas práticas de manipulação avaliadas.
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USO DE HIDROLISADO PROTEICO COMO PALATABILIZANTE DE RAÇÕES
MEDICADAS COM TRICLORFON PARA CONTROLE DA ACANTOCEFALOSE EM
JUVENIS DE TAMBAQUI, Colossoma macropomum (Cuvier, 1818)
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RESUMO: O presente trabalho teve por finalidade avaliar a palatabilidade das rações medicadas
com Masoten® a base de hidrolisado proteico em diferentes concentrações na alimentação do
tambaqui. Foram utilizados 90 peixes (33,25±5,39 g) distribuídos em tanques de 500 L, onde foram
submetidos a dietas com concentrações de Masoten® de 5; 10; e 15g/kg de ração medicada,
controle (Ração comercial) e controle positivo (Ração com Fator Endecto). Nos resultados obtidos
observou-se que as rações medicadas de maior aceitabilidade foram as de concentrações com 5 e 10
g/kg de Masoten® , com taxas de ingestão de 67,47% e 74,17% respectivamente para 7 dias , e
57,47% e 69,33%, para 15 dias. Não foram verificadas diferenças significativas na ingestão diária
da ração analisadas em 7 dias de experimento. Entretanto, na ingestão da ração administrada
durante o período de 15 dias, diferenças significativas foram observadas no controle positivo (F.
Endecto) com taxa de ingestão de 74,53% e nas concentrações de 5 e 15 g/kg com taxa de ingestão
de 68,30% e 56,67%, respectivamente. Testes de palatabilidade são importantes sinalizadores para
pesquisas que envolvam administração de medicação oral, pois desta forma podemos estimar
previamente a aceitação medicamento sem comprometer a sua eficácia.
Palavras-Chave: Masoten®; Hidrolisado proteico; Ingestão.

ABSTRAT: The present research work aimed to evaluate the palatability of diets treated with
Masoten® based on protein hydrolyzate in different concentrations in tambaqui feeding. It was used
90 fish (33.25 ± 5.39 g) distributed in 500 L tanks, where they were submitted to diets with
Masoten® concentrations of 5; 10; and 15 g /kg of medicated feed, control (Commercial feed) and
positive control (Endect Factor Feed). In the results obtained, it was observed that the highest
acceptable medicated diets were Masoten® concentrations with 5 and 10 g/kg, with intake rates of
67.47% and 74.17% respectively for 7 days, and 57, respectively. 47% and 69.33% for 15 days.
There were no significant differences in daily feed intake analyzed during 7 days of experiment.
However, in feed intake during the 15-day period, significant differences were observed in the
positive control (F. Endecto) with an intake rate of 74.53% and in the concentrations of 5 and 15
g/kg with an intake rate, 68.30% and 56.67%, respectively. Palatability tests are important
indicators for research involving oral medication administration, since it camas previously estimate
drug acceptance without compromising its effectiveness.
Keywords: Masoten®; Protein hydrolyzate; Ingestion.
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1- INTRODUÇÃO
A manutenção da sanidade nos estabelecimentos aquícolas, tem sido um dos grandes desafios
desse século. Com a intensificação dos sistemas de produção, para atender a demanda de mercado,
houve um crescimento acelerado do setor produtivo, e paralelamente um aumento na ocorrência de
doenças, que por sua vez afetam diretamente a produção, interferindo na sustentabilidade e
viabilidade do empreendimento (SOFIA, 2014).
A piscicultura vem crescendo de forma significativa em todo o Brasil, mais precisamente na
região norte do país, e o tambaqui Colossoma macropomum, é uma das espécies mais produzidas e
consumidas dessa região devido suas excelentes características zootécnicas (IBGE, 2015).
Muitos são os desafios enfrentados em sistemas de produção, dentre eles os sanitários, pois
todos os processos precisam ser planejados de forma a tornar a atividade sustentável e proporcionar
qualidade durante a produção (SANTOS et.al. 2010). Uma das principais doenças que vem
correndo nas criações de tambaqui da região Norte, e ocasionando sérios problemas econômicos
para atividade, é a acantocefalose, causada pelo parasito Neoechinorhynchus buttnerae (SANTOS
et.al., 2017). Este parasito se aloja no trato intestinal dos peixes, e em quantidade excessiva provoca
severa perda de peso, retardando o crescimento e prejudicando a fase de engorda, podendo até levar
o animal a óbito, ocasionando grandes perdas para cadeia produtiva do tambaqui.
Uma das formas de tratamento de doenças parasitárias em peixes, é a administração de
medicamentos via oral (SCHALCH et al. 2009). O uso de medicamentos administrados através da
ração comercial ainda é uma pratica nova na área da aquicultura. Devendo-se levar em
consideração, a influência do fármaco na palatabilidade da dieta, o qual, poderá refletir no índice de
aceitação pelo animal (ADAMS et.al., 1988).
O uso de palatabilizantes vem se tornando rotina na área de nutrição animal, com finalidade de
aumentar o consumo, favorecendo a atratividade do alimento (PEZZATO, 1995). Um dos
ingredientes que vem se destacando são os hidrolisados proteicos, por apresentarem características
nutricionais favoráveis, de alta qualidade proteica, peptídeos, e de aminoácidos livres, tornando-o
uma excelente fonte alimentar (RIBEIRO, 2016). Considerando os aspectos nutricionais, também é
importante a abordagem de estudos sobre o comportamento alimentar dos peixes quando
submetidos a rações com medicamentos com o uso de palatabilizantes. Portanto,
independentemente dos órgãos sensoriais envolvidos na alimentação de um peixe, esses “sentidos”,
são considerados os responsáveis pela seleção final, definindo a taxa de ingestão ou a de rejeição de
um alimento ou, até mesmo, a quantidade a ser consumida (ADRON E MACKIE, 1978).
Dessa forma, este trabalho tem como objetivo avaliar a palatabilidade das rações medicadas
com Masoten® (Triclorfon) em diferentes concentrações na alimentação do tambaqui com
acantocefalose.
2- MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Obtenção e Aclimatação dos Peixes
Os juvenis de tambaqui de até 250g foram obtidos de uma propriedade local e conduzidos até o
Laboratório de Fisiologia Aplicada à piscicultura (LAFAP) da Coordenação de Tecnologia e
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Inovação (COTI), do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). Este projeto foi
aprovado pelo Comitê de Ética no Uso Animal com o protocolo Nº 024//2017/CEUA/UFAM.
Para avaliação das condições de saúde dos animais que foram submetidos ao teste de
palatabilidade, realizou-se uma avaliação parasitária nos exemplares antes de serem submetidos ao
tratamento oral. Os índices parasitários foram calculados de acordo com MARGOLIS et al. (1982).
a) Prevalência = N° de hospedeiros infectados / N° total de peixes x 100;
b) Intensidade = valor mínimo e máximo de parasitos encontrados;
c) Intensidade média = N° de parasitos de uma determinada espécie / N° de hospedeiros
infectados e;
d) Abundância média = N° de parasitos de uma determinada espécie / N° total de hospedeiros
infectados ou não.
No período de aclimatação, os animais foram divididos em tanques de polietileno de 500 L,
com aeração constante e alimentados ad libitum, duas vezes ao dia, pela manhã e pela tarde, com
ração extrusada comercial para peixes onívoros (36% PB). 24 horas antes do início da administração
da ração medicada os peixes passaram por privação alimentar para esvaziamento gastrointestinal.
2.2 Elaboração da Ração Medicada
Para a formulação das rações medicadas foi utilizada ração comercial extrusada (Nutripeixe® 4mm e 36% de proteína bruta), em conjunto com o hidrolisado proteico a base de fígado suíno
desidratado (Empresa Falbom Agroindustrial), e o medicamento (masoten® - triclorfon) nas
concentrações de 5,0; 10,0 e 15,0 g de Masoten® por kg de ração, e 2 grupos controles, sendo um
grupo de controle positivo com o (fator endeco®) e outro grupo com fornecimento de ração
comercial sem adição de nenhum medicamento.
Para o preparo da ração medicada foi realizada a moagem da ração comercial em um moedor de
grãos (Trapp TRF 400 Super), em seguida pesagem (Balança Prix AS 220 R2 - com ajuste interno 220g x 0,0001g) dos medicamentos, hidrolisado e ração moída para cada tratamento. Após a
pesagem foi realizada a incorporação dos componentes, através da adição de pequenas quantidades
de água até o alcance de uma consistência que permitisse a peletização. Após a homogeneização
dos ingredientes a ração foi passada em um moedor elétrico (Moedor de carne elétrico inox CAF
O8) e colocada para secar em uma estufa (Estufa de secagem TE-394/2 - Tecnal) sob temperatura
constante de 35°C até a completa secagem, onde posteriormente foram armazenadas em sacos
plásticos para utilização.
2.3 Teste de Palatabilidade
Para a realização do teste de palatabilidade, foram utilizados 90 peixes de peso médio
33,25±5,39 gramas e comprimento padrão médio de 10,18±0,48 cm distribuídos em 15 tanques de
polietileno de 500 L, na densidade de estocagem de 06 peixes/tanque, com renovação de água e
sistema de aeração contínua. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, constituído
por três tratamentos de ração medicada com triclorfon mais dois controles, com três repetições cada.
Os peixes foram alimentados com as rações medicadas, incluindo o controle positivo, com exceção
do outro grupo controle que foi alimentado somente com ração comercial, por um período de 7 e 15
dias.
As rações comerciais e as medicadas foram administrada duas vezes ao dia, pela manhã e pela
tarde. O cálculo da quantidade de ração medicada em cada unidade experimental foi definido com
base na biomassa presente em cada tanque e a biomassa total por tanque, cerca de 5% do seu peso
vivo (PV) determinada com base nos valores da biometria inicial.
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Durante a alimentação, foi observada a palatabilidade por meio da aceitação/ingestão da ração
em todas as concentrações e registrada a quantidade de ração ofertada e a quantidade de ração
ingerida tanto da ração medicada quanto do controle, assim como também os comportamentos
quanto ao consumo alimentar.
2.4 Monitoramento da Qualidade de Água
Para a análise dos parâmetros físico-químicos da água foram realizadas avaliações
semanalmente através da sonda multiparamétrica YSI (Yellow Spring Instruments), modelo
Professional Pluscomo, como o oxigênio dissolvido (OD – mg/L), temperatura (T - ºC),
condutividade elétrica (CE - µ.S/cm) ) e potencial hidrogeniônico (pH).
2.5 Análise Estatística
Os testes de palatabilidade foram comparados mediante análise de variância (ANOVA), seguido
pelo teste de Tukey, quando as diferenças foram significativas a 5% de probabilidade, utilizando o
programa SPSS IBM ®.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1Teste de Palatabilidade
Ao final do teste de palatabilidade observou-se que as rações medicadas de maior aceitabilidade
foram as que continham as concentrações de 5 e 10 g/kg de Masoten® na ração. Não foram
verificadas diferenças significativas (p>0,05) na ingestão diária da ração analisadas em 7 dias de
experimento. Entretanto, na ingestão da ração administrada durante o período de 15 dias, diferenças
significativas (p<0,05) foram observadas no controle positivo (F. Endecto) e nas concentrações de 5
e 15 g/kg.
Foram observadas diferenças significativas na maior concentração (15 g/kg), (Tabela 1), onde o
percentual de ingestão da ração foi inferior às demais, o qual pode ter sido ocasionado por
apresentar uma concentração maior do fármaco que, mesmo com o uso de hidrolisado proteico,
pode ter interferido na palatabilidade da ração. Segundo Onaka et al (1999) a utilização de
antiparasitários na ração para o controle de parasitos altera o paladar, influenciando na quantidade
ingerida pelo animais. No trabalho realizado por Corral (2014) com rações com óleo essencial de
Piper aduncum também se observou que o valor da taxa de ingestão foi inferior na ração com maior
concentração do fitoterápico (80 ml/kg), em 7 e 15 dias de experimento, apresentando portanto
baixa palatabilidade.
Tabela 1: Taxa de ingestão diária do Colossoma macropomum alimentados com ração medicada com
diferentes concentrações do medicamento Masoten ® (5, 10 e 15 g/kg) em 7 e 15 dias. Média ± desvio
padrão.

Ingestão Diária (%) das rações com medicamento (7 dias)
F. Endecto
74,43±10,24

Controle

T5%

T10%

54,07±11,40

67,47 ± 22,92

74,17±16,78

T15%
67,37±6,67

Ingestão Diária (%) das rações com medicamento (15 dias)
74,53±11,74a

68,30±3,40a

57,47±7,57b

69,33±9,39a

56,67±13,55b
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Figura 6. Ingestão diária do Colossoma macropomum alimentados com ração medicada com
diferentes concentrações do medicamento Masoten ®.

Em relação ao grupo controle, alimentados com ração comercial sem o medicamento, não foi
observado nenhuma rejeição à ração. Hustvedt et al. (1991) também observaram que o grupo
controle não apresentou rejeição da ração sem o medicamento, já nos demais grupos alimentados
com ração medicada ocorreu redução na ingestão da ração medicada com ácido oxolínico, e com
oxitetraciclina. Lima (2004) também verificou que houve redução da palatabilidade, usando dietas
formuladas com diferentes doses de oxitetraciclina.
Durante o período de aclimatação foram observadas alterações comportamentais, como rejeição
aos pellets medicados. No entanto com o decorrer do experimento os peixes passaram a ter uma
aceitabilidade maior e não rejeitaram mais a ração ofertada. De acordo com Pezzato (2003) o peixe
detecta o alimento à distância, de forma visual ou química, porém, a ingestão dependerá
principalmente de seu sabor. Um estudo feito por Pezzato et al (2005) relata que o comportamento
relacionado à alimentação das diferentes espécies de peixes é estimulado por distintas substância
químicas, com baixo peso molecular, hidrosolúveis e amplamente distribuídos nos tecidos animais e
vegetais, e acrescenta ainda que o peixe após localizar o alimento, abocanha-o em função da
composição química e do seu tamanho.
Corral (2014) também observou alteração no comportamento dos peixes, tais como rejeição aos
pellets medicados, logo após a oferta da ração. No presente estudo, as obsrvações comportamentais
corroboram com os descritos por Cardoso (2013) e Coral (2014), pois ao alimentar os peixes com as
rações medicadas, foi possivel verificar a rejeição em curto periodo, e a redução da ingestão ao
longo do periodo experimental.
Corral (2014) ao testar a palatabilidade do óleo essencial de Piper aduncum para Arapaima
gigas, nas concentrações de (32, 48, 64 e 80 ml/kg) administrados por via oral através da ração,
também observou baixa aceitabilidade dos peixes à concentração de 80ml/kg, concluindo que a taxa
de ingestão foi inferior a 60%. Em teste realizado por Cardoso (2013) para verificar eficácia e
segurança de ivermectina e levamisol em acará bandeira (Pterophyllum scalare) foi observado que
parte dos peixes consumiram a ração com menor voracidade, devido a ração obter um forte odor
característico do medicamento, influenciando de forma negativa na aceitação dos peixes.
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3.2 Qualidade da Água
Os resultados obtidos nas variáveis físicas e químicas da água das unidades experimentais, no
teste de palatabilidade estão representados na Tabela 2. Não foram verificadas diferenças
significativas (p>0,05) em nenhuma das variáveis analisadas no experimento. A alta taxa de
renovação do fluxo contínuo de água e a limpeza de manutenção, nas unidades experimentais,
foram responsáveis pela estabilidade dos valores nas variáveis analisadas em todos os tratamentos.
Nas análises colorimétricas, foram detectados baixos níveis de nitrito e de amônia total,
provavelmente em função da renovação contínua da água e da limpeza diária dos tanques. Os
valores médios de temperatura (27,8 e 28,1 ºC) estão dentro da zona de conforto para o cultivo das
espécies tropicais, que oscilam entre 26 e 30 °C.
Tabela 2: Variáveis físicas e químicas da água das unidades experimentais com Colossoma macropoum ,
alimentados com ração medicada com: 0 (controle), 5, 10 e 15g/kg de masoten ®, por 7 , no teste de
palatabilidade. Oxigénio Dissolvido (OD); Temperatura (T), Potencial Hidrogeniônico (pH) e Condutividade
Elétrica (CE); Média ± desvio padrão.

Tratamentos

Parâmetros

F. Endecto

Controle

T5%

T10%

T15%

T °C

27,8±0,30

27,7±0,45

28±0,60

28±0,10

28,1±0,57

OD

6,8±0,28

6,8±0,10

6,5±0,68

6,9±0,05

6,7±0,26

pH

5,5±0,25

5,3±0,37

5,5±0,35

5,4±0,11

5,6±0,15

CE

23,0±0,80

24,1±2,65

23,1±0,40

22,4±0,23

22,7±0,55

Amônia

0,12±0,09

0,21±0,22

0,15±0,10

0,07±0,05

0,10±0,08

Nitrito

0,004±0,002

0,03±0,05

0,006±0,004

0,004±0,001 0,006±0,004

4- CONCLUSÃO
Diante dos resultados obtidos comprova-se que o teste de palatailidade é de suma importância
para assegurar testes posteriores como eficácia de um medicamento incorporado a ração, uma vez
que estes vão definir a aceitabilidade dos peixes em relação ao fármaco e as concentrações testadas.
O estudo mostrou também que utilização de palatabilizantes como aditivo nas rações
medicadas, com o objetivo de modificar o sabor da ração, inibindo o odor do medicamento e
tornando-a mais atrativa aos peixes, é uma excelente forma de melhorar a palatabilidade dessas
rações. Desta forma recomenda-se o uso do hidrolisado proteico associado ao Masoten, quando este
fármaco for administrado de forma oral.
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CONSUMO DE PROTEÍNA NA CIDADE DE MANAUS – AM.
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RESUMO: O consumo de pescado na região Amazônica existe desde os registros históricos mais
antigos, chegando a ser a principal fonte de proteína para grande parte da população local. O
presente estudo trata do desenvolvimento de um banco de dados sistematizado sobre o consumo de
pescado, com estimativas e tendências de mercado, bem como de outras proteínas de origem
animal. A coleta de dados prevê o período de abril de 2019 a março de 2020, em três feiras da
cidade de Manaus, que concentram mais de 80% do pescado desembarcado, oriundos das principais
calhas dos rios. Os resultados apresentados são parciais e correspondem ao período de abril/2019 a
agosto/2019. As entrevistas foram realizadas por meio de questionários estruturados para
caracterizar o perfil dos consumidores que frequentam a Feira da Panair, a Feira da Manaus
Moderna, e a Feira do Ceasa, todas localizadas na zona sul, próximas às margens dos rios que
circundam o município. Os consumidores que frequentam as feiras vêm de diversos bairros e zonas
do município: Zona Norte de Manaus (23%), Zona Leste (22%), Zonas Sul e Centro-Sul, com 19%
e 14%, respectivamente. Foram entrevistados 88 indivíduos adultos, sendo 37% homens e 63%
mulheres, com idades variando entre 18 e 76 anos. A idade média dos homens foi de 36,9 ± 12,4
anos e das mulheres 36,1 ±14,6 anos, predominando a faixa etária de 18 a 37 anos, para ambos os
sexos. A renda média mensal informada, de 68% dos entrevistados, está concentrada em até 2
salários mínimos, estratificados em 42% que recebem de 1 a 2 salários mínimos, e 26% que
recebem menos de 1 salário mínimo. Com relação às frequências de consumo para diferentes
proteínas, os resultados indicaram um consumo mínimo de 2 a 3 vezes por semana, de até três tipos
de proteínas diferentes: pescado, carne bovina e aves. O pescado foi indicado como o mais
consumido, com 50% da preferência dos entrevistados, seguido de aves, com 41%, e de carne
bovina, com 38%. O consumo de proteína de origem suína é o menor, indicado como “não
consumido” ou “raramente consumido”. Das espécies de peixes preferenciais, o tambaqui foi o mais
citado (26,4%), seguido pelo jaraqui (14,9%), o pacu (13,9%), a matrinxã (10,5%) e a sardinha
(8,8%). A relação entre a renda do consumidor e a frequência de consumo de proteínas foi
verificada por meio da correlação de Pearson, mostrando baixa correlação (r2 = 0,02), e indicando
que o nível de renda não difere a frequência do consumo, nem mesmo implica na substituição de
uma proteína por outra. Estas informações são importantes para o entendimento do perfil do
consumidor quanto às suas necessidades por proteína de origem animal, e dieta alimentar. Os
resultados, até o presente momento, mostram que não há uma prevalência quanto à preferência de
proteína na composição da dieta alimentar, indicando uma variedade de consumo pela população
analisada.
Palavras-chave: pescado, saúde, baixa renda, Amazônia, tecnologia do pescado.
Apoio: UFAM; PROEXTI; AFM; SINDFEIRA.
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BRASIL
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RESUMO: O Brasil concentra as maiores redes hidrográficas do Neotrópicos, que apresentam alta
biodiversidade aquática, compreendendo cerca de 20% de todas as espécies de peixes de água doce
do mundo. Sob a lente conservacionista, o Brasil pode ser considerado um berçário para a
biodiversidade aquática, especialmente quando se trata de peixe de água doce. Além disso, o Brasil
compreende cerca de 55% da água doce espécies de peixes dos Neotrópicos. O presente trabalho
tem por finalidade realizar inventário preliminar das espécies de peixes que ocorrem nas drenagens
da APA do Maracanã, localizada na cidade de São Luís no Estado do Maranhão; identificando a
espécies até o menor nível taxonômico possível. A captura dos peixes envolveu esforços de coleta
padronizados ao longo de todo o trecho amostrado, compreendendo as bacias dos Rios Bacanga,
Cachorros e Tibiri, com periodicidade semestral. As coletas foram executadas utilizando diversos
apetrechos para captura de peixes, cada um adaptado e mais indicado a certos tipos de ambientes
disponíveis: i) peneiras (redes de mão), empregadas principalmente em microambientes especificos
e usualmente pouco amostrados tais como: troncos submersos, folhiço, raízes adventícias, pedrais e
bancos de macrófitas; ii) rede de arrasto aplicada em bancos de areia, macrófitas aquáticas e
remansos iii) rede de espera, expostas nas margens de remansos e lagos. Cabe ressaltar que não
existe nenhum inventário publicado das espécies de peixes que ocorrem nas drenagens em questão.
Portanto o presente trabalho é fundamental para futuras medidas de conservação dessa área de
preservação, já que muitas de suas áreas se encontram extremamente afetadas por ações antrópicas.
Foram inventariadas até o momento, pelo presente trabalho, 13 espécies, distribuídas em 11 gêneros
e sete famílias e cinco ordens na drenagem presentes Área de Proteção Ambiental (APA) da Região
do Maracanã. As ordens relatadas por esta pesquisa que compõem a maior porcentagem de riqueza
de espécies, foram: Characiformes, Cichliformes e Cyprinodontiformes, diferentemente do esperado
para levantamentos de água doce da região neotropical. Nas últimas duas décadas foram feitos
esforços para inventariar a fauna de peixes de água doce e resolver taxonomicamente alguns grupos
que ocorrem no estado do Maranhão. No entanto, o conhecimento sobre a composição dos peixes
de água doce do Maranhão ainda é insuficiente e subestimado e com muitas lacunas de
conhecimento. Assim como as demais áreas de proteção brasileiras, a APA do Maracanã falha em
preservar seus ambientes de água doce de forma apropriada, já que ele inclui apenas fragmentos dos
maiores sistemas fluviais da área, não incluindo e conservando as drenagens inteiramente,
principalmente excluindo suas cabeceiras. Sendo assim, seus corpos de águas estão expostos a
típicos impactos humanos.
Palavras-chave: Biodiversidade, ictiologia, Rio Bacanga, Rio Cachorros, Rio Tibiri.
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CONFLUÊNCIA DOS RIOS TAPAJÓS E AMAZONAS, PARÁ, BRASIL
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RESUMO: O estudo busca gerar conhecimento sobre os aspectos ecológicos das larvas de
pacu (Mylossoma albiscopum e M. aureum), espécie de interesse ecológico e econômico, com
elevada participação na pesca e consumo pelos moradores da região do Baixo Amazonas. As
coletas foram realizadas na confluência dos rios Tapajós e Amazonas, próximo a cidade de
Santarém, Pará, durante o período de elevação do nível dos rios, por meio de arrastos horizontais
com auxílio de rede de plâncton cônica em dois estratos da coluna de água (subsuperfície e
profundidade), com ciclos diurnos e noturnos. Foram capturadas um total de 779 larvas de pacu,
sendo 98% no rio Amazonas e 2,0% no rio Tapajós, com elevada densidade de larvas de M.
albiscopum. As maiores densidades de larvas foram verificadas no estrato subsuperficial da coluna
d’água durante o período noturno, em ambos os ambientes estudados. A maioria das larvas foram
capturadas em estágio inicial de desenvolvimento ontogenético (pré-flexão - 96%) e baixa atividade
alimentar (menor que 5% do material coletado). Portanto, os dados demonstram a importância dos
rios de águas brancas, como área de dispersão e transporte para as larvas de Mylossoma,
possibilitando melhores condições de sobrevivência. Espera-se que as informações possam auxiliar
ações de proteção, gestão e ordenamento pesqueiro, como forma de garantir a sustentabilidade deste
recurso amplamente explorado na região.
Palavras-chave: Variação, larvas de peixes, Mylossoma, recrutamento biológico, Baixo Amazonas.
ABSTRACT: The study aims to generate knowledge about the ecological aspects of pacu larvae
(Mylossoma albiscopum and M. aureum), a species of ecological and economic interest, with high
participation in fishing and consumption by residents of the Lower Amazon region. The collections
were performed at the confluence of the Tapajós and Amazonas rivers, near the city of Santarém,
Pará, during the period of elevation of the river level, by means of horizontal dragging with the aid
of conical plankton net in two strata of the water column (subsurface and depth), with day and night
cycles. A total of 779 pacu larvae were captured, 98% in the Amazon River and 2.0% in the
Tapajós River, with high density of M. albiscopum larvae. Larger densities of larvae were observed
in the subsurface stratum of the water column during the night, in both environments studied. Most
larvae were caught at an early stage of ontogenetic development (pre-flexion - 96%) and low
feeding activity (less than 5% of the collected material). Therefore, the data demonstrate the
importance of whitewater rivers as a dispersal and transport area for Mylossoma larvae, enabling
better survival conditions. It is hoped that the information can help fisheries protection,
management and planning actions, as a way to ensure the sustainability of this widely exploited
resource in the region.
Key words: Variation, fish larvae, Mylossoma, biological recruitment, Lower Amazon.
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1- INTRODUÇÃO
A atividade pesqueira exerce um papel importante no cenário social, cultural e econômico na
região amazônica, sendo uma das mais tradicionais atividades extrativistas do Pará, em foco na
cidade de Santarém, situada na zona de confluência dos rios Tapajós e Amazonas (VAZ et al.,
2017). Nesse âmbito, a pesca é considerada a principal fonte de recursos para famílias de diversas
comunidades, que possuem um elo de dependência muito forte com os recursos naturais,
envolvendo a obtenção de alimentos às populações locais, ocupação de mão-de-obra e geração de
renda (ZACARDI et al., 2017).
No entanto, a pesca atualmente encontra-se em crise, com sinais de declínio dos principais
estoque pesqueiros (LOPES et al., 2018). Nesse cenário, os pacus do gênero Mylossoma
(Characiformes) exercem significativa importância econômica, pois representam elevado interesse
na pesca comercial e de subsistência na região do Baixo Amazonas, sendo distribuídos nas
principais bacias hidrográficas da região neotropical, além de habitarem vários tipos de
ecossistemas aquáticos (SOUSA, 2017; ZACARDI et al., 2018).
Aliado as políticas de gestão, ordenamento e proteção da ictiofauna amazônica, o estudo
ecológico do ictioplâncton se caracteriza como ferramenta essencial para identificar e avaliar áreas
e épocas propícias para a desova, bem como locais de desenvolvimento inicial do ciclo de vida dos
peixes (ovos e larvas), informações imprescindíveis ao entendimento da auto-ecologia e da
dinâmica populacional, auxiliando na avaliação das modificações espaço-temporais da composição
e abundância dos recursos pesqueiros, constituindo-se como uma opção viável para estimar áreas
prioritárias para ações de monitoramento e manejo (NAKATANI et al., 2001; ORSI et al., 2016).
Neste contexto, o estudo tem como objetivo analisar aspectos ecológicos de larvas do gênero
Mylossoma aureum e M. albiscopum durante os meses de elevação do nível dos rios (período de
enchente), na confluência dos rios Tapajós e Amazonas, próximo a cidade de Santarém, Pará, por
meio de análise da abundância, da variação espaço-temporal e da atividade alimentar.

2- MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi desenvolvido na região de confluência dos rios Tapajós e Amazonas, próximo a
cidade de Santarém, no Baixo Amazonas, Pará, durante os meses de elevação do nível dos rios
(dezembro/2018 a abril/2019). O rio Tapajós é formado pela confluência dos rios Teles Pires e
Juruena, no ponto de divisa entre os estados de Mato Grosso, Pará e Amazonas, possui declividade
média inferior à de seus afluentes, apresenta um leito irregular e grande número de ilhas, nos
últimos 100 km forma uma larga bacia, onde a distância entre as margens chega a alcançar 18 km,
afunilando-se na foz e desaguando no rio Amazonas por meio de um canal de apenas 1.124 m de
largura (Figura 1).
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Figura 1: Área de estudo na confluência dos rios Tapajós e Amazonas, com destaque para estações
de coleta, distribuídas na foz do rio Tapajós (E1, E2 e E3) e no trecho médio do rio Amazonas (E4,
E5 e E6), próximo a cidade de Santarém, Pará.
O material biológico foi obtido por meio de arrastos horizontais em dois estratos da coluna de
água (subsuperfície e profundidade – aproximadamente 10 metros), com auxílio de rede de plâncton
cônica (malha de 300 μm), com fluxômetro acoplado a boca da rede, para obter o volume de água
filtrada. Em relação as amostragens de profundidade consistiram na submersão da rede com um
laço aberto colocado próximo ao aro da boca da rede, estabilizada por uma poita de 20 kg e
tracionada verticalmente por meio de cabos pela lateral da embarcação. As coletas foram realizadas
em ciclos de amostragem diurnas e noturnas, perfazendo um total de 120 amostras ao final do
estudo.
Ao término de cada arrasto, todo o material filtrado pela rede e retido no copo coletor foi
submetido à benzocaína (250 mg/L), preservadas a bordo com solução formalina a 10% e
acondicionados em potes de polietileno de 500 ml devidamente etiquetados e transportados para
análise no Laboratório de Ecologia do Ictioplâncton e Pesca em Águas Interiores, do Instituto de
Ciências e Tecnologia das Águas, da Universidade Federal de Oeste Pará, em Santarém, Pará.
Em laboratório o material biológico foi triado, separando as larvas de peixes do material em
suspensão, detritos e do plâncton total, com auxílio de pinças e placas de Petri, sob microscópio
estereoscópico e posteriormente as larvas de Mylossoma aureum e M. albiscopum foram
quantificadas e identificadas separando-as de acordo com os padrões de pigmentação marcantes ao
longo de seu desenvolvimento (ARAÚJO-LIMA et al., 1993). Para verificar se as larvas estavam
em atividade alimentar considerou-se apenas a presença ou a ausência de alimentos no tubo
digestivo (LEITE et al., 2006).
A densidade de larvas foi padronizada para um volume de 10m³ de água filtrada
(indivíduos/10m³), como proposto em Nakatani et al. (2001). Posteriormente foi aplicado o teste T
de Student para avaliar as diferenças nas variações espaciais em relação à distribuição horizontal
(rios Tapajós e Amazonas) e vertical (subsuperfície e profundidade), e distribuição temporal (diurna
e noturna).
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram capturadas um total de 779 larvas de pacu do gênero Mylossoma, sendo 764 dos
indivíduos capturados no rio Amazonas (98%) e apenas 15 exemplares no rio Tapajós (2,0 %), com
as larvas de Mylossoma albiscopum e M. aureum contribuindo com as maiores densidade no rio
principal (Amazonas), porém, diferenças significativas foram encontradas apenas para as larvas de
M. albiscopum (Teste t, gl = 5.696, t = 9.2129, p < 0.001) (Figura 2).

Figura 2. Variação da densidade de larvas de M. albiscopum e M. aureum capturadas na foz do rio Tapajós e trecho
baixo do rio Amazonas, próximo a Santarém, Pará.

A maior contribuição de larvas de Mylossoma encontrada no rio Amazonas, já era esperada e
pode ser explicada pelo comportamento reprodutivo das espécies, uma vez que o aumento do nível
das águas funciona como gatilhos para a desova, podendo ser antecipado ou prolongado, de acordo
com as variações ambientais na calha dos rios de águas brancas, sendo a desova mais intensa entre
dezembro e fevereiro (LIMA; ARAÚJO-LIMA, 2004; ZACARDI et al., 2017; ZACARDI et al.,
2018). Além disso, o transbordamento da água para as margens dos rios, neste período, proporciona
abrigo e abundância de alimentos adequados as fases iniciais de desenvolvimento (LEITE;
ARAÚJO-LIMA, 2000; LEITE et al., 2006; MOUNIC-SILVA; LEITE 2013) maximizando a
temporada de crescimento na várzea.
A elevada densidade de larvas M. albiscopum em relação a M. aureum também já havia sido
relata por Oliveira e Araújo-Lima (1998) e Oliveira (2000), indicando que este padrão de
distribuição pode constituir uma das táticas que compõem o conjunto de estratégias de
sobrevivência destas espécies.
Em relação à estratificação vertical na coluna de água e temporal, as maiores densidade de
larvas foram verificadas no estrato subsuperficial, durante o período noturno tanto no tributário (rio
Tapajós) quanto no rio principal (rio Amazonas) para as duas espécies estudadas (Figura 3). No
entanto, verificou-se diferença significativa apenas para as larvas de M. albiscopum entre os estratos
da coluna d’agua (Teste t, gl = 9, t = 2.9037, p = 0.017).
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Figura 3. Densidade média e erro padrão das larvas de M. albiscopum e M. aureum capturadas na superfície e em
profundidade da coluna d’água, durante amostragens diurnas e noturnas nos rios Tapajós e Amazonas próximo a
Santarém, Pará.

O estudo de distribuição de larvas de Mylossoma realizado nas margens do rio Solimões por
Oliveira e Araújo-Lima (1998), apresentaram valores diferentes ao do presente trabalho, apesar da
densidade de M. aureum, também, ter sido maior na superfície, a M. albiscopum apresentou padrão
inverso com densidades superiores no fundo, razão pela qual consideraram que este fator poderia
estar relacionado com a redução da competição interespecífica por espaço ou alimento.
Muitas espécies de peixes adquiriram durante sua evolução mecanismos de migração vertical
na coluna d’água que lhe conferiram maior segurança e probabilidade de sobrevivência. Estes
mecanismos consistem na submersão das larvas durante o dia (período mais susceptível à predação)
e emersão na coluna d’água durante a noite, período em que o risco de predação e o estresse térmico
próximo à superfície são menores e a oferta de alimentos é maior (SANT’ANNA, 2005). O presente
trabalho indica uma tendência nesta direção, embora não tenham sido detectadas diferenças
significativas entre períodos de amostragens. Segundo Vazoller (1996) os peixes apresentam
diversas táticas reprodutivas que variam em função de variações no ambiente, como a qualidade e
as flutuações das condições abióticas, a disponibilidade de alimentos e a predação, buscando com
isso, garantir o sucesso da reprodução e maximizar a sobrevivência da prole.
A maioria das larvas de Mylossoma foram capturadas em estágio inicial de desenvolvimento
ontogenético (pré-flexão - 96%) com capacidade natatória reduzida o que dificulta a orientação na
coluna da água e consequentemente a eficiência de captura das presas, motivo pelo qual deve ter
influenciado, também, a baixa proporção de larvas alimentando-se no momento da captura (menor
que 5% do material coletado). A pequena quantidade de larvas em atividade alimentar no leito do
rio Amazonas já havia sido citada por Leite et al. (2000).
Todavia, a grande quantidade de larvas em estágio de pré-flexão capturadas, indica que os
sítios de desova ocorrem à montante e bem próximas a área amostrada. Entretanto, de acordo com
Zacardi et al. (2018) a determinação exata do local depende de uma análise mais aprofundada sobre
a dinâmica e dispersão dos ovos e larvas. Esses dados são semelhantes aos constatados por Oliveira
e Araújo-Lima (1998) nas margens do rio Solimões, que observaram larvas de Mylossoma
derivando com olhos pigmentados, boca formada ou em processo final de formação, saco vitelínico
vestigial ou ausente, melanóforos ao longo do corpo e nadadeira embrionária bem desenvolvida.
4- CONCLUSÃO
Os resultados revelam a predominância de larvas de Mylossoma albiscopum em relação a M.
aureum, sobretudo no rio Amazonas, local que também apresentou a maioria de larvas em estágio
de pré-flexão e com baixa atividade alimentar no canal do rio, disponibilizando um conjunto de
condições adequadas e favoráveis para a realização de desovas e de transporte para as áreas de
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desenvolvimento inicial desses peixes (várzea). As maiores densidade foram verificadas no estrato
subsuperficial d’água e durante o período noturno tanto no rio Tapajós quanto no rio Amazonas
para as duas espécies estudadas. Portanto, os dados ajudam a ampliar o conhecimento ecológico das
larvas de pacu na região de confluência dos rios Tapajós e Amazonas, bem como subsidiar métodos
de proteção, gestão e ordenamento pesqueiro, visando a manutenção destes recursos altamente
explorado na região.
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RESUMO: A família Teredinidae é um grupo de moluscos bivalves perfuradores especializados
que vivem no interior de troncos de madeira em decomposição nas áreas de mangue ou à deriva em
ambiente marinho. Esses moluscos, conhecidos popularmente como turus, são amplamente
consumidos como iguaria ou para a prevenção de doenças conforme os saberes das comunidades
tradicionais. O trabalho aqui apresentado teve como objetivo avaliar o valor de pH determinado nas
amostras de turu cru obtidas. Foram coletados 2,23 kg de turu em Pedras Grandes, localidade
distante aproximadamente 5 Km da sede do município de Curuçá no Pará. Essas coletas ocorreram
nos meses de setembro, novembro e dezembro de 2018. As amostras foram mantidas em gelo
imediatamente após coleta e transportados até o Laboratório de Processamento e Análises Químicas
de Alimentos no Centro de Tecnologia Agropecuária da UFRA, campus Belém. Para a análise,
primeiramente as estruturas não comestíveis (conchas, espátulas e massa visceral) foram removidas.
Após esse processamento, o pH das amostras foi determinado utilizando um pHmetro de bancada
JKI, modelo JK-PHM005 previamente calibrado com solução tampão em pH = 4 e em pH = 7,
segundo a metodologia proposta pelo Laboratório Nacional de Referência Animal (LANARA). As
análises foram realizadas em triplicata. Os valores obtidos foram submetidos a avaliação estatística,
onde os valores médios do pH de cada mês foram comparados por meio de uma análise de variância
(ANOVA) e teste Tuckey (α = 5%), no programa PAST ©, versão 2.17c. Os resultados, expressos
em média e desvio padrão, mostraram valores de pH iguais a: 6,84±0,08; 6,19±0,04; 6,42±0,08, em
setembro, novembro e dezembro, respectivamente. Em média, o pH determinado no mês de
setembro foi estatisticamente diferente dos demais meses analisados [F (2,6) = 67,95; p<0,05],
contudo todos os valores observados permaneceram abaixo do limite preconizado pelo
Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal (RIISPOA) para
moluscos.

Palavras-chave: Mangue, moluscos, RIISPOA
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ANÁLISE TÉCNICA E ECONÔMICA DE SISTEMAS INTENSIVOS DE PRODUÇÃO DE
P. vannamei NO NORDESTE BRASILEIRO.
Kamar Porto do Nascimento Filho1*; Maria Joana Nogueira de Moura2; Rommel Rocha
de Sousa3; Rafael Lustosa Maciel4; Francisco Hiran Farias Costa5
1

kamarfilho_12@hotmail.com. Mestre em Engenharia de Pesca/UFC. 2joanamoura@gmail.com. Mestre em Ciência
Animal/UFERSA. 3rommelpesca@gmail.com. Doutor em Engenharia de Pesca/UFC. 4maciel.rlm@hotmail.com.
Professor Mestre do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas/IFAM.
5
hiranfcosta@gmail.com. Prof. Doutor do Departamento de Engenharia de Pesca/UFC.

RESUMO: A aquicultura superou a pesca extrativa em 2014, e projeções indicam uma produção
anual de 270,9 milhões toneladas no ano de 2050. Dentro desse contexto está a carcinicultura
marinha, que vem se destacando pelo seu rápido desenvolvimento, chegando a movimentar 57
bilhões de dólares em 2016. Esse desenvolvimento só foi possível devido o cultivo do camarão
branco do pacífico (Penaeus vannamei), pois suas características zootécnicas favorecem sua
produção, sendo a espécie mais cultivada no mundo. Os cultivos semi-intensivos do Nordeste
brasileiro em zona de estuário enfrentam dificuldades na produção por conta de enfermidades. Na
busca por alternativas para melhorar a produtividade e recuperação da lucratividade, alguns
produtores estão migrando para o sistema intensivo de produção. Esse trabalho tem como objetivo
principal avaliar técnica e economicamente a viabilidade de implantação de sistemas intensivos de
produção de P. vannamei no nordeste brasileiro. Para isso foi feito acompanhamento desse modelo
produtivo, na fazenda Expopesca e comparado com a fazenda Santa Lúcia, ambas localizadas no
município de Cascavel-CE a margem esquerda do Rio Choró. Informações relativas ao custo do
investimento, resultados zootécnicos, custos de produção e receita bruta foram obtidos e utilizados
na análise de sensibilidade. O monitoramento dos parâmetros físicos e químicos da água revelou a
estabilidade ambiental do sistema intensivo . Na comparação dos resultados zootécnicos entre o
sistema intensivo e semi-intensivo verificou-se diferenças significativas na produtividade
(104.657,5 contra 5.069,5 kg/ha/ano), mas não houve diferenças no peso médio final, crescimento
semanal, sobrevivência, FCA e número de ciclos por ano. O custo de implantação do sistema
intensivo foi de R$ 1.534.855,39 por hectare de produção. Esse valor obtido foi aproximadamente
seis vezes maior quando comparado ao semi-intensivo. De acordo com a análise de sensibilidade
econômica do presente trabalho o sistema semi-intensivo de produção não é viável, porém o sistema
intensivo em cenário de preços médios e máximo torna-se um modelo viável economicamente.
Palavras-chave: Carcinicultura; Estufa; Custo de produção.
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ABSTRACT: Aquaculture production surpassed the extractive fisheries in 2014. Projections
indicate an annual production of 270.9 million tons in 2050. In this context, marine shrimp farming
stands out for its rapid development, operating 57 billion dollars in 2016. This development was
only possible because of the Pacific whiteleg shrimp (Penaeus vannamei). The zootechnical
characteristics of this shrimp favors its culture, making it the most cultivated shrimp in the world.
Semi-intensive culture in estuarine areas of northeast of Brazil face difficulties in production due to
diseases. Seeking alternatives to improve productivity and to recover profitability, some producers
are migrating to the intensive production system. The main objective of this work is to evaluate
technically and economically the feasibility of implantation of intensive systems of production of P.
vannamei in the Brazilian northeast. For this, the production model was monitored on the
Expopesca farm and compared to the Santa Lucia farm, both located in the municipality of
Cascavel-CE, on the left bank of the Choró River. Information on investment cost, zootechnical
results, production costs and gross revenue were obtained and used in the sensitivity analysis.
Physical and chemical water parameters monitoring revealed environmental stability in the
intensive system. Comparing the zootechnical results between the intensive and semi-intensive
systems, there were significant differences in productivity (104,657.5 versus 5,069.5 kg/ha/year),
but there were no differences in the mean final weight, weekly growth, survival, FCR and number
of cycles per annum. The cost of implementing the intensive system was R$ 1,534,855.39 per
hectare of production. This value was approximately six times higher when compared to the semiintensive one. According to the economic sensitivity analysis of the present study, the semiintensive production system is not feasible, but the average and maximum price-intensive system
becomes an economically viable model.
Key words: Shrimp farming; Greenhouse; Production cost.
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1- INTRODUÇÃO
Fazendas de camarão com um gerenciamento adequado e boas práticas de manejo podem ser
rentáveis e com isso ajudar a desenvolver a economia da comunidade, por meio da geração de
emprego, melhorias de infraestrutura entre outros aspectos sociais (CLAY, 1997). Porém esta
atividade depende de recursos naturais, e em virtude do crescimento acelerado, surgimento de
patologias e descargas de efluente no meio ambiente, existindo uma preocupação com a
sustentabilidade ecológica desta atividade (BURFORD et al., 2003; HARI et al.,2006).
Os sistemas de cultivo podem ser classificados de acordo com Silva (1995) como: a)
Extensivo – sem fornecimento de nutrientes externos, onde o crescimento do animal cultivado é
totalmente dependente da produtividade natural do corpo d’água; b) Semi- intensivo – com
utilização de fertilizantes, onde o animal depende de uma alimentação natural do ambiente e uma
suplementação da dieta externa; c) Intensivo – o animal necessita de uma dieta completa, de alta
qualidade nutricional, uma vez que o crescimento está ligado diretamente à alimentação externa.
Na década de 80, grande parte das fazendas produção comercial de camarão, a fim de manter a
qualidade de água utilizavam taxas de renovações de água diária em torno de 15%
(HARGREAVES, 2006). Outro aspecto constatado é que a troca de água era ineficiente para o
controle da qualidade de água. Além disso, esse tipo de manejo contribui para a proliferação de
enfermidades nos ambientes de descarte dessa água (SANDIFER e HOPKINS, 1996; BROWDY et
al., 2001).
Na carcinicultura brasileira o sistema mais utilizado pelos produtores, desde 1999 até a
intensificação da propagação do Vírus da Mionecrose Infecciosa (IMNV) em 2003, foi o intensivo
com densidades acima de 35 animais/m2 e utilização de aeradores mecânicos (NUNES et al., 2004;
NUNES, 2005). No Brasil, o grande responsável pela intensificação do cultivo, foi à demanda do
crustáceo no mercado internacional, melhorias nas condições tecnológicas e de infraestrutura do
setor.
Os sistemas intensivos têm um grande potencial de eutrofização dos corpos hídricos, uma vez
que a água de descarte tem uma elevada concentração de nitrogênio (N), fosforo (P) e sólidos
suspensos (COHEN et al., 2005). Assim, a produção animal tem necessidade de desenvolver formas
mais sustentáveis de cultivo, como alternativa a redução do descarte de efluentes.
Dessa forma é recomendada a utilização de sistemas com menor troca de água, pois
contribuem para redução do impacto ambiental, por conta de aspectos como menor descarga de
efluentes ao meio ambiente, menor possibilidade de disseminação de enfermidades, menor demanda
de água, aumento na produtividade (BROWDY et al., 2001). Além disso, o produtor também se
beneficia, pois ocorre uma redução nos custos com bombeamento e a de introdução de patógenos ou
compostos tóxicos ao sistema são amenizados (FAO, 2006).
Atualmente a carcinicultura vem enfrentando desafios que retardam sua expansão. Os
principais fatores que barram esse desenvolvimento são as enfermidades de origem viral e
bacteriana. No primeiro semestre de 2016, o Vírus da Mancha Branca (WSSV, do inglês White Spot
Syndrome Virus) atingiu um grande polo produtor no litoral leste do estado do Ceará. Atualmente, o
vírus afeta todo o Ceará, exceto os produtores localizados em áreas interiores que estão isolados
geograficamente dos polos de produção (NUNES e FEIJÓ, 2016). Algumas estratégias como: a
utilização de larvas livres de patógenos específicos (SPF – specific pathogens free), o uso de
probióticos na ração, cultivo com baixa renovação de água e o sistema superintensivo com agregados
microbianos (AVNIMELECH, 2006), vêm sendo utilizadas como forma de prevenção contra as
enfermidades.
Com a disseminação dessa patologia, no Nordeste do Brasil, alguns produtores passaram a
utilizar as estufas com o intuito principal de evitar a manifestação desta enfermidade, uma vez que o
vírus não se manifesta em temperatura mais elevada. Além disso, ocorre um aumento na taxa
metabólica do animal o que ocasiona uma maior taxa de crescimento, devido à temperatura mais
elevada (KRUMMENAUERet al., 2012).
Os cultivos intensivos com a utilização de estufas vêm apresentando alguns pontos positivos
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como: aumento da produtividade; utilização de menores áreas de cultivo; aumento da biossegurança;
diminuição ou isenção da renovação de água; maior estabilidade do sistema; maior disponibilidade
de alimento natural; comunidade microbiana atuando como probiótico; menores unidades de cultivo
com maior controle; menor impacto ambiental; possibilidade de cultivo em regiões afastadas da
costa. Porém também apresentam algumas desvantagens tais como: maior custo de instalação;
maiores gastos de energia (aeração); risco do surgimento de micro-organismos tóxicos; acúmulo de
fósforo no sistema (risco com cianobactérias); maior custo operacional (KRUMMENAUER et
al.,2012).
Um empreendimento aquícola sustentável deve não só preservar os recursos naturais, mas
também auxiliar o bem-estar social, ofertando empregos para a região, de modo que as pessoas
tenham melhores condições de vida (KUBITZA, 2010). O modelo econômico sustentável
incorporando questões sociais, ambientais e políticas, expande o desenvolvimento para além das
questões econômicas (SODRÉ et al., 2008; KUBITZA, 2010).
O conhecimento dos custos de produção é fundamental em qualquer setor produtivo, na
indústria do camarão, não é diferente. A busca pela redução dos custos de produção é continua. Sua
análise quando bem elaborada permite apontar os custos mais relevantes para a produção, os que
deverão ser prioritariamente trabalhados, os que perdem importância e os que tendem a aumentar sua
participação no cômputo geral (SOUZA-FILHO, 2003). Através da análise econômica é possível
conhecer e utilizar racionalmente os fatoresde produção possibilitando localizar os pontos de
estrangulamento para maximizar os lucros e/ou minimizar os custos.
Nos últimos anos os produtores de camarão da região do Nordeste brasileiro têm enfrentando
dificuldades nos cultivos semi-intensivo, em virtude dessa realidade, alguns produtores estão
migrando para o sistema intensivo, desta forma, o presente trabalho tem por objetivo avaliar técnica
e economicamente a viabilidade de implantação de sistemas intensivos de produção de P. vannamei
no Nordeste brasileiro.
2- MATERIAL E MÉTODOS
O presente estudo foi realizado em duas fazendas localizadas no município de Cascavel-CE,
(Expopesca Aquicultura Comercial Ltda e Santa Lucia Ltda) no distrito de Choró a margem
esquerda do Rio Choró, que divide os municípios de Cascavel e Beberibe, no litoral leste do estado
do Ceará, distante aproximadamente 80 km de Fortaleza.
Ambas as fazendas adotam um sistema bifásico de produção, sendo uma primeira fase que
consiste de tanques berçários de 450 a 500 m² de área, escavados e revestidos por uma
geomembrana de Polietileno de Alta Densidade (PEAD). Para ambas as fazendas os tanques
berçários são cobertos por uma estufa agrícola com filme plástico de 150 micrômetros, com o
intuito de manter a estabilidade térmica desses sistemas. Na fase de engorda, a fazenda Expopesca
adota um sistema intensivo de produção, onde utiliza tanques escavados de 4.000 m², revestidos
com PEAD e cobertos com estufa agrícola. A fazenda Santa Lúcia produz com um sistema semiintensivo, utilizando viveiros semi-escavados com 1,0 ha de área de produção.
A fazenda Expopesca Aquicultura Comercial Ltda possui uma área de produção intensiva de
0,8 ha, dividida em dois viveiros de 0,4 ha cada, sendo esses viveiros semi-escavados, revestidos
por uma geomembrana de PEAD. Cada unidade produtiva é coberta com uma estufa agrícola, que
possui uma estrutura rígida em aço galvanizado recoberta por um filme plástico branco de 150 µm
de espessura. A fazenda adota um modelo bifásico de produção, onde as pós-larvas (PLs) de
camarão são estocadas inicialmente em berçários escavados de 500 m², revestidos por
geomembrana e cobertos com estufa, com densidades entre 1,5 e 2,0 PLs/L permanecendo de 20 a
30 dias nesses tanques até serem transferidas para os viveiros de cultivo comercial. Após o período
nos berçários, as PLs são transferidas para os viveiros de cultivo, onde são estocadas com
densidades entre 200 e 250 PLs/m².
A fazenda Santa Lúcia Ltda possui uma área de produção semi- intensiva de 5,0 ha dividida
em cinco viveiros de 1,0 ha cada, sendo esses viveiros semi- escavados, sem que haja algum tipo de
revestimento. A fazenda adota um modelo bifásico de produção, onde as PLs de camarão são
estocadas inicialmente em berçários escavados de 450 m², revestidos por geomembrana e cobertos
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com estufa, com densidades entre 1,5 e 2,0 PLs/L permanecendo de 20 a 30 dias nesses tanques até
serem transferidas para os viveiros de cultivo comercial. Após o período nos berçários, as PLs são
transferidas para os viveiros de cultivo, onde são estocadas com densidades entre 10 e 15 PLs/m².
O custo de implantação (R$/ha), custo do camarão (R$/kg), receita (R$) e lucro (R$) foram
calculados com base no trabalho de SOUZA FILHO et al.(2003).
Os parâmetros produtivos avaliados no presente trabalho foram: produtividade (kg/ha e
kg/ha/ano), densidade de estocagem (PL/m2), peso médio (g), crescimento semanal (g), FCA
(kg/kg), sobrevivência (%), quantidade de ciclos por ano e dias de cultivo. Foi feito o
acompanhamento de três ciclos de produção, de cada fazenda.
Esses parâmetros foram analisados e comparados desde a preparação dos viveiros até a
despesca, buscando mostrar a viabilidade econômica de cada modelo de produção. Na parte de
implantação, foi feito um levantamento de dados baseado nos custos de implantação da fazenda
Santa Lúcia.
A coleta de dados foi realizada através do acompanhamento do período de construção e dos
ciclos de produção, em ambas as fazendas. Os dados obtidos foram expressos em tabelas e gráficos
para melhor visualizar osresultados.
Duas fazendas hipotéticas de cultivo de P. vannamei foram a base para a análise de
sensibilidade econômica do presente trabalho, além disso, foram utilizados os parâmetros
produtivos e econômicos das duas empresas estudadas. Essas fazendas se dividem pelo modelo de
produção sendo uma semi-intensiva e a outra intensiva, para o primeiro modelo utilizou-se valores
de produtividades de aproximadamente 5.100 kg/ha/ano, e de 105.000 kg/ha/ano para o segundo
modelo. Os valores utilizados foram do período de acompanhamento dos ciclos, mas o período de
construção das fazendas hipotéticas não faz parte desse acompanhamento.
Os valores de investimento, custo total durante um ano, receita total durante um ano e o lucro,
foram obtidos de acordo com as análises de dados dos custos de implantação e produção. O peso de
despesca também foi obtido de acordo comas médias encontradas para cada sistema de produção.
Os custos fixos e variáveis foram divididos de acordo com Souza Filho et al. (2003).
O fluxo de caixa do projeto foi calculado para um período de 12 anos e a taxa interna de
retorno (TIR), valor presente líquido (VPL) e tempo de retorno (PAYBACK) foram calculados de
acordo com (KUBITZA e ONO, 2004). O PAYBACK é o tempo estimado em anos para recuperar
o capital investido (GITMAN, 2002). Segundo Evangelista (2006), a TIR representa a rentabilidade
interna de um projeto. Essa taxa avalia a viabilidade de um investimento e a sua capacidade de
retorno (SOLOMON e PRINGLE, 1977). Para empreendimentos com valores de VPL positivo,
significa dizer que são projetos viáveis.
De acordo com Motta e Calôba (2002), o valor presente líquido representa a soma algébrica
de fluxos de caixa descontados para o instante presente, a uma taxa de juros. A taxa mínima de
atividade (TMA) foi de 4,55% ao ano, mesmo rendimento da poupança em 2018.
Uma análise de sensibilidade econômica foi realizada pra duas fazendas hipotéticas (modelo
Santa Lúcia e Expopesca), considerando cenários de preços máximos, mínimos e médios durante o
ano. Atualmente o valor do camarão de 10 gramas tem variado de R$ 14,00 a R$ 20,00, esse preço
a cada grama a mais o preço também sobe R$ 1,00.
As análises estatísticas foram realizadas no software BioEstat 5.0. (2012), cujos dados de
desempenho zootécnico, qualidade de água e custos de produção foram submetidosa um teste t de
Student (p<0,05), com determinações das médias ± desvio padrão.

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os parâmetros de qualidade de água estão resumidos na Tabela01. A temperatura média
obtida para o sistema intensivo foi de 30,89±0,79°C, sendo estatisticamente superior quando
comparada a do sistema semi-intensivo, onde foi obtida uma média de 28,73±1,23°C. Para o
oxigênio dissolvido não houve diferença estatisticamente significatica. Porém, ao analisar os
desvios padrões das médias de oxigênio dissolvido para os dois sistemas, percebe-se que o sistema
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intensivo apresentou menos variações nesse parâmetro, uma vez que nesse sistema a aeração
funciona 24 h, mantendo os níveis de oxigênio sempre constante. O mesmo se observa ao analisar
os valores de desvio padrão das médias de temperatura, tal fato ocorre devido ao uso das estruturas
de estufa nos viveiros, que promove uma menor perda de calor da água dos viveiros. A salinidade
apresentou diferença estatística entre os modelos de produção, os valores obtidos foram 44.13±1.56
e 49.05±0.76 para os sistemas intensivo e semi-intensivo, respectivamente.
Tabela 01 - Parâmetros de qualidade de água de três ciclos de produção das empresas
Expopesca Aquicultura Comercial Ltda e Santa Lucia Ltda localizadas na marguem
esquerda do Rio Choró, no município de Cascavel no estado do Ceará. Os valores
representam as médias ± desvio padrão. Letras diferentes na mesma linha representam
diferença estatística significativa (p<0,05).

Parâmetro
Temperatura (°C)
Oxigênio (mg/l)
Salinidade (‰)

Intensivo
30,89±0,79a
5,4±0,86a
44.13±1.56a

Semi-intensivo
28,73±1,23b
6,0±2,06a
49.05±0.76b

Mesmo não apresentando diferença estatística a média de oxigênio dissolvido do sistema
intensivo foi 10% menor quando comparada com o outro modelo produtivo. Contudo, apresentou-se
mais estável, uma vez que a utilização de aeradores para esse sistema é contínua. Para o sistema
tradicional houve maior variação de oxigênio dissolvido, que pode ser observado pelos valores de
desvio padrão de ±2,06 mg/l. Segundo Sá (2012), flutuações nos níveis de oxigênio dissolvido ao
longo do dia em viveiros de camarão semi- intensivos são comuns devido aos processos de
fotossíntese e respiração, entretanto essas variações não causam mortalidade, porém podem
provocar estresse nos animais, os tornando suscetíveis ás doenças e/ou causando retardo no
crescimento, visto que o oxigênio é fundamental aos camarões. As concentrações ótimas de
oxigênio dissolvido, para P. vannamei são entre 5,0 mg/L e 9,0 mg/L (VAN WYK e SCARPA,
1999).
A média da salinidade apresentou diferença estatística entres os sistemas de cultivo. O valor
obtido para o sistema intensivo foi de 44,13±1,56‰, já para o sistema semi- intensivo foi de
49,05±0,76‰.
As médias com respectivos desvios padrões dos parâmetros produtivos dos ciclos de produção
acompanhados nas empresas Expopesca e Santa Lúcia estão demonstrados na TABELA 2. De
acordo com os resultados, os parâmetros de essa tabela, os parâmetros de produtividade por ciclo de
produção e por ano, foram significativamente maiores (p<0,05) para o sistema intensivo de
produção. Tal resultado tem influência direta da maior densidade de estocagem adotada no sistema
intensivo, onde a média adotada foi de 195,33 PLs/m², sendo aproximadamente 14 vezes maior do
que a densidade adotada no semi-intensivo. Apesar da maior densidade praticada, o crescimento
médio semanal do modelo da Expopesca foi significativamente maior (p<0,05) do que o modelo de
produção da empresa SantaLúcia.
Os demais parâmetros analisados como, peso médio (g), FCA, sobrevivência (%), dias de
cultivo e o número de ciclos/ano, não apresentaram diferenças significativas entre os dois casos
analisados. Porém, de uma forma geral, os desvios em tornos das médias dos parâmetros analisados
para o modelo de produção intensiva foram menores do que na produção semi-intensiva,
demonstrando que o sistema intensivo produz resultados mais constantes no que se trata de
parâmetros zootécnicos de produção.
Os sistemas intensivos e superintensivos apresentam elevados custos de produção, uma vez
que a necessidade de utilização de rações de altas qualidades, a demanda energética elevada, o
melhor gerenciamento e controle da qualidade de água. (BARROS, 2006; MAMANI, 2007). Os
parâmetros dos custos de produção estão destacados na Tabela 02. De acordo com os dados
analisados é possível perceber que o custo de produção (R$/kg) não apresentou diferença estatística
entre os dois sistemas de produção. Porém, os valores de desvio padrão foram mais elevados no
custo de produção para o modelo semi-intensivo, isso se deve à baixa instabilidade dos resultados
zootécnicos o que impacta diretamente nos custos de produção.
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Tabela 02 – Parâmetros econômicos, em R$, de três ciclos de produção das empresas
Expopesca Aquicultura Comercial Ltda e Santa Lucia Ltda localizadas na marguem
esquerda do Rio Choró, no município de Cascavel no estado do Ceará. Os valores
representam as médias ± desvio padrão. Letras diferentes na mesma linha representam
diferença estatística significativa (p<0,05).

Parâmetro
Preço mercado (R$/kg)
Custo de produção (R$/kg)
Receita bruta/hectare
Custos totais/hectare
Lucro líquido/ciclo/hectare
Lucro líquido/hectare/ano

Semi-intensivo
Intensivo
21,66±1,15a
22,16±5,34a
18,87±3,86a
14,45±0,82a
28.137,50±11.726,00a 441.717,10±123.471,80b
23.077,28±5.714,69a
285.366,4±3.744,86b
5.060,05±6.110,89a
156.350,7±124.061b
17.160,03±22.994,70a
818.101,7±658.126b

Os resultados das analises de sensibilidade econômica estão resumidos na Tabela 03.
Inicialmente para o modelo semi-intensivo só foi possível obter a VPL, TIR e o período de retorno
quando utilizado o preço máximo (R$ 20,00), uma vez que resultados obtidos com o preço médio
(R$ 17,00) e mínimo (R$ 14,00) apresentaram prejuízo. Com o preço máximo foi obtido uma TIR
de -19,56% e um período de retorno do capital investido de aproximadamente 52 anos. O valor do
VPL negativo demonstra q a implantação do modelo é inviável para qualquer situação de preço. É
importante ressaltar que os altos custos de implantação, aliados aos baixos resultados de
produtividades do sistema semi-intensivo, contribuíram para a inviabilização da produção nesse
sistema, visto que o grande volume deinvestimentos aportados nesse sistema não são compatíveis
com as receitas geradas durante os ciclos de produção.
Tabela 03 – Analise de sensibilidade econômica de um modelo semi-intensivo e outro intensivo deprodução.

Semi - Intensivo
Condições

Preço mínimo
Preço médio
Preço máximo

Intensivo

TIR

VPL

Período de
retorno (anos)

-19,56%

-R$ 487.424,97
-R$ 349.141,39
-R$ 210.858,90

51,9

TIR

VPL

Período de
retorno
(anos)

5,00%
44,57%
106,82%

R$ 35.204,45
R$ 2.819.607,82
R$ 5.647.420,09

9,3
3,2
1,94

Para o modelo intensivo, foi possível observar o mesmo comportamento do semi- intensivo, a
viabilidade do negócio aumentou com a elevação do preço de venda. O sistema intensivo não
apresentou prejuízos em nenhuma das três situações analisadas, porem só demonstrou viabilidade
econômica nas situações de preço médio e máximo. Foi obtido TIR para as três situações, 5%,
44,57% e 106,82% para os preços mínimo, médio e máximo, respectivamente, entretanto para a
primeira situação o valor do VPL foi negativo.
Para ambos os sistemas foi observado que o preço é um fator determinante para o sucesso do
empreendimento de forma que ele impactou diretamente proporcional sobre a TIR e VPL,
einversamente sobre o período de retorno em anos.
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4- CONCLUSÃO
Os parâmetros de temperatura, oxigênio dissolvido e salinidade demonstraram que a
temperatura para o sistema intensivo é mais estável do que para o semi-intensivo, além de ser mais
elevada sendo ela acima de 30°C, esse fato ocorre por conta da utilização de estufas. Esse mesmo
padrão foi obtido para o oxigênio dissolvido. A salinidade apresentou valores bem próximos para
ambos os sistemas.
Os parâmetros zootécnicos analisados que apresentaram diferença estatística foram superiores
para o modelo intensivo. Dessa maneira é possível perceber que zootecnicamente é um sistema
viável pra a implantação, todavia por meio da análise dos custos de implantação foi possível
perceber que esse sistema exige um investimento inicial seis vezes maior quando comparado a um
sistema semi-intensivo.
Os custos de produção para os sistemas não apresentaram diferença estatística, porem o custo
para o modelo intensivo ficou um pouco mais baixo quando comparado ao semi-intensivo. De
acordo com a análise de sensibilidade econômica, somente o modelo intensivo quando analisado
com o preço médio e máximo apresentou viabilidade de implatação.
O sistema intensivo de produção demostrou um grande potencial zootécnico e econômico,
fazendo com que sua implantação seja viável, com tudo mais estudos são necessários para maior
embasamento científico e assim buscar uma gramatura adequada para a produção de forma que
viabilize ainda mais a produção.
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COMPOSIÇÃO QUÍMICA E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO BACON DE PIRARUCU
(Arapaima gigas) APÓS SUA ELABORAÇÃO
Joana Maia Mendes1*; Kendra Kaline de Oliveira Raio2; Mágida Ismael Constantino3; Iris de
Castro Fernandes4 Rogério Souza de Jesus5
1

joannameell@hotmail.com. Zootecnista. Doutoranda em Aquicultura/Nilton Lins/INPA;
kalineoliveira32@gmail.com. Tecnóloga em produção pesqueira/ UEA;
3
magida_ismael@hotmail.com. Zootecnista. Mestre em Aquicultura/Nilton Lins/INPA;
4
iris.tecpesq@gmail.com. Tecnóloga em produção pesqueira/ UEA;
5
djesus@inpa.gov.br. Engenheiro de pesca. Doutor. Pesquisador/ INPA;
2

RESUMO: Atualmente o pescado vem apresentando grande potencial de mercado, por ser um
alimento que atende as necessidades do consumidor em diversos requisitos como, nos aspectos
nutricionais e sensoriais, além da conveniência oferecida. Contudo, o pescado é considerado um
alimento altamente perecível, e para que se tenha maior tempo de comercialização, é necessário à
adoção de tecnologias que aumentem sua vida útil, como a elaboração de novos produtos
garantindo mais segurança e praticidade aos consumidores. O trabalho teve como objetivo
determinar a composição química do bacon de pirarucu e avaliar sua qualidade microbiológica e
físico-química após sua elaboração. Para a preparação do bacon foi utilizado o corte “ventrecha” de
pirarucu, adquirido em uma feira de Manaus. A finalidade da elaboração do bacon proveniente da
ventrecha foi oferecer uma opção de processamento para esse tipo de corte que apresenta elevado
teor de lipídio. A ventrecha foi cortada em tamanhos uniformes e em seguida foram imersos em um
mix de ingredientes elaborados para este estudo. As peças permaneceram em descanso por 48 horas
em temperatura de geladeira, sendo massageadas uma vez ao dia. Após esse processo, as peças
foram lavadas e enxugadas para retirada do excesso de tempero, penduradas em ganchos de aço
inoxidável, e submetidas à defumação durante 2 horas em temperatura de 60ºC utilizando um
defumador de tipo artesanal. Com o término da defumação as peças foram levadas para o
resfriamento rápido em congelador de placa com temperatura de -36ºC e embaladas em sacos
plásticos de polietileno de 1 kg e congeladas para posteriores análises. As análises microbiológicas
foram avaliadas seguindo a resolução da ANVISA-RDC. Para a realização da composição química,
pH muscular e Cloreto foram utilizadas a metodologia descrita pelo Instituto Adolpho Lutz (1985).
No presente trabalho não foram encontrados presença de Estafilococos aureus, Salmonela e
Coliformes, permanecendo dentro dos padrões estabelecidos pela legislação brasileira. Os valores
de proteína bruta e umidade encontrada no pescado fresco e no bacon foram bem semelhantes,
havendo apenas uma diminuição no teor de umidade para o bacon devido ao processo de
defumação. Os valores de pH e NBVT encontrados no pescado fresco e no bacon de pirarucu
também apresentaram-se dentro dos níveis aceitáveis pela legislação vigente. Foram encontrados
valores de TBA bem baixos, evidenciando que o produto estava apto para consumo e livre de
oxidação. Os valores de cloreto encontrados no bacon de pirarucu permaneceram dentro dos níveis
de aceitação ao consumidor, sendo indicado de 2 a 3%. Portanto, a qualidade do pescado fresco e do
bacon de pirarucu foi satisfatória, apresentando condições de higiene sanitárias adequadas na sua
elaboração, estando apto para o processamento e/ou consumo. Além do bacon de pirarucu
apresentar composição química adequada estando dentro das normalidades encontradas em outros
estudos já realizados, mostrando-se um produto promissor.
Palavras-chave: Peixe; Tecnologia do pescado; Segurança alimentar.
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USO DA PESCA ESPORTIVA COMO FERRAMENTA PARA O MONITORAMENTO DA
DIVERSIDADE DE PEIXES EM PRAIAS DA ILHA DE SÃO LUÍS, MA.
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RESUMO: A pesca esportiva vem conquistando cada vez mais adeptos nos últimos anos. O estado
do Maranhão, situado na costa nordestina do Brasil, possui um vasto litoral que propicia o
desenvolvimento da atividade de pesca de praia, além de ter a prática favorecida pelo fato de parte
do estado estar inserida no bioma Amazônico, que apresenta a maior biodiversidade de peixes e
variedade de ambientes encontrados no país. No entanto, a falta de investimentos para o
monitoramento contínuo dos estoques pesqueiros vem de encontro a necessidade de se obter tais
informações para os programas de gestão dos estoques. Neste contexto, o objetivo do trabalho foi
demonstrar a importância da pesca esportiva no acompanhamento da diversidade de peixes nas
praias da ilha de São Luís, Maranhão. O trabalho foi realizado através do acompanhamento de um
torneio de pesca esportiva de praia, realizado em dezembro de 2018 na praia do Olho d´Água no
município de São Luís. Os peixes capturados pelos competidores foram registrados por alunos e
professores que integram o Laboratório de Ictiofauna e Piscicultura Integrada- LABIPI, do curso de
Engenharia de Pesca da Universidade Estadual do Maranhão- UEMA. Ao final do torneio, os peixes
foram acondicionados em sacos plásticos e transportados ao LABIPI para triagem e identificação,
separados por gênero, família e espécie. Ao todo, foram capturados 111 espécimes, pertencentes a
16 espécies e distribuídos em 7 famílias. Dos peixes capturados, observaram-se as espécies
Conodon nobilis e Geniatremus luteus da família Haemulidae (39%), Caranx hippos, Oligoplites
palometa, Trachinotus goodei e Trachinotus falcatus, da família Carangidae (29%), Arius proops,
Arius spixii, Aspistor luniscutis e Bagre bagre da família Ariidae (15%), Celomesus psittacus da
família Tetraonidontidae (6%), Micropogonias furnieri e Menticirrhus litoralis da família Scianidae
(5%), Diapterus rhombeus e Lutjanus sp. da família Gerreidae (2%) e Polydactylus virginicus da
família Polynemidae (2%). De acordo com os dados analisados, foi possível observar a diversidade
de peixes capturados por pescadores esportivos em pescarias de praia, fato que pode contribuir com
estudos de biologia pesqueira de modo a subsidiar o desenvolvimento de estratégias de manejo e
conservação dos estoques pesqueiros.
Palavras-chave: Biologia pesqueira; costa amazônica; ictiofauna; recursos pesqueiros.
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DINÂMICA ALIMENTAR DO PARGO Lutjanus purpureus (POEY, 1875) CAPTURADO
NA PLATAFORMA CONTINENTAL AMAZÔNICA
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RESUMO: Estudos sobre a dinâmica alimentar são essenciais para o uso adequado de um
determinado recurso pesqueiro. O presente trabalho tem como objetivo descrever o trato digestivo
do pargo e analisar a diversidade de alimento que compõe a sua dieta. A área de estudo contempla a
plataforma continental Norte. As amostras foram obtidas no desembarque no município de
Bragança no período de janeiro de 1999 a janeiro de 2000. Durante todo o período de estudo foram
analisados um total de 1.844 estômagos de pargo, onde foram retiradas as medidas padrões, pesado
o conteúdo estomacal e identificado cada item alimentar encontrado no interior do estômago de
cada indivíduo. Dos estômagos analisados (18%) meio cheio, (19%) cheio, (28%) dos estômagos
vazios, e (35%) pelo avesso, sendo desses, (37%) apenas continham conteúdo estomacal. O pargo
apresentou seu trato digestivo similar aos demais peixes carnívoros, apresentou um hábito alimentar
carnívoro generalista, tendo peixes como alimento essencial de sua dieta durante toda a sua fase de
vida, e outros itens alimentares como moluscos pelágicos, crustáceos e tunicados compondo os
alimentos secundários. Além disso, a espécie apresenta quando jovem um hábito alimentar mais
diversificado. Essa diversidade dos itens alimentares diminui conforme a espécie alcança seu
tamanho de primeira maturação, visto que, o pargo tende a se alimentar prioritariamente de peixes.
Com isso, este estudo é de valiosa contribuição para o conhecimento da dinâmica alimentar do
pargo, mostrando que seu trato digestivo é característico de peixes carnívoros, e que sua dieta
alimentar é bastante diversificada nas suas diferentes fases de vida.

Palavras-chave: cadeia trófica, carnívoro, alimentação.
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DETERMINAÇÃO DO COMPRIMENTO MINÍMO DE PRIMEIRA MATURAÇÃO (L50)
DO Bagre bagre (LINNAEUS, 1766; SILURIFORMES - ARIIDAE), CAPTURADO NA
COSTA MARANHENSE, BRASIL
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo estimar o tamanho mínimo de primeira maturação
sexual (L50) e determinar o tipo de crescimento da espécie Bagre bagre, capturado na Costa
Maranhense. Uma vez coletados, os exemplares foram levados ao Laboratório de Biologia Pesqueira
(BIOPESQ) da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, onde foi realizado o processamento
do material biológico, no qual foram determinadas e coletadas as seguintes informações:
comprimento total (Lt) em cm e peso total (Wt) em gramas. Após isso, os exemplares foram
classificados quanto ao sexo e ao estágio maturacional através da observação macroscópica do
desenvolvimento gonadal. O comprimento médio da primeira maturação gonadal (L50) foi calculado
a partir da curva acumulada de frequências de ocorrência de indivíduos adultos por classe de
comprimento total ajustado à função logística. A relação peso (Wt) – comprimento (Lt) proposta para
o Bagre bagre (b= 2,463) resultou em alometria negativa b<3. As variáveis demonstraram bom ajuste
ao coeficiente de determinação (r²=0,7379). O comprimento mínimo de primeira maturação sexual
(L50) do B. bagre foi de 24,47 cm. A dinâmica de crescimento apresentada pela espécie indicou
crescimento maior em comprimento que em peso, conferindo-lhes formas corporais mais longilíneas.
Quanto ao L50, pode-se indicar que as capturas podem estar apresentando pouco impacto sobre as
populações dessas espécies, uma vez que poucos exemplares foram capturados com comprimento
inferior ao L50.
Palavras-chave: L50; Peso-comprimento; Reprodução; Siluriformes
ABSTRAT: The objective of this work is to estimate the minimum size of first sexual maturation
(L50) and to determine the type of growth of the catfish species, caught in Costa Maranhense. Once
collected, the specimens were taken to the Fishery Biology Laboratory (BIOPESQ) of the State
University of Maranhão - UEMA, where the biological material was processed, in which the
following information was determined and collected: total length (Lt) in cm and total weight (Wt) in
grams. After that, the specimens were classified according to sex and maturational stage through
macroscopic observation of gonadal development. The mean length of the first gonadal maturation
(L50) was calculated from the cumulative frequency curve of occurrence of adult individuals per class
of total length adjusted for the logistic function. The proposed weight (Wt) - length (Lt) ratio for
catfish catfish (b = 2.493) resulted in negative allometry b <3. The variables showed good adjustment
to the coefficient of determination (r² = 0.7379). The minimum length of first sexual maturation (L50)
of B. catfish was 24.47 cm. The growth dynamics presented by the species indicated greater growth
in length than in weight, giving them longer body shapes. Regarding the L 50, it can be indicated that
the catches may have little impact on the populations of these species, since few specimens were
captured with a length less than L50.
Key words: L50; Weight-length; Reproduction; Siluriformes
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1 - INTRODUÇÃO
O estado Maranhão possui o segundo maior litoral do Brasil, são 640 km de costa, que tem
como principal característica as áreas de reentrâncias, onde um elevado número de rios desemboca,
trazendo consigo uma enorme quantidade de nutrientes necessários para a manutenção da cadeia
trófica (FERREIRA et al., 2014). Segundo Almeida et al. (2005), os fatores fisiográficos e
geográficos presentes nessas áreas, contribuem significativamente para a existência de ambientes com
condições necessárias para o desenvolvimento de uma grande variedade de espécies marinhas,
tornando assim, o Maranhão, um dos principais produtores de pescado do país.
De acordo com Almeida et al. (2006) e Monteles et al. (2010), cerca de 95% das capturas de
pescado no estado, provém da pesca artesanal, que é realizada em sua grande maioria na zona costeira,
local esse, que abriga cerca de 200 comunidades pesqueiras, onde, segundo Santos et al. (2011), mais
de 47 mil pescadores vivem exclusivamente da pesca artesanal. Almeida et al. (2008), afirmam que,
a pesca artesanal é uma das mais importantes atividades econômicas, sociais e culturais do Maranhão.
Essa atividade contribui para o avanço econômico e fortalecimento das localidades de fornecimento
de fonte de proteína animal (RAMIRES et al, 2012).
São várias as espécies de peixes com importância econômica, capturadas ao longo de toda a
costa litorânea, principalmente em cidades como a capital São Luís e os municípios de São José de
Ribamar e Raposa (ALMEIDA et al., 2005). Dentre a grande variedade de peixes, o Bandeirado
(Bagre bagre), espécie alvo deste estudo, também possui seu papel de destaque no mercado
consumidor do estado.
No entanto, apesar das características ambientais do Maranhão serem favoráveis, há de se
ressaltar que as ações antrópicas estão cada vez mais interferindo no desenvolvimento dos
ecossistemas marinhos do Estado. Segundo Castro et al. (2010), essas ações contribuem
expressivamente para o desequilíbrio dos ambientes, o que acarreta impactos diretos na fauna
marinha.
Os recursos pesqueiros possuem a característica de auto-renovação, porém, são limitados. Por
isso, é importante garantir sua conservação, buscando um nível máximo de exploração podendo ser
aplicado durante um longo período de tempo (SPARRE e VENEMA 1997; CADIMA 2003). Com o
reconhecimento de que muitos estoques marinhos são totalmente explorados ou sobreexplorados
(GRAFTON et al. 2007; WORM et al. 2009), os objetivos de uma ideal gestão são de atingir a
conservação e recuperação dos recursos marinhos.
Estimativas precisas do tamanho de primeira maturação (L 50), o comprimento no qual 50% da
população encontra-se no estágio adulto, são necessárias para o manejo e conservação das espécies
de peixes (HUNTER e MACEWICZ, 2003). A estimação de parâmetros como o tamanho de primeira
maturação (L50) e tipo de crescimento de peixes, são ferramentas importantes no processo de gestão
pesqueira de um estoque, onde se pode indicar seu tamanho mínimo de captura, realizar comparações
morfométricas interespecíficas e interpopulacionais das espécies de peixes, bem como avaliar o índice
de bem-estar das populações de peixes, garantindo uma exploração sustentável. A pesca desordenada
vem levando muitos estoques pesqueiros a um estado de sobrexploração, principalmente devido à
captura de organismos em tamanho inferior ao seu tamanho de primeira maturação.
O Bagre bagre popularmente conhecido como bandeirado é uma espécie que possui um par de
barbilhões em forma de fita, sendo que o primeiro raio da nadadeira dorsal forma um longo e contínuo
filamento conhecido popularmente como bandeira (figura 1). É considerada uma espécie de peixe
marinho que migra para estuários na época da reprodução (anádroma) e seu comportamento
bioecológico (crescimento, alimentação, reprodução) é fortemente influenciado em alguns casos por
mudanças na temperatura e salinidade (PINHEIRO-SOUSA et al., 2015).
Figura 1: Bagre bagre (Bandeirado) adquirido no município de Raposa.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

2 - MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
As espécies de peixes utilizadas neste estudo, são provenientes da pesca comercial e foram
adquiridas nos principais pontos de venda no município de Raposa (figura 2), região onde a
comercialização de peixes é praticada em grande volume no estado do Maranhão. O município de
Raposa fica localizado a 30 km do centro de São Luís, capital do estado do Maranhão, entre as
coordenadas de 02o 24’ S e 44o 6’ W.
Figura 2: Localização Geográfica do município de Raposa, Maranhão, Brasil.

Fonte: NUNES, 2019.

A região que compreende ao município, é considerada como um dos pontos estratégicos para
escoamento da produção pesqueira do Estado, pois apresenta um porto mais desenvolvido, permitindo
a atracação das mais diversas embarcações, como, bianas e igarités, cascos, dentre outros. Além disso,
as estradas de acesso à região, permitem a comercialização do pescado para todas as
circunvizinhanças (ALMEIDA, 2008). A atividade pesqueira realizada na região, caracterizada como
artesanal, tem como objetivo principal, a captura e comercialização de peixes, crustáceos e moluscos
(MONTELES et al., 2009; PINHEIRO e GOITEIN, 2014).
Coleta e processamento dos dados
Foram realizadas coletas bimestrais durante o período de jul/ago de 2018 a maio/jun de 2019,
onde foram adquiridos cerca de 30 exemplares de B. bagre em cada bimestre. Uma vez coletados, os
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exemplares foram levados ao Laboratório de Biologia Pesqueira (BIOPESQ) da Universidade
Estadual do Maranhão – UEMA, onde foi realizado o processamento do material biológico, no qual
foram determinadas e coletadas as seguintes informações: comprimentos total (Lt), comprimento
furcal (Lf) e comprimento padrão (Lp) em mm, peso total (Wt) e peso eviscerado (We) em gramas.
Após isso, os peixes foram classificados quanto ao sexo e ao estágio maturacional através da
observação macroscópica do desenvolvimento gonadal segundo escala proposta por Vazzoler (1996)
e Brown-Peterson et al. (2011): A- indivíduo imaturo; B- em maturação; C- apto a desovar; Ddesovado; E-repouso.
Comprimento médio de primeira maturação
O comprimento médio da primeira maturação gonadal (L 50) foi calculado a partir da curva
acumulada de frequências de ocorrência de indivíduos adultos por classe de comprimento total
ajustado à função logística (HUNTER e MACEWICZ 2003).
Os estágios de maturação foram agrupados em: imaturos (estágio A) e adultos (estágios B + C
+ D). O percentual de maduros por classe de comprimento foi calculado e considerado como variável
dependente (Y) e o comprimento total como variável independente (X). Posteriormente, estes valores
foram ajustados a uma curva logística, utilizando o Programa Statistica 7 segundo a fórmula:
P = 1/(1 + exp [- r (L – Lm)]).
Em que P é a proporção de indivíduos maduros, r é o declive da curva, L é o comprimento e o
Lm é o comprimento médio de maturidade sexual.
Determinação do tipo de crescimento
Os dados de comprimento total (Lt) e peso total (Wt), foram plotados em gráficos de dispersão,
sendo os parâmetros a e b dessa relação, estimados pelo método dos mínimos quadrados, como
descreve a função:
Wt = a x Ltb
Onde: Wt é o peso total; Lt é o comprimento total; a e b, fator de condição e o coeficiente
angular da curva de potência ou coeficiente de alometria, respectivamente (LE CREN, 1951). Quando
b for igual a 3, é indicado que o indivíduo apresenta um crescimento isométrico, ou seja, o incremento
em peso é igual ao em comprimento. Quando b for menor que 3, indica um crescimento alométrico,
no qual quando b>3 (alométrico positivo) o incremento é maior em peso, e quando b<3 há um maior
incremento em comprimento. O coeficiente de determinação (r 2) foi calculado para expressar a
proporcionalidade de variação total do peso (variável dependente) que é explicada pela variação do
comprimento (variável independente).
3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO
Análise dos dados morfométricos
Os dados biométricos dispostos na tabela 1 demonstram que o Bagre bagre registrou
comprimento mínimo de 21 cm e máximo de 51 cm com média e desvio padrão de 𝑋̅= 31,88 ± 6,17
cm, o peso variou de 45 g a 620 g com média e desvio padrão de 𝑋̅= 181,95 ± 105,21 g.
Tabela 1: Dados biométricos dos exemplares de Bagre bagre capturados no município de Raposa – MA.
Comprimento Total (cm)
Peso Total (g)
Espécie

Mínimo

Máximo

Média

± DP

Mínimo

Máximo

Média

± DP

Nº
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Bagre bagre

21

51

31,88 ± 6,17

45

620

181,95 ± 105,21

123

Os intervalos dos valores de comprimento total encontrados para os exemplares de B. bagre
estão próximos aos intervalos apresentados por Véras e Almeida (2016), para bagres da mesma
espécie capturados na Ilha de Peru em Cururupu - MA, que foram de 13 a 55 cm.
Distribuição de classes de comprimento
Na figura 3, é possível observar que a classe de comprimento de 25 a 33 cm possui a maior
frequência relativa com 76% dos organismos. A faixa de comprimento de 41 a 45 cm e 45 a 49 cm,
possuem apenas 1% dos exemplares da espécie.
Figura 3: Frequência relativa por classes de comprimento total dos exemplares de Bandeirado (Bagre bagre), capturados
no município de Raposa – MA.
30
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Relação peso (Wt) x comprimento (Lt)
O B. bagre apresentou alometria negativa (figura 4), sendo assim, o crescimento do organismo
é maior em comprimento que em peso. O coeficiente de determinação (r 2) mostrou-se com valores
satisfatórios (r2 = 0,7379).
Figura 4: Relação peso (Wt) - comprimento (Lt) dos exemplares de Bandeirado (Bagre bagre), capturados no município
de Raposa – MA.
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O resultado para o coeficiente de regressão (b), analisado por Véras e Almeida (2016), para o
bandeirado, mostrou que a espécie tem um desenvolvimento Isométrico, ou seja, coeficiente b = 3.
Nesse caso, as autoras apontaram que a espécie tem um crescimento uniforme e equilibrado tanto em
peso como em comprimento, diferente do resultado apontado neste estudo preliminar. Em ambos os
casos, o coeficiente de determinação (r2) mostrou-se bem ajustado e com valores semelhantes.
Os resultados demonstrados pelo coeficiente de alometria (b) indicam que os peixes que
apresentaram crescimento alometrico positivo tendem a apresentar uma forma corporal mais
arredondada, ao passo que as espécies que apresentaram crescimento alometrico negativo, possuem
forma corporal mais longilíneas (CANTANHÊDE et al., 2007).
De acordo com Véras e Almeida (2016), o estudo da relação peso-comprimento é fundamental
para avaliar o ciclo de vida de um animal e contribui para a realização de comparações morfométricas
entre populações.
Tamanho mínimo de primeira maturação sexual (L50)
A espécie B. bagre atingiu o comprimento mínimo de primeira maturação sexual em 24,47 cm
no período em que foi estudado (figura 5). Cerca de 10% dos exemplares estavam com comprimento
abaixo do L50, ou seja, a espécie apresentou a maioria dos exemplares com comprimento igual ou
superior ao Tamanho mínimo de primeira maturação.
Os tamanhos de primeira maturidade sexual calculados para o B. bagre se assemelham aos
valores obtidos para o tamanho de primeira maturação do bagre marinho Sciades herzbergii, que
apresentou tamanhos de primeira maturação de 22 cm (QUEIROGA et al., 2012).
Figura 5: Comprimento mínimo de primeira maturação para sexos agrupados do Bandeirado (Bagre bagre) adquiridos
no município de Raposa- MA no período de julho de 2018 a junho de 2019.

A determinação do comprimento mínimo de primeira maturação sexual para as comunidades
de animais aquáticos, principalmente os peixes, demonstra-se uma importante ferramenta para
apontar medidas que controlem a sobrepesca sobre algumas espécies marinhas, pois é possível indicar
o tamanho adequado de captura, bem como, ajustar os aparelhos de pesca ao tamanho aceitável de
captura (KING, 1997; CHELLAPPA et al., 2010).
Segundo Azevedo et al. (2012), a maturidade sexual ocorre ao longo de uma trajetória de
tamanho e idade que depende das condições demográficas e é determinada pelo gene e pelo ambiente.
Segundo Santos et al. (2015), o L50 está intimamente relacionado ao crescimento, apresentando
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variações intraespecíficas relacionadas a condições ambientais abióticas e bióticas. A maturação
sexual é uma importante fase de transição na vida do indivíduo, pois, quando a primeira maturação
ocorre, as reservas de energia e tempo são destinadas para as seguintes finalidades: reprodução e
sobrevivência (AZEVEDO et al., 2012).
4 - CONCLUSÃO
A dinâmica de crescimento apresentada pela espécie indicou crescimento maior em
comprimento que em peso, conferindo-lhe forma corporal mais longilínea. Nesse contexto, diversos
fatores como, densidade populacional, disponibilidade de alimento ou fatores abióticos podem afetar
os valores estimados para o crescimento, mas é importante salientar que a pesca também interfere
nestas estimativas, uma vez que atua sobre uma amplitude de tamanhos selecionada pela arte de pesca
os organismos mais adequados à comercialização.
A determinação do tamanho mínimo de primeira maturação indicou que as capturas podem está
apresentando pouco impacto sobre as populações dessa espécie, uma vez que poucos exemplares
foram capturados com comprimento inferior ao L 50. No entanto, é importante adotar como medida
adequada de manejo, o monitoramento dos tamanhos das malhas das artes de pesca utilizadas nas
prospecções, para evitar a captura de indivíduos menores que o tamanho mínimo de primeira
maturação sexual.
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RESUMO: A comunidade planctônica é à base dos ecossistemas aquáticos e por isso a
importância na determinação das suas variações espaço-temporais e os fatores que as influenciam.
O objetivo do presente trabalho foi realizar um monitoramento da comunidade zooplanctônica
durante um período de baixo e alto índice pluviométrico avaliando sua relação com as variáveis
físico-químicas e ambientais. Os lagos Bolonha e Água Preta estão localizadas dentro do Parque
Estadual do Utinga (PEUt) no munícipio de Belém e são os principais reservatórios de
abastecimento de água para a região metropolitana. As coletas foram realizadas mensalmente (entre
Outubro de 2018 a julho de 2019) monitorando três pontos no lago Água Preta e um no lago
Bolonha. Para a coleta de zooplâncton utilizou-se rede de 50 μm de abertura de malha, e uma sonda
multiparâmetrica para aferimento das variáveis físico-químicas. Nas amostras foram identificados
25 táxons subdivididos em rotíferos, cladocera, copépodes, poliquetas e protistas. O lago Água
preta indicou prevalência de Copépodes (64%), já o lago Bolonha indicou Rotíferos (63%), através
da ACC identificou parâmetros que influenciaram na distribuição e abundância, principalmente pH
e condutância determinados pelas variações sazonais.
Palavras-chave: Monitoramento Ambiental, Parque Estadual do Utinga, Qualidade Ambiental.

ABSTRAT: The planktonic community is the basis of aquatic ecosystems and it is therefore
important to determine the spatiotemporal boundaries and the factors that influence them. The
objective of the present work was to perform a zooplanktonic community monitoring during a low
and high rainfall index, evaluating its relationship with the physicochemical and environmental
variables. The Bologna and Água Preta lakes are located within the Utinga State Park (PEUt) in the
municipality of Belém and are the main water supply reservoirs for a metropolitan region. As
collections were made monthly (between October 2018 and July 2019), monitoring three points in
the Água Preta lake and one in the Bologna lake. For zooplankton collection, use the 50 μm mesh
opening network and a multiparametric probe to measure physical and chemical variables. In the
samples were used 25 taxa subdivided in rotary, cladocera, copepods, polychaetes and protists.
Black water lake indicates prevalence of Copépodes (64%), whereas Bologna lake indicates Rotifer
(63%), through the ACC identified through variables that influence distribution and distribution,
especially pH and conductance by seasonal seasons.
Key words: Environmental Monitoring, Utinga State Park, Environmental Quality.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

2

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

1- INTRODUÇÃO
Sendo a água um recurso fundamental para a manutenção da vida torna-se imprescindível
que sua preservação seja definida através de estudos que permitam estabelecer sua qualidade e
diversidade. O sistema hidrográfico dos mananciais do Utinga tem seu abastecimento através de
bombeamento de água do Rio Guamá ao lago Agua Preta, que a sua vez abastece o Lago Bolonha.
Estes reservatórios, principalmente o lago Bolonha, acabam por receber uma quantidade razoável de
sedimentos e matéria orgânica, favorecendo o assoreamento que influenciam o recobrimento de
camada vegetal aquática de sua planície de inundação (ARAÚJO JÚNIOR, 2015).
Segundo Vasconcelos e Souza (2011) e considerando diversos parâmetros físicos, químicos
e biológicos da água, o nível de qualidade destes dois reservatórios é baixo e sugere como prováveis
fontes de contaminação a disposição inadequada dos resíduos líquidos e sólidos de natureza
doméstica e industrial; alterações provocadas por empreendimentos para geração de energia
(barragens), além das práticas agrícolas e de criação de animais em pequenas áreas nas bacias
urbanas. Todas essas ações antropogênicas acarretam impactos que se inter-relacionam com os
processos naturais que ocorrem na bacia, possibilitando reações que influenciam os processos
naturais dos organismos aquáticos.
O monitoramento ambiental é um processo de coleta de dados, estudo e acompanhamento
contínuo e sistemático das variáveis ambientais, com o objetivo de identificar e avaliar (qualitativa
e quantitativamente) as condições dos recursos naturais em um determinado momento, assim como
as tendências ao longo do tempo (PNMA, 2014). Nos ambientes aquáticos, o zooplâncton
compreende a porção animal (em diferentes categorias sistemáticas) do plâncton e possui um papel
fundamental na ciclagem de nutrientes e fluxo de energia (ESTEVES, 1998). Sendo a comunidade
planctônica a base dos ecossistemas aquáticos, considerasse de suma importância determinar as
suas variações espaço-temporais e os fatores que as influenciam. Adicionalmente, muitas espécies
podem ser utilizadas como indicadoras biológicas da qualidade de água e descrever o estado trófico
do ecossistema. Desta forma, o objetivo do presente trabalho foi realizar um monitoramento da
comunidade zooplanctônica durante um período de alta e baixa pluviosidade, relacionar suas
variações com parâmetros físico-químicos e ambientais para desta forma avaliar os ambientes
estudados.
2- MATERIAL E MÉTODOS
Os lagos Bolonha e Água Preta estão localizadas no Parque Estadual do Utinga (PEUt)
dentro de uma área de proteção ambiental (APA) de 1.393,088 há, localizada na região
metropolitana de Belém. Esta APA foi criada a partir o decreto estadual nº 1.552, de Maio de 1993,
que tem como um dos objetivos ampliar a vida útil do lagos que realizam o abastecimento hídrico
de cerca de 70% da região metropolitana de Belém (IDERFLOR, 2018).
As coletas foram realizadas mensalmente abrangendo os dois períodos de precipitação para
a região (entre outubro de 2018 a julho de 2019). Quatro pontos de coleta foram realizados, sendo
três no lago Água Preta (E1 a E3) e um no lago Bolonha (E4) (Figura 1).
Para coleta das amostras de zooplâncton utilizou-se uma rede cônica padrão de náilon com
30 cm de diâmetro de boca e 50µm de abertura da malha. Para a obtenção das amostras
quantitativas foram filtrados 100 litros de água em cada estação. Para obtenção das amostras
qualitativas realizou-se um arrasto superficial horizontal entre 1 e 3 minutos de duração. As
amostras foram acondicionadas em recipientes de polipropileno de 200 mL e fixadas com formol
neutralizado a 4%. Cada amostra foi identificada com etiquetas internas e externas contendo os
dados de data e hora da coleta.
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Figura 1 - Estações de monitoramento nos Lagos Água Preta (LAP) e Bolonha (LB).

E3

E1

E4

E2

Ponto De Coleta
Fonte: Matheus Dias de Avis. Laboratório de Química Ambiental (LQA) - UFRA (2019).

Em cada ponto de coleta foram aferidos dados ambientais como transparência da água e
dados físico-químicos. A transparência da água (m) foi determinada através de um disco de Secchi,
que foi utilizado para calcular o índice de coeficiente de extinção da Luz. Os parâmetros físicoquímicos como temperatura (Cº), sólidos em suspensão (ppm), oxigênio dissolvido (mg L-1),
condutância elétrica (µs cm-1) e salinidade foram aferidos com uma sonda multiparâmetrica (Hanna
instruments modelo monitoramento HS). O pH foi aferido com um pHmetro portátil (modelo
AK90). Os dados de precipitação diária (mm dia-1 ) nos períodos de coleta foram obtidos do site do
INMET (http://www.inmet.gov.br/portal/) para a região metropolitana de Belém. Para cada mês foi
calculada a média entre os 3 dias anteriores e o dia da coleta.
O procedimento de análise foi semelhante para as amostras qualitativa e quantitativa.
Realizou-se a retirada do formol de cada amostra utilizando uma peneira com abertura de malha de
20μm e com auxílio de uma pisseta com água destilada. A amostra foi transferida para um béquer e
adicionado água destilada até 100mL. Posteriormente foi retirado uma sub amostra de 2 mL com o
auxilio de uma pipeta Stempel. A subamostra foi vertida em uma lâmina sedgwick-rafter para
realizar a contagem e identificação dos organismos. Os organismos foram identificados até o menor
nível taxonômico possível.
Para análise dos dados foi calculada a densidade (ind.m-3) e abundancia relativa (%) por
grandes grupos zooplânctonicos e por espécie para cada amostra. Através do teste de Shapiro-Wilk,
foi verificada a normalidade dos dados bióticos e abióticos. Os dados ambientais foram previamente
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transformados em log (X+1). Os dados biológicos foram normalizados (divididos pelos totais de
cada amostra) e transformados em raiz quadrada (transformação de Hellinger). Os dados assim
transformados foram utilizados na análise de correlação canônica (ACC). Foi utilizada a ACC para
explicar as variações nos dados biológicos a partir dasa variaveis ambientais. Os eixos de ordenação
foram resultado das combinações lineares das variáveis ambientais. A ACC fornece uma análise de
gradiente direto, onde o gradiente em variáveis ambientais é conhecido a priori e a densidade é
considerada uma resposta a esse gradiente (Legendre & Legendre 1998). A matriz biológica incluiu
os dados de densidade das espécies (ind.m-3) compreendendo 25 espécies. A matriz com as
variáveis ambientais resultaram em 15 variáveis (Dados físico-químicos e precipitação). A análise
foi elaborada utilizando o software livre PAST versão 3.25.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
A precipitação da região amazônica é extremamente dinâmica com períodos que variam de
muito chuvoso a pouco chuvoso durante um ciclo anual, sendo considerado março o mês de maior
precipitação e setembro o de menor (Moraes et al., 2005). As coletas realizadas nos lagos Bolonha e
Água Preta compreenderam as duas estações anuais (Figura 2) levando em conta a variação do
indicie pluviométrico no município de Belém, (média dos três dias antes e o dia da coleta). De
acorda com esses valores, março de 2019 correspondeu ao pico de maior pluviosidade (22,55±12,37
mm dia-1) e outubro de 2018 ao menor (0 mm dia-1 ). Tais variações influenciam as concentrações de
parâmetros físico-químicos e a abundância e distribuição dos organismos aquáticos dos lagos.
Figura 2 –Valor médio de precipitação diária (mm dia -1) três dia antes e no dia da coleta.
Fonte: BDMEP – INMET

Para o lago Água Preta o valor médio de transparência foi de 1,1 ± 0,5m, evidenciando uma
grande quantidade de material em suspensão, no ecossistema que dificulta a penetração da luz e
consequentemente reduz a profundidade da zona fotossintética. Não houve grandes variações
durante o período estudado na temperatura (29,3 ± 0,9 C°), pH (6,3 ± 0,3) e sólidos em suspensão
(20,5 ± 10,4 ppm) e salinidade (0,02 ± 0,01). O parâmetro oxigênio dissolvido (Figura 3)
apresentou pouca variação por estação no lago água preta, exceto na estação C7E3 (0,79 mg L-1),
mantendo-se equilibrado durante o período estudado.
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Figura 3 – Variação do oxigênio dissolvido (mg L-1) no lago Água preta.

Fonte: Elaborado pelo autor.

O ponto de coleta no lago Bolonha fica antes da entrada de abastecimento da estação de
tratamento de água (COSAMPA). Não houve valor médio de transparência, pois a estação e rasa e
lago está tomado de macrofitas aquáticas. Não houve variações significativas durante o período
estudado a temperatura (29,3 ± 0,8 C°), pH (6,1 ± 0,3), sólidos em suspensão (20,1 ± 12, 3 ppm) e
o salinidade (0,03 ± 0,01). O parâmetro oxigênio dissolvido (Figura 4) para o lago Bolonha
apresentou valores abaixo dos padrões aceitáveis pela legislação segundo a resolução 20 do
Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA, 1986), chegando até 0,59 mg/l na estação C2E4
em novembro de 2018.
Figura 4 – Variação em mg/l do oxigênio dissolvido no lago Bolonha.

Fonte: Elaborado pelo autor.

A partir de estudos sobre a comunidade zooplanctônica e sua estrutura trófica em
reservatórios sabe-se que diversos fatores são controladores da densidade, abundância e riqueza
desses organismos como: estratégias e disponibilidade alimentar, predação, competição, aporte de
nutrientes, estrutura térmica, circulação entre outros, e que tanto as mudanças climáticas (período de
chuva) como as condições operacionais do reservatório (que alteram a vazão de fluente, volume e,
consequentemente, o tempo de retenção das águas do reservatório) possui um papel decisivo na
dinâmica da comunidade (COELHO e BOTELHO, 2003).
Para o lago Água Preta a densidade total (ind. m-3) dos organismos por estação (Figura 5) foi
considerada média, sua variação foi de 50.000 (dez/18) a 445.000 ind./m³ (jun/19). Para o lago
Bolonha a densidade (ind. m-3) de organismos por estação (Figura 6) foi considerada baixa,
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variando entre 20.000 (fev/19) a 188.500 ind. m-3 (Jan/19), sendo que o pico na densidade de
organismos foi no inicio do período chuvoso, momento que muitas vezes está relacionado com o
início do período reprodutivo.
Figura 4 - Densidade (Ind. m-³) dos organismos por estação no lago Água preta.

Fonte: Elaborado pelo autor.
Figura 5 - Densidade (Ind. m-³) dos organismos por estação no lago Bolonha.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Os valores de abundância relativa dos grandes grupos para o lago Água Preta (Figura 6)
indicaram dominância de copépodes (64%) que devido à seletividade da malha esteve representado
apenas pelos estágios iniciais do ciclo de vida (nauplios e copepoditos). O seguintes grupo mais
abundantes foram os rotíferos (27%) e os cladóceros (8%). Dentro dos cladóceros foram
encontrados Bosminopisis deitersi (Richard, 1895), Moina minuta (Hansen, 1899) e Daphnia
gessneri (Herbst, 1967) que são espécies típicas de ecossistemas continentais tropicais
(TWOMBLEY, LEWIS JR., 1987). Também foram registrados protistas (1%) e poliquetas (1%)
com baixas abundâncias.
Figura 6 - Abundância Relativa (%) dos grandes grupos zooplanctônicos no lago Água Preta.
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Fonte: Elaborado pelo autor.

De forma contraria ao observado no lago Água Preta, a abundância relativa para o lago
Bolonha (Figura 7) indicou maior representatividade de Rotíferos (63%). O segundo grupo mais
abundante foi o dos copépodes (30%) repressentandos por nauplios e copepoditos. Baixas
abundâncias foram encontradas de cladóceros (5%) protistas (1%) e poliquetas (1%).
Figura 7 - Abundância Relativa (%) dos grandes grupos zooplanctônicos no lago lagos Bolonha.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nas amostras foram identificados 25 táxons (Tabela 2) subdivididos em rotíferos,
cladóceros, copépodes, poliquetas e protistas. O maior número de táxons foi registrado para os
Rotifera (15 táxon), que foram representados por cinco famílias sendo Brachionidae a que
apresentou o maior número de gêneros, como também encontrado por Melo et al (2006). Cladocera
(5 táxon) esteve representado por três famílias, tendo o maior número de gêneros na família
Moinidae e Daphnidae. Para os Copepoda apenas foram registrados nauplios e copepoditos.
Protistas e poliquetas foram encontradas ocasionalmente em algumas estações, com baixa
densidade.
Tabela 1 – lista de táxons de zooplâncton, frequência de ocorrência (%) e Abundância relativa (ind. m-3) média ±
desvio padrão.
Táxons

F O (%)

Rotifera

AP

Média ± Desvio padrão
B

Brachionidae

AP
E1

E2

B
E3

E4

B.falc

Brachionus falcatus (Zacarias, 1898)

67

67

24 ± 50

9 ± 19

4±7

13 ± 25

B.zahn

Brachionus zahniseri (Ahlstrom, 1934)

48

67

5 ± 11

1±1

7 ± 12

2±2

B.caud Brachionus caudatus (Barrois & Daday, 1894)

19

11

1,6 ± 5

1±3

3±8

1±3

B.miru

Brachionus mirus (Daday, 1905)

37

33

0,4 ± 1

1±1

10 ± 21

6±8

B.dola

Brachionus dolabratus (Harring, 1914)

11

11

0,1 ± 0,3

0±1

1±2

0±0

K.amer

Keratella americana (Carlin, 1943)

89

100

7±6

16 ± 25

38 ± 56

37 ± 68

K.coch

Keratella cochtearis (Gosse, 1851)

41

44

2±3

2±4

1±2

2±3

K.lize

Keratella lize caudata (Koste, 1972)

26

33

0,2 ± 1

0±0

2±3

2±4

F.opol

Filinia opoliensis (Zacharias, 1898)

52

44

1±1

2±2

3±8

2±3

48

67

2±5

3±4

4±7

6± 6

11

22

0±0

0±0

0±1

2±4

Filinidae
F.term

Filinia terminalis (Plate, 1886)
Lecanidae

L.luna

Lecane lunaris (Ehrenberg, 1832)
Testudinellidae
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Test.1

Testudinela sp. 1

30

33

1±2

1±2

0±1

2±5

T.pati

Testudinella patina (Hermann, 1783)

37

56

1±2

2±3

6 ± 16

4±6

Test.2

Testudinela sp. 2

4

0

0±0

0±0

1±2

0±0

T.simi

Trichocerca similis (Wierzejski, 1893)

48

33

1±2

1±1

4± 6

2±4

41

67

0,3 ± 1

7 ± 17

3±6

2 ±2

Trichocercidae

Cladocera
Bosminidae
B.deit

Bosminopsis deitersi (Richard, 1895)
Daphnidae

D.gess

Daphnia gessneri (Herbst, 1967)

22

22

1±3

2±4

0±0

1±2

C.corn

Ceriodaphnia cornuta (Sars, 1885)

4

0

0±0

0±0

0±1

0±0

Moinidae
M.minu

Moina minuta (Hansen, 1899)

44

22

1±1

4±6

3±6

1±1

M.reti

Moina reticulata (Daday, 1905)

85

67

7 ± 11

16 ± 19

6±7

2±3

100

89

120 ± 153

71 ± 56

60 ± 59

30 ± 31

96

89

97 ± 151

35 ± 23

25 ± 29

13 ± 10

41

33

4 ±4

2±3

1±2

1± 2

7

78

0,1 ± 0,3

0±0

1±2

1±1

Copepoda
Naupl

Nauplio

Copep

Copepoditos
Protista

Proti

Protistas
Polychaeta

Poliq

Larvas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Para analisar os dados de frequência de ocorrência dos organismos nos lagos Bolonha e
Água preta levou-se em consideração os seguintes critérios: > de 80% como muito frequente, >
30% até 80% como frequente e < 30% como pouco frequente (Tabela 1). Desta forma, foi muito
frequente no lago Água Preta Keratella americana (89 %), Moina reticulata (85 %), copepoditos
(96%) e nauplios de Copepoda (100%). Para o lago Bolonha as espécies mais frequentes foram
Keratella americana (100%) e nauplios e copepoditos ambos com 96%. Os índices ecológicos
calculados para cara estação dos dois lagos apresentaram, diversidade, riqueza, equitabilidade
baixa.
A ACC (Figura 5) mostrou uma boa explicação dos dados biológicos pela variação nos
dados físico-químicos (66,67%). O eixo 1 explicou 46,27% da variação e o eixo 2 (20,40%). De
acordo com os resultados, maiores valores de pH estiveram relacionados com maiores densidade de
nauplios, Bosminopsis deitersi e Moína reticulata, principalmente nas campanhas de 7 à 9 (Abril à
Julho) que corresponderam ao período chuvoso. Em contrapondo, menores valores de pH e durante
o período de baixa pluviosidade estiveram relacionados com as maiores densidades dos rotíferos
Testudinella spp., Brachionus mirus e Filinia opoliensis e o cladocera Moina minuta. Esta relação
indicou uma preferência dos copépodos e cladoceros por águas mais neutras e do rotíferos por
águas ligeiramente mais ácidas, valores que estiveram relacionados com a pluviosidade.
Em relação ao parâmetro de condutância elétrica houve um aumento na densidade de Filinia
opoliensis, Brachionus zahniseri, Brachionus mirus, Moína minuta, Brachionus caudatus
Testudinela spp, principalmente nas campanhas 1 à 4 (Outubro a Fevereiro). A condutância é uma
medida relacionada com a concentração total de sais dissolvidos presentes na água, estando então
relacionada com os valores de salinidade. Os menores valores foram observados durante o período
de maior pluviosidade.
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Figura 8 - Análise de Correlação Canônica (ACC) da densidade dos principais espécies de zooplanctônicas e as
variáveis ambientais registradas nos lagos Agua Preta e Bolonha (Belém, Pará) entre outubro de 2018 e julho de 2019.

Fonte: Elaborado pelo autor.

4- CONCLUSÃO
A pluviosidade é amplamente reconhecida como uma variável climatológica importante na
região Amazônica. No presente estudo, a pluviosidade influenciou diretamente os valores de pH,
condutância e salinidade, que a sua vez foram as principais variáveis físico-químicas que
estabeleceram padrões de agrupação das espécies zooplanctônicas. Nos períodos de maiores
precipitações com pH mais neutros, os copépodos (nauplios e copepoditos) e os cladoceros
(Bosminopsis deitersi e Moína reticulata) foram encontrados com maiores densidades. De forma
contraria, nos meses com menores precipitações, pH mais ácidos, e maiores valores de condutância
e salinidade os Rotifera (Testudinella spp., Brachionus mirus e Filinia opoliensis) foram melhor
representados. Desta forma a pluviosidade foi o parâmetro condicionador das comunidades
zooplanctônicas nos reservatórios do PEUt.
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RESUMO:
A criação de peixes é considerada uma das atividades agropecuárias que mais vem crescendo
no Brasil. A Piscicultura brasileira produziu 691.700 toneladas de peixes de cultivo em 2017. A
segunda posição na produção é representada por uma categoria de espécies de peixes que são os
nativos. De acordo com a revista Aquaculture, liderados pelo Tambaqui os nativos representam
43,7% da produção brasileira: 302.235 toneladas. O objetivo deste estudo foi relatar a experiência
das Pisciculturas Paraíso e Vera Cruz na produção de peixes em tanques-rede no reservatório da
UHE Tucuruí e nos investimentos dos proprietários na região. Foram realizadas excursões
semanais ao empreendimento entre julho e agosto de 2019, para que fossem efetuadas observações
de campo e entrevista com os proprietários quanto ao histórico, situação atual e perspectivas da
iniciativa. A Piscicultura Paraíso situada no reservatório da UHE Tucuruí, a qual foi implantada em
2007, inicialmente com 42 tanques-rede voltados para a criação de pirapitinga, pelo empresário
Gilberto Vaz, hoje conta 165 tanques-rede e toda estrutura de apoio, balsa, embarcações, galpão,
casas para pessoal e proprietário, onde foi calculado um investimento de R$ 1.350.000, que ao fim
da liberação de outorga licença de operação estendida o proprietário fará um investimento de 100%
do valor já investido. A Piscicultura Vera Cruz, também localizada no reservatório da UHE
Tucuruí, mais especificadamente na comunidade do Barro Vermelho, inicio suas atividades no fim
do ano de 2018, estando em seu segundo ciclo de produção no segundo semestre de 2019,
atualmente conta 13 tanques-rede, sendo 6 tanques-rede circulares de PEAD de grande volume de
(170m³) e 7 tanques-rede retangulares (18m³), chegando a um investimento de R$ 600.000, com a
perspectiva de aumento no seu plantel de tanques-rede circulares de grande volume para mais 10
ao fim de 2019 e assim durante 3 anos, a estimativa é alcançar uma meta de 200 tanques.O
presente trabalho conclui que a atividade aquícola no reservatório da UHE Tucuruí está a todo
vapor, e com apenas 2 empreendimentos exitosos o investimento se aproxima dos R$ 2.000.000
com a tendência a aumentar com novos investidores e novos investimentos dos atuais produtores.

Palavras-chave: Produção; Tanque-rede; Investidores; Produtores
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RESUMO: O propósito desse trabalho é a construção e automação de um protótipo para criação
indoor superintensiva de peixes com recirculação de água, onde o monitoramento é realizado por
meio de um sistema supervisório. O protótipo desenvolvido é em pequena escala, com quatro
tanques na forma de baldes, estrutura para o fluxo de água em canos PVC, motores de baixa
potência, além de sensores de temperatura, turbidez e pH. Com relação ao sistema de automação,
tem-se um sistema automatizado para o monitoramento das variáveis ambientais de temperatura,
turbidez e pH, e por meio de um supervisório é possível avalia-las em tempo real, possibilitando ao
usuário acompanhar e intervir no comportamento dos parâmetros de qualidade da água.
Palavras-chave: Piscicultura; Automação na piscicultura; Supervisório; criação superintensiva de
peixes.
ABSTRAT: The purpose of this work is the construction and automation of a prototype for
superintensive indoor rearing fish with water recirculation, where monitoring is performed through
a supervisory system. The prototype developed is small-scale, with four bucket-shaped tanks,
structure for water flow in PVC pipes, low power motors, as well as temperature, turbidity and pH
sensors. Regarding the automation system, there is an automated system for monitoring the
environmental variables of temperature, turbidity, and pH, and through a supervisor it is possible to
evaluate them in real time, allowing the user to monitor and intervene in the behavior of water
quality parameters.
Keywords: Fish farming; Fish farming automation; Supervisory; Superintensive fish farming

1- INTRODUÇÃO
A aquicultura é uma atividade de cultivo de organismos aquáticos, ao qual divide-se em
diferentes especificidades: piscicultura, carcinicultura, malacocultura, algicultura, entre outras,
sendo todas essas práticas normalmente desenvolvidas em espaços confinados e controlados
(SCHULTER, FILHO, 2017).
Dentre os diversos tipos de modalidades desse setor, o ramo que vem ganhando destaque nos
últimos anos é a piscicultura, prática conhecida como criação de peixes em cativeiro. Essa atividade
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já vem sendo praticada há muitos anos, principalmente em água doce (MADRINI, 2000). Nesta
atividade, é possível observar aspectos relacionados, a reprodução, a saúde e a qualidade dos peixes,
bem como, avaliações inadequadas de qualidade da água nos viveiros (KUBTIZA, 2003).
Em 2018, a produção de peixes de cultivos no Brasil, cresceu 4,5% atingindo cerca de
722.560 toneladas em comparação ao ano anterior, sendo considerado mais uma vez o quarto maior
produtor de Tilápia do mundo (PEIXE BR 2019, 2018). Já na região Norte, a piscicultura tornou-se
uma atividade promissora, tendo em vista o clima propício da região, os recursos hídricos existentes
e sobretudo a decorrência de demanda do mercado consumidor regional por esse tipo de proteína.
Com relação ao Estado do Pará, que em 2018, atingiu um crescimento de 18,6% sobre 2017,
produzindo 23.720 toneladas, apesar do aumento e dos fatores climáticos e hídricos favoráveis, o
Estado não consegue explorar tais recursos de forma significativa, ocupando em 2017 e 2018, as
seguintes posições: 130 e 110, na produção de peixe de cultivo no país (PEIXE BR, 2019).
Segundo Brabo (2014), a cadeia produtiva paraense apresenta pouca estrutura, não apenas se
comparada com outras regiões brasileiras, mas também em relação a própria região Norte, como,
Rondônia e Amazonas. Logo, essa desestrutura acaba impactando negativamente, fazendo com que
o Estado necessite comprar peixes regularmente do Mato Grosso e Rondônia (PEIXE BR 2019). A
falta de suporte na implementação da atividade deve-se ao pouco incentivo governamental e a baixa
difusão tecnológica da área (SILVA et al., 2010), além da dificuldade de conseguir a liberação de
licenciamento ambiental. A demora na obtenção do licenciamento prejudica a expansão produtiva
na região Norte (BRABO et al., 2016), o mesmo obstáculo com licença também é enfrentado por
outras regiões do país (PEIXE BR 2019).
O entrave com a liberação de licença ambiental e problemas com estiagem também afetam a
produção de cultivo de peixes no Brasil. De acordo com Peixe BR (2019), o Distrito Federal, o Rio
de Janeiro e alguns Estados da região Nordeste, sofreram complicações por conta da falta de água.
Logo, uma alternativa para tais problemas, seja por impasses para regularização dos
empreendimentos, ou por escassez de água, seria a instalação do sistema RAS (RITTER e MELO,
2018; SEBRAE, 2015). O sistema RAS ou SAR (Sistema de Recirculação para Aquicultura
e Sistema de Aquicultura de Recirculação) se destacam por utilizar o reuso da água, ser
ambientalmente sustentável, alcançar alta produtividade e controle das variáveis ambientais. Nos
sistemas SAR o processo de reutilização da água acontece após o tratamento dos filtros mecânicos e
biológicos, visando minimizar o lançamento de nutrientes ao meio ambiente, bem como, o uso
racional de água e energia (MARTINS et al, 2011 apud LIMA et al., 2015). O sistema SAR também
possibilita elaboração requerendo pequenas áreas, produtividade durante todo o ano e construção
próxima aos centros urbanos (EMBRAPA, 2017), bem como, o monitoramento constante dos
parâmetros físico-químicos da água, sendo eles: pH, turbidez, temperatura, alcalinidade, oxigênio
dissolvido, salinidade, entre outros. Pelo fato desse tipo de sistema necessitar de inspeção frequente
dos parâmetros de qualidade da água, emprega-se uma supervisão parcialmente ou totalmente
manual, tornando-se uma tarefa exaustiva dependendo da escala produtiva a ser realizada no
cultivo. Logo, uma ferramenta que facilitaria no monitoramento desse ambiente aquático, seria a
utilização de um sistema de monitoramento automatizado via supervisório.
Neste sentido, o propósito desse trabalho é a construção e automação de um protótipo para
criação indoor superintensiva de peixes com recirculação de água, onde o monitoramento do
processo é realizado por meio de um sistema supervisório.
2- MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado no IFPA - Campus Belém, no ano 2019, o monitoramento
realizado dos parâmetros de turbidez, temperatura e pH, ocorreu por meio de sensores de baixo
custo onde os dados obtidos foram processados por um microcontrolador Arduino Uno.
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Para medição de temperatura foi utilizado o sensor de temperatura digital DS18B20,
medição essa de extrema importância para os peixes, pois eles são considerados pecilotérmicos, ou
seja, a temperatura da água influencia na temperatura do seu corpo, e índices fora do padrão
estabelecido causam interferência na regulação metabólica, crescimento, saúde e atividades
aquáticas.
A medição do nível de turbidez foi mensurado, por um conjunto, composto pelo sensor de
turbidez e módulo eletrônico, elementos responsáveis por medir a capacidade de luz na água, com
base na presença de partículas em suspensão provocadas pela excreção dos peixes e restos de
alimentos não consumidos, e valores elevados de turbidez podem ocasionar queda na concentração
do oxigênio dissolvido, parâmetro esse fundamental para respiração dos peixes.
Na medição do pH utilizou-se o kit SEN0161, que contém, um sensor de pH e um módulo
para aferir o parâmetro pH, dispositivo responsável por aferir os índices de pH levando em
consideração sua variação de 0 a 14, sendo considerados indicativos ideias valores de 6,5 a 8,5, e
faixas muito acima ou baixo dos valores desejados, propiciam doenças e morte aos peixes.
Adicionalmente as informações coletadas pelos sensores de temperatura e turbidez foram
computadas pelo microcontrolador Arduino Uno, sendo as leituras dos sensores transferidas para
um sistema supervisório para o monitoramento, em tempo real, dos parâmetros medidos.
Na etapa de projeção do protótipo, a construção e o desenvolvimento do Layout da planta
piloto baseou-se no Sistema de Aquicultura de Recirculação-SAR, realizado na UFRA
(Universidade Federal Rural da Amazônia). A partir da composição do sistema real objetivou-se
propor um modelo em escala reduzida de forma automatizada, pois o sistema da UFRA funciona de
forma manual, isto é, não existe nenhum tipo de automação presente neste sistema.

Figura 1: Composição do sistema SAR desenvolvido na UFRA
Fonte: SANTOS (2018, adaptada)

A Figura 2, representa o Layout da disposição do protótipo, composto por todos os elementos
básicos empregados nos sistemas SAR, como, tanques de cultivo, decantadores, filtro biológico,
compressor de ar, sistema de bombeamento, tubulações e retorno ao tanques de cultivo (KUBITZA,
2006), representados em escala reduzida por tratar-se de um protótipo. Sobre a automação aplicada,
dispõe de equipamentos sensores para o monitoramento constante dos valores de temperatura,
turbidez e pH.
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Figura 2: Layout da disposição da estrutura do protótipo.
Fonte: Elaborado pelos autores

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Resultados do protótipo

Pode-se observar na Figura 3, o esquema parcial da estrutura física desenvolvida no trabalho.
Ressalta-se que pelo fato do protótipo encontrar-se em fase de construção, ainda não foram
realizados testes com nenhuma espécie de peixes.

Figura 3: Disposição física de parte do protótipo.
Fonte: Elaborado pelos autores

Acredita-se que o cultivo de peixes superintensivos com recirculação de água vem como uma
proposta alternativa e positiva ao Estado do Pará, principalmente para criação de peixes com alta
procura no Estado ou fora dele, como por exemplo, o tambaqui.
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Heldbo (2015), o sistema SAR já está sendo considerado por diversos estudiosos da área como
um sistema de produção promissor para o futuro, não apenas por ser uma atividade sustentável mais
devido ao controle das variáveis ambientais se comparada com os sistemas tradicionais.
Os Sistemas SAR’S desenvolvidos pela comunidade científica para a criação de peixes em
tanques com recirculação de água trata-se do monitoramento e controle manual ou parcialmente
automatizado, isso dificulta o controle da qualidade dos peixes e da produção, tornando o trabalho
exaustivo e pouco atrativo para os especialistas da área de pesca (SANTOS,2018).
3.2. Resultados do sistema supervisório

Na Figura 4 observa-se a tela do sistema supervisório desenvolvido, para monitoramento dos
parâmetros físico-químicos da água, isto é, a aquisição dos parâmetros medidos de turbidez e
temperatura, continuamente. As leituras realizadas pelos sensores, tem o intuito de exibir a
funcionalidade de monitorar automaticamente e de forma remota, as propriedades físicas da água,
permitindo ao operador a visualização em tempo real dos valores medidos, sem que o mesmo esteja
próximo ao ambiente de criação dos peixes. As informações geradas no supervisório, servem para
indicar as condições de cada variável monitorada, e dessa maneira, auxiliar o operador de forma
rápida e precisa.

Figura 4: Aba de monitoramento em tempo real dos parâmetros físicos da água.
Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 5, corresponde a aba de coleta de dados, por meio desta tela, pode-se analisar o
histórico dos valores mensurados a todo instante. Os dados coletados tem como objetivo armazenar
a data, a hora, o nível de turbidez e de temperatura. A partir dos dados produzidos tem-se um banco
de informações sobre as condições do sistema. Os dados adquiridos são salvos em uma planilha do
Excel, e com base nessa planilha, pode-se realizar diversas avaliações e comparações, como, por
exemplo, em quais pontos de determinado dia ocorreu índices elevados de temperatura, entre
outros. Com base nesses indicativos, é possível fornecer relatórios característicos sobre o
comportamento do sistema de criação de peixes.
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Figura 5:Aba de coleta de dados
Fonte: Elaborado pelos autores

A Figura 6, exemplifica a aba do Layout do protótipo. A intenção de criar-se uma tela para
visualização da planta baixa, é para ilustrar e demostrar a qualquer momento ao usuário a
localização referente ao posicionamento de cada elemento, correspondente a estrutura hidráulica e
eletroeletrônica do sistema, e desta maneira, auxiliar o operador a interagir e compreender o seu
ambiente de monitoramento e supervisão, pois a ideia é que o sistema supervisório não esteja no
mesmo local físico do criadouro.

Figura 6:Aba do Layout da disposição da estrutura do protótipo
Fonte: Elaborado pelos autores

Coelho (2010), destaca a importância do monitoramento e controle das variáveis de processo
mediante supervisório, pois a utilização dessa ferramenta torna o processo produtivo mais rápido e
eficiente, visto que, em situações consideradas anormais pelo sistema podem ser rapidamente
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ajustados, cabendo ao usuário observar o controle da planta no decorrer do processo e sempre que
possível fazer as intervenções necessárias.
Silveira et al. (2015), ressalta a importância da aplicabilidade dos sistemas remotos nos
indicativos de qualidade da água em tanques de piscicultura. Fernandes (2012) e Laranjeira (2014),
em seus trabalhos também pontuam como viável a aplicação de sistemas automatizados em tanques
de piscicultura, por conta da praticidade e segurança no monitoramento dos parâmetros de
qualidade da água.
4- CONCLUSÃO
A partir dos resultados obtidos com o monitoramento automatizado via supervisório, concluise a importância do emprego dessa ferramenta para auxiliar o piscicultor ou operador nas atividades
de manutenção dos viveiros, devido a praticidade de avaliação dos parâmetros de qualidade da água
no ambiente aquático, o que possibilita redução com mão de obra e facilidade na identificação de
problemas durante o cultivo.
Em trabalhos futuros pretende-se realizar a finalização da construção física do protótipo,
medições de todas as variáveis, conclusão da automatização, acesso remoto a planta piloto, por fim,
a inserção de peixes no sistema.
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ESTUDO DE CASO SOBRE A PESCA DO MERO Epinephelus itajara EM TRÊS ÁREAS
PESQUEIRAS NO NORDESTE AMAZÔNICO
Luciano de Jesus Gomes Pereira1*; Leonnan Carlos Carvalho de Oliveira2; Jadson Miranda
de Sousa3; Suélly Cristina Pereira Fernandes4; Ramon Carlos do Nascimento Maia5; Flavio
Miranda Gonçalves6; Bianca Bentes7
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RESUMO: O presente estudo buscou retratar a pesca do mero (Epinephelus itajara) em três pólos
pesqueiros do Nordeste amazônico e foi desenvolvido em Bragança, Curuçá e Viseu. Os dados
foram obtidos por meio de entrevistas com 60 pescadores, utilizando formulários semiestruturados,
no período de agosto de 2016 a março de 2017, considerando a técnica snowball. Os pescadores da
região relataram duas artes de pesca direcionadas à captura de mero: a rede mereira e o espinhel
mereiro. A primeira possui em média 70 metros de comprimento, 10 malhas de altura, onde cada
malha possui 43 cm de altura de nó a nó e 21,5 cm de largura entre nós opostos. O espinhel mereiro
é formado pela linha principal com aproximadamente 3.000 metros de comprimento, linhas
secundárias de aproximadamente 2 metros com anzol /01 na ponta. A pescaria com este apetrecho
inicia com a captura da cutuca (Synbranchus marmoratus: Synbranchiformes) ou a sardinha
(Clupeidae; Engraulididae) e tainhas (Mugilidae) com rede de emalhar para a captura de exemplares
maiores de peixe como o cangatá (Aspistor quadriscuts) e bandeirado (Bagre bagre) que, por fim,
servirão de isca para o mero. Outros pescadores da região relatam que pescam botos (Sotalia spp.)
com rede ou compram de outros barcos, para usar como isca, pois o óleo e o pituí (cheiro forte/ou
odor) do boto atraem os meros. Os pescadores de meros usam barcos de pequeno (até 12m) e médio
porte (maiores de 12m), que geralmente possuem maior autonomia de viagem, podendo ficar de 14
a 21 dias pescando. Estes barcos são equipados com aparelhos de auxílio à navegação como GPS e
rádio. Notadamente, na região foram identificados doze pesqueiros, dos quais sete estão localizados
na costa do Pará e o restante na costa Maranhense. A maioria destes pesqueiros é explorado por
mais de um pescador e, portanto indicado mais de uma vez nas entrevistas. Todas as áreas de pesca
relatadas possuem fundo composto de lama sendo localmente chamadas de ‘Lameiros’ e ficam
relativamente próximas da costa. A pesca do mero, segundo relatos dos pescadores, ocorre entre os
meses de setembro a março, com pico em dezembro. Esse período corresponde ao verão e início do
inverno amazônico e coincide com o período reprodutivo da espécie na região, quando os meros
fazem as agregações reprodutivas. A pesca sofre influência das condições meteorológicas e
ambientais, como estações do ano, fases da lua e maré. Este trabalho demonstra que, embora
tenhamos uma moratória implementada desde 2002, há uma nítida especialização dos pescadores na
captura deste recurso, o que levanta questionamentos acerca da continuidade das populações de
meros, e da biomassa disponível frente ao esforço empregado pelos pescadores, denotando a
necessidade urgente de avaliações biológicas desta natureza.
Palavras-chave: Moratória; Rede Mereira; Espinhel Mereiro.
Apoio: Patrocínio Petrobras por meio do Programa Petrobras Socioambiental.
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ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E PRODUTIVOS DE UM EMPREENDIMENTO
COMUNITÁRIO DE OSTREICULTURA EM UMA RESERVA EXTRATIVISTA
MARINHA NO LITORAL AMAZÔNICO
Rogério Dos Santos Cruz Reis1*; Antonio Tarcio Da Silva Costa2; Renato Pinheiro
Rodrigues3; Galileu Crovatto Veras4; Marcos Ferreira Brabo5.
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RESUMO: Com este estudo objetivou-se analisar aspectos socioeconômicos e produtivos de um
empreendimento comunitário de ostreicultura em uma reserva extrativista marinha no litoral
amazônico. A pesquisa ocorreu entre agosto e dezembro de 2017, através de aplicação de
questionários junto aos ostreicultores e observações de campo na iniciativa da Associação dos
Agricultores e Aquicultores de Nova Olinda (AGROMAR), localizada no município de Augusto
Corrêa, estado do Pará. A idade dos produtores variou de 27 a 63 anos, 70% possuía o Ensino
Fundamental incompleto, 70% apresentava a ostreicultura como principal fonte de renda e 60%
tinha renda familiar mensal entre um e dois salários mínimos. Todos haviam participado de
capacitações para atuar na atividade e tinham perspectiva de expandir o negócio. O
empreendimento contava com mesas fixas e flutuantes para disposição de travesseiros e um varal
para instalação de lanternas, tendo gerado uma comercialização de 12.000 dúzias de ostra nativa
Crassostrea gasar em 2016. Concluiu-se que a ostreicultura representa uma alternativa de renda
viável para pescadores artesanais e agricultores familiares da região dispostos a diversificar suas
atividades produtivas. Além disso, uma adequada política de fomento poderia elevar o número de
adeptos, contribuindo decisivamente para o desenvolvimento econômico de populações tradicionais
do litoral paraense.

Palavras-chave: Aquicultura, Crassostrea gasar, Criação de ostras, Socioeconomia.
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BIOLOGIA REPRODUTIVA DE Mugil curema (VALENCIENNES, 1836) EM UMA ÁREA DE
PROTEÇÃO AMBIENTAL DO DELTA DO PARNAÍBA, BRASIL
Ana Luiza Caldas Diniz1*;; Zafira da Silva de Almeida²
1

luizadiniz13@hotmail.com* - Mestranda em Recursos Aquáticos e Pesca/PPGRAP -UEMA;
²zafiraalmeida@hotmail.com – Docente do Departamento de Química e Biologia - UEMA

RESUMO:
A biologia reprodutiva de peixes funciona como uma ferramenta primordial no gerenciamento e
manejo da pesca. Sendo de fundamental importância obter dados biológicos básicos para conduzir
um sistema de gerenciamento confiável. Dessa forma, neste estudo objetivou-se analisar os
parâmetros reprodutivos de Mugil curema em uma importante Área de Proteção Ambiental do Delta
do Paranaíba, para obtenção de informações a respeito das estratégias reprodutivas que possam vir
subsidiar a renovação dos seus estoques pesqueiros. Dessa forma, os espécimes foram amostrados
mensalmente de janeiro a dezembro de 2018, sendo coletados 181 exemplares através da pesca de
arrasto de praia (lance de praia). Foram registrados os dados biométricos e peso total, descrição dos
estádios maturacionais das gônadas, determinação da relação peso e comprimento, proporção
sexual, período e tipo de desova, fecundidade e comprimento de primeira maturidade sexual. Os
dados obtidos foram levados para o programa Statisca 7.0 para obtenção dos resultados, onde o
nível de significância considerado foi de 0,05. Análise biológica de proporção sexual mostrou que
as fêmeas são mais predominantes em todas as classes de comprimento e período total. As médias e
desvios padrão da biometria dos espécimes indicaram que as fêmeas são maiores e mais pesadas do
que machos (p˂0,05). Ambos os sexos demostraram tipo de crescimento alométrico negativo (b<3).
A primeira maturidade sexual, tamanho mínimo em que a espécie pode ser capturada, foi de 23,0
cm para sexos analisados agrupadamente. Através dos índices gonadossomáticos, hepatossomáticos,
fator de condição, e frequência dos estádios maturacionais, a espécie apresentou período
reprodutivo com maior pico para o mês de janeiro. Apresentou fecundidade elevada para o tamanho
corporal, com desova do tipo parcelada e primeira maturidade sexual de 23,57 cm para sexos
agrupados. Os resultados desta pesquisa demonstram importantes informações a respeito do ciclo de
vida de M. curema, como estabelecimento de período de defeso, em que medidas de gestão na
região, como forma de promover a perpetuação da espécie se fazem necessárias, tendo em vista a
grande aceitação da mesma no mercado comercial e consequente sobreexploração.

Palavras-chave: Conservação; Dinâmica reprodutiva; Manejo; Peixes; Reprodução
Apoio: FAPEMA, CAPES
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CRIAÇÃO DO CAMARÃO Macrobrachium amazonicum COM A TECNOLOGIA DE
BIOFLOCOS EM DIFERENTES DENSIDADES DE ESTOCAGEM
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Costa da Silva³; Luciano Jensen4; Michelle Midori Sena Fugimura5*
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RESUMO: O objetivo principal deste estudo foi avaliar o efeito de duas densidades de estocagem
de camarões Macrobrachium amazonicum na qualidade de água e desempenho zootécnico da
espécie em criação com sistema BFT e em água clara. Para tanto, um experimento com
delineamento inteiramente causalizado em esquema fatorial 2x2, sendo os fatores sistema de
produção (água clara e com bioflocos) e a densidade de estocagem (33 e 66 camarões/m²) avaliados
através de quatro tratamentos com seis repetições cada. O estudo foi realizado com camarões M.
amazonicum (10,35±3,45 g e 28±14,42 mm) durante 60 dias no Laboratório Múltiplo para Produção
de Organismos Aquáticos/UFOPA. Foram montados dois sistemas de recirculação com as unidades
experimentais de volume útil igual a 25 L e uma caixa de 300 L. O monitoramento da qualidade de
água foi feito através da aferição da temperatura, concentração de oxigênio dissolvido, pH,
condutividade elétrica, amônia total e nitrito. Enquanto, a alimentação foi realizada duas vezes ao
dia e com taxas de arraçoamento baseadas nas biometrias realizadas a cada 10 dias e na observação
do consumo alimentar. Após a análise estatística dos dados, observou-se que em relação a qualidade
de água, somente a temperatura, amônia total e nitrito não apresentaram diferença estatística entre
os sistemas de criação de M. amazonicum (p>0,05). Em relação aos demais parâmetros, todos foram
superiores no sistema BFT comparado ao sistema de água clara (p<0,05). Enquanto para o
desempenho zootécnico dos camarões, a biomassa final e a produtividade de camarões diferiram
significativamente ao analisarmos a densidade de estocagem isoladamente e também a densidade
em conjunto com o sistema de produção (p<0,05), sendo superiores para o M. amazonicum criados
na densidade de 66 camarões/m² e no sistema de água clara com 66 camarões/m², respectivamente.
Portanto, o sistema de bioflocos não afetou negativamente os parâmetros de qualidade de água.
Porém, o BFT não contribuiu para a melhoria do desempenho zootécnico dos camarões. Desta
forma, recomenda-se o sistema em água clara com densidade de 66 camarões/m² para criação do
camarão-da-Amazônia.
Palavras-chave: Bioflocos; Camarão-da-Amazônia; Carcinicultura

ABSTRAT: The main objective of this study was to evaluate the effect of two stocking densities of
Macrobrachium amazonicum shrimps on the water quality and zootechnical performance of BFT
rearing and clearwater rearing. For this, an experiment with a completely causal design in a 2x2
factorial scheme, with the production system (clear water and bioflocs) and the stocking density (33
and 66 shrimps m-²) evaluated by four treatments with six replications each. The study was
conducted with M. amazonicum shrimps (10.35±3.45 g and 28±14.42 mm) for 60 days at the
Multiple Laboratory for Aquatic Organism Production/UFOPA. Two recirculation systems were set
up with experimental units with a useful volume of 25 L and a box of 300 L. Water quality was
monitored by measuring temperature, dissolved oxygen concentration, pH, electrical conductivity,
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total ammonia and nitrite. Meanwhile, feeding was performed twice a day and with feed rates based
on biometry performed every 10 days and observation of food intake. After statistical analysis of
the data, it was observed that in relation to water quality, only temperature, total ammonia and
nitrite showed no statistical difference between M. amazonicum rearing systems (p> 0.05).
Regarding the other parameters, all were superior in the BFT system compared to the clear water
system (p<0.05). While for the zootechnical performance of the shrimps, the final biomass and the
shrimps productivity differed significantly when we analyzed the stocking density alone and also
the density together with the production system (p<0.05), being higher for M. amazonicum reared at
a density of 66 shrimps m-² and a clear water system of 66 shrimps m-², respectively. Therefore, the
biofloc system did not negatively affect water quality parameters. However, the BFT did not
contribute to the improvement of shrimp performance. Thus, the system is recommended in clear
water with a density of 66 shrimps m-² for the farming of the Amazon shrimp.
Key words: Bioflocs; Amazon shrimp; Shrimp farming

1 - INTRODUÇÃO
A carcinicultura, criação de crustáceos, é considerada uma das principais atividades dentro
da aquicultura devido ao elevado valor econômico do seu principal produto, o camarão (FAO,
2018). Além de atividade econômica relevante no Brasil, a carcinicultura apresenta ainda
importância social ao gerar oportunidade de empregos nas regiões de ocorrência desta produção
(HELDT et al., 2012).
Entre os sistemas de produção de camarões apresenta destaque o sistema de bioflocos ou
tecnologia BFT, por ser considerado um modelo mais sustentável de produção pela aquicultura
(SCHRYVER et al., 2008). Este é um sistema de produção aquícola fechado, ou seja, sem
renovação de água durante a produção e que consiste no estímulo da formação de bioflocos ou
agregados microbianos (WASIELESKY et al., 2006). Os bioflocos são constituídos por vários
micro-organismos, partículas, coloides, polímeros orgânicos e células mortas, através da adição de
uma fonte de carbono orgânico a água do sistema de produção (CRAB et al., 2009).
A tecnologia BFT apresenta diversas vantagens em relação ao sistema de produção
convencional, como a manutenção de qualidade de água adequada, à qual é possível pelo processo
de remoção de nitrogênio inorgânico da água e sua transformação em biomassa bacteriana; a
possibilidade de produção intensiva ou super intensiva com elevada sobrevivência dos organismos
aquáticos criados; a atuação dos bioflocos como suplementação alimentar para os camarões e
também a ação como probiótico pelos micro-organismos presentes nos bioflocos, que torna os
animais criados na aquicultura mais saudáveis (EMERENCIANO et al., 2012; HARGREAVES,
2006).
A produção pela carcinocultura é representada em sua maioria por espécies de camarão
marinhas ou eurialinas, sendo a mais representativa o Litopenaeus vannamei (FAO, 2018).
Entretanto, a produção de camarões de água doce é um dos setores da aquicultura que apresenta
potencial de desenvolvimento (VALENTI, 2002). A maioria das espécies de camarão de água doce
de interesse comercial pertencem ao gênero Macrobrachium. E dentre estas, encontram-se o
Macrobrachium nipponense e o Macrobrachium rosenbergii como as espécies mais produzidas
pela carcinocultura de água doce no mundo (FAO, 2018).
A produção em sistema BFT tem sido mais estudada para as espécies exóticas e mais
produzidas, o camarão marinho L. vannamei (EMERENCIANO et al., 2013; XU e PAN., 2014) e o
camarão de água doce M. rosenbergii (ASADUZZAMAN et al., 2008; CRAB et al., 2010).
Entretanto, o Macrobrachium amazonicum, conhecido popularmente como camarão-da-Amazônia,
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representa uma espécie com potencial para a produção aquícola na região amazônica, visto que
apresenta fácil reprodução e outras características zootécnicas favoráveis, como rusticidade e
adaptabilidade ao sistema de produção em ambiente confinado (ARAUJO e VALENTI, 2011;
MORAES-VALENTI e VALENTE, 2010).
O camarão-da-Amazônia vem sendo estudado em relação a diversos aspectos, entre os quais
destacam-se, o comportamento social (IBRAHIM, 2011), estruturas populacionais (FREIRE et al.,
2012), biologia reprodutiva (COSTA e SILVA, 2014), hábito alimentar (HELDT, 2016) e
desempenho na produção aquícola (DUTRA et al., 2016; SILVA et al., 2014; SOEIRO et al., 2016).
Portanto, apesar do potencial da produção pela carcinocultura do camarão-da-Amazônia, esta
espécie encontra-se sendo pouco pesquisada, principalmente em relação a viabilidade de sua
produção em sistema de bioflocos. Sendo assim, o presente estudo poderá contribuir para o
desenvolvimento da produção de M. amazonicum, através de informações sobre o efeito de
densidades de estocagem na qualidade de água e desempenho zootécnico da espécie em criação
com sistema BFT e em água clara.

2- MATERIAL E MÉTODOS
O estudo foi realizado durante um período de 60 dias no Laboratório Múltiplo para
Produção de Organismos Aquáticos (LAMPOA) da Universidade Federal do Oeste do Pará
(UFOPA), localizado no município de Santarém, estado do Pará.
O delineamento experimental foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 2x2, os
fatores testados foram o sistema de produção (água clara e com bioflocos) e a densidade de
estocagem (33 e 66 camarões/m²), totalizando os quatro tratamentos a seguir: (ACD33) sistema
com água clara e densidade de 33 camarões/m²; (ACD66) sistema com água clara e densidade de 66
camarões/m²; (BD33) Sistema de recirculação com bioflocos e densidade de 33 camarões/m²;
(BD66) Sistema de recirculação com bioflocos e densidade de 66 camarões/m², com seis repetições
cada.
Cada sistema (água clara e BFT) foi montado com recirculação de água entre as unidades
experimentais e uma caixa de polietileno de 300 L, à qual foi preenchida com água e mantida com
uma bomba submersa. As unidades experimentais foram caixas plásticas com volume útil de 25 L,
área de fundo igual a 0,12m² e aeração constante.
A formação dos bioflocos foi estimulada inicialmente nos primeiros dias de estudo através
da adição de melaço de cana-de-açúcar e farelo de arroz na água do sistema BFT, buscando atingir
uma relação de C:N de 20:1 (CRAB et al., 2010). No sistema BFT, a fertilização orgânica com
melaço de cana-de-açúcar foi realizada com base nas análises de amônia total. Quando registradas
concentrações de amônia total ≥ 1 mg/L, a adição de melaço foi feita na proporção de 6 g de
carbono para cada 1 g de amônia total (AVNIMELECH, 1999).
Juvenis de M. amazonicum, com peso médio inicial de 10,35±3,45 g e comprimento total
médio inicial de 28±14,42 mm, foram adquiridos junto a pescadores artesanais da região e
transportados para o laboratório. Após o período de aclimatação de 15 dias, os camarões foram
pesados em balança de precisão (0,1 g) e medidos com auxílio de um paquímetro, aferindo-se o
comprimento total (entre a extremidade do rostro e a extremidade do telson) e estocados
aleatoriamente nas unidades experimentais.
Durante todo o período experimental, realizou-se diariamente o controle de qualidade de
água e manejo alimentar dos camarões. Todas as manhãs, coletas de amostras de água foram feitas
para a análise dos parâmetros físicos e químicos da água, com o auxílio de equipamento
multiparâmetro, aferindo-se a temperatura (°C), concentração de oxigênio dissolvido (mg/L), pH e
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condutividade (μS/cm) da água da caixa de 300 L de cada sistema (água clara e BFT). Além disso,
amostras de água foram coletadas três vezes por semana para a determinação das concentrações de
amônia total (mg/L) e nitrito (mg/L).
A alimentação dos camarões foi realizada duas vezes ao dia (08:00 e 16:00 h) com ração
comercial contendo 35 % de proteína bruta. A taxa de arraçoamento inicial foi igual a 0,05 % da
biomassa de cada unidade experimental, e posteriormente foi ajustada para 0,015 %, conforme a
observação do consumo alimentar. A cada dez dias, os camarões de cada unidade experimental
foram coletados para a biometria, sendo realizada a aferição do peso de todos para o ajuste da taxa
de arraçoamento.
Ao final do experimento, todos os camarões foram pesados e medidos para análise do
desempenho zootécnico através da sobrevivência, ganho de peso, ganho de comprimento total,
conversão alimentar aparente, produtividade e biomassa final.
Quanto a análise estatística dos parâmetros zootécnicos, a normalidade e a homogeneidade
dos dados foram analisadas através do teste de Shapiro-Wilk e Cochran, respectivamente. os
parâmetros em percentagem (sobrevivência e taxa de crescimento específico) foram transformados
em arco-seno da raiz quadrada antes de serem analisados. Posteriormente, os parâmetros
zootécnicos e físicos e químicos da água foram analisados pela ANOVA – two way. As diferenças
entre as médias dos tratamentos foram identificadas através do teste de Tukey, e consideradas
significativas em nível de 5 % de probabilidade.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Entre os parâmetros físicos e químicos de água registrados durante a criação de M.
amazonicum, somente a temperatura, as concentrações de amônia total e nitrito não apresentaram
diferenças estatísticas significativas entre os sistemas de água clara e BFT durante o período
experimental (p>0,05).
Quanto ao pH, foi observada uma queda neste parâmetro tornando a água mais ácida em
ambos os sistemas de criação de M. amazonicum (Figura 1), sendo esta menos acentuada no sistema
de recirculação com bioflocos (p<0,05). A queda do pH durante a produção com BFT é
normalmente observado neste tipo de sistema e provavelmente ocorreu pela ação das bactérias
heterotróficas e nitrificantes presentes nos bioflocos que consomem a alcalinidade ao
transformarem os resíduos nitrogenados em biomassa microbiana (EBELING et al., 2006).

Figura 1. Variação do pH da água durante a criação de Macrobrachium amazonicum em sistemas de
água clara e bioflocos por um período de 60 dias;
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Com relação a condutividade elétrica da água, também houve diferença significativa entre os
sistemas, com maiores valores encontrados no sistema BFT (Figura 2) (p<0,05). Os maiores valores
de condutividade elétrica possivelmente foram devido a presença dos bioflocos, os quais são
responsáveis pelo aumento da concentração de sólidos em suspensão, turbidez e diminuição da
transparência (SCHRYVER et al., 2008).

Figura 2. Variação da condutividade elétrica da água durante a criação de Macrobrachium
amazonicum em sistemas de água clara e bioflocos por um período de 60 dias.
Quanto as concentrações de oxigênio dissolvido da água, as concentrações médias também
foram superiores no sistema BFT (p<0,05). Na tecnologia BFT é necessária uma aeração mais
elevada com intuito de manter os bioflocos em suspensão e atender as necessidades de consumo de
oxigênio pelos microrganismos e camarões (WASIELESKY et al., 2006; SCHRYVER et al., 2008;
WASIELESKY et al., 2013). Portanto, a maior aeração nas unidades experimentais do sistema BFT
possivelmente favoreceu as maiores concentrações de oxigênio dissolvido registradas neste sistema
no presente estudo.
Apesar das diferenças estatísticas, a concentração de oxigênio dissolvido para o sistema com
água clara e bioflocos foi de 4,54±0,31 e 4,44±0,29 mg/L, respectivamente, mantiveram-se dentro
do adequado em ambos os sistemas. Visto que a concentração mínima aceitável em relação a este
parâmetro para a criação de camarão é de 3,0 mg/L (RIBEIRO e LOGATO, 2002) e durante o
período experimental não foi verificada nenhuma concentração igual ou inferior a este valor (Figura
3).

Figura 3. Variação da concentração de oxigênio dissolvido na água durante a criação de
Macrobrachium amazonicum em sistemas de água clara e bioflocos por um período de 60 dias.
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Em relação a interação dos fatores densidades de estocagem e sistemas de produção, os
parâmetros zootécnicos ganho de peso, taxa de crescimento específico, sobrevivência e ganho de
comprimento dos camarões não diferiram estatisticamente (p>0,05) (Tabela 1).
Com relação a sobrevivência dos camarões, mesmo não havendo diferenças estatísticas
significativas (p>0,05), provavelmente o maior valor deste parâmetro foi o que provocou a
superioridade da biomassa final e produtividade de camarões observadas no sistema de água clara
com densidade de 66 camarões/m².
Tabela 1. Desempenho zootécnico (média±desvio padrão) de Macrobrachium amazonicum criados
em diferentes densidades de estocagem e sistemas de água clara e bioflocos por um período de 60
dias.
Parâmetros Zootécnicos
Ganho de Peso (g)
Taxa de Crescimento Específico
(%/dia)
Sobrevivência (%)
Biomassa final (g)
Produtividade (g/m²)
Conversão alimentar aparente
Ganho de comprimento (mm)

ACD33

Tratamentos
ACD66
BD33

BD66

0,95±1,27a

0,35±0,25a

0,51±0,18a

0,24±0,14a

1,59±2,12a

0,58±0,42a

0,85±0,31a

0,41±0,24a

50,0±0,0a
4,6±2,42a
38,33a
0,96±0,26a
2,38±1,20a

71,87± 21,3a
10±2,51b
83,33±20,98b
0,94±0,16a
2,08±1,34a

68,75±23,93a
4,22±1,31a
35,20±10,97a
0,92±0,14a
2,53±0,71a

62,50±0,0a
7,77±1,01ab
64,79±8,48ab
1,05±0,08a
1,76±0,64a

Médias seguidas por letras subescritas distintas entre as colunas diferem entre si estatisticamente (p<0,05);
Tratamentos: ACD33: Sistema de recirculação com água clara e densidade de 33 camarões/m²; ACD66: Sistema de
recirculação com água clara e densidade de 66 camarões/m²; BD33: Sistema de recirculação com bioflocos e densidade
de 33 camarões/m²; BD66: Sistema de recirculação com bioflocos e densidade de 66 camarões/m².

A biomassa final depende diretamente do número dos indivíduos e da massa de cada um
deles (VALENTI e NEW, 2000). Este desenvolvimento individual dos camarões depende, por sua
vez, da densidade de estocagem na qual foram submetidos (WILLIS e BERRIGAN, 1997;
MARCIEL e VALENTI, 2009). Visto que a competição por espaço aumenta o gasto de energia,
reduzindo o crescimento e, consequentemente a produtividade (HELDT et al., 2012). Entretanto, a
maior densidade de estocagem avaliada neste trabalho não afetou negativamente o desempenho dos
camarões M. amazonicum.
A produção intensiva de camarões interfere diretamente no desenvolvimento dos animais,
sendo que a utilização de baixas densidades de estocagem leva a produção de animais de porte
superior, porém com uma menor produtividade. Enquanto que a intensificação, como observada
para M. amazonicum neste estudo, geralmente resulta em animais de porte inferior, mas com maior
produtividade (WILLIS e BERRIGAN, 1997; MACIEL e VALENTI, 2009; RODRIGUES, 2011).
Em relação ao fator densidade de estocagem avaliado isoladamente, assim como observado
para interação dos fatores analisados, a biomassa final dos camarões apresentou diferença estatística
significativa (p<0,05), sendo esta superior na densidade de 66 camarões/m² (8,89±2,13 g) em
relação a densidade de 33 camarões/m² (4,28±1,69 g). O mesmo ocorreu em relação a produtividade
dos camarões obtidas nas diferentes densidades (p<0,05) (Tabela 2).

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

7

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

Tabela 2. Desempenho zootécnico (média±desvio padrão) de Macrobrachium amazonicum criados
em diferentes densidades de estocagem por um período de 60 dias.
Parâmetros zootécnicos
Ganho de Peso (g)
Taxa de Crescimento Específico (%/dia)
Sobrevivência (%)
Biomassa final (g)
Produtividade (g/m²)
Conversão alimentar aparente
Ganho de comprimento (mm)

Densidades
D33
0,70±0,78a
1,17±1,30a
60,71±19,66a
4,38±1,69a
36,54±14,11a
0,94±0,18a
2,47±0,86a

D66
0,29±0,19a
0,50±0,33a
67,2±14,84a
8,89±2,13b
74,06±17,82b
1±0,13a
1,93±0,98a

Médias seguidas por letras distintas entre as colunas diferem entre si estatisticamente (P<0,05); D33: Densidade de 33
camarões/m²; D66: Densidade de 66 camarões/m².

Quanto aos sistemas de produção, os parâmetros zootécnicos dos camarões não
apresentaram diferenças significativas (p>0,05) (Tabela 3). Portanto, ao contrário do observado
para outras espécies de camarão (ASADUZZAMAN et al., 2008; CRAB et al., 2010;
EMERENCIANO et al., 2013; XU e PAN, 2014), o sistema BFT não contribuiu para um melhor
desempenho do camarão-da-Amazônia.
Tabela 03. Desempenho zootécnico (média±desvio padrão) de Macrobrachium amazonicum criados
em diferentes sistemas de produção por um período de 60 dias.
Tratamentos

Parâmetros zootécnicos
Ganho de Peso (g)
Taxa de Crescimento Específico (%/dia)
Sobrevivência (%)
Biomassa final (g)
Produtividade (g/m²)
Conversão alimentar aparente
Ganho de comprimento (mm)

Água clara
0,60±0,82
1,01±1,37
62,5±19,09
7,68±3,66
64,04±30,57
0,95±0,19
2,21±1,18

Bioflocos
0,38±0,21
0,63±0,35
65,62±16,02
6±2,18
49,99±18,23
0,98±0,12
2,14±0,75

4- CONCLUSÃO
A adoção do sistema de recirculação com água clara e densidade de 66 camarões/m² é o
mais recomendado para criação de M. amazonicum, visto que é um sistema de maior facilidade e
menor custo de implantação.
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RESUMO: A adoção e aprimoramento de técnicas têm sido um fator importante para o aumento da
produção na aquicultura. Como a produção de lotes monossexo, que pode proporciona maior
homogeneidade do lote, ocasionando maiores lucros. Contudo, para se obter sucesso na adoção de
protocolos que promovam a inversão sexual, é necessário compreender os mecanismos envolvidos
no desenvolvimento do sexo fenotípico (diferenciação sexual), durante a diferenciação sexual os
peixes se mostram mais sensíveis a estímulos externos, o que possibilita a aplicação de protocolos
de inversão sexual. O tambacu é um dos peixes mais produzidos no Brasil. Entretanto ainda são
poucos os estudos direcionados ao aprimoramento de técnicas que contribuam para o aumento da
produtividade deste peixe. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo determinar o
período de diferenciação sexual do híbrido tambacu. Para isso, juvenis de tambacu foram obtidos a
partir de desovas realizadas no Laboratório de Reprodução de Peixes Nativos do
CAUNESP/Jaboticabal, sendo que 20 (vinte) espécimes foram coletados, eutanasiados e as gônadas
dissecadas e fixadas, nos periodos de 100, 164, 222 e 296 dias após a eclosão (dpe), as amostras
foram desidratadas, infiltradas e incluídas em historesina, cortes semi-seriados de 2 μm foram
obtidos e corados com HE, as lâminas foto documentadas e analisadas e os resultados submetidos a
teste estatístico multivariado. Como resultado, pode se sugerir que a diferenciação sexual do híbrido
tambacu, inicia-se antes de 164 dpe. E entre 100 a 296 dpe foi constatada apenas a diferenciação
ovariana, com características marcantes, como formação de lamelas ovigeras, ninhos de oogônias e
oócitos em prófase inicial. Portanto, futuras pesquisas que busquem a adoção de protocolos que
visam a inversão sexual do híbrido tambacu devem ser realizadas durante o período lábil, que no
presente estudo foi entre 100 e 164 dpe. Diante disso, são necessários estudos com foco na
aplicação dos resultados obtidos, como por exemplo a aplicabilidade de protocolos que visam a
inversão sexual deste híbrido, verificando a existência ou não de disparidade quanto ao desempenho
zootécnico relacionado a um gênero desses animais.
Palavras-chave: lotes monossexo, gônadas, ovários.

Apoio: Capes, Embrapa Amazônia Ocidental, PPGAqui-UNL/INPA, Lab. de Reprodução de
Peixes Nativos do Caunesp.
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RELAÇÃO PESO E COMPRIMENTO DE PEIXES DA FAMILIA HAEMULIDAE
GENYATREMUS LUTEUS (PEIXE PEDRA) E CONODON NOBILIS (JIQUIRI)
CAPTURADOS EM TORNEIO DE PESCA ESPORTIVA EM SÃO LUIS DO MARANHÃO.
Kleiton Belfort Ferreira1; Willamy Alves Costa1; Matheus Willy Machado Ferreira1*; Lucas
Douglas Barros Fonseca1; Andressa Priscila Machado Oliveira1; Jadson Pinheiro Santos2
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RESUMO: A família Haemulidae, anteriormente conhecida como Pomadasyidae, pertence à ordem
Perciformes e inclui 17 gêneros e cerca de 150 espécies. São ocupantes de águas marinhas e
estuarinas. No estado do Maranhão, espécies de peixes de da família Haemulidae são muito
frequentes na pesca artesanal e na pesca esportiva, como o Peixe Pedra (Genyatremus luteus) e o
Jiquiri (Conodon nobilis). Pouco se sabe sobre a situação do estoque pesqueiro desses dois recursos,
principalmente que subsidiem estudos de biologia reprodutiva e do tamanho dos estoques
pesqueiros. O objetivo do presente trabalho foi analisar a relação peso x comprimento de duas
espécies de Haemulidae capturados na praia do Olho d’Água 2°28'45.7"S 44°14'10.1"W, no
município de São Luís, Maranhão. Após a aferição do comprimento total, expresso em centímetros
(cm) com o auxílio de um ictiômetro, e do peso total, expresso em gramas (g) com uma balança de
precisão, a relação peso x comprimento dos dois peixes foi calculada a partir da aplicação da
seguinte equação: Pt = a Ctb. Foram capturados durante o torneio 23 exemplares de G. luteus com
peso médio de 15,8±4,3 g e comprimento médio de 96,5±82,2 cm, e 17 C. nobilis com peso médio
de 12,3±2,0 g e comprimento médio de 29,4±12,7 cm. A curva da relação peso x comprimento para
G. luteus é representada pela equação: PT = 0,0145CT3,0999 e R²= 0,81, com b=3,09, demonstrando
que os exemplares de peixe pedra apresentaram crescimento alométrico positivo com o peso
aumentando mais rapidamente do que o comprimento. Já para o C. nobilis a curva de relação peso x
comprimento é representada pela equação PT = 0,034 CT2,6637 e R²= 0,67, com b=2,67,
demonstrando que os exemplares de Jiquiri capturados apresentaram crescimento alométrico
negativo com o peso aumentando mais lentamente do que o comprimento. Os dados demonstraram
também que cerca de 57% dos indivíduos de G. luteus e x% dos indivíduos de C. nobilis
encontravam-se abaixo do tamanho de primeira maturação, demonstrando que na região da prática
de pesca esportiva há ocorrência de maioria de indivíduos imaturos. A pesca esportiva tem sido
praticada em toda a costa brasileira a décadas, ganhando mais adeptos nos últimos anos. Com a
escassez de dados sobre a situação dos estoques pesqueiros, esse seria um modelo de obtenção de
dados viável para o contínuo acompanhamento da situação dos estoques pesqueiros, possibilitando
assim a tomada de decisões com maior efetividade para proteção das espécies de peixes habitants da
zona costeira onde a pesca é praticada.
Palavras-chave: Pesca de Praia; Recurso Pesqueiro; Biologia Pesqueira.
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DESENVOLVIMENTO DE JUVENIS DE Centropomus undecimalis (BLOCH, 1792) EM
LABORATÓRIO NA AMAZÔNIA ORIENTAL
Alex da Silva Lobão de Souza1*; Raimundo Aderson Lobão de Souza2
alex.lobao@ifpa.edu.br. Professor Dr. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – Campus
Abaetetuba;
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RESUMO: Este estudo foi realizado no Centro de Tecnologia de Recursos Marinhos – CETEMAR
(Curuçá-Pará), pertencentes à Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). Foram estocados
em densidades de 0,8 alevinos/L. A dieta utilizada na nutrição dos animais foi à base de ração
comercial, ofertada 6 vezes ao dia. Foram analisados parâmetros de crescimento como taxas de
crescimento específico (TCE), taxas de crescimento absoluto (TCA) e taxas de crescimento relativo
(TCR). Os resultados obtidos foram que o C. undecimalis consegue sobreviver em grande amplitude
de salinidade, no entanto com um baixo crescimento durante os 6 meses de experimento
Palavras–chave: Piscicultura marinha, crescimento, Estuário
ABSTRACT: This study was carried out at the Marine Resources Technology Center - CETEMAR
(Curuçá-Pará), belonging to the Federal Rural University of Amazonia (UFRA). They were stocked
at densities of 0.8 fingerlings / L. The diet used in animal nutrition was based on commercial feed,
offered 6 times a day. Growth parameters such as specific growth rates (TCE), absolute growth rates
(TCA) and relative growth rates (TCR) were analyzed. The results obtained were that C. undecimalis
can survive in great salinity range, however with a low growth during the 6 months of experiment.
Key words: Marine fish farming, growth, Estuary
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1. INTRODUÇÃO
Entre os vários segmentos da aquicultura, a piscicultura marinha é um dos setores que
apresentam as maiores taxas de crescimento em todo o mundo, tendo se mantido acima de 10% ao
ano no período de 1990 a 2014 (FAO, 2016), no entanto a atividade não consta nas estatísticas
brasileiras (FAO, 2016), embora o país possua imenso litoral com vastos recursos para propiciar o
desenvolvimento da piscicultura marinha (CERQUEIRA, 2004). Segundo Roubachet al. (2003), a
piscicultura marinha brasileira pode ser considerada restrita quase que exclusivamente às instituições
de pesquisa, embora a piscicultura marinha seja uma atividade comercial estabelecida em outros
países no mundo.
Dentre as espécies com grande potencial para cultivo encontramos o gênero Centropomus
representados principalmente pelas espécies Centropomus parallelus e Centropomus undecimalis. Na
natureza são animais diádromos, eurihalinos, estenotérmicos e estuarino-dependentes, encontrados
assim tanto no mar, como nas águas salobras e interiores (RIVAS, 1986; ALVAREZ-LAJONCHÈRE
et al., 1982). São peixes rústicos e migratórios, na natureza depende dos estuários, ambiente
imprescindível ao seu período reprodutivo e ciclo de vida (TEIXEIRA, 1997). Possui ampla
distribuição, sendo encontrado desde sul da Flórida (Golfo do México) até o sul do Brasil (Rio Grande
do Sul) (RIVAS, 1986; CERQUEIRA, 2002; 2005; PATRONA, 1984; MENDONÇA, 2004).
Apresentam grande importância nas atividades pesqueiras, em especial na pesca artesanal e esportiva
(SOLIGO, 2007) e sua carne é considerada de excelente qualidade organoléptica, alcançando alto
preço nos mercados interno e externo. São peixes carnívoros se alimentando principalmente de
peixes, camarões e crustáceos, contudo, existe uma certa variação sazonal de alimentação pois
parecem ser bastante oportunistas predando em função da disponibilidade do ambiente em que se
encontram (PATRONA, 1984).
O robalo flecha (Centropomus undecimalis) é a maior espécie da família, podendo alcançar
1,2m de comprimento total e 25kg (CARVALHO-FILHO, 1999), devido ao seu tamanho e rápido
crescimento será a espécie alvo do estudo. A região Amazônica que sem dúvida apresenta um
grande potencial para a piscicultura marinha em função da fertilidade de nutrientes inorgânicos, assim
como por suas águas barrentas, e que apresentam características típicas, (LIMA, 1956; CHAVES &
VIEIRA, 1990; MASCARENHAS, 1987; LIMA & TOURINHO, 1994), (JUNK, 1983; TEIXEIRA
& CARDOSO, 1991),
O Estado do Pará ocupa 25,2% da região amazônica (MENCIA-MORALES, 1976), com uma
área de 20.512 km2 de águas interiores, o equivalente a 37% do país, além de possuir 562km de litoral
marinho e 7% da costa do Brasil. Possui clima quente e úmido, e uniformidade de temperatura, onde
a média anual está entre 24ºC e 26ºC (NIMER, 1977). De tal forma é possível realizar o cultivo de
espécies piscícolas durante o ano todo. A aqüicultura no Estado está em expansão, porém com sérios
problemas em diversas modalidades aquícolas como: pesquisa insipiente, falta de tecnologia adaptada
e falta de políticas públicas para o setor.
De tal forma se evidencia os quão parcos são os estudos com o gênero Centropomus pela
comunidade científica, órgãos públicos e privados tendo em vista que ainda não existem experiências
com espécies marinhas na região, embora apresentem grande potencial para a aquicultura e grande
importância na atividade pesqueira (SOLIGO, 2007). Mas poucos são os registros de criação dessa
espécie no Brasil e nenhuma citação na região amazônica.
O objetivo da pesquisa foi observar o desempenho dos juvenis de C. undecimalis em
laboratório criado em águas estuarinas amazonicas com grande variação de salinidade e ricas em
sedimentos.
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2. MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi desenvolvida no município de Curuçá-PA-Brasil, sob as coordenadas
geográficas: 00º43'44" S e 47º50'53" W, estando a uma altitude de 37m na Comunidade de BeiraMar localizada sob as coordenadas de 00°44”23,00’S e 47°56”0,27’W. O abastecimento de água para
o laboratório foi proveniente do rio Muriá por meio de bombeamento e armazenada em caixa d’água
de 5.000 litros. Em seguida a água passou por um filtro mecânico granular antes de chegar nos tanques
de polietileno com capacidade de 500 litros contendo os peixes. A aeração dessas caixas foi feita
através de um compressor radial de ½ CV.
A água drenada dos tanques contendo os peixes passava por uma canaleta que se dirigia a um
filtro de brita, areia grossa, areia fina e carvão ativado para depois retornar ao ambiente natural.
Os juvenis obtidos através de desova induzida, com peso médio de 1,3 g e comprimento total
de 4,7 cm, adquiridos junto ao Laboratório de Piscicultura Marinha (LAPMAR) da Universidade
Federal de Santa Catarina, chegaram ao Centro de Tecnologia de Recursos Marinhos – CETEMAR
(Curuçá-Pará) com 30 dias de idade. Os alevinos embalados em sacos plásticos foram adaptados e
aclimatados por 20 minutos com a mistura lenta da água contida no interior dos sacos plásticos com
a água dos tanques de polietileno, para evitar o choque térmico e osmótico.
No Laboratório, após a aclimatação os juvenis foram distribuídos e mantidos em 12 tanques
circulares com volume de 100 litros e densidade 0,8 indivíduos/L, a aeração e o fluxo eram constantes,
o estudo teve duração de seis meses (184 dias). Os peixes foram alimentados ad libitum com ração
importada para peixes marinhos, INVE Nurse com 55%PB, e realizadas as biometrias mensalmente
em 30 indivíduos de cada tanque utilizando paquímetro. Os exemplares foram anestesiados com
benzocaína a uma concentração de 1ml/L de água, a partir de uma solução estoque (100 g/L de álcool
a 70%) e pesados em balança semi-analítica Ohaus com precisão de 0,001 g.
Para a avaliação do crescimento dos peixes em cativeiro, foram calculados a relação
peso/comprimento, cujos valores de peso total (Pt) e comprimento total (Ct) dos indivíduos
amostrados foram observados a partir de um gráfico de dispersão. Sendo o comprimento total a
variável independente (X) e o peso como a variável dependente (Y), de acordo com Santos (1978).
Para cada tratamento foi calculado: taxas de crescimento específico (TCE), através da equação
segundo Ricker (1975) e Weatherley (1972), TCE (%)= ln(Pf )- ln(Pi) x 100 / ∆t, taxas de
crescimento absoluto TCA=(Pf-Pi)/∆t, e taxas de crescimento relativo TCR= (Pf-Pi )/Pi x 100 ,
segundo Hopkins (1992). A Conversão alimentar aparente (CAA) correspondeu ao alimento
consumido/ganho de peso.) Enquanto, a taxa de sobrevivência (S) foi calculada a partir da expressão:
S= N° de peixes despescados/N° de peixes estocados x 100.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O crescimento dos alevinos no laboratório ao longo dos seis meses se deu de forma lenta e
heterogênea, onde devido a esse comportamento, foram necessários realizar triagens para separação
por tamanhos e pesos. Durante os 6 meses foram realizadas 2 triagens, onde foi possível diferenciar
3 classes de tamanho e peso, que foram classificadas como: P, M e G, onde as densidade dos
indivíduos classificados como P (pequenos) foi de 100 ind/m3, os de categoria M (médios) foi de 50
ind/m3 e os de categoria G (grandes) de 25 ind/m3
De acordo com a tabela 1, podemos observar dados médios de peso total (PT), biomassa total
(BT), conversão alimentar aparente (CAA), taxa de crescimento específico (TCE), crescimento
absoluto (TCA), taxa de crescimento relativo (TCR), e taxa de sobrevivência (S) em 184 dias de
criação de juvenis de robalo-flecha no laboratório onde é possível comprovar o baixo crescimento
nessa ase inicial de desenvolvimento
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A biomassa total é um dos principais fatores para se determinar a capacidade de carga de
determinado ambiente. A biomassa encontrada está próxima ao que foi relatada por outros
pesquisadores utilizando densidades menores (SOUZA-FILHO; CERQUEIRA, 2003; LIEBL et al.,
2016).
A conversão alimentar aparente foi elevada, provavelmente em parte devido as perdas. Esta
conversão alimentar aparente foi pior à encontrada por Tsuzuki e Berestinas (2008) com o congênere
C. parallelus. Estudos realizados por Cavalheiro et al. (1999), enfatizando o crescimento da espécie
C. parallelus em água doce, demonstraram sua capacidade de se desenvolver nestas condições, com
os indivíduos atingindo mais de 90 gramas após um ano de cultivo, com taxas de conversão alimentar
de 1,4 e sobrevivência de aproximadamente 90%. Em outro trabalho destes mesmos autores,
utilizando tanques escavados também abastecidos com água doce, durante o período de um ano os
peixes atingiram um peso médio aproximado de 105,7 g e 116,7 g, respetivamente para as duas
réplicas, com nível de sobrevivência (91 e 95%) e taxas de conversão alimentar de 1,6 e 1,8.
A taxa média de crescimento especifico foi de 0,834%, aproximado ao encontrado por Tsuzuki
et al (2008), para o C. parallelus alimentado com ração comercial para peixes com 40% de proteína
bruta. Já Souza-Filho e Cerqueira (2003) relataram para o TCE e a taxa de sobrevivência média 0,87%
e 100% respectivamente, valores estes próximos ao encontrados. Tsuzuki & Berestinas
(2008)estudando o desempenho de juvenis de robalo-peva Centropomus parallelus com diferentes
dietas comerciais e freqüências alimentares obtiveram uma taxa de crescimento específico (TCE)
superior a 1,3 %/dia ao longo do período experimental. Já Souza (2005), utilizando juvenis de robalopeva com idade de 166 DAE, alimentados à saciedade obteve uma TCE de 1,6 %/dia. Já TSUZUKI
et al. (2008), alimentando juvenis de robalo-peva de 156 DAE com uma ração de 40% de proteína à
saciedade aparente, em diferentes densidades de estocagem, obteve uma TCE de aproximadamente
0,9 %/dia.
Tabela 1: Dados médios de peso total (PT), biomassa total (BT), conversão alimentar aparente
(CAA), taxa de crescimento específico (TCE), crescimento absoluto (TCA), taxa de crescimento
relativo (TCR), e taxa de sobrevivência (S) em 184 dias de criação de juvenis de robalo-flecha no
laboratório.
MÊS
Ago
Set
Out
Nov
Dez

PT1 (g)
3,482
4,543
5,982
7,569
9,763

BT2 (g)
4874,69
6359,93
8375,47
9083,04
1171,96

CAA3
7,5
6,42
3,74
2,96
2,67

TCE4 (%)
0,75
0,89
0,92
0,76
0,85

TCA5
0,023
0,034
0,048
0,053
0,071

TCR6 (%)
0,261
0,305
0,317
0,265
0,29

S7 (%)
97
97
95
95
94

Ainda na tabela 1 podemos observar que o peso final do robalo-flecha obtido no laboratório
no período do experimento foi de 9,76 g , considerando as triagens, água rica em sedimentos, e larga
amplitude de salinidade, que foi inferior por exemplo no estudo realizado por Souza-Filho; Cerqueira
(2003), que usou densidades bem menores. Na figura 1 podemos observar a evolução do peso médio
mensal ao longo dos meses de cultivo em laboratório. Na figura 2 já pode ser observada o o seu
desenvolvimento através da relação peso x comprimento, onde observa-se uma relação linear
explicado em 76% pela equação.
Estudando o crescimento de C. parallelus criados em tanques-rede no mar, alguns autores
obtiveram resultados promissores. Brugger e Freitas (1993), no litoral de Angra dos Reis (RJ), com
densidade de 11 peixes/m3, obtiveram uma sobrevivência de 41% e um peso final de 163g, após 382
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dias de criação. Já Barbuio (1999), em Florianópolis (SC), com densidade de 12,5 peixes/m3,
conseguiu que peixes de 35 g atingissem 190 g em 160 dias de cultivo. Esses resultados se
assemelham aos obtidos neste estudo, confirmando a afirmação de Cerqueira (2004) sobre a
velocidade de crescimento da espécie em condições de confinamento. Tucker (1987), estudando
diferentes espécies de Centropomus, obteve taxas de crescimento diário entre 1,3 e 1,5 g/dia. Benetti
et al. (1995) reportam que, no Equador, o robalo C. nisrescens, em condições de criação, apresentou
ganho de peso diário de 0,27 g/dia. Sanchez-Zamora et al. (2003), estudando o robalo-flexa
(C. undecimalis), obtiveram taxa de crescimento de 2,0 g/dia e peso final de 1.000g, após 360 dias de
cultivo. Powell (1972) e Souza-Filho e Cerqueira (2003) afirmam que altas densidades de estocagem
provocam redução no crescimento e aumento nos valores da conversão alimentar.
12
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Figura 1: Evolução do peso total médio ao longo dos meses
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Figura 1 – Crescimento linear da relação peso total x comprimento total do camurim em laboratório
utilizando dados agrupados. Fonte: Pesquisa
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4. CONCLUSÃO
Com base no estudo realizado é possível concluir que as águas estuarinas do rio Muriá em
Curuçá-Pará é favorável para cultivo de juvenis de robalo-flecha em laboratório. Também foi possível
observar que mesmo com grande amplitude da salinidade justificada pelos períodos de estiagem e
chuva impostos pelo clima amazônico, a taxa de mortalidade foi extremamente baixa dos juvenis de
camurins comprovando seu grande poder de adaptação a ambientes com diferentes salinidades.
Apesar da baixa taxa de mortalidade, um outro aspecto que foi observado foi crescimento
lento e heterogêneo, o que preliminarmente deixa indícios que na Amazônia o ciclo de cultivo do
centropomum undecimalis é possível porém mais demorado, o que pode ser explicado pela grande
amplitude de parâmetros físico químicos da água, como salinidade e sólidos totais dissolvidos (STD)
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RESUMO: O objetivo deste estudo foi analisar aspectos tecnológicos de um empreendimento de
ostreicultura em uma reserva extrativista marinha no litoral amazônico. A pesquisa foi conduzida
entre agosto e dezembro de 2017, na iniciativa da Associação de Agricultores e Aquicultores de
Nova Olinda (AGROMAR), localizada no município de Augusto Corrêa, estado do Pará. Efetuouse o levantamento e a medição da infraestrutura utilizada na criação da ostra nativa Crassostrea
gasar, bem como o acompanhamento de todas as etapas do manejo. Constatou-se que, apesar das
mesas flutuantes possibilitarem maior produtividade do que mesas fixas, há predomínio de mesas
fixas no empreendimento, em função principalmente da limitada capacidade de investimento dos
ostreicultores. O ciclo de produção de até 24 meses torna a infraestrutura disponível subutilizada em
termos de produtividade. Recomenda-se a remoção de predadores e incrustações das ostras com
periodicidade pelo menos quinzenal, duração do ciclo de produção de no máximo 12 meses e
realização de pelo menos quatro repicagens para classificação por tamanho e adoção de diferentes
densidades de estocagem nos travesseiros

Palavras-chave: Aquicultura; Crassostrea gasar; Criação de ostras; Manejo; Sistema suspenso.
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DE ODIVELAS, ESTADO DO PARÁ, AMAZÔNIA, BRASIL
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RESUMO: A pesca esportiva é uma importante atividade não comercial voltada ao turismo e ao
lazer, e promove uma grande movimentação econômica por meio dos pescadores recreativos com
serviços referente a atividade pesqueira. Entretanto, o conhecimento sobre a pesca de lazer no
estado do Pará ainda é incipiente, principalmente relacionada a prática em águas marinhas.
Portanto, faz-se necessário a elaboração de estudos econômicos que auxiliem na elaboração de
políticas públicas a fim de incluir tanto os indivíduos de comunidades tradicionais, quanto
pescadores recreativos que usufruem dos recursos naturais da região, além de fomentar iniciativas
de agentes financeiros e futuros investidores na área. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi definir
o perfil socioeconômico dos pescadores esportivos no município de São Caetano de Odivelas,
estado do Pará. As entrevistas ocorreram no mês de julho de 2019, em dias aleatórios com critérios
de horário, de acordo com a saída e chegada dos praticantes da pesca esportiva nos locais de
embarque e desembarque, esses horários foram estabelecidos com informações obtidas de
trabalhadores dos pontos de embarque e desembarque, para a análise socioeconômica, utilizou-se
um questionário semiestruturado abordando aspectos como: sexo, faixa etária, ocupação
profissional, renda familiar mensal, nível de escolaridade, local de residência, frequência de pesca
na região e qual critério utilizado para a escolha, meio de transporte para chegar ao município,
quanto tempo estão na atividade da pesca recreativa, ,tipo de hospedagem e por fim onde adquirem
o alimento e combustível. Os questionários foram aplicados na rampa municipal e em uma marina
particular, que são locais de embarque e desembarque dos praticantes da atividade a rampa
municipal e uma marina particular. Obtivemos como resultado de maior frequência pescadores com
predominância do sexo masculino (100%), com idade entre 41 e 50 anos (34,4%), 26,5%
administram seu próprio negócio (autônomos), possuem renda familiar mensal maior que 4 salários
mínimos (46,9%), possuem o ensino superior completo (53,1%), 50% destes residem na capital
Belém-PA, 37,5% frequentam o município de 15 em 15 dias, de acordo com as mares de
quadratura, a distância da capital e facilidade de acesso são os critérios para a escolha do município
(28,1%), para se deslocarem até o município onde praticam a pesca, todos utilizam carro próprio,
21,9% dos pescadores estão na modalidade recreativa há uma década, em relação aqueles que
permanecem no município mais que um dia, 40,6% possuem residência própria na região onde
praticam a atividade pesqueira, a respeito da obtenção de combustível e alimento, 68,8 adquirem
combustível em São Caetano assim como o alimento (78,1). Concluiu-se que a pesca esportiva é uma
atividade com grande importância no setor turístico contribuindo diretamente com a economia local
concretizando a importância e o potencial desta atividade para São Caetano de Odivelas.
Palavras-chave: Pesca recreativa; Pesque e solte; Reserva extrativista, Turismo.
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RESUMO: O objetivo do estudo foi avaliar os efeitos da inclusão de teores crescentes de resíduo
de bacaba, em substituição ao milho, em dietas práticas sobre o desempenho zootécnico do
tambaqui (Colossoma macropomum). O experimento foi conduzido no Instituto Federal de
Roraima, Campus Amajari, Estado de Roraima, no setor de Aquicultura. O planejamento
experimental consistiu em um delineamento inteiramente casualizado (DIC), com cinco tratamentos
e quatro repetições. As dietas experimentais foram compostas por cinco níveis de substituição do
milho por resíduo de bacaba (0, 3, 6, 9 e 12%). A avaliação de ensaio do desempenho zootécnico
teve duração de 60 dias. Foram utilizados juvenis de tambaqui (n=280), com peso médio de inicial
de 94,87± 23,70 g, distribuídos em 20 tanques de fibra de vidro (500 L), com densidade de 14
peixes/tanque dispostas em um sistema de recirculação fechado de água, com aeração e filtro
biológico. Seguido de um período de jejum de 24 horas, passaram a receber as dietas experimentais,
três vezes ao dia, às 8:00, 11:30 e 16:00 horas até a saciedade aparente. Não observado o efeito
significativo dos níveis de inclusão de resíduo de bacaba sobre as variáveis de desempenho estudas.
Os resultados demostraram que resíduo de bacaba pode ser utilizado em substituição ao milho em
todas as concentrações testadas sem prejuízo ao desenvolvimento de juvenis de tambaqui. Contudo,
é necessário a realização de que avaliem a inclusão de níveis mais elevados do resíduo de bacaba.
Palavras-chave: Alimentos alternativos; Peixes Nativos; Substituição; Juvenis.

ABSTRAT: The aim of this study was to evaluate the effects of the inclusion of increasing levels
of bacaba residue, replacing maize, in practical diets in tambaqui (Colossoma macropomum)
zootechnical performance. The experiment was conducted at the Federal Institute of Roraima,
Campus Amajari, State of Roraima, in the Aquaculture sector. The experimental design consisted of
a completely randomized design (DIC), with five treatments and four replications. Experimental
diets were composed of five levels of substitution of maize by bacaba residue (0, 3, 6, 9 and 12%).
The trial evaluation of zootechnical performance lasted 60 days. Tambaqui juveniles (n = 280), with
an average initial weight of 94.87 ± 23.70 g, were distributed in 20 fiberglass tanks (500 L), with
density of 14 fish / tank arranged in a system. Closed water recirculation system, with aeration and
biological filter. Following a 24-hour fasting period, they were given experimental diets three times
a day at 8:00, 11:30, and 4:00 pm until apparent satiety. Not observed the significant effect of
bacaba residue inclusion levels on the performance variables studied. The results showed that
bacaba residue can be used as a substitute for maize in all concentrations tested without impairing
the development of tambaqui juveniles. However, it is necessary to evaluate the inclusion of higher
levels of bacaba residue.
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1- INTRODUÇÃO
O setor aquícola brasileiro, nos últimos anos, apresentou crescimento superior a 20%,
colocando o país em lugar de destaque entre os maiores produtores de organismos aquáticos do
mundo. Esse crescimento só foi possível, graças o Brasil oferecer condições climáticas favoráveis,
longa faixa litorânea e uma extensa lâmina de água continental que são aptas para a produção de
pescados.
Outro fator que contribui para o desenvolvimento da aquicultura nacional é o elevado número
de espécies nativas de peixes que apresentam potencial para o cultivo e comercialização
(CAMPECHE et al., 2011). Dentre essas espécies, destaca-se a Colossoma macropomum,
popularmente conhecida como tambaqui, que é encontrada nas bacias hidrográficas Amazônica,
Prata e São Francisco. O C. macropomum, segundo dados do IBGE (2015), ele é a espécies, dentre
as espécies nativas, mais criadas no Brasil. O motivo para isso é que a carne dessa espécie apresenta
um sabor acentuado, sendo bem apreciada pelos consumidores.
No entanto, assim como nas criações em confinamento das demais espécies de peixes nativos,
a alimentação é algo que afeta negativamente os sistemas de produção dos tambaquis. Uma vez que,
a alimentação é um dos itens mais representativos nos custos totais da produção na piscicultura.
Segundo Chaga et al. (2007) em sistemas de produção de organismos aquáticos, os gastos com as
rações superam 50% a 70% dos recursos operacionais. Este alto custo com as rações vem limitado
muito o desenvolvimento da piscicultura por produtores de pequenas propriedades e das
comunidades indígenas.
Uma das formas para solucionar esse problema é a substituição dos ingredientes mais caros
das dietas de peixes, como o exemplo o milho, por alimentos alternativos provenientes de resíduos
das agroindústrias e/ou por alimentos de grande disponibilidade na região. Um dos alimentos que
pode ser utilizados na substituição do milho nas dietas do tambaqui, aqui no estado de Roraima, é o
resíduo da bacaba (Oenocarpus bacaba Mart.). A bacaba é uma palmeira apresenta potencial
econômico e valor nutricional, sua principal utilização é pela produção de vinho e na extração de
um óleo comestível. Para produzir esses produtos da bacaba geram um resíduo que simplesmente
são descartadas no meio, muitas vezes gerando impacto negativo ao ambiente. Uma das possíveis
formas de aproveitamento seria na alimentação dos peixes. Dessa forma, o objetivo com esta
pesquisa avaliar os efeitos da inclusão de teores crescentes de resíduo de bacaba, em substituição ao
milho, em dietas práticas sobre o desempenho zootécnico do tambaqui (Colossoma macropomum).
2- MATERIAL E MÉTODOS
As dietas experimentais (Tabela 01) foram compostas por cinco níveis de substituição do
milho por resíduo de bacaba (0, 3, 6, 9 e 12%). E foram formuladas de acordo com as exigências
nutricionais dos tambaquis. A elaboração e o processo de peletização das rações experimentais
foram realizados na IFRR/CAM. Após estes processos, as dietas foram acondicionadas em freezer a
-10°C até o início do experimento.
Ensaio do Desempenho Zootécnico
A avaliação do desempenho zootécnico teve duração de 60 dias. O planejamento
experimental consistiu em um delineamento inteiramente casualizado (DIC), com cinco tratamentos
e quatro repetições. As unidades experimentais corresponderam a 20 caixas de fibra de vidro (500
L), que foram dispostas em um sistema de recirculação fechado de água, com aeração e filtro
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biológico. Cada unidade recebeu, aleatoriamente, 14 juvenis de tambaqui. Os juvenis foram
aclimatados às condições laboratoriais e do manejo alimentar, sendo fornecida ração comercial
extrusada com 400 g Kg−1 de proteína bruta (PB), três vezes ao dia, às 8:00, 11:30 e 16:00 horas.
Após este período e um jejum de 24 horas, os peixes foram pesados e passaram a receber as dietas
experimentais, seguindo os mesmos horários de alimentação da fase anterior, durante 60 dias. Em
cada unidade experimental foi colocado um recipiente com tampa contendo ração previamente
pesada, com a finalidade de controle e determinação do consumo das dietas durante o período
experimental.
A qualidade da água foi monitorada periodicamente, sendo a temperatura, o oxigênio
dissolvido e o pH aferidos diariamente com o auxílio de um multiparâmetro digital (YSI Pro Plus).
As caixas foram sifonadas a cada dez dias e três vezes por semana foi feita a limpeza do filtro
biológico, para a retirada das partículas sólidas.
Ao final do período experimental, os peixes foram submetidos a um jejum de 24 horas,
sendo contabilizados a quantidade de peixes e o peso individual em cada unidade experimental.
Estes dados, somados ao consumo, foram usados para calcular os seguintes parâmetros de
desempenho produtivo:
Ganho de peso (GP) (g) = (Peso corporal final-peso corporal inicial);
Consumo médio de ração (CMR) (g) = (Consumo total/n° peixes);
Conversão alimentar aparente (CA) = (Consumo da ração fornecida/ganho de peso);
Sobrevivência (SOB) = [(número de peixes ao final do experimento/ número de peixes no
início do experimento) x 100].
Tabela 01. Composição das dietas experimentais para juvenis de tambaqui.
Níveis de inclusão de resíduo de bacaba (%)
Ingredientes

0

3

6

9

12

Farelo de soja (g)

2750

2750

2750

2750

2750

Farinha de carne e ossos (g)

1000

1000

1000

1000

1000

Farelo de milho (g)

1200

1050

900

750

600

Resíduo de bacaba (g)

-

150

300

450

600

Mistura Mineral (g)

50

50

50

50

50

Análise estatística
Os dados foram submetidos a análise de variância, e quando detectadas diferenças
significativas entre as variáveis, foram determinados os modelos de regressão mais apropriados para
as variáveis. Sendo utilizado o programa estatístico R Core (2011), com a significância a 5%.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante a condução da fase experimental, os parâmetros de qualidade de água, que foram
monitorados, apresentaram as seguintes médias: 27,35 ± 0,90 °C para temperatura, 4,70 ± 0,65
mg L-1 para oxigênio dissolvido e 6.39± 0,26 para pH. As espécies tropicais apresentam as
melhores taxas de crescimento e produção quando a temperatura da água está no intervalo de 25 a
30°C, o oxigênio dissolvido acima de 4 mg L-1 e o pH entre 6,5 a 9,0 (BOYD e CRAIG, 1998). Ao
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longo do estudo, a temperatura da água, o oxigênio dissolvido e o pH permaneceram dentro dos
limites recomendados.
O aumento no teor de resíduo de bacaba na dieta dos juvenis de tambaqui não resultou em
alterações significativas para o ganho de peso médio (GPM), consumo médio de ração (CMR) e
conversão alimentar aparente (CA) dos peixes (p >0,01), tabela 02.
Tabela 02. Valores de ganho de peso médio (GPM, consumo médio de ração (CMR) e
conversão alimentar aparente (CA) de juvenis de tambaqui (Colossoma macropomum) alimentados
com diferentes níveis de inclusão de resíduo de bacaba.
Níveis de inclusão de resíduo de bacaba (%)
C.V.*

P

Variáveis

0

3

6

9

12

GPM

49,92

47,16

61,09

87,96

61,18

36,84 NS**

CMR

49,09

46,37

60,07

86,50

60,16

36,84 NS**

CA

0,98

0,98

0,98

0,98

0,98

-

-

*Coeficiente de variação; ** Não significativo a 5%.
De acordo com Moreira e Pozza (2014), o ganho de peso médio ou crescimento do animal
ocorre quando sua síntese proteica (anabolismo) é maior que a sua degradação celular
(catabolismo). Dessa forma, o resultado sugere que os níveis do resíduo de bacaba utilizados na
dieta dos tambaquis, não proporcionou aos juvenis um aumento na síntese proteica, ou seja, a
elevação da relação entre os processos anabólicos e catabólicos do metabolismo dos aminoácidos da
dieta, o que resultaria no aumento do crescimento, e consequentemente, no ganho de peso do
jundiara.
De acordo com a NRC (1993), a ingestão de alimento é influenciada por fatores não só
ligados ao próprio animal (demanda energética, estado fisiológico e capacidade física do sistema
digestivo), como também pela composição, quantidade e qualidade da dieta oferecida. Em
condições normais da qualidade da água e dieta, os peixes aumentam o consumo conforme diminui
a relação entre energia e proteína da alimentação, pois eles alimentam-se para satisfazer suas
necessidades de energia (SAMPAIO et al., 2000). Embora não haja na literatura científica que
avaliem os efeitos do consumo total e diário do resíduo de bacaba por peixes e outros animais,
alguns trabalhos com outros frutos de palmeiras têm demonstrado que o seu uso é viável para a
alimentação animal, devido à manutenção do desempenho produtivo. Um exemplo disso é o estudo
de Lopes et al, (2010), não observaram influência (p>0,05) no consumo total com a elevação da
inclusão do farelo de babaçu (0, 3, 6, e 12%) nas dietas.
A conversão alimentar aparente (CA) foi outra variável que também não mostrou
correlação com aumento do resíduo da bacaba das dietas. Em todos os tratamentos, o valor para CA
foi entorno de 0,98. Segundo Bicudo et al. (2012), a taxa de conversão alimentar de até 2 pode ser
considerada adequada para peixes cultivados. Logo, os valores de CA encontrados nesse estudo
podem ser considerados como eficientes. Esse resultado sugere que a quantidade de energia de
origem não-proteica disponível na dieta estava adequada o suficiente para que fosse atendida à
necessidade energética dos juvenis, e a proteína dietética foi usada para atender a necessidade de
crescimento. Esses valores, como aos encontrados neste estudo, estão dentro da faixa que Bicudo et
al. (2012) classificaram como eficientes.
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4- CONCLUSÃO
O resíduo de bacaba pode ser utilizado em substituição ao milho em todas as concentrações
testadas sem prejuízo ao desenvolvimento de juvenis de tambaqui. No entanto, sugere-se que haja
mais pesquisas cientificas, a fim de avaliar a inclusão de níveis mais elevados do resíduo de bacaba,
assim, como parâmetros metabólicos e bioquímicos.
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RESUMO: O reservatório do lago de Tucuruí apresenta um alto índice de riqueza e
diversidade de espécies presentes na região. O presente trabalho tem como objetivo avaliar a
ecologia da ictiofauna do lago da hidrelétrica de Tucuruí. As coletas foram realizadas
bimestralmente com início em dezembro de 2017 e término em outubro de 2018, totalizando 6
coletas. Durante o período de estudo foram analisados um total de 318 indivíduos, sendo 5 ordens,
18 famílias e 43 espécies. As ordens encontradas entre as espécies foram Characiformes (47%),
Siluriformes (29%), Clupeiformes (12%), Osteoglossiformes (6%) e Perciformes (6%). O total de
famílias encontradas foram 17, sendo Characidae, Loricariidae, Cichlidae e Engraulidae as mais
abundantes, respectivamente. A família Characidae contribuiu com 10 espécies, Serrasalmidae (8),
Loricariidae (6) e Cichlidae com (4) espécies. A diversidade de espécies do reservatório foi
classificada como média, pois apresentou um índice de 2,94. Por outro lado, os indivíduos
apresentaram-se bem distribuídos entre as diferentes espécies, com um índice de 1,3. A maioria das
espécies da ictiofauna capturada foi classificada como rara, com exceção de duas espécies
Acestrorhynchus microlepis (16,98%) e Boulengerella cuvieri (12,26%) que foram pouco
abundantes quando comparadas com as demais. Quanto à biomassa, as espécies que apresentaram
valores significativos foram Acestrorhynchus microlepis (54 e 207 g), Boulengerella cuvieri (218 e
1822 g) e Pygocentrus nattereri (89 e 570 g). Com isso, este estudo é de valiosa contribuição para o
conhecimento das espécies do lago, mostrando que a ictiofauna do lago de Tucuruí é composta por
indivíduos jovens e adultos e que a região possui uma alta diversidade e riqueza de espécies de
peixes.

Palavras-chave: diversidade, ecologia, riqueza.
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RESUMO: O presente estudo objetivou descrever a composição da comunidade de
crustáceos decápodes presentes na zona portuária de Santarém, Oeste do Pará. O trabalho foi
conduzido na Área de Influencia Direta (AID) do Porto de Santarém, localizado no Rio Tapajós,
próximo à confluência com o Rio Amazonas. A AID corresponde à área diretamente afetada pelas
fases de planejamento, implantação e operação do porto e inclui a área urbanizada de Santarém e
uma faixa de 500 metros de largura no Rio Tapajós, onde há movimentação das embarcações e
navios que operam no porto. Os espécimes foram capturados em quatro estações de amostragem, no
período compreendido entre fevereiro de 2016 e janeiro de 2017, totalizando 12 coletas e 48
amostras. Cada estação foi georreferenciada com auxílio de um GPS (GARMIM 72H) e foi
representada por um transecto possuindo 180 m2 de área total (3mx60m). As amostragens foram
realizadas abrangendo todo o ciclo hidrológico da região da seguinte forma: 1) Utilização de arte de
pesca – matapi: essa arte de pesca foi confeccionada com talas de palmeira e traçado de cipó. Em
cada campanha de coleta foram utilizados 2 matapis por estação. Os matapis foram fixados na
subsuperfície da água, sob raízes e tronco de árvores. Utilizaram-se pedaços de peixe e farelo de
arroz como iscas. 2) busca ativa – esta etapa da coleta foi realizada com o auxílio de puçás e
peneiras. Para padronizar o esforço amostral, foi estabelecido um período de coleta de uma hora/por
transecto, sendo realizada por dois coletores. Os espécimes coletados foram conduzidos ao
Laboratório de Recursos Aquáticos da UFOPA, em fracos etiquetados contendo água. No
laboratório, os organismos foram imersos em um recipiente contendo água e gelo e em seguida
acondicionados em frascos de vidro etiquetados contendo álcool 70%. Os animais foram
identificados com auxílio de um estereomicroscópio binocular seguindo literaturas especializadas
(Kensley & Walker, 1982; Magalhaes & Turkay, 1996a; Magalhaes & Turkay, 1996b e Melo,
2003). Os indivíduos machos foram identificados ao menor nível taxonômico, enquanto as fêmeas
até o nível de família. Foram coletados um total de 1371 indivíduos, distribuídos em 3 famílias, 4
gêneros e 6 espécies. A família Trichodactylidae apresentou maior riqueza (3 espécies) seguida
pelas famílias Palaemonidae (2 espécies) e Sergestidae (1 espécie). A espécie Macrobrachium
amazonicum, Heller, 1862 apresentou maior abundância com 570 indivíduos registrados (41,58%
do total) seguida pela espécie Acetes sp., Omori, 1975/Hansen, 1919 com 443 organismos
(32,31%). As outras espécies registradas foram: Sylviocarcinus pictus, H. Milne Edwards, 1853
(13,35%), Macrobrachium sp. (1,97%); Sylviocarcinus devillei, H. Milne-Eduards, 1853 (0,95%) e
Zilchiopsis oronensis, Pretzmann, 1968 (0,15%). Foi registrado ainda um total de 133 indivíduos
fêmea da família Trichodactylidae (9,70% do total). A baixa riqueza de espécies na AID do Porto
de Santarém pode ser explicada pela grande quantidade de atividades antrópicas neste ambiente,
bem como devido à baixa produtividade e riqueza de espécies típicas de rios de águas claras. A
espécie Macrobrachium sp, carece de estudos moleculares pois, pode tratar-se de uma nova espécie.
Palavras-chave: Tapajós, Mapati, Macrobrachium, Trichodactylidae.
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Resumo: As ações antrópicas que contribuem com o impacto ambiental nos ecossistemas
aquáticos podem também causar impactos na economia da região. Em ambientes aquáticos
ricos em nutrientes a baronesa pode dobrar sua biomassa inicial em uma semana. O objetivo
deste trabalho foi registrar o impacto das macrófitas aquáticas na economia do Polo SBSF. Para
isto foi realizado um trabalho de campo e um levantamento bibliográfico no Polo. Os resultados da
pesquisa mostram que a resposta do ecossistema aquático com a alta produção de baronesa
causou impacto econômico no Polo SBSF, com o fechamento de quatro tilapiculturas no município
de Glória, além da diminuição do turismo, devido ao uso restrito do balneário durante e
consequente redução da movimentação financeira nos restaurantes. No município de Paulo
Afonso, o balneário da prainha foi tomado pelas macrófitas aquáticas, sem condições de banho e
lazer. Todos os restaurantes ficaram sem movimento e fecharam durante este período. Existem
registros que datam de 1992 referentes a danos econômicos causados à CHESF, que deixou de
gerar energia elétrica devido à acumulação de macrófitas nas grades de contenção das turbinas e,
consequentemente, também deixou de arrecadar US$ 1.153.580,00 pelas 248,2 horas com as
turbinas paradas. Portanto, o Polo SBSF foi afetado em sua economia tanto na comercialização
dos peixes nos restaurantes, que ficaram fechados por quase seis meses, como também pelo
aumento no custo da produção para a realização do manejo com as macrófitas aquáticas, e ainda
pelo fechamento de algumas tilapiculturas.
Palavras-chave: Aquicultura; baronesa; reservatórios hidrelétricos.

Introdução
No Brasil o saneamento básico é de má qualidade e muitas vezes inexistente, fato esse que
compromete severamente o ambiente aquático e

causa impactos na economia da região

diminuindo a capacidade de suporte na produção de peixes, segundo Pascoaloto (2012) a
qualidade da água dos rios, lagos, igarapés, mares, geralmente são provenientes da urbanização,
descartes de resíduos como lixo, esgotos domésticos e sanitários e resíduos industriais, mas pode
também ser dos projetos agropecuários que contribuem com aporte de resido nos mananciais
aquáticos. A macrófita aquática, Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, 1883, da família
Pontederiaceae, conhecida popularmente por baronesa, rainha-dos-lagos entre outros, juntamente
com a Egeria densa (Elodea) e a Typha domingensis (Taboa) são as macrófitas que causam
maior impacto visual nos lagos da região do Submédio São Francisco. A baronesa vem sendo
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alvo de pesquisas devido a sua capacidade de retenção de nutrientes em lagos enriquecidos com
efluentes de origem antrópica, situação que propicia a proliferação das macrófitas (MORAES,
1999). Estudos já foram desenvolvidos com a utilização de E. crassipes na fitorremediação de
ambientes aquáticos eutrofizados (PALMAS-SILVA et al., 2012) e em sistema de tratamento de
efluente de piscicultura (GENTELINI et al., 2008), entre outras pesquisas. Confirmando
(RODELLA et al. 2006), o qual afirma que as macrófitas são de grande importância no equilíbrio e
na manutenção dos ecossistemas aquáticos.
Objetivo

O objetivo deste trabalho foi registrar, de forma pontual, o impacto das macrófitas aquáticas na
economia do Polo de Piscicultura do Submédio e Baixo São Francisco (Polo SBSF) durante o
maior deslocamento e acumulação de Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, 1883 visualizado nos
reservatórios hidrelétricos do rio São Francisco.

Metodologia

O trabalho aconteceu por meio da observação direta, segundo Lakatos e Marconi (1992), com a
transcrição dos impactos econômicos decorrentes da acumulação de macrófitas aquáticas em
lugares de importância econômica no Polo SBSF, com registros fotográficos e gravações de
vídeos e também da pesquisa documental, fazendo uso de jornais, revistas, relatórios,
documentos oficiais e de publicações científicas, embasados no que foi descrito por Matos e
Vieira (2001). O dano econômico decorrente da biomassa de E. crassipes, acumulada em locais
de importância econômica foi registrado com a observação do tempo em que os
empreendimentos empresariais permaneceram fechados ou com pouco movimento ou com
diminuição da produção.

Resultados e Discussão

A resposta do ecossistema aquático com a alta produção de baronesa causou grande impacto
econômico no Polo SBSF, principalmente na margem baiana do rio São Francisco, com o
fechamento de quatro tilapiculturas no município de Glória - BA, além da diminuição do turismo no
mesmo município, devido ao uso restrito do balneário durante um período de quase seis meses e
consequente redução da movimentação financeira nos restaurantes. No município de Paulo
Afonso – BA, também foram quase seis meses com o balneário da prainha, o maior do Polo
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SBSF, tomado pelas macrófitas aquáticas, sem condições de banho e lazer, todos os restaurantes
ficaram sem movimento e fecharam durante este período (Figura 1). Polo SBSF.
Portanto, o Polo SBSF foi afetado em sua economia tanto na comercialização dos peixes nos
restaurantes, que ficaram fechados por quase seis meses, como também pelo aumento no custo
da produção para a realização do manejo com as macrófitas aquáticas, e ainda pelo fechamento
de algumas tilapiculturas.

Figura 1: Fotos de Mário Roberto (2018) mostrando os impactos econômicos causados
pelas macrófitas aquáticas na navegabilidade no rio São Francisco e pisciculturas e
balneários tomados por Eichhornia crassipes.

Fonte: Mário Roberto (2018)
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RESUMO O presente estudo avaliou os impactos da piscicultura em tanques-rede sobre a
qualidade da água e sobre a ictiofauna do Reservatório da Usina Hidrelétrica (UHE) de Balbina, no
município de Presidente Figueiredo, Amazonas. Foram avaliados os parâmetros físico-químicos da
água (temperatura, oxigênio dissolvido, pH, condutividade elétrica, carbônico orgânico dissolvido,
fósforo total e nitrogênio total), além da profundidade, transparência da água e estrutura das
assembleias de peixes, durante os meses de fevereiro, abril e maio de 2013, em um sitio controle e
outro onde estavam instalados 8 tanques-redes de 10 m3 com tambaquis (Colossoma macropomum),
com densidade de estocagem de 50 peixes/m3. Os resultados mostraram que não houve influência
da piscicultura em tanques-rede sobre a qualidade de água. Contudo, houve uma maior riqueza e
composição das assembleias de peixes no sitio dos tanques-rede quando comparado ao sitio
controle. Nós concluímos que, a prática de piscicultura em tanques-rede, em baixa escala, no lago
de Balbina, não apresentou aumentos significativos das variáveis indicadoras de eutrofização,
contudo, essa prática pode interferir na estrutura populacional das espécies de peixes residentes.
Palavras-chave: Criação de peixes, parâmetros físico-químicos, espécies nativas, monitoramento,
sustentabilidade.

ABSTRAT: The present study evaluated the impacts of fish-farming in cages on water quality and
on the ichthyofauna of the hydroelectric reservoir of Balbina, in the municipality of Presidente
Figueiredo, Amazonas State. The physical-chemical parameters of the water characteristics
(temperature, dissolved oxygen, pH, electrical conductivity, dissolved organic carbon, total
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phosphorus and total nitrogen), besides of the depth and transparency of the water, and assemblages
fish structure were evaluated, during the months of february, april and may of 2013, in a control site
and in another where 8 cages of 10 m3 installed with tambaquis (Colossoma macropomum), with 50
fish/m3 density. The results show that no had influence of fish-farming on water quality. However,
had on major richness and ichthyofauna composition in cages site when compared to the control
site. We concluded that, the practice of fish-farming in small scale on Balbina Lake, not show
significant increases in eutrophication indicator variables, however, this practice may interfere in
the population structure of resident fish species
Key words: Fish Farm, Physical-chemical parameters, Native species, Monitoring, Sustainability.
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1- INTRODUÇÃO
A Bacia Amazônica ocupa uma área de 6,8 milhões de km2 e aproximadamente 70% dessa
extensão esta em território brasileiro, formando a maior rede hidrográfica do planeta (GOULDING
et al. 2003). Esse amplo e complexo sistema aquático proporciona ao ser humano o uso desse
recurso natural de várias formas e fins, como o uso para o abastecimento de áreas urbanas e rurais,
regularização de cursos, irrigação e outras atividades; todavia, uma das principais utilidade dos
grandes cursos d’agua atualmente é a geração de energia elétrica para o abastecimento da indústria
e dos grandes centros urbanos (IBGE, 2017).
A utilização dos cursos de rios com a construção de barragens, proporciona a formação de
grandes lagos artificiais, que por sua vez, produzem diferentes impactos nos ambientes aquáticos e
terrestres (áreas adjacentes), principlamente com a alteração na mudança dos padrões físicosquímicos da água (TUNDISI, 2007; FEARNSIDE, 2012), dentre outros impactos relacionados,
estão a remoção de comunidades humanas das áreas a serem inundadas (WINEMILLER et al.
2015), assim como a perda da biodiversidade em toda a área alagada pelo represamento
(GREENPEACE, 2012; WINEMILLER et al. 2015) que se agrava com os gases de efeito estufa
que são produzidos e emitidos em larga escala por períodos prolongados (FEARNSIDE, 2012).
Após o fechamento das represas há grandes modificações ambientais que são sentidas por
diversos organismos residentes, principalmente os pequenos invertebrados e peixes
(WINEMILLER et al. 2015). As primeiras alterações ocorrem no regime hidrológico nas regiões a
montante e a jusante da barragem, que por sua vez, alteram o ciclo de vida das espécies de peixes,
seus habitats, período de crescimento e reprodutivo, modificando toda a cadeia alimentar,
favorecendo algumas espécies e prejudicando outras (GREENPEACE, 2012; WINEMILLER et al.
2015), além disso, a vegetação adjacente (inundada) fica submersa ocasionando na morte de
grandes áreas de florestas (FEARNSIDE, 2012). Essa fase é uma das mais críticas, pois, a matéria
orgânica em decomposição, eutrofiza a área alagada, que contribui com a produção de algas e
macrófitas, ocasionado na maioria das vezes o ambiente aquático ao estado de anóxia (ESTEVES,
1998; TUNDISI, 2007; Fearnside, 2012).
Contrário ao cenário de degradação ambiental, as áreas inundadas pelas águas represadas,
formam grandes extensões de lâmina d’água que podem ser utilizadas na atividade de piscicultura,
sobretudo com o emprego de tanques-rede. Esta atividade esta em expansão em todo o mundo
(SAMPAIO et al., 2013). No Brasil, a produção de pescado anualmente é de aproximadamente 1
milhão de toneladas, sendo a atividade aquícola responsável por mais de 1/3 deste total (MPA,
2010; MALLASEN et al., 2012). A expansão da piscicultura se deve principalmente pela
diminuição dos estoques pesqueiros naturais, em todo mundo, o que tem incentivado o uso dessa
prática de produção como alternativa viável para suprir a procura de proteína animal (MPA, 2010),
ao mesmo tempo, contribue com a preservação dos estoques de peixes em seus habitats naturais
(CARVALHO & RAMOS, 2010; BRABO et al., 2014).
A criação de peixes em tanques-rede é uma modalidade de criação intensiva, que utiliza
elevada densidade de estocagem e, por isso, exige constante renovação de água para a dispersão dos
resíduos metabólicos dos peixes no ambiente (COLT & MONTGOMERY, 1991; ONO &
KUBITZA, 2003), que por sua vez, aumentam, sobretudo, as concentrações de nitrogênio e fósforo
na água (GUO E LI, 2003; GUARINO et al., 2005; GUO et al., 2009) promovendo muitas vezes a
eutrofização ambiental, o que pode inviabilizar a prática da piscicultura nesses locais. No entanto,
os impactos ambientais relacionados com a atividade piscicula intensiva sobre o ecossistema
aquático de áreas represadas, e da ictiofauna residente, ainda não foram totalmente elucidados
(AGOSTINHO et al., 2007; CARVALHO & RAMOS, 2010; RAMOS & ZANATA, 2010).
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No entanto, alguns estudos realizados nas bacias do médio rio Tietê e alto rio Paranapanema
demonstraram que a piscicultura em tanques-rede tem afetado em diferentes formas a ictiofauna
residente (CARVALHO, 2006; CARVALHO et al., 2008) onde apresentaram maior diversidade de
espécies no entorno das estruturas de criação (PAES, 2006), alterando principalmente as
modificações no hábito alimentar e nas variáveis de crescimento (peso e comprimento) das
assembleias de peixes existentes na região do estudo (RAMOS et al., 2008), visto que,
aproximadamente 30% da ração empregada nesses sistema de criação não são aproveitadas pelos
peixes cultivados (BEVERIDGE, 2004), o que pode contribuir, também, no processo de
eutrofização ambiental (BUENO et al., 2011).
Na bacia Amazônica, a produção de peixes em tanques-rede vem crescendo
consideravelmente nos últimos anos, particularmente nos estados do Amazonas, Rondônia e Pará
(ONO, 2005). Estudos mostram que este sistema de cultivo pode ser mais viável que os sistemas
tradicionais (viveiros e barragens) considerando os aspectos econômico, técnico e social (ONO et
al., 2003), apresentando vantagens no uso de tanques-rede para a criação de peixas na região
Amazônica, por não promover desmatamento de novas áreas; aproveitar o transporte fluvial; não
depender de energia elétrica, e agregar a produção de vários empreendimentos, além de apresentar a
possibilidade de receitas econômicas para as populações locais (BRABO et al., 2014).
No entanto, mesmo com abundância de recursos hídricos propícios para a criação de peixes
na região Amazônica (ONO, 2005), o principal problema para a implantação desse sistema de
produção na região é a ausência de estudos sobre os impactos causados por estes empreendimentos,
sobre o ambiente aquático e sua ictiofauna residente. Visando compreender essa problemática sobre
esse sistema de produção, o presente estudo teve como objetivo principal, analisar se o emprego dos
tanques-rede nas áreas de represa de uma hidrelétrica na Amazônia influenciam a qualidade da água
e as assembleias de peixes local.
2- MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
O estudo foi desenvolvido no reservatório da Hidrelétrica de Balbina, que possui uma área
de 2.360 km2 (FEARNSIDE, 1990), está situado no rio Uatumã, município de Presidente
Figueiredo, no estado do Amazonas, a cerca de 180 km da capital do estado, Manaus. Para o estudo
foram selecionadas duas áreas (sitio 1 e 2), separados entre si por cerca de 3,6 km, ambas
morfologicamente semelhantes na composição da paisagem. O sitio 1 situado na margem esquerda
do reservatório nas coordenadas 01°54’54,6”S e 59°27’68,8"W, onde foram instalados os tanquesrede. O sitio 2, localizado na margem direita do lago nas coordenadas 01°54’37,8"S e 059°
29’32,2"W, sem interferência da piscicultura, denominado sitio controle (Figura 1).

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

5

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

Venezuela
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Figura 1. Mapa da porção norte do Brasil, com destaque para o lago da hidrelétrica de Balbina, e
os respectivos sitios de amostragem, onde o círculo vermelho representa o local da instalação dos
tanques-rede, e o amarelo, o local controle.
Monitoramento da criação nos tanques-rede
Para investigar os impactos da piscicultura dos tanques-rede sobre a qualidade da água da
área do reservatório, onde foi implantado os tanques, levantamentos de parâmetros físico-químicas
da água foram realizados durante o período do estudo. Foram utilizados 8 tanques-rede de 10m3
(2,5x2,5x1,6m) organizados em duas fileiras, demandando uma área de aproximadamente 0,25 ha
de lâmina d’água. A densidade de estocagem de peixes utilizada em cada tanque-rede foi de 50
indivíduos/m3, totalizando 4.000 peixes nos 8 tanques-rede. A espécies utilizada no cultivo foi
Colossoma macropomum (tambaqui), com peso inicial médio de 176g (cada). Os peixes foram
alimentados durante todo o estudo com o uso de ração peletizada, com 36% de proteína bruta,
inicialmente fornecidas o equivalente a 5% da biomassa total (BT), e posteriormente reduzida a 3%
de BT. Durante a pesquisa (fevereiro, abril e maio de 2013) foram fornecidos um total de 4.288 kg
de ração para a alimentação dos peixes confinados nos tanques-rede.
Análises das variáveis físico-químicas da água e parâmetros ambientais
Antes de cada coleta da ictiofauna, foram realizadas medidas de parâmetros físico-químicos
da água em três pontos equidistantes em cada sitio amostral, com amostras na superfície da água
(20 cm da coluna d´água) e no fundo (50 cm próximo ao fundo). No sitio 1 (tanques-rede), as
análises foram realizadas nas duas extremidades dos tanques e na parte central. Já no sitio 02
(controle) foram analisados três pontos equidistantes, com a mesma metodologia empregada no
sitio 1. Foram analisados ainda a profundidade e a transparência média da água em cada ponto de
coleta, utilizando-se uma corda métrica com peso em sua extremidade e um disco de Secchi com
diâmetro de 20 cm e régua graduada, respectivamente.
As variáveis físico-químicas da água medidas foram a temperatura e oxigênio dissolvido
(com auxílio de um oxímetro portátil YSI, Inc), condutividade elétrica e pH (com um instrumento
portátil -Orion Inc., 3-Star), amostras de água para análises do Carbono Orgânico Dissolvido
(COD), as quais foram armazenadas em garrafas de vidro de 20 ml pré-combustadas (4500C) com
tampa de teflon, para posterior análise em laboratório com o auxílio de um Analisador de Carbono
TOC (Shimadzu, Inc). Amostras de água também foram analisadas para a verificação dos níveis de
Fósforo total e Nitrogênio total, estas armazenadas em garrafas de polipropileno de 30 ml, até a
análise em laboratório, determinadas seguindo o Manual Micronal (Golterman, 1970), utilizando
um espectrofotômetro UV/Vível (Shimadzu, Inc.).
Coleta da Ictiofauna
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Em cada sitio, foram realizadas três coletas de peixes, ao longo do período amostral,
(fevereiro, abril e maio de 2013), onde foi utilizado uma bateria de rede de espera (malhadeiras)
composta por 8 redes medinado 10 metros de comprimento e malhas variando de 20 a 90 mm entre
nós opostos. As pescarias foram realizadas nos horários de 04:00 às 08:00hs e das 16:00 às 20:00hs,
por serem os melhores horários para a representatividade da ictiofauna dos períodos diurno e
noturno, em conformidade com estudos que demonstraram tais relação (Barthem, 1987; Correa,
2005; Costa & Freitas, 2010). Os espécimens coletados foram identificados em campo com auxílio
de chaves dicotônicas, e os exemplares que apresentaram dificuldades na identificação foram
conservados em solução de formol (10%) e identificados no laboratório da UFAM e INPA.
Concomitante as pescarias foram mensurados os velores de comprimento padrão (cm) e o peso total
(gramas) de cada indivíduo capturado.
Análise estatística dos dados
Para verificar as diferenças dos parâmetros físico-químicos da água entre os sitios, períodos
de coletas e profundidades foram realizados Análises de Variância (ANOVA), teste T, regressões
lineares e análises estatísticas multivariada (Escalonamento Multidimensional Não MétricoNMDS).
Foi utilizado uma Análise de Componentes Principais (PCA) de forma a ordenar os sitios de
coleta, em função dos fatores que caracterizam a qualidade da água, com o intuito de verificar quais
variáveis limnológicas poderiam estar influenciando na qualidade da água e na ictiofauna. Para
facilitar a compreensão, o gráfico de ordenações foi separado em dois diagramas, um com a
ordenação das variáveis ambientais e físico químicas da água, e outro com a dos sitios (controle e
tanques-rede). Ainda como análise exploratória, para verificar as relações entre a composição de
espécies de peixes (representada pelos eixos do NMDS) com as características físico-químicas da
água (representadas pelos eixos da PCA), foram feitas regressões lineares utilizando os escores dos
eixos 1 e 2 (NMDS x PCA).
Para as assembleias de peixes foram analisados os descritores ecológicos usando medidas de
abundância absoluta (N), riqueza de espécies (S), índice de diversidade de Shannon-wiener (H’)
(KREBS, 1989) e dominância (d) (BERGER & PARKER, 1970). Para complementar a
interpretação do índice de Shannon-weaner, foi calculado o índice de equitabilidade (J’) (KREBS,
1989). A riqueza potencial de espécies foi estimada pelo índice Jackknife (MAGURRAN, 1988)
considerando os índices de 1ª e 2ª ordem. A frequência de ocorrência de cada espécie foi calculada
pela porcentagem em que a espécie ocorreu durante o período amostral. Uma lista de espécies foi
organizada em forma de tabela, para apresentar os resultados e seus índices ecológicos.
Para avaliar as relações entre as assembléias de peixes nos diferentes sitios, foi empregado o
método de Escalonamento Multidimensional Não Métrico (NMDS), com o uso de um índice de
Similaridade (presença-ausência de espécies entre dois ambientes), calculado a partir do índice de
Jaccard. Os valores deste índice variam entre 0 (equivalente a dissimilar) e 1 (similaridade
completa) (KREBS, 1989), representado na seguinte equação: J =a/a+b+c; Onde: J = Similaridade
de Jaccard; a = número de espécies comuns entre os locais 1 e 2; b = número de espécies presentes
no local 1 e ausentes no local 2; c = número de espécies presentes no local 2 e ausentes no local 1.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Parâmetros de qualidade da água
Os parâmetros físico-químicos da água medidos na superfície (temperatura, pH,
condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, fósforo total, nitrogênio total e Carbono Orgânico
Dissolvido (COD) não apresentaram diferenças significativas, entre os sítios de amostragens,
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durante o período de estudo (Tabela 1). Por outro lado, os mesmos parâmetros físico-químicos
avaliados entre a superfície e o fundo mostram diferenças significativas, somente para os valores de
temperatura e oxigênio dissolvido, sendo que ambos apresentaram os maiores valores na superfície
(Tabela 1).
A profundidade encontrada nos dois sítios, variou de 12,0 m em fevereiro, a 15,0 m em
maio, com média 13,5 m (± 1,5). No entanto, não foram observadas diferenças significativas
(p<0,4911) entre os valores de profundidade entre os sítios amostrados. Houve diferenças
significativas para a transparência da água (p<0,008), que foi maior no sitio de tanques-rede 3,17 m
(± 0,15), quando comparado ao sitio controle, com média de 2,49 m (± 0,10).
Tabela 1. Valores médios dos parâmetros físico-químicos da água entre os sitios tanques-rede e
controle utilizando o teste –T, durante o período amostral.
Parâmetros

Tanquesrede

Tanquesrede Fundo

p

Controle
Superfície

Controle
Fundo

p

Superfície
pH

6,10

6,02

0,520

5,92

6,00

0,540

O2 (mg/l)

5,55

4,50

0,005

5,75

4,26

0,004

Condutividade (µS)

8,73

9,71

0,066

9,06

9,33

0,130

Temp.(ºC)

30,11

29,46

0,012

30,5

29,4

0,010

NT(mg/l)

0.49

0,54

0,505

0,40

0,49

0,480

FT(mg/l)

0.012

0,017

0,195

0,010

0,011

0,180

COD(mg/l)

1,84

1,56

0,630

1,94

1,45

0,620

A análise de componentes principais (PCA) empregada para caracterizar os sítios de
amostragens através dos parâmetros de qualidade da água, revelou que, os eixos 1 (PCA1) e 2
(PCA2) explicaram 78,3% da variância do conjunto de dados das variáveis analisadas.
As amostras realizadas nos dois sítios, durante as três coletas no período amostral
encontram-se dispersas no espaço bidimensional do diagrama da PCA (Figura 2A). Os resultados
demonstram que os sítios (tanques-rede e controle) agruparam-se ao longo do período amostral,
revelando que não existiram grandes diferenças dos parâmetros físico-químicos da água entre os
dois sítios, embora, algumas variáveis tenham apresentado mudanças ao longo do período, essa
mudanças foram semelhantemente em ambos os sítios (Figura 2B).
As amostras realizadas no período de fevereiro, destacam-se pela maior influência da
condutividade elétrica e fósforo total (mg/L) sendo essas variáveis as de maiores correlações com
este período, em ambos os sítios, que variaram inversamente aos valores de temperatura da água
(TºC) e oxigênio dissolvido (mg/L) (Figura 2B).
No período de abril, a temperatura (TºC), o pH e o Nitrogênio total (mg/L) tiveram seus
valores mais elevados, em ambos os sítios. Já as amostras realizadas no período de maio destacamse pela maior influência da profundidade, oxigênio dissolvido e Carbono Orgânico Dissolvido
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(COD), sendo essas variáveis, as de maior correlação com este período, que variaram inversamente
aos valores de transparência da água (DS). Observou- se que, durante o mês de maio, os três
parâmetros apresentaram os maiores valores obtidos para todo o período amostral. Também em
maio, foram observados os menores valores de transparência da água, o que contribuiu para o
isolamento desse período no espaço bidimensional (Figura 2B). Em geral, ao avaliar o agrupamento
dos locais estudados para os sítios 1 e 2, observou-se que a segregação por período de coleta
(fevereiro, abril e maio), indicam que os fatores hidrogeoquímicos do lago variam ao longo do
período temporal amostrado (Figura 2B).

(C)s

(C)s
(C)s
MA(T)s

Figura 2. Diagrama da PCA, mostrando as projeções das variáveis físicas e físico-químicas
da água (A) e as ordenações dos Sítios de coletas, tanques-rede (T) e controle (C) ao longo do
período de estudo (B).
As linhas do diagrama (A) representam os autovetores: O2=Oxigênio dissolvido (mg/l),
TEM= Temperatura da água (oC), pH= Potencial Hidrogeniônico, CON= Condutividade elétrica
(µS), COD=Carbono Orgânico Dissolvido (mg/L),NT= Nitrogênio total mg/L), FT= Fósforo total
(mg/L), PRO= Profundidade (m) e DS=Transparência da água. No diagrama (B) representam os
Sítios de coleta, FV= Fevereiro, AB=Abril e MA=Maio.
Caracterização da ictiofauna nos ambientes estudados
As amostras da ictiofauna revelaram 18 espécies capturadas, pertencentes a 3 ordens e 8
famílias, resultando em um total de 347 indivíduos capturados em ambos os sitios. Os
Characiformes constituíram o grupo de maior riqueza, com 9 espécies (50,0%), seguidos de
Perciformes (5 spp.; 27,8%) e Siluriformes (4 spp.; 22,2%) (Tabela 2). Characiformes também
constituíram o grupo de maior abundância (n= 268), seguidos por Perciformes (n = 48). Já os
Siluriformes apresentaram número reduzido de indivíduos (Tabela 2).
A riqueza de espécies e o número de indivíduos variou entre os sitios de coleta. No sitio
tanques-rede foram capturados 262 (75,5%) exemplares de 14 espécies, sendo as mais abundantes
Bryconops alburnoides (33,2% dos indivíduos), Agoniates halecinus (22,5%) e Metynnis argenteus
(9,2%). Já no sitio controle, foram capturados 85 (24,5%) exemplares de 11 espécies, sendo
Agoniates halecinus (29,4% dos indivíduos), Serrasalmus rhombeus (24,7%) e Plagioscion
squamosissimus (20,0%) os mais abundantes. Apenas 7 das 18 espécies foram comuns em ambos
os sítios (Tabela 2).
Observou-se que Bryconops alburnoides foi a mais abundante no sitio tanques-rede (Tabela
2), sendo esta espécie de pequeno porte (< 10 cm de comprimento padrão-CP). Juntamente com B.
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alburnoides foram observadas no ambiente, pequenas espécies de Characiformes (Bryconops
giacopinii, Moenkhausia lepidura e Brycon pesu), porém estas três ultimas espécies, não foram
capturadas com o método utilizadas neste estudo (rede de emalhar com malha de tamanho mínimo
de 20 mm entre nós opostos). Estas espécies de pequeno porte estavam constantemente ao redor dos
tanques-rede, principalmente nos horários de alimentação dos tambaquis cultivados. Espécies
maiores (20-50 cm de CP) como, Agoniates halecinus, Cichla monoculus, Plagioscion
squamosissimus, Ageneiosus vittatus e Acestrorhynchus microlepis, também foram capturadas com
frequência no sitio tanques-rede (Tabela 2). Além destas, Metynnis hypsauchen, Metynnis
argenteus, Colossoma macropomum, Ageneiosus inermis e Geophagus altifrons, foram capturadas
exclusivamente no sitio tanques-rede (Tabela 2). Já para o sitio controle, Leporinus granti,
Pimelodus blochi, Cichla temensis e Crenicichla cf. lugubris foram exclusivas (Tabela 2).
Tabela 2. Ictiofauna encontrada nos dois sitios de coleta, tanques-rede e Controle.
FV (T)

AB (T)

MA (T)

FV (C)

AB (C)

MA (C)

Total

%

1

0

1

0

0

0

2

0,58

0

0

0

0

0

1

1

0,29

13

62

12

5

1

0

93

26,80

0

1

1

5

0

2

9

2,59

Colossoma macropomum (Cuvier
1816)

0

2

0

0

0

0

2

0,58

Metynnis argenteus Ahl 1923

0

8

16

0

0

0

24

6,92

Metynnis hypsauchen (Müller &
Troschel 1844)

0

9

14

0

0

0

23

6,63

Serrasalmus rhombeus (Linnaeus
1766)

0

4

5

14

0

7

30

8,65

33

11

15

4

16

5

84

24,21

Ordem/Família/Espécie
CHARACIFORMES
Acestrorhynchidae
Acestrorhynchus microlepis (Jardine
1841)
Anostomidae
Leporinus granti Eigenmann 1912
Characidae
Bryconops alburnoides Kner 1858
Hemiodontidae
Hemiodus argenteus Pellegrin 1909
Serrasalmidae

Triportheidae
Agoniates halecinus Müller &
Troschel 1845
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SILURIFORMES
Auchenipteridae
Auchenipterichtys longimanus
(Günther 1864)

1

0

17

0

0

1

19

5,48

Ageneiosus vittatus Steindachner
1908

4

0

0

2

0

0

6

1,73

Ageneiosus inermis (Linnaeus 1766)

2

0

1

0

0

0

3

0,86

Pimelodidade
Pimelodus blochi Valenciennes 1840

0

0

0

0

0

3

3

0,86

Cichlidae
Cichla monoculus Spix & Agassiz
1831

1

0

4

0

0

0

5

1,44

Cichla temensis Humboldt 1821

0

0

0

0

0

1

1

0,29

Crenicichla cf. lugubris Heckel 1840

0

0

0

0

0

1

1

0,29

Geophagus altifrons Heckel 1840

10

1

1

0

0

0

12

3,46

Scianidae
Plagioscion squamosissimus (Heckel
1840)

9

2

1

2

2

13

29

8,36

PERCIFORMES

74
100
88
32
19
34
347
100
Legenda: FV (T)= fevereiro (tanques-rede), AB(T)= abril (tanques-rede), MA(T)= maio (tanques-rede), FV(C)=
fevereiro (controle), AB(C)= abril (controle) e MA(C)= maio (controle).

Em relação aos índices que estruturam a comunidade de peixes, houve variação tanto entre
os sítios quanto entre os períodos de coleta. Os valores de diversidade de Shannon-winner variaram
entre H’=0,53 (sitio controle - período de abril) a H’=2,05 (sitio tanques-rede, período de maio)
(Tabela 3). Shannon-winner é um índice de diversidade baseado na riqueza, abundância relativa e
na uniformidade. Portanto, os menores valores de diversidade encontrados no período de abril, tanto
no sitio tanques-rede quanto controle, é decorrente de uma menor homogenidade na abundância
relativa das espécies capturadas, isto é, menores valores de equitabilidade. Esse resultado reflete
numa maior dominância de Bryconops alburnoides e Agoniates halecinus, nos sítios tanques-rede e
controle, respectivamente (Tabelas 2 e 3).
O resultado encontrado para o sitio tanques-rede, com maior riqueza que o sitio controle,
parece refletir uma peculiaridade, pois, essa maior riqueza, pode estar fortemente vinculada aos
tanques-rede, uma vez que, espécies oportunistas, podem está se beneficiando de sobra de alimentos
(ração), dejetos dos peixes cultivados e, até mesmo, os tanques servirem de abrigo contra
predadores. É possível que esses valores de riqueza, diversidade e abundância permaneçam em
proporções semelhantes numa escala temporal maior, principalmente, se os prováveis efeitos de
beneficiamentos da ictiofauna pelos tanques-rede forem permanentes.
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Tabela

3.

Descritores

ecológicos

da

ictiofauna

capturadas

no

lago

ÍNDICES

FV(T)

AB(T)

MA(T)

FV(C)

AB(C)

MA(C)

Total

Riqueza_S

9

9

12

6

3

9

18

Abundância_N

74

100

88

32

19

34

347

Diversidade_H'

1,62

1,33

2,05

1,55

0,53

1,77

2,17

Equitabilidade_J

0,73

0,61

0,82

0,86

0,48

0,81

0,75

Dominância_d

0,44

0,62

0,19

0,43

0,84

0,38

0,27

de

Balbina.

Legenda: FV (T)= fevereiro (tanques-rede), AB(T)= abril (tanques-rede), MA(T)= maio (tanques-rede), FV(C)=
fevereiro (controle), AB(C)= abril (controle) e MA(C)= maio (controle).

Em termos de composição de espécies de peixes, o levantamento nos três períodos
amostrais, evidenciaram uma composição de espécies bastante heterogênea entre os sítios de coleta.
A similaridade média (calculada pelo índice de Jaccard) entre os locais de amostra foi de apenas
0,35. Isto significa que em média, somente 35% de espécies nas amostragens foram compartilhadas
entre os sítios. A maior similaridade de espécies foi registrada no sitio tanques-rede entre os
períodos de abril e maio (Figura 3A). Em geral, a fauna de peixes do sitio tanques-rede foi
relativamente distinta daquela encontrada no sitio controle, observados pelo extremo
distanciamento destes pontos no cladograma de Cluster (Figura 3A).
Uma análise de similaridade da ictiofauna obtidos por meio de Escalonamento
Multidimensional Não-Métrico (NMDS), baseados também em informações de presença/ausência
de espécies nos distintos períodos e sítios de coleta, também revelam a heterogeneidade das
assembleias de peixes entre os dois sítios. Os dois primeiros eixos retidos para interpretação,
conseguiram capturar grande parte da variação dos dados originais de composição das assembleias
de peixes, como indicado pelos valores de configuração (Stress de Kruskal= 0,3005). A distribuição
dos sítios de coletas indicam a presença de um aparente gradiente entre as assembleias de peixes,
onde o sitio tanques-rede, com maior riqueza e similaridade na composição da ictiofauna, separa-se
do sitio controle, menos similares, evidenciado principalmente ao longo do eixo 2 (Figura 3B). O
gráfico revela as amostragens realizadas no sitio tanques-rede, parte inferior, com ictiofauna mais
similar e com os pontos mais próximos no espaço bidimensional (Figura 3B) seguido das
amostragens realizadas no sitio controle, porção superior, menos similar e com os pontos mais
distantes (Figura 3B).
Observou-se, que, para os parâmetros físico-químicos da água não houve diferença
significativas entre os dois sítios amostral, mais, podemos atribuir que a atividade de piscicultura
em tanques-rede certamente possa atrair uma composição de espécies de peixes mais rica, o que,
provavelmente influenciou na fraca similaridade de espécies entre os dois sítios (Figura 3B).
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MA(C) AB(C) FV(C)
(c)

Similaridade (%)

(c)
(c)

Sitios de coleta

Figura 3. (A) Dendrograma de Similaridade de Jaccard referente a conjuntos de espécies de
peixes registradas nos dois diferentes sítios de. (B) Ordenamento das amostras de peixes por meio
de Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (NMDS), com base na composição de espécies.
Os Círculos contínuos, referem-se aos Sítios (Tanques-rede com maior riqueza e alta similaridade e
o Sitio controle com baixa riqueza e fraca similaridade de espécie.
Legenda: FV (T)= fevereiro (tanques-rede), AB(T)= abril (tanques-rede), MA(T)= maio
(tanques-rede), FV(C)= fevereiro (controle), AB(C)= abril (controle) e MA(C)= maio (controle).
Para verificar a possível relação entre as variáveis físico-químicas da água, eixos 1 e 2 da
PCA), com a composição de espécies (eixos 1 e 2 do NMDS), foram calculadas regressões lineares
entre os escores do primeiro e o segundo eixos das duas análises. Não houve relações significativas
entre as características da qualidade de água dos sítios (PCA1 e PCA2) e a composição de espécies
de peixes (NMDS1 e NMDS2) (presença/ausência; r= -0,5593; r2= 0,3128; p= 0,2481), demostrado
que outros fatores podem estar influenciando na composição de espécies entre os sítios amostrais.
Parâmetros de qualidade da água
No meio ambiente, os processos físicos, físico-químicos e biológicos interagem entre si,
sendo que qualquer alteração brusca da qualidade da água pode resultar em perdas da
biodiversidade aquática (SVOBODOVÁ et al., 1993; THIRUMALA et al., 2011) e para a criação
de peixes, consequentemente, afetando a produtividade aquícola (YOSHIDA, 1996; KUBTIZA,
1998; ONO, 2005). Os danos causados pela criação de peixes dependem de vários fatores em
especial a capacidade do ambiente em diluir e ciclar os dejetos e restos de ração oriundos dos
cultivos, e da capacidade de suporte do ambiente (FOLKE & KAUTSKY, 1992)
Durante o período de estudo, não foram observadas diferenças limnológicas significativas,
entre os sítios. Além disso, a maioria das variáveis limnológicas analisadas da água dos sítios
estudados, permaneceram dentro dos níveis aceitáveis para a criação de peixes, segundo a resolução
do CONAMA n° 357, de 17 março de 2005.
Dentre as variáveis físicas e físico-químicas analisadas no presente estudo, a temperatura da
água ficou dentro da faixa esperada para regiões tropicais (30,0 e 32,8ºC), embora, evidentemente,
essa temperatura possa variar ao longo de um período nictimeral. A temperatura da água observada,
esta muito próximo as encontradas para outros estudos, como a criação de pirarucu em tanquesredes, em Manaus (CAVERO et al., 2003), e cultivo de tilápia em tanques-rede no estado de São
Paulo (MARENGONI, 2006).
Monitorar a temperatura da água em cultivos, é importantes porque ela influencia nos
fenômenos químicos e biológicos em uma criação, e em todas as atividades fisiológicas dos peixes,
como a respiração, alimentação e digestão, as quais estão intimamente ligada à esta variável
ambiental. A velocidade das reações químicas e biológicas, por exemplo, dobra a cada 10ºC de
incremento de temperatura (ARANA, 1997; ESTEVES 1998).
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Outro parâmetro de extrema importância na criação de peixes, é o oxigênio dissolvido (O2
mg/L). Os maiores valores observados na superfície (em média 5,55 a 5,75 mg/L), e menores no
fundo do lago, a 12-15 m de profundidade (média 4,26 a 4,50 mg/L), são semelhante aos reportados
para a criação de juvenis de pirarucu em tanques-rede em viveiros escavados em Manaus, contudo
estes viveiros tinham apenas 3,0 m de profundidade (CAVERO et al., 2003), e também semelhantes
ao níveis encontrados em cultivo de tilápia em tanques-rede em São Paulo (MARENGONI, 2006).
O monitoramento do O2 em criação de peixes é de suma importância, pois, além dos peixes
confinados consumirem boa parte do oxigênio, em baixas quantidades (< 2,5 mg/L), pode matar
muitas espécies que sejam intorantes.
Já os valores de pH encontrados no presente estudo são de águas ácidas (5,9 a 6,1). Esse
valores de pH mais ácidos estão relacionados as águas pretas da Amazônia, que são caracterizadas
com pH baixo (GOULDING et al., 2003), como as do rio Uatumã, o qual é represado para forma o
lago da hidrelétrica de Balbina. No presente estudo, os valores de pH estão bem abaixo dos
encontrados por Caveiro et al., (2003a) em experimento com tambaquis (C. macropomum) em
tanques-redes, dentro de viveiros escavados na região de Manaus (pH entre 8,0 e 9,0), e
experimentos com pirarucu (Arapaima gigas) em semelhante sistema na mesma região (CAVEIRO
et al., 2003b).
Maiores valores de fósforos total foram encontrados no fundo no sitio tanques-rede (0,017
mg/L) quando comparado ao sitio controle (0,011 mg/L). Este incremento de fósforo, embora, não
significativos, dentro do sistema, pode ser atribuído as sobras de rações e ao maior índice
pluviométrico, carreando o elemento para o fundo do lago. Os valores de fósforos observados neste
estudo estão bem abaixo dos valores máximos recomendado pela resolução CONAMA (351/2005),
que é de até 0,05 mg/L, para água destinadas a aquicultura.
Maiores valores de nitrogênio total (NT mg/L) também foram encontrados no fundo do sitio
tanques-rede (0,54 mg/L). Estes valores também estão bem abaixo dos limites estabelecidos pela
Resolução CONAMA (351/2005), que estabelece não ultrapassar 1,27 mg/L, em ambientes
lênticos, quando o nitrogênio for fator limitante para eutrofização (CONAMA, 2005). O nitrogênio
total é um metabólito proveniente da excreção nitrogenada dos peixes, bem como a decomposição
microbiana de resíduos orgânicos, e tem recebido atenção especial como um dos fatores limitantes
na criação intensiva dos peixes (TOMASSO, 1994). Silva & Fukimoto (2015) em um experimento
com recria de tambaquis em tanques-rede, em um lago de 0,55 ha, abastecido com água de chuva,
com profundidade máxima de 2,5m, também verificou que não houve alteração nos parâmetros de
nitrogênio e fósforo total, para causar eventos de eutrofização naquele ambiente.
Os resultados revelados no presente estudo, demostram que, a área onde foi implantado os
tanques-redes (0,25 ha de lâmina d’água), não apresentou alterações significativas dos parâmetros
indicadores de eutrofização, como o nitrogênio e fósforo total, e em nenhum outro parâmetro físicoquímico analisado. Nesse sentido, se projetarmos a produção de tambaquis em tanques-rede para
1,0 ha de lâmina d’água; poderíamos quadruplicar o número de tanques-rede, sem que houvesse um
desequilíbrio nas variáveis indicadoras de eutrofização, devido principalmente a uma maior
capacidade de suporte do ambiente.
Assembleias de peixes
Alterações nos índices descritores de comunidades muitas vezes podem estar associadas a
modificações provocadas no ambiente (MAGURRAM, 1988; ODUM, 1993). Como por exemplo, o
aumento dos níveis de estresse ambiental, geralmente tem sido relacionado ao decréscimo da
diversidade, da riqueza especifica e da equitabilidade, com o consequente incremento da
dominância. Outros estudos também demostram que espécies de peixes em ambientes naturais,
muitas vezes podem se beneficiar da criação de peixes em tanques-redes, tanto em ambiente
marinho (DEMPSTER et al., 2003; BOYRA et al., 2004), como de água doce (CARVALHO, 2006;
RAMOS et al., 2008; RAMOS, 2009). No presente estudo, uma maior riqueza, diversidade e
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abundancia da ictiofauna foi encontrada próximo aos tanques-rede, indicando uma provável
mudança na dinâmica ecológica local.
Esta maior riqueza de espécies (14 spp.), abundância (262 indivíduos) e diversidade (H’=
2,05) observada próximo aos tanques-rede, quando comparados com o sitio controle (11 spp., 85
indivíduos e H’= 1,77), podem estar relacionados a várias hipóteses.
Primeiramente, algumas espécies podem estar se beneficiando das sobras de alimentos
(ração) colocados aos peixes cultivados (ex.: Bryconops alburnoides, Colossoma macropomum,
Metynnis argenteus, Metynnis hypsauchen e Geophagus altifrons), todas essas espécies possuem
hábito alimentar onívoro (Soares et al., 2007; Zuanon et al., 2015), o que reforça ainda mais tal
hipótese.
Uma segunda hipótese, é que, além de algumas espécies estarem se beneficiando das sobras
de alimento (ração), também podem esta utilizando os tanques-rede, como local de abrigo contra
predadores (ex.: Bryconops alburnoides, que possui pequeno porte < 10 cm de comprimento
padrão) e outros pequenos Characiformes observados ao redor dos tanques, porém, somente
observados no presente estudo, tais como, Bryconops giacopinii, Moenkhausia lepidura e Brycon
pesu (A. Trindade, observação pessoal). Todas essas espécies de pequeno porte podem passar
facilmente entre as malhas dos tanques-rede (que possuem malha de 20 mm entre nós opostos),
facilitando assim a passagem dos mesmos.
Uma terceira hipótese é que algumas espécies podem estar se alimentando das fezes dos
peixes cultivados, como e.g., Hemiodus argenteus (detritivívoro) (SANTOS et al., 2004).
Uma quarta e última hipótese é que peixes predadores (e.g., Acestrorhynchus microlepis,
Serrasalmus rhombeus, Agoniates halecinus, Cichla monoculus e Plagioscion squamosissimus),
podem ser atraídas para próximos dos tanques-rede devido à grande quantidade de presas menores.
Todos esses peixes predadores possuem hábito alimentar piscívoro (SANTOS et al., 2004;
SOARES et al., 2007), muitos deles com maior abundância nas proximidade dos tanques-redes.
Estudos realizados por Ramos et al. (2008) e Ramos (2009) em represas do rio Tietê, podem
servi de respaldo para essas hipóteses, visto que, estes pesquisadores observaram espécies de peixes
agregando-se aos sistemas de piscicultura em tanques-rede, criando novas teias alimentares,
sustentadas pelo aporte de efluentes e sobras de rações. Carvalho (2006) e Carvalho et al. (2008),
demostraram que a piscicutltura em tanques-rede pode afetar de diferentes formas a ictiofauna
residente, tanto na riqueza de espécies quanto na diversidade.
Em um estudo realizado por Paes (2006) sobre os impactos dos tanques-rede na ictiofauna
de uma represa do médio Tietê, revelam uma maior diversidade de espécies em torno dos tanquesrede, no entanto, houve dominância de poucas espécies, dentre elas Plagioscion squamossissimus,
Axtyanax altiparanae e Metynnis maculatus, o que demostrou um desequilíbrio a locais sem
piscicultura. Zanatta (2007) também observou uma maior diversidade de espécies de peixes em
torno dos tanques-redes, com a dominância de poucas espécies. Estes fatos de atratividade dos
tanques-rede, são bastante semelhantes aos estudos em ecossistemas marinhos costeiros com
indicados em estudos por Dempster et al. (2003); Boyra et al. (2004); Hakanson et al. (2005).
Interferência induzida por esse tipo de atividade podem levar a mudanças nas táticas
alimentares dos peixes nativos (RAMOS et al. 2008) e isso pode levar a longo prazo a interferir na
dinâmica ecológica local, visto que, pode haver alteração da dieta de muitas espécies de peixes, o
que pode estabelecer novas relações ecológicas na biota local (ECHER, 2008). Nosso estudo,
também demostrou que há uma clara atratividade das espécies de peixes aos tanques-rede,
semelhante a que ocorrem em outras áreas de água doce e marinha do Brasil. Assim, a piscicultura
em tanques-redes em ambientes lênticos aberto e amplo, como o reservatório da hidrelétrica de
Balbina, na Amazônia central, podem interferir nas assembleias de peixes residentes.
4- CONCLUSÃO
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Não houve diferença significativas para os parâmetros físicos-químicos da água analisados
entre os sitios tanques-rede e controle, e nenhuma alteração significativa foi observada entre os
parâmetros indicadores de eutrofização, como nitrogênio total e fósforo total. Porém, houve
diferenças na composição da ictiofauna local, que apresentou baixa similaridade entre os dois sitios
e uma maior abundância e riqueza na composição das assembleias de peixes próximos aos tanquesrede. Demostrando que a piscicultura em tanques-rede pode interferir nas relações ecológicas da
biota em ambientes lênticos da Amazônia.
5- AGRADECIMENTOS
Ao MCT/CNPq/CT-Hidro/MPA - Diagnóstico Socioambiental de um Ecossistema
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ELABORAÇÃO DE CONCENTRADO PROTEICO A PARTIR DO MÚSCULO
DE (Cichla sp.) TUCUNARÉ
Lucemário Xavier Batista1*; Rosilda Alves Magalhães Menezes2; Adauto Frutuoso Pereira3.
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RESUMO: O objetivo da pesquisa foi elaborar Concentrado Proteico de Pescado-CPP com
músculo de (Cichla sp.) tucunaré. Durante a pesquisa foram realizadas as seguintes etapas:
aquisição do filé congelado de tucunaré, o qual foi adquirido no município de Itacuruba no Estado
de Pernambuco, oriundo da pesca artesanal. Os filés foram descongelados e pré-cozidos em microondas, pesados em balança digital eletrônica, e em seguida, triturados. Posteriormente, a massa
obtida foi temperada e homogeneizada, em seguida, dividida em duas amostras: em uma foi
adicionado o coentro desidratado e a outra com pimenta-do-reino. A homogeneização ocorreu
durante cinco minutos, e na sequência moldados em formato de cubo de gelo. Na etapa posterior, os
cubos do concentrado foram desenformados e pesados obtendo uma média de 30 g, e postos para
secagem. Após a secagem, os cubos foram utilizados na elaboração de caldo com coentro
desidratado e com pimenta-do-reino. Para cada caldo foi dissolvido um concentrado de ambos os
sabores para cada litro de água fervente, e acrescido a farinha de mandioca. Foram aplicados os
testes afetivos de Aceitabilidade e Preferência à comunidade acadêmica da Universidade do Estado
da Bahia cuja participação dos provadores foi voluntária, após exposição da análise sensorial, e os
dados foram analisados por meio da estatística descritiva. Participaram 44 provadores, dos quais
(56%) dos provadores foram homens e (44%) mulheres. Constatou-se que no teste de
aceitabilidade, os atributos gostei moderadamente e gostei ligeiramente foram os que mais se
sobressaíram, perfazendo (36%) e (33%), respectivamente. No teste de preferência, observou-se que
o sabor do caldo com coentro perfez (40%) e com pimenta-do-reino (59%). As diferentes
alternativas de aproveitamento do músculo do pescado podem favorecer a agregação de valor, mas
também ao consumo de pescado, o qual apresenta valor nutricional relevante à saúde humana.
Palavras-chave: Pescado; Alimento; Produto; Processamento.
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ANÁLISE ECONÔMICA DE EMBARCAÇÕES DIRECIONADAS À CAPTURA DA
PESCADA AMARELA Cynoscion acoupa (LACEPÈDE, 1801) COM ESPINHEL NA COSTA
AMAZÔNICA BRASILEIRA
Ramon Carlos do Nascimento Maia1*; Luciano de Jesus Gomes Pereira2; Leonnan Carlos
Carvalho de Oliveira3; Jadson Miranda de Sousa4; Breno Portilho de Sousa Maia5; Marcos
Ferreira Brabo6; Francisco Carlos Alberto Fonteles Holanda7; Bianca Bentes8
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de Engenharia de Pesca da UFPA.
2

RESUMO: O objetivo deste trabalho, foi fazer um levantamento de dados de custos sobre a
pescada amarela (Cynoscion acoupa) no município de Salinópolis-PA. Foram coletados com os
proprietários dados de custo de implantação da atividade, que compreende a construção do casco de
madeira, aquisição do motor e do material do apetrecho e equipamentos utilizados para navegação,
e do custo operacional de produção, como: insumos, mão de obra dos tripulantes e serviços antes e
depois de cada viagem. Foram catalogadas 15 embarcações, sendo nove (9) Barcos de Pequeno
Porte (BPP) e seis (6) Barcos de Médio Porte (BMP), a maioria dos barcos (14) utilizam espinhel
long line com anzóis de numeração 10/0 e 12/0. Todas as 15 embarcações deste estudo possuem
compromisso com armadores locais, que são responsáveis por subsidiar as expedições e reparos
mecânicos e também por negociar o pescado com atravessadores e vendedores locais. O custo de
produção, como insumos, mão de obra da tripulação, serviços na embarcação e outros, foi calculado
pela metodologia do custo operacional e a rentabilidade por meio de indicadores de eficiência
econômica. Todos os dados coletados foram tabulados e analisados em planilhas eletrônicas do
programa Microsoft Office Excel 2013. A frota pesqueira de Salinópolis é tipicamente artesanal e
basicamente composta por barcos de pequeno porte (BPP), barcos de médio porte (BMP), canoas
motorizadas (CAM), canoas com propulsão a vela ou vela e remo (CAN-MON) sendo que esses
diversos barcos utilizam principalmente a rede de emalhar, o espinhel long line e a linha de mão
como arte de pesca. Não foram identificadas embarcações de características industriais neste estudo.
As produções médias dos barcos de pequeno e médio porte foram de 1500 kg e 6500 kg, com
preços médios iniciais de R$6,90 e R$7,42 nessa ordem. Os itens mais onerosos no custo de
implantação para as duas categorias de embarcações foram à construção do casco, compra do motor
e confecção da arte de pesca. Os insumos mais dispendiosos do custo operacional foram à mão de
obra e combustível. As taxas internas de retorno dos barcos foram: 84% para pequeno porte e 34%
para médio porte com relação custo benefício de 1,45 e 1,24 respectivamente. Notadamente, o
sistema de pesca da pescada amarela é nitidamente artesanal, e os custos com a construção dos
barcos foram mais dispendiosos comparados aos custos com armação, tanto com barcos de pequeno
quanto com os de médio porte, mostrando ser bem mais caro entrar na atividade do que manter-se
nela. A mão de obra foi o item mais oneroso entre os itens de custo de produção seguido do
combustível. Apesar de ter custos bem elevados, a atividade pesqueira tendo o espinhel como arte
de pesca, mostrou-se bastante viável economicamente.
Palavras-chave: Costa Norte do Brasil; Embarcações de pequeno porte; Custos médios de
produção pesqueira, Extrativismo pesqueiro; Modelos econômicos.
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PRODUTOS DE CHARCUTARIA COMO ALTERNATIVA AO DESCARTE DE
RESÍDUOS COMESTÍVEIS DE CARAUAÇU (Lobotes surinamensis): AVALIAÇÃO
SENSORIAL E ECONÔMICA
Marcus Danilo Neves Pinheiro¹*; Victor Hugo Piedade Vieira²; Alexandre Vaz da Silva3;
Emilly Monteiro Lopes4; Lorena Batista de Moura5; Daniel Abreu Vasconcelos Campelo6;
Bruno José Corecha Fernandes Eiras7; Carlos Alberto Martins Cordeiro8
¹marcusdanilo0902@gmail.com Graduando em Engenharia de Pesca/ UFPA. ²vhpiedade@gmail.com Graduando em
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do Pará – UFPA; 7brunoeiras@hotmail.com. Programa de pós-graduação em ciência animal/UFPA;
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camcordeiro@ufpa.com.br Docente da Universidade Federal do Pará – UFPA

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo propor o desenvolvimento de produtos de
charcutaria como alternativa ao uso de resíduos comestíveis provenientes do processamento do
pescado. Para tanto, carcaças de carauaçu (Lobotes surinamensis), foram adquiridos na unidade de
beneficiamento de pescado GPESCA. O recebimento da matéria prima, assim como a limpeza da
carcaça para a produção de Carne Macanicamente Separada (CMS) e a elaboração dos produtos foi
realizado no Laboratório de Probióticos da Universidade Federal do Pará - Campus Bragança. Após
a elaboração da CMS, três produtos foram elaborados: medalhão com bacon, medalhão simples e
medalhão defumado. As amostras foram distribuídas a 51 consumidores não treinados, que por sua
vez realizaram avaliação sensorial, frequência de consumo e compra, assim como de viabilidade
econômica dos produtos via formulário de escala hedônica de nove pontos. Posteriormente, os
dados foram tabulados em planilhas no programa Excel para posteriores análises referentes à
aceitação do produto desenvolvido através das atribuições e opiniões realizadas pelos
consumidores. O maior índice de aceitação foi com o medalhão que continha bacon em sua
composição, pois apresentou valores de pouco mais de 70% na aparência, aroma, sabor e textura, e
quanto à cor e aceitação global mostrou-se com valores abaixo de 70%, o mínimo exigido.
Palavras-chave: Processamento do pescado, viabilidade, valor agregado.

ABSTRAT: The present work aims the proportion of the development of cold cuts as an alternative
to the use of edible residues. Fish processing residues. To this end, Carauaçu carcasses (Lobotes
surinamensis) were purchased from the GPESCA fish processing unit. The receipt of the raw
material, such as the cleaning of the carcass for the production of mechanically separated meat
(CMS) and the preparation of the products was performed at the Probability Laboratory of the
Federal University of Pará - Campus Bragança. After the elaboration of the CMS, three products
were elaborated: bacon medallion, simple medallion and smoked medallion. As the samples were
distributed to 51 untrained consumers, who in turn performed sensory evaluation, frequency of
consumption and purchase, such as the economic viability of products via a nine-point hedonic
scale form. Subsequently, the data were tabulated in Excel spreadsheets for further analysis related
to the use of the product developed through the assignments and reviews performed by consumers.
The highest acceptance rate was with the medallion containing bacon in its composition, as it has
values of just over 70% in appearance, aroma, taste and texture, and the color and overall
acceptance was shown with values below 70%. , the minimum required.
Key words: Fish processing, viability, value added
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1- INTRODUÇÃO
O Carauaçu Lobotes surinamensis (Bloch , 1790) é um Actinopterygii de clima tropical e
subtropical, da família Lobotidae, da ordem dos Periciformes. Está espécie é pelágica que habita
ambientes de água marinho e salobra. Sua dieta alimentar é a base de pequenos crustáceos
bentônicos e peixes pequenos, podendo atingir comprimento máximo de 110 cm, sua distribuição
geográfica é ao longo de todo oceano Atlântico Ocidental, Atlântico Oriental e Indo-Pacífico. O
Carauaçu possui carne muito apreciada pelo mercado consumidores, em função disso essa espécie é
inserida na linha de processamento de plantas frigoríficas junto com outras espécies comerciais.
(Tortonese, 1990).
As indústrias de processamento de pescado são caracterizadas como o segmento que mais
gera resíduos dentro da cadeia produtiva do setor pesqueiro e aquícola, sendo pequeno o
aproveitamento, muitas vezes em função da inexistência de estrutura e equipamentos que realizem o
processamento (BOCHI et al., 2008). Ao longo do tempo, muitas tecnologias surgiram e
possibilitaram a utilizações dos resíduos como fontes alimentares, através da elaboração de
produtos com boa aceitação no mercado (SANTOS et al., 2011).
O beneficiamento de pescado pode nos oferecer muito mais do que alimento de alto valor
nutricional, uma grande quantidade e variedade de material rejeitado que acaba se perdendo (o
processamento gera em torno de 60% de resíduos e somente 40% de carne comestível), (SILVA e
FERNANDES, 2010). A geração de resíduos é inevitável e a opção de reaproveitar esse
subproduto, através da utilização de máquinas desossadoras que são responsáveis pela separação
mecânica da carne e a produção da “carne mecanicamente separada (CMS)”, é muito atrativa
(FOGAÇA et al., 2015). Uma parte significativa da carne do pescado é perdida após a filetagem por
impossibilidade da sua separação manual das carcaças. Soma-se a isso a existência, em toda pesca
industrial, de fauna acompanhante, muitas vezes simplesmente descartada por baixo valor
comercial, e que pode ser aproveitada para diversos produtos obtidos a partir desse pescado
(QUEIROZ, 2004).
A grande inovação tecnológica para recuperação da carne residual das carcaças e o
aproveitamento da fauna acompanhante foram o aparecimento de equipamentos capazes de separar
o material agregado as espinhas com facilidade. O Ministério da Agricultura considera Carne
Mecanicamente Separada (CMS), a carne retirada a partir dos ossos, carcaças ou partes de carcaças,
submetida à separação mecânica em equipamentos especiais – Máquina de Separação Mecânica
(MSM) – e imediatamente congelada por processos rápidos ou ultrarápidos (ALAOR, 1994).
Diante deste contexto, objetivou-se a elaboração e avaliação sensorial e econômica do
medalhão a partir da Carne Mecanicamente Separada (CMS) de resíduos de carauaçu, a fim de
mostrar o potencial econômico a partir de resíduos gerados do processamento de pescado.
2- MATERIAL E MÉTODOS
O trabalho foi realizado no Laboratório de Probióticos da Universidade Federal do Pará Campus Bragança, utilizando como matéria-prima o carauaçu, Lobotes surinamensis (Bloch, 1790),
adquiridos na unidade de beneficiamento de pescado GPESCA, situada na Vila de Bacuriteua, no
município de Bragança (PA). Os resíduos da espécie fornecidos pela indústria foram
acondicionados em uma caixa de isopor de 60 L contendo gelo e transportadas ao Laboratório de
Probióticos, onde posteriormente foram separados.
Após esse procedimento, a carne do peixe passou por um processo mecânico de trituração, a
fim de obter uma massa homogênea, e pesada em uma balança eletrônica. Em seguida, foram
adicionadas as concentrações adequadas de condimentos e polpa para elaboração do medalhão,
sobretudo na utilização de Carne Mecanicamente Separada (CMS), além de serem inseridos os
custos referentes à produção do medalhão (Tabela 1).
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Tabela 1: Ingredientes utilizados para a formulação do medalhão com respectivos valores de
quantidade (até atingir o valor total de 1Kg) e o custo (em reais).
Ingredientes
Alho
Azeite
Bacon
Cebola
Cheiro Verde
CMS
Glutamato Monossódico
Mão de obra
Ovo
Papel Alumínio
Saco
Sal
Total

Quantidade
2,01 g
8,04 g
134,07 g
8,04 g
8,04 g
804, 40 g
3,22 g
30 min
16,09 g
1 metro
3 sacos
16,09 g
1000 g

Custo (R$)
0,04
0,43
8,58
0,04
2,50
6,44
0,24
2,59
0,40
0,12
0,70
0,01
22,82

Em seguida, foi efetuado um molde com a carne já misturada com os demais condimentos
(massa homogênea) no formato de um cilindro de comprimento a 5 cm, sendo colocado dentro de
três sacos plásticos, onde estes foram amarrados nas extremidades, de forma com que os materiais
se apresentassem encaixados para os posteriores procedimentos da elaboração do alimento. Após
isso, o produto passou pelo processo de cocção, durante 40 minutos, até toda a carne apresentar-se
agrupada.
Posteriormente, o primeiro medalhão foi defumado, utilizando um recipiente retangular de
alumínio para uso como uma forma, 1 metro de papel alumínio para cobrir toda a superfície da
forma, e sobre esta superfície foi adicionada serragem de madeira de eucalipto, e novamente foi
recoberto com 1 metro de papel alumínio, onde na parte superior foi acrescido a grelha para o
posicionamento do alimento, e por fim, toda a forma foi coberta com papel alumínio para que a
fumaça não se espalhasse pelo ambiente. Enquanto isso, o segundo medalhão foi coberto com fatias
de bacon, e o terceiro não foi realizado nenhum outro procedimento.
Após a elaboração do produto, foram desenvolvidas três amostras com as diferentes
apresentações do medalhão formulado: 570 (Bacon); 495 (Defumado); 248 (Normal), onde as
amostras foram distribuídas para 51 consumidores não treinados em uma sala de aula da UFPA, no
qual cada consumidor realizou avaliações acerca do produto apresentado. Foram atribuídas
qualificações em escala hedônica de nove (9) pontos, acerca das características sensoriais das
amostras (aparência, aroma, cor, sabor, textura e aceitação global), bem como da frequência de
consumo e venda do medalhão de acordo com a preferência do consumidor.
As avaliações de frequência de venda mostram qual o interesse do consumidor ao angariar o
produto no mercado para seu consumo, onde estas apresentaram valores para atribuições de
pontuação que variaram das opções de 1 a 5. Após as avaliações do consumidor, os avaliadores
também puderam desenvolver opiniões em seus critérios, de forma com que fossem analisados os
elogios e ponderações do produto em questão.
Posteriormente, os dados foram tabulados por meio de planilhas no programa Excel para
posteriores análises referentes à aceitação do produto desenvolvido através das atribuições e
opiniões realizadas pelos consumidores. Foram efetuadas médias e desvio padrão dos valores
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obtidos em cada atributo sensorial, além da frequência de consumo e venda e o índice de aceitação
global.
Para a análise econômica dos produtos elaborados foram avaliados os custos de operação
efetivo (COE), dado pela seguinte equação: COE=∑ * Custo, onde: COE é o custo operacional
efetivo e Ʃ é a somatória de todos os gastos direto.
A receita bruta (RB) significa o valor de venda dos produtos elaborados. A receita líquida
(RL) é a diferença entre o RB e COE, dada pela equação: RL= RB – COE, onde: RL é a receita
líquida, RB a receita bruta e o COE o custo operacional efetivo.
O ponto de equilíbrio significa o valor mínimo de venda necessário para não ocorrer prejuízos. A
margem de lucro (ML) é o valor em porcentual da RB convertida em lucro, dado pela seguinte
equação: ML (%) = (L/RB) * 100, onde: ML é a margem de lucro, L significa o lucro e o RB é a
receita bruta. O ponto de equilíbrio significa o valor mínimo de venda necessário para não ocorrer
prejuízos. A margem de lucro (ML) é o valor em porcentual da RB convertida em lucro.
Os dados obtidos foram tabulados em planilhas pelo programa Excel, além de serem
efetuadas análises estatísticas de variância (ANOVA) - one way no programa (STATISTIC 7.0)
para verificação de possíveis diferenças significativas nos atributos que foram avaliados pelos
consumidores. Também foi utilizado o programa (CANOCO 4.5) e (CANODRAW) para
desenvolvimento de análises multivariadas dos aspectos sensoriais e de atributos de consumo e
venda do produto elaborado.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
O aproveitamento das sobras comestíveis das operações tradicionais de filetagem ou de corte
em postas de pescado assume importância muito grande, pois minimiza os problemas de produção e
o custo unitário das matérias primas (MELO et al., 2011), além disso ajuda a reduzir os impactos
ambientes causados pelo descarte irregular de resíduos. O resíduo de pescado constitui cerca de
67% do volume da matéria-prima do processo de beneficiamento do pescado, e devido suas
características nutricionais, além de ser considerado uma fonte de nutrientes de baixo custo
(ARRUDA e OETTERER, 2006), é fundamental a busca por alternativas que utilizem essa matériaprima para elaboração de novos produtos comestíveis.
Após a obtenção dos dados e a digitalização nas planilhas, foram efetuadas análises com as
informações acerca dos atributos de aparência, aroma, cor, sabor, textura e aceitação global, bem
como a frequência de consumo e venda dos consumidores, do medalhão de carauaçu. Os valores
atribuídos variaram na escala de 1 a 9, onde também foram obtidos os valores das médias de cada
atributo, bem como o desvio padrão de cada resultado obtido, além da preferência de ordenação
(Tabela 1).
Segundo Citadin et al. (2009), para que um produto seja considerado como aceito, em termos
de suas propriedades sensoriais, é necessário que obtenha um índice de aceitabilidade igual ou
maior que 70%. Considerando que o produto obteve um índice de aceitação superior a 74,7%
(Tabela 1), conforme este autor este produto obteve uma ótima aceitação sensorial, mostrando
o alto índice de aceitação de para os medalhões.
Atributos
Aparência
Aroma

Produtos

Notas
Normal

Defumado

Bacon

1-9

5,71±1,83a

6,29±1,96a

6,45±1,72a

1-9

6,16±2,02a

6,59±1,74a

6,65±1,64a
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Cor

1-9

5,53±1,86a

6,04±1,98a

6,00±1,68a

Sabor

1-9

6,25±2,00a

6,49±2,02a

6,88±1,82a

Textura

1-9

6,37±1,87a

6,37±2,07a

6,75±1,66a

Aceitação global

1-9

6,27±1,71a

6,43±1,80a

6,67±1,65a

Índice de aceitação (%)

0-100

69,72

71,46

74,07

Frequência de consumo

1-9

5,44±2,48b

6,24±2,46ab

6,07±2,26a

Intenção de compra

1-5

3,08±1,25b

3,54±1,24ab

3,72±1,08a

Preferência-ordenação

1-3

113b

96ab

91b

* Médias (n=51) diferentes na mesma linha diferem pelo teste de Tukey a um nível de 0,05 %.

O maior score de aceitação foi dado para o produto medalhão com bacon, pois apresentou
valores de pouco mais de 70% na aparência, aroma, sabor e textura, e quanto à cor e aceitação
global mostrou-se com valores abaixo de 70%, o mínimo exigido. Em relação à média de todos
estes atributos não apresentou grandes variações, com média de 6, ou seja, de acordo com o
formulário de análise sensorial de escala hedônica a avaliação da maioria dos avaliadores é de que
gostaram ligeiramente do produto.
O índice de aceitação do medalhão com bacon foi seguido pelo medalhão defumado, que
obteve valores pouco acima de 70% nos atributos de aroma, sabor e textura e obteve valores
inferiores ao mínimo exigido na aparência, cor e aceitação global. Em relação aos atributos desta
amostra a média foi em torno de 6, e não apresentou grandes variações dos valores, em outras
palavras, os degustadores também gostaram ligeiramente deste produto. Vale ressaltar que o
medalhão simples, apresentou os menos valores do índice de aceitação com valores inferiores a
70%, com exceção da textura.
A defumação é um processo de conservação, que nos dias atuais é mais utilizado para
proporcionar diferenciado sabor, aroma, cor, textura ao produto, afim de aumentar a sua
aceitabilidade frente ao mercado consumidor (GONÇALVES, 2011). Esse procedimento como
agregador de palatabilidade aos produtos de pescado se faz nítida no presente trabalho uma vez que
as melhores aceitações foram para o medalhão com bacon e o medalhão defumado, o primeiro
elaborado com ingrediente defumado e o segundo elaborado para ser defumado.
A Análise de Componentes Principais (ACP) foi utilizada para melhor representar e
quantificar a imfluência dos atributos sensoriais das amostras de Medalhões, no qual os dois
primeiros eixos explicaram 56% da variabilidade dos dados. Na tabela ao lado da figura 1 é
apresentado o diagrama com as correlações entre os eixos 1 e 2, que concentram a maior parte da
variabilidade dos dados, dividos em quadrantes (1Q, 2Q, 3Q e 4Q) para a melhor visualização.
O primeiro eixo explicou 36% da variabilidade dos dados, apresentando em sua porção
positiva (1Q e 2Q) a projeção das variáveis: Aroma, Cor e Aparência, e na porção negativa (3Q e
4Q) as variáveis Sabor, Consumo e Venda, as quais mostraram maior relação com os processados
de bacon e o normal de aceitação pelos avaliadores, enquanto que os processados com defumado
apresentaram uma maior relação com a Cor e Aparência (Fig. 1).
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Figura 1: Análise multivariada dos atributos (Aparência, Aroma, Cor, Sabor, Textura e Aceitação
Global) dos Medalhões.

Já o segundo eixo mostrou 20% de correlção entre os parametros analisados, apresentando em
sua porção positiva (4Q e 1Q) a projeção das variáveis de Global e Aroma mostrando uma maior
relação com poucas amostras dos processados com defumado e normal. Por outro lado, na porção
negativa deste eixo (3Q e 2Q) a variavel textura teve uma maior correlação, evidenciando um
distanciamento com itens amostrados, mostrando pouca correlação.
Através dos dados obtidos com a elaboração dos produtos, pode-se observar que o ponto de
equilíbrio se correlaciona com o custo operacional efetivo (Tabela 1), onde é representado por todos
os custos para a formulação dos produtos. Dessa forma, o preço mínimo de venda por quilo de
medalhão foi de R$ 22,82, o que significa que a venda desses produtos em valores menores pode
ocasionar prejuízos, em contrapartida, a venda em maiores valores representa lucro.
Tabela 4 – Análise econômica da produção por quilo da formulação do medalhão de Carauaçu.
Formulação PE (R$)*
COE (R$)
RB (R$)
RL (R$)
ML (%)
M
22,82
22,82
50,00
27,18
54,37
PE: Ponto de equilíbrio, COE: Custo operacional efetivo, RB: Receita bruta, RL: Receita
líquida, ML: Margem de lucro.
A receita bruta foi relacionada a um valor de venda hipotético de R$ 50,00 para todos os
produtos, e a receita líquida variou entre os produtos, de acordo com o custo operacional efetivo,
então, quanto menor as despesas para a elaboração do produto, maior a receita líquida, assim como
a margem de lucro. No presente estudo o medalhão atingiu uma baixa margem de lucro, com
54,37% e receita líquida de R$ 27,18.

4- CONCLUSÃO
A obtenção de resíduos, por meio da técnica de CMS e sua utilização para elaboração de
produtos à base de pescado de maneira distinta, como o medalhão, apresenta alternativa de
aproveitamento de resíduos comestíveis de pescados oriundos do processamento, tendo em vista
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que aceitação global, em todos os produtos, se mostrou satisfatória com notas superiores a 6 para
este atributo. Entretanto, a análise econômica demostrou pouco atrativa, com receita liquida de R$
27,18, em relação custo operacional efetivo R$ 22,82. Assim, estudos detalhados sobre a reduções
dos custos de produção, devem ser avaliados, tendo em vista que é um subproduto de
processamento, devendo este ser convertido valor agregado.
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APRESENTAÇÃO DO PESCADO E ESPÉCIES MAIS COMERCIALIZADOS EM
SUPERMERCADOS DE SÃO LUÍS-MA
Henrique Chaves Silva1*; Hugo Moreira Gomes2; Márcio Antonio Sales de Melo Junior3;
Natacha Bianca Araújo da Silva4; Rosiele Assunção Matão5; Alice Viene Serra Garcia6;
Thalison da Costa Lima7; Ícaro Gomes Antonio8.
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RESUMO: Por ser um alimento perecível in natura o pescado necessita de técnicas de conservação
até chegar ao consumidor. Mediante o exposto, o trabalho objetivou-se em avaliar o modo de
exposição do pescado e caracterizar as espécies comercializadas em supermercados do município de
São Luís - MA. Para realização do trabalho foram realizadas visitas nos estabelecimentos de duas
grandes redes de supermercados localizados em São Luís-MA, que no trabalho serão mencionados
de “A” e “B”. Ressalta-se que as filiais visitadas da rede A, foram: A1(São Cristóvão), A2
(Divinéia) e A3(Anjo da Guarda); e da rede B: B1(São Cristóvão), B2(Cidade Operária) e
B3(Cohatrac). Os dados foram coletados mediante observações in loco e por registros fotográficos
feitos por aparelho celular modelo Motorola. Para a rede de supermercados “A”, todas as filiais
utilizam-se dos mesmos meios para exposição, que são: gôndolas, bancadas e expositores fechados.
No qual ficam sobre gelo, expostos ao ambiente, no caso de gôndola e bancada sem controle
específico de temperatura de fresco e congelado. Para a rede de supermercados “B”, a filial
B3(Cohatrac) utiliza-se dos mesmos meios expositores que o supermercado “A”, e da mesma
forma. Nas filiais B1(São Cristóvão) e B2(Cidade Operária) além do uso dos meios utilizados na
rede “A”, eles ainda expõem em tampas de polietileno sobre suas caixas do mesmo material no qual
ficam sobre o gelo expostos ao ambiente, mais sem menção de fresco ou congelado, além de freezer
com congelamento dos peixes a princípio “dentro da temperatura”. Foram registradas 21 espécies
de peixes comercializados nas duas redes de supermercados, sendo que destas 11 ocorreram em
todas as filias que foram: Brycon spp. (Matrinxã), Colossoma macropomum (Tambaqui), Cynoscion
acoupa (Pescada Amarela), Arius proops (Uritinga), Mugil cephalus (Tainha), Pangasius spp.
(Panga), Pomatomus saltatrix (Anchova), Piaractus mesopotamicus (Pacu), Oreochromis niloticus
(Tilápia), Prochilodus spp. (Curimatã), Bagre bagre (Bandeirado). Além de inteiro in natura, as
redes comercializam o pescado beneficiado apresentando-o, como, filetado, tratado, sem cabeça,
peixe seco e carcaça, assim atendendo públicos distintos. As espécies com maior valor comercial in
natura são Pomatomus saltatrix (19,99 kg) e Brycon spp (18,10 Kg). Já o pescado beneficiado, a
Cynoscion acoupa e o Arapaima gigas, são os que apresentam o maior valor comercial com valores
de 49,99 Kg e 27,19 Kg, respectivamente. A partir do levantamento realizado, observa-se que há
uma grande variedade de espécies de peixes dulcícolas e marinhas comercializadas em
supermercados localizados no município de São Luís-MA. No entanto, as redes de supermercados
apresentados no referente trabalho não se enquadram na forma correta de exposição do pescado de
acordo com as normas da ANVISA, visto que a rede “A” é a que apresenta menos erros, e a rede
“B” utiliza-se formas diferentes de exposição em suas filiais de acordo com o local. É importante
ressaltar que além dos aspectos sanitários devem ser observadas as normas de direito do consumidor
tratando-se da venda de um produto de qualidade.
Palavras-chave: Exposição; Peixe; Vulnerabilidade.
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CRIAÇÃO DE Macrobrachium amazonicum EM SISTEMA BFT COM DIFERENTES
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RESUMO: A criação de camarões de água doce é um segmento do agronegócio que vem
contribuindo para o avanço da aquicultura mundial. Portanto, o presente trabalho teve como
objetivo verificar a possibilidade de diminuição do arraçoamento para o camarão Macrobrachium
amazonicum criado em sistema de bioflocos (BFT). O experimento foi realizado no Laboratório
Múltiplo para Produção de Organismos Aquáticos/UFOPA durante um período de 60 dias, com um
delineamento experimental inteiramente casualizado, composto por quatro tratamentos: sistema de
água clara (controle sem bioflocos, TAC) com taxa de arraçoamento igual a 3% da biomassa total
de camarões; sistema BFT com taxa de arraçoamento igual ao tratamento TAC (BFT3); sistema
BFT com taxa de arrraçoamento igual a 2% (BFT2) e sistema BFT com taxa de arraçoamento igual
a 1% (TBFT1), com três repetições cada. Após captura no ambiente natural e aclimatação no
laboratório, os camarões foram pesados (2,41±0,71 g) e estocados aleatoriamente nas unidades
experimentais de volume útil de 20 L, com sistema de recirculação de água nos tratamentos BFT,
renovação diária de água no TAC e aeração constante. A alimentação foi feita com ração comercial
para camarão (35 % de proteína bruta) duas vezes ao dia. Os parâmetros físicos e químicos da água
temperatura, pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, amônia total e nitrito foram
monitorados durante todo o período experimental. A renovação de água das unidades experimentais
do TAC foi realizada durante o período experimental. Enquanto nas unidades do sistema BFT não
ocorreu renovação de água, somente adicionou-se melaço de cana-de-açúcar quando as
concentrações de amônia se apresentaram ≥ 1 mg/L. Os dados de qualidade de água e desempenho
zootécnico normais e homocedásticos foram analisados estatisticamente através de ANOVA one
way e teste de Tukey, e quando não, pelo teste não paramétrico de Kruskall Wallis. Para os
parâmetros de qualidade da água mensurados, a concentração de oxigênio dissolvido e
condutividade elétrica foram superiores na água das unidades experimentais do TBFT3 em relação
aos demais tratamentos (p<0,05). A produtividade dos camarões nos tratamentos BFT foram
superiores (entre 49,72 a 62,78 g/m²) em relação ao do TAC (2,78 g/m²) (p<0,05). Assim como a
sobrevivência dos camarões diferiu entre o TAC (6,67 %) e os do TBFT3 (60±20 %) e TBFT2
(66,67±30,55 %). Dessa forma, concluiu-se que é possível a diminuição da taxa de arraçoamento do
M. amazonicum em sistema BFT, sem afetar negativamente o desempenho zootécnico dos camarões
e os parâmetros físicos e químicos de água.
Palavras-chave: Alimentação; Bioflocos; Camarão-da-Amazônia; Carcinicultura
Apoio: CNPq
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ASPECTOS DO CULTIVO JUVENIL A ADULTO DA ESPÉCIE NATIVA MATRINXÃ
Brycon gouldingi, (LIMA, 2004) NO RESERVATÓRIO UHE EM TUCURUÍ-PA
Jacyra Pereira Oliveira¹*; Tiele Costa Santos²; Jurandir Trindade de Maria Silva³.
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RESUMO: São apresentados nesse estudo os aspectos de cultivo da espécie nativa brasileira,
Brycon gouldingi (matrinxã), em tanques-rede, na Aquicultura Paraíso, latitude 03°50'19.07'',
longitude 49°45'42.35''W, no reservatório UHE na cidade de Tucuruí (PA). Os dados ambientais
foram coletados através do kit de análise de água doce da Alfakit, e os dados técnicos de produção
obtidos através de monitoramentos mensais no período entre agosto de 2018 a março de 2019. O
período do cultivo foi de 210 dias, em tanques redes quadrados quadrados com a dimensão de
3x3x2m, 1714 alevinos/m³ na recria, e 37 peixes/m³ na engorda, as biometrias foram mensuradas
adotando 6% da população de cada espécie, os dois tanques de tratamento tiveram a mesma
quantidade de peixes adensados, sendo observados como um número amostral único e as taxas de
proteína bruta de 45%,40%,36% na fase juvenil(recria) e 32% na etapa de engorda. Os parâmetros
físico-químicos do Reservatório, mantiveram-se dentro dos níveis aceitáveis para aquicultura. Os
resultados do desempenho zootécnico na fase de recria e engorda mostraram que as espécies tem
taxas de sobrevivência excelentes, semelhantes aos de outras espécies nativas. Enquanto a
conversão alimentar na fase de recria, foram semelhantes as obtidas em outros trabalhos, em que
durante o estudo a relação de consumo de ração x ganho em peso, apresentam bons resultados,
Conclui-se que o cultivo de matrinxã em tanques-rede no Reservatório UHE Tucuruí, apresenta-se
como viável para a criação em diferentes escalas, que proporciona um maior aproveitamento hídrico
desse ambiente, apresentando parâmetros de qualidade da água em níveis adequados para o cultivo,
crescimento homogêneo em fase de recria, e harmonioso na fase de engorda, e bons índices
zootécnicos, mostrando que a criação de espécies nativas brasileiras se mostram ótimas
oportunidades para o desenvolvimento do setor aquícola nesses ambientes.
Palavras-chave: Reservatório UHE Tucuruí; Tanques-rede; Aquicultura.
ABSTRAT: This study presents aspects of the cultivation of the native Brazilian species Brycon
gouldingi (matrinxã) in net cages at Paraíso Aquaculture, latitude 03 ° 50'19.07 '', longitude 49 °
45'42,35''W without reservoir HPP in the city of Tucuruí (PA). Environmental data were collected
using the Alfakit freshwater analysis kit, and monthly technical monitoring monitored production
data from August 2018 to March 2019. Cultivation period was 210 days in square net tanks. squares
with dimensions of 3x3x2m, 1714 fingerlings / m³ height, and 37 fish / m³ height, as measured
biometrics adopted to 6% of the population of each species, the two treatment tanks with the same
amount of densified fish, being observed as a single sample number and as crude protein rates of
45%, 40%, 36% in the juvenile phase (recent) and 32% in the fattening stage. The physicochemical
parameters of the reservoir remain within acceptable levels for aquaculture. The results of the
zootechnical performance in the registration and registration phase show that the species have
excellent consumption rates, similar to those of other native species. While the feed conversion in
the recovery phase, were reported as reproduced in other works, during the study of a ratio of feed
intake x weight gain, presents good results, it is concluded that the cultivation of matrices in non-O
net cages. Tucuruí hydroelectric reservoir, is feasible to create at different scales, which provides
greater water use of this environment, water quality statistics at levels suitable for cultivation,
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homogeneous growth in the recovery phase and harmonization in the fattening phase, and good
zootechnical indexes, showing that the breeding of native Brazilian species shows great
opportunities for the development of the agricultural sector in the environments.
Key words: Tucuruí HPP Reservoir; Net tanks; Aquaculture.

1- INTRODUÇÃO
A aquicultura no Brasil tem-se apresentado de forma cada vez mais consolidada e isso tem
impulsionado o crescimento e o aumento de boas projeções para a área. No cenário nacional, a
piscicultura chegou a produzir 697 mil ton. de peixes de cultivo em 2017. Esse resultado é 8%
superior ao de 2016 (640.510 ton.). A tilápia é a mais importante espécie de peixes cultivados do
Brasil, cerca de 51,7% do mercado, com 357.639 ton. em 2017. A segunda posição não é de uma
espécie em si, mas de uma categoria de peixes: os nativos. De acordo com a pesquisa da associação,
liderados pelo tambaqui, os nativos representam 43,7% da produção brasileira, com 302.235 ton.
(PEIXE BR, 2018).
As espécies nativas com potencial no setor pesqueiro têm sido constantemente afetadas pela
ação antrópica, pelo esforço de pesca, pela destruição parcial ou total dos seus ambientes naturais e
de reprodução, como os represamentos, poluição ou desmatamento de matas ciliares.
E atualmente um grande problema apresentado no cultivo em tanques-rede, é a criação, e o manejo
alimentar para a obtenção de índices zootécnicos favoráveis dos peixes nativos brasileiros.
A abordagem da criação de espécies nativas são diferentes em relação ao manejo, devido ao
aspecto comportamental, ecológico, cuidados de produção e aspectos peculiares do tratamento para
cada espécie, e com o pequeno arcabouço técnico , causa desinteresse e receio por parte dos
produtores, esses fatores coexistem como travas para a produção em larga escala, em que faz-se
necessário o conhecimento e boas práticas de manejo para conseguir obter sucesso na produção
dessas espécies.
O Brycon gouldingi é nativo das bacias Araguaia-Tocantins, muitas espécies do gênero
Brycon, são conhecidas popularmente como matrinxã, que é considerado como o quarto peixe de
maior importância para o setor industrial e para o comércio nas regiões Norte e Nordeste, e já estão
muito subexplotadas em várias regiões em que ocorrem, principalmente onde tem influência de
usinagem, e para a criação, por ser uma espécie migradora, tem um hábito voraz que dificulta o
manejo, geralmente se desenvolvem melhor em viveiros com baixas densidades. É considerado
como uma ótima alternativa para a criação em lagos e reservatórios de barragens. Pois tem boa
aceitação de mercado, apesar de apresentar espinhas intramusculares, tem um rendimento razoável
do filé, um alto teor proteico e um bom ganho de massa em curtos períodos de produção.
(CHICRALA, 2013; MEDEIROS&MORAES, 2013)
Um exemplar de matrinxã produzido no próprio projeto, é apresentado na figura 1, que é a
espécie cultivada e analisada no experimento, Brycon gouldingi (LIMA, 2004).
Para o conhecimento das práticas do manejo de nativos, objetivo desse estudo foi analisar os
aspectos do cultivo aspectos do cultivo juvenil a adulto da espécie nativa matrinxã (Brycon
gouldingi) LIMA, 2004, na Aquicultura Paraíso no Reservatório UHE em Tucuruí-PA, que é
considerada um sucesso entre os projetos de produção nacionalmente. (PEIXE BR, 2018)
2- MATERIAL E MÉTODOS
2.1 Área de estudo
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O Projeto da Aquicultura Paraíso encontra-se localizado no Reservatório da Usina
Hidrelétrica de Tucuruí, que faz parte do Rio Tocantins, Município de Tucuruí, Estado do Pará, a
cerca de 300 km em linha reta ao sul de Belém (03º 45`S e 49º 40`). O rio Tocantins é responsável
por cerca de 45% do volume de água da Bacia Tocantins-Araguaia, possuindo como grande
afluente o rio Araguaia.
O Reservatório formado ocupa um volume aproximado de 50,29 km3 e uma área inundada
de 2.875 km2 sendo 3.001 km2 no seu nível máximo (Cota 72,0 metros) e 1.639 km2 no seu nível
mínimo normal (Cota 60,0 metros). Com um comprimento de cerca de 170 km ao longo do rio
principal e profundidade máxima de 75 m. (ELETRONORTE, 1999).
2.2 Área do projeto
O Projeto se situa em uma área Poligonal de 31.437 m², e em profundidade acima de 5
metros, as margens do corpo de água, em frente a região da Ilha Paraíso, região do Caraipé. A
região se apresenta fora da região de navegação, com a presença de ventanias adequadas, e com a
quantidade de água em níveis ideais.
Foi realizado o mapeamento das unidades produtivas, em que, a Área 1 onde estão dispostos 163
tanques-rede quadrados e 2 tanques redondos, é mostrada na Figura 1.

Figura 1 – Representação da Área 1, mostrando a disposição dos tanques no Reservatório UHE
Tucuruí e sua situação no mapa geográfico.
2.3 Coleta dos dados ambientais
A coleta dos dados ambientais deu-se através do uso de kits de testes para água doce da
ALFAKIT, nos quais foram realizados na área 1, onde foram analisados os parâmetros físicoquímicos, de forma trimensal, ou seja, duas vezes, durante o experimento. Foram analisados, os
parâmetros, temperatura(°C) utilizando um termômetro (Incoterm), oxigênio dissolvido (mg/L)
utilizando oxímetro digital, pH utilizando o pHmetro, e a transparência (m) usando o Disco de
Secchi.
2.4 Coleta dos dados de produção
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A coleta de dados aconteceu de forma casualizada, através de um diagnóstico técnico da
produção na Aquicultura Paraíso, através de entrevistas, acompanhamento e monitoramentos
mensais no período entre agosto de 2018 a março de 2019, com visitas extras em dias específicos,
como a chegada dos alevinos, despescas e práticas importantes de manejo a serem verificadas.
O período do cultivo foi de 210 dias (7 meses), em tanques-redes quadrados com a dimensão
de 3x3x2m e para a coleta de dados mensais, com adensamento de 1.714 (alevinos/m³) com o
comprimento inicial de 5,20cm±0,2 na fase de recria e de 37 peixes/m³ na fase de engorda. e para o
manejo os tanques com os peixes foram suspendidos através do auxílio de uma balsa tipo “U”, com
guindastes para elevação parcial dos tanques e com a ajuda de um puçá, foram retirados dos tanque,
em que foram manejados para uma caixa d´água de fibra de 1000 litros ou isopor de 170 litros,
contendo água e sal, pois de acordo com Kubtiza (2007), o uso de sal, durante a depuração dos
peixes para o transporte(pós-larvas, alevinos e reprodutores), ajuda na osmorregulação. As
biometrias foram realizadas, utilizando cerca de 6% da população de peixes do tanque. A pesagem
das biomassas foi realizada com o auxílio de uma balança digital de alta precisão eletrônica com a
capacidade suporte de 1 grama a 5kg (mod SF-400) colocada em plano reto.
2.5 Análise dos dados
As análises serão feitas em delineamento através de planilhas no Excel 2016, com o
monitoramento de 6% de espécimes de matrinxã e depois tabelados pelo Excel 2016 e analisadas
pelo software Biostat 5.0..
Os índices zootécnicos e relação peso e comprimento analisados, que vão ser considerado a
partir do povoamento, são:
Ganho de peso médio: calculado pela diferença entre a média de peso dos peixes no início e
ao final do período experimental; Onde GPM: BM média total final– BM média inicial, onde BM é
a biomassa.
Biomassa: É calculada pelo peso médio x nº de peixes do viveiro
Coeficiente de variação do comprimento (CV):
CV:
DP
x 100
PM
Onde: CV = Coeficiente de variação; DP = Desvio-padrão do
peso; PM = Peso médio dos peixes
Comprimento total médio: calculado pela soma de todas as biometrias dividido pelo número
de indivíduos.
Peso total médio(PM): calculado pela soma de todos os pesos, divididos pelo número de
indivíduos.
Taxa de crescimento específico:
Onde T.C.E =
(ln Ptf- ln Pti)
x 100
tempo de experimento (dias)
Onde: Ptf = peso total final, Pti= peso total inicial, ln -logaritmo natural (base e)
Conversão alimentar aparente onde: QRF = Quantidade de ração fornecida GP = Ganho de
peso
CAA = QRF
GP
E a Sobrevivência (S) que é a taxa de peixes que sobreviveram até o final do ciclo.
Sobrevivência = Total de peixes despescados x 100
Alevinos povoados
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
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3.1 Análise dos parâmetros físico-químicos da água
Foi realizado a análise dos coeficientes da qualidade da água, nos quais foram feitas na área 1 do
local de estudo, no 3° mês (amostra 1) e 6° mês (amostra 2), os parâmetros físico-químicos obtidos
são representados na tabela 1.
Tabela 1 - Parâmetros físico-químicos da água no local de estudo
Variáveis

Valores obtidos Valores obtidos - amostra
Níveis adequados ao
amostra 1
2
cultivo*
Fósforo
0,013 mg/l*
0,015 mg/l*
< 0,025 mg/L
Amônia Total
0 mg/l*
0 mg/l*
< 0,5 mg/L
Alcalinidade
27*
30*
> 10 mg/L
Dureza
24*
26*
> 10 mg/L
Temperatura
29,5° C
28° C
26 a 32º C
Ph
6,7*
6,8*
6,5 a 8,5
Oxigênio
7,0 mg/L **
7,2 mg/L **
> 3,0 mg/L
Transparência
2,4 m***
3 m***
> 1,50 mg/L
*Dados obtidos através de kits de análise de água doce.** Dados obtidos com um uso de um oxímetro digital.
*** Dados obtidos com a utilização de um disco de Secchi.

A quantidade de concentração de fósforo se mostrou baixa, e apresentou uma pequena
oscilação, que deve ser devido as movimentações das águas, sem exceder o limite de fósforo total
recomendado na Resolução nº 357/05 do CONAMA.
Freitas et al. (2011), verificando a influência do cultivo de peixes em tanques-rede nos
teores de nitrogênio e fósforo no lago Tupé no Amazonas, não encontrou resultados que
comprovasse que a atividade estava causando impactos consideráveis no meio hídrico.
A amônia, alcalinidade, dureza, oxigenação e Ph apresentaram taxas ideais ao cultivo. A
temperatura da mesma forma, em que o ambiente quente e tropical úmido da região sudeste
paraense, favorece a cultivo dessas espécies, mantendo uma temperatura constante dentro das
limitações adequadas. (BOYD e TUCKER, 1998).
A transparência manteve-se sempre maior que 1,5m, em que no período de seca do lago, em
que s um maior acúmulo de materiais de sedime apresentou uma transparência mais baixa, dentro
das normas de adequação ao cultivo. Geralmente, as oscilações de transparência da água podem
estar associadas à pluviosidade, também ao uso do solo nas áreas de captação do braço do
reservatório, agravadas pela falta de matas ciliares. (FEIDEN et al., 2015).
3.2 Crescimento em peso e comprimento na etapa de recria (juvenis) de matrinxã e desempenho
zootécnico
Os resultados da relação peso e comprimento da etapa de recria são mostrados na tabela 2, onde
foram mensurados o peso e comprimento, na chegada dos alevinos, e com 30 a 45 dias
consecutivamente. Para essa análise foram adotados números amostrais aleatórios, devido à
dificuldade de se obter um número amostral de uma grande quantidade de alevinos por tanqueberçário.
Tabela 2 - Crescimento de juvenis de matrinxã (Brycon Gouldingi) durante a etapa de recria em
tanques-rede.
Espécie

0

Período de Recria (Dias)
30

45

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

6

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

Matrinxã
Matrinxã
Matrinxã
Matrinxã

Comprimento médio (cm)
5.20
8.14
10.28
Peso (g)
4.72
29.24
46.87
Coeficiente de variação
15.76
4.18
13.38
Taxa de crescimento específico (%)
NA*
6.08
3.15
*NA* = não se aplica

O período de recria a ser adotado, pode ser variável de acordo com a piscicultura, na do
presente estudo, o período em dias adotado é de 45 dias, quando o juvenil chega a aproximadamente
45g em média. Na literatura a maioria dos trabalhos adotam um período maior, de 60 dias de recria.
As taxas de crescimento específico e o coeficiente de variação apresentaram resultados inferiores a
10%, que caracteriza homogeneidade no crescimento dos alevinos.
O crescimento em peso e comprimento do matrinxã dessa fase em 30 dias foram superiores
ao resultado encontrado por Moia, 2018, que trabalhando em tanques-rede com o B. amazonicus
também no Reservatório UHE Tucuruí, PA, obteve resultados de PM(g) de que o inicial foi de 3g, e
final em 30 dias de 10,59g em PM(g), sem dados do comprimento, e também ao de Brandão et al
2005, que também trabalhando com a B. amazonicus em Rio Petro da Eva, AM, tiveram um PM
final de 13,60 na densidade de 200 peixes por m³, e o comprimento de 9,90 cm, ambos
apresentaram resultados inferiores ao obtido nesse estudo, que foi de 29.24g.
Já o comprimento médio de Brandão et al 2005, foi de 9,90 (200 peixes m³), 9,68 (300
peixes m³), 9,45, (400 peixes m³) e 9,82(500 peixes m³), superiores ao obtido no estudo, que foi de
8,14 cm, em que esse resultado positivo de ganho de peso médio na fase de recria pode ser atribuído
ao tamanho dos alevinos comprados serem um pouco maiores que os dos estudados, que iniciaram
com 3-4g, enquanto os do estudo iniciaram com 4-7g, e também ao manejo alimentar, com a
utilização de ração constante no período de recria com 42% de proteína bruta, e com a utilização de
uma taxa alimentar de 8-10%, maiores que de Moia, 2018.
É importante citar, que a espécie B. gouldingi, ainda é pouco conhecida para a criação em
relação as demais espécies do gênero, e informações sobre a ecologia e seu desempenho na
literatura ainda são escassos ou ausentes, devido ser uma espécie que foi descrita recentemente.
Tabela 3 - Índices zootécnicos avaliados na etapa de recria
Período
0

30

45

Biomassa (kg)
Matrinxã

56.64

350.88

562.44

CAA
Matrinxã

NA

0,9±0,05

1,1±0,1

GPM(g)
Matrinxã

NA

24,25

17,63

Sobrevivência(S)
Matrinxã

NA

NA

97,60

Para o matrinxã, a conversão alimentar foi de 0,9 em 30 dias e 1,1 em em 45 dias,
demostrados nos índices zootécnicos na tabela 3, dando aproximadamente uma média de 0,95 no
período de recria. Resultados estes que foram superiores aos encontrados por Brandão et al (2005)
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que obteve resultados na etapa de recria de B. amazonicus de variando de 1,31 a 1,35 nas
densidades de 200, 300, 400, e 500 alevinos/m³.
A baixa conversão alimentar é um sempre importante no cultivo de peixes, acarretando em
maior aproveitamento do alimento fornecido.
A sobrevivência dos alevinos de B. gouldingi foi superior a de Pedreira et al. (2010) que
trabalhando com juvenis de Brycon Orthotaenea, com as densidades de 20, 40, 60 peixes/m³, teve
resultados de 70%, 89%, 60% respectivamente, e também superior aos de Moia (2018) que os
juvenis tiveram uma sobrevivência variando de 93% a 95%.
3.3 Crescimento em peso e comprimento na etapa de engorda e desempenho zootécnico
Enquanto que, durante o período de recria, o arraçoamento é feito com 4 frequências diárias,
e PB de 45%,40% e 36% na etapa após o povoamento, passa para 3 frequências diárias e PB de
32% nos tanques de crescimento. A limpeza nessa etapa, principalmente nos primeiros meses é
semanal das telas dos berçários, pois melhora a renovação de água e oxigenação nos tanques, depois
passa a ser uma vez a duas no mês.
O crescimento em peso dos espécimes de matrinxã, no final do segundo mês, já povoados,
foram superiores aos resultados de Moia, 2018, que obteve em seu experimento um GPM de
76,86g, em um período de 41 dias, e o do presente estudo em aproximadamente 31 dias, obteve um
GPM de 81,71.
Tortolero, 2010, trabalhando com Brycon amazonicus em gaiolas em um período de 150
dias no Lago de Catalão em Iranduba-AM, trabalhou com densidades de 100,150,200, e 250
peixes/m³ alimentados pelo método de saciedade e 36% de PB, iniciando com alevinos de 12,25
cm, e 41,6 cm, teve resultados de 436,6 e 28,3(100), 460g e 28,2cm(150), o 200 peixes m³ com
437,6 e 27,5 e o de 250 peixes/m³ com 256g e 25,6cm, em que a densidade de 150 peixes tiveram o
melhor resultado entre os tratamentos, e foram inferiores aos resultados obtidos nesse trabalho que
foram de 478,13 g e 28,17 cm representados na tabela 8. Evidenciando que a prática de manejo
alimentar e a densidade adotada de 37 peixes/m³, demonstram ser adequadas nessa fase inicial do
período da engorda.
Tabela 4 - Crescimento em peso e comprimento na etapa de engorda de matrinxã (Brycon
gouldingi) em tanques-rede
Tratamento
(Densidade)

60

TR1 (500 ind)

14.58

TR1 (500 ind)

110.95

TR1 (500 ind)

4.00

TR1 (500 ind)

4.45

Período de criação (Dias)
120
150
180
Comprimento (cm)
21.73
26.07
28.17
30.37
Peso (g)
222.24
326.17
478.13
603.76
Coeficiente de variação
2.72
3.68
2.93
3.09
Taxa de crescimento específico (%)
2.32
1.28
1.27
0.78
90

210
32.87
804.66
3.81
0.96

A tabela 3 apresenta a evolução do crescimento em peso e comprimento do matrinxã, B.
gouldingi, durante 210 dias de criação no sistema de tanques-rede flutuantes. Os resultados
apresentaram uma tendência linear positiva para o crescimento em peso e comprimento. A
densidade de 37 peixes/m3, apresentou crescimento em peso aceitável ao mercado no final do
experimento (804,66 g), e em comprimento de 32,87, apontando que a espécie não sofreu com
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flutuações do ambiente, e apesar da observação de despadronizações nos últimos meses, que pode
ser decorrente do pequeno número amostral ela apresentou um crescimento homogêneo e linear em
média mensal que foi de 114,95g.
As taxas de crescimento específico e o coeficiente de variação apresentaram resultados
inferiores a 10%, que caracteriza homogeneidade no crescimento dos peixes.
A sobrevivência do presente trabalho, de 97,2%, apresentados na tabela 4, foi superior ao
trabalho de Tortolero et al.(2010) que trabalhando com densidades de estocagem de
100,150,200,250 peixes/m³ no período de 150 dias em gaiolas no estado do Amazonas obteve
índices de sobrevivência de 94,4; 94,6; 93,8; 89,8; respectivamente. E foi semelhante aos excelentes
valores de sobrevivência do trabalho de Carvalho (1997), que registraram cerca de 99% para B.
amazonicus cultivados em densidades diferentes de estocagem em tanques-rede.
Tabela 5 - Índices zootécnicos avaliados de matrinxã (Brycon gouldingi) no início e ao final da
criação em dois tanques-rede no período de engorda.
Densidade
Comprimento total médio
inicial (cm)
Peso médio/peixe inicial (g)
Biomassa/Tratamento
inicial
N° de peixe/Tratamento
Comprimento total médio
final (cm)

37m³
8.14

12,26

Peso médio/peixe final
(g)
Biomassa/Tratamento
final
GPM(g)

180
32.87

CAA
Sobrevivência (%)

24.52

804.66
402,33
130,02
1,70±0,1
97,2±0,2

A conversão alimentar no período de engorda foi superior aos de Arbeláesz-Rojas et al.
(2002) em canais de igarapé com Brycon Cephalus em sistemas intensivos, de 1,95, enquanto a
conversão alimentar aparente do presente trabalho nessa mesma etapa chegou a 1,70.
O peso médio final no período de 210 dias, contando com a recria, foi satisfatório, e é
aceitável para a venda em todos os mercados regionais, em que a aquicultura Paraíso pode ser
considerada como um caso de sucesso no seu desenvolvimento de produção, uma vez que já
realizada produção de grande escala, tem fornecedores de rações acessíveis, apesar da distância, e
não apresentar custos com equipamentos, controle de água, e mão de obra pouco numerosa, se
destacando como um projeto de sucesso no cultivo em grande escala do peixe matrinxã.
4- CONCLUSÃO
Conclui-se que a modalidade de cultivo de matrinxã em tanques-rede em Reservatórios da
União apresenta-se como viável para a criação da espécie em diferentes escalas, que proporciona
um maior aproveitamento hídrico desses ambientes. Em relação a produção, obteve-se resultados
favoráveis, apresentando parâmetros de qualidade da água em níveis adequados para o cultivo,
crescimento homogêneo em fase de recria, e harmonioso na fase de engorda, e bons índices
zootécnicos, mostrando que a criação de espécies nativas brasileiras se mostram relevantes no
quadro de produção, em que para o fomento desse cultivo deve-se verificar a necessidade de
demanda dentro de uma cadeia produtiva em maiores dimensões de produção.
5- AGRADECIMENTOS

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

9

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

Agradecimentos a EMATER-PA e IDEFLOR-BIO Tucuruí, pela colaboração e incentivo a
pesquisa, e também ao aquicultor Gilberto Vaz, pela cordialidade e oportunidade de mostrar um
pouco do seu projeto para a academia científica.
6- REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
ARBELAÉZ-ROJAS, G.A.; FRACALOSSI, D.M.; FIM, J.I. Composição corporal de tambaqui,
Colossoma macropomum, e matrinxã, Brycon cephalus, em sistemas de cultivo intensivo, em
igarapé, e semi-intensivo, em viveiros. Revista Brasileira de Zootecnia, v.31, 2002, p.1059-1069.
BRANDÃO, F.R; Gomes, L.C; Chagas, E.C; Araújo, D.L; Ferreira, A.L. Densidade de estocagem
de matrinxã (Brycon amazonicus) durante a segunda fase de crescimento em gaiolas. Pesquisa
Agropecuária Brasileira 40: p 299-303, 2005.
CARVALHO, R. A. P. L. F.; FERRAZ DE LIMA, J. A.; SILVA, A. L. N. Efeito da densidade de
estocagem no desempenho do matrinchã, Brycon cephalus (Günther, 1869) cultivado em tanquesrede no período do inverno. Boletim do Instituto de Pesca, v. 24, n. esp., p. 177-185, 1997.
BOYD, C.E. & TUCKER, C.S. Pond aquaculture water quality management. Boston: Kluwer
Academic Publishers. 1998.
CHICRALA, P. C. M. S. et al Catálogo de peixes comerciais do lago da Usina Hidrélétrica Luís
Eduardo Magalhães: Tocantins / Brasília, DF: Embrapa, p 73,100. 2013.
CONAMA – CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução nº 357, de 17 de
março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu
enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá
outras providências. Brasília: Diário Oficial da União, 2005.
ELETROBRAS. Usina Hidrelétrica de Tucuruí. Relação publicações e documentos. RJ, 1999.
FEIDEN, I.F., JDSd, Oliveira, Diemer, O., & Feiden, A. . Water quality, capacity of holder and best
time to fish farming in cages in the reservoir salto caxias. Engenharia Sanitaria e
Ambiental, 20 (4), out, 2015.
FREITAS, F.C.; SANTOS-SILVA, E.N.; DARWICH, A.J. Influência do cultivo de peixes em
tanque- rede nos teores de nitrogênio e fósforo no lago Tupé, Manaus-AM. Revista BioTupé, n. 3,
p. 53-59, 2011.
KUBITZA, F. A versatilidade do sal na piscicultura. Revista Panorama da Aquicultura, v.17,
n.103, p.14-23, 2007.
LIMA, F.T.C Brycon gouldingi, a new speciesfrom the rio Tocantins drainage, Brazil(Ostariophysi:
Characiformes: Characidae),with a key to the species in the basinIchthyol. Explor. Freshwaters ,Vol.
15, No. 3, pp. 279-287, 3 figs., 1 tab., September 2004.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

10

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

MEDEIROS, F.C. e MORAES Como Iniciar Piscicultura Com Espécies Regionais Saiba como
obter lucros criando peixes nativos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste 1ª edição Brasília
Sebrae ,2013.
MOIA, Jhon Maykon da Cruz. Cultivo de Matrinxã em tanques – redes em Tucuruí - PA.
Monografia, Instituto Federal de Pará, 2018.
PEIXEBR, Anuário PeixeBr da Piscicultura, 2018, disponível em WWW.PEIXEBR.COM
.BR. Acesso em: Jan, 2019.
PEDREIRA, Marcelo Mattos, et al. "Matrinxa Brycon orthotaenia rearing in floating cage in
different stocking densities/ Cultivo de matrinxa Brycon orthotaenia (Gunther, 1864) em
tanquesrede, em diferentes densidades de estocagem." Acta Scientiarum. Biological Sciences, vol.
32, no. 1, 2010, p. 17+. Informe Académico, Accessed 21 June 2019.
TORTOLERO, S.A.R., Soares, M.C.F., Mera, P.A.S., Monteiro, J.M.F.. Efeito da densidade de
estocagem no crescimento do matrinxã, Brycon amazonicus (SPIX & AGASSIZ, 1829) em gaiolas
de pequeno volume. Revista Brasileira de Engenharia de Pesca 5: 81-92. 2010

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

1

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

CULTIVO E DESEMPENHO ZOOTÉCNICO DE PIAUAÇU (Leporinus macrocephalus) EM
TANQUES-REDE EM UM RESERVATÓRIO DA AMAZÔNIA ORIENTAL
Jacyra Pereira Oliveira¹*; Tiele Costa Santos²; Jurandir Trindade de Maria Silva³.
1
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RESUMO: A criação de peixes em tanques-rede em reservatórios de Hidroelétricas, vem se
mostrando como uma ótima oportunidade para o crescimento do setor aquícola. O Leporinus
macrocephalus (piauaçu), é um peixe muito apreciado na culinária da região amazônica, e sua
demanda tem aumentado gradativamente, pois a espécie, consegue adaptar-se, e alimentar-se muito
bem com as rações disponibilizadas, porém, as técnicas de manejo para essa modalidade ainda são
pouco difundidas. Nesse sentido, o presente estudo descreve os aspectos de produção do seu
cultivo, em tanques-rede, em uma aquicultura no reservatório UHE em Tucuruí (PA). Os dados
foram coletados através de um diagnóstico técnico da produção na Aquicultura Paraíso, de
entrevistas, e acompanhamento e monitoramentos biométricos mensais no período entre agosto de
2018 a março de 2019. As análises dos parâmetros da qualidade da água foram mensurados por um
kit da Alfakit, trimensalmente e os resultados processados pelo software Biostat 5.0. O período do
cultivo foi de 210 dias (7 meses), em dois tanques-rede quadrados com a dimensão de 3x3x2m, com
adensamento de 1.714 (alevinos/m³) com o comprimento inicial de 5,37±0,4cm, 4,82±0,26g na fase
de recria e de 37 peixes/m³ na fase de engorda, e as biometrias foram mensuradas adotando 6% da
população de cada tanque. As telas foram confeccionadas com a estrutura de aço inox galvanizado,
para evitar a fuga, devido os hábitos detritívoros da espécie. Os parâmetros físico-químicos do
Reservatório, mantiveram-se dentro dos níveis aceitáveis para piscicultura, sofrendo poucas
oscilações. As rações adotadas na fase da recria foram de 45%,40%,36%, 4x ao dia, e na fase de
engorda, 32% de proteína bruta, 3x ao dia. Os resultados do desempenho zootécnico mostraram que
a espécie tem taxas de sobrevivência excelentes 97,8±0,28, semelhantes aos de outras espécies
nativas. O CTM foi de 37,72, PM(g) de 894,62, BM final de 447,31, e GPM(g) de 144,3. Enquanto
a CAA foi 0,95±0,02 na fase de recria e na fase adulta 1,59±0,1, taxas que se mostraram
semelhantes as obtidas em outros trabalhos em sistemas dessa modalidade, apesar da baixa
literatura para essa espécie. Os resultados obtidos foram excelentes, uma vez que o ambiente de
estudo tem baixa comunidade planctônica, e a ração é o principal alimento fornecido. Conclui-se
que o piauaçu teve uma ótima adaptação a modalidade, e o ambiente se mostrou propício ao cultivo,
com resultados de qualidade da água sempre em níveis aceitáveis, com um bom desempenho
zootécnico, e que com os corretos cuidados de manejo específicos que a espécie precisa, pode
tornar-se uma espécie de fomento para a produção aquícola na região de influência da Amazônia
Oriental.
Palavras-chave: Reservatório. Tanques-rede. Amazônia oriental.
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EFEITO DE PROJEÇÃO CLIMATOLÓGICA NO CULTIVO DE TAMBAQUI (Colossoma
macropomum) NA REGIÃO AMAZÔNICA
Edianez dos Santos Mendes1; Willamy Alves Costa1*; Rosiele Assunção Matão3; Alice Viene
Serra Garcia4;Matheus Willy Machado Ferreira; Jadson Pinheiro Santos5
willamyalves71@gmail.com*. Graduando em Engenharia de Pesca/UEMA 3rosieleassuncao@gmail.com.br. Graduanda
em Engenharia de Pesca/ UEMA. 4aliceeviene16@gmail.com. Graduanda em Engenharia de Pesca/ UEMA
e-mail de jadson e sua titulação

RESUMO: Neste trabalho realizou-se um mapeamento considerando, as informações climáticas de
temperatura mensais do clima futuro. Os dados de cada modelo apresentaram-se suas resoluções
características. Para o clima futuro foram selecionados dois cenários, centrados entre 2020 a
2029.Utilizou-se do programa chamado surfe que foi de extrema importância, na elaboração dos
mapas climáticos com uma padronização dos dados no sistema de coordenadas geográficas latitude
e longitude, e utilizou-se como fonte para analisar os locais ideais para o desenvolvimento da
piscicultura no Amazonas. Estes mapas formam projeções de como o clima e temperatura devem se
comportar, entre esse intervalo de tempo pode-se analisar que as temperaturas das projeções têm
aumento, mas não de forma drástica. De acordo com Silva et.al (2013), ocorre a viabilização na
criação de algumas espécies na piscicultura, como o tambaqui, Colossoma macropomum, que sofre
com quedas e aumentos brusco na temperatura. Com base nas projeções nota-se que entre 2020 a
2029 a temperatura sengue em pequenos aumentos constantes, devido a isso o estado de Amazonas
se torna uma grande potência para o cultivo do Tambaqui Colossoma macropomum.
Palavras-chave: Mapas, Projeções, Clima, Temperatura
ABSTRAT: In this work a mapping was performed considering the monthly temperature
information of the future climate. The data of each model presented their characteristic resolutions.
For the future climate, two scenarios were selected, centered between 2020 and 2029. We used a
program called surfing that was extremely important in the elaboration of climate maps with a
standardization of data in the latitude and longitude geographic coordinate system. as a source to
analyze the ideal places for the development of fish farming in the Amazon. These maps form
projections of how the climate and temperature should behave, between this time it can be analyzed
that the projection temperatures have increased, but not drastically. According to Silva et.al (2013),
the creation of some species in fish farming is feasible, such as tambaqui, Colossoma macropomum,
which suffers from falls and sudden increases in temperature. Based on the projections it is noted
that between 2020 and 2029 the temperature will rise in constant small increases, because of this the
state of Amazonas becomes a great power for the cultivation of Tambaqui Colossoma
macropomum.
Key words: Maps, Projections, Weather and Temperature.
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1- INTRODUÇÃO
O tambaqui (Colossoma macropomum), pertence a ordem a characiformes é a família
characidae e ocorre naturalmente nas bacias dos rios amazonas e Orinoco, na região norte do país.
Por ser uma espécie reofilica e não se reproduzir naturalmente em tanques, portanto o manejo
adequado ligado a temperatura ambiente e a chave para o sucesso reprodutivo e a própria psicultura.
(Araujo-lima & Gomez, 2005)
O termo “mudança climática” refere-se comumente a todos os tipos de alterações climáticas
que durem por décadas ou mais, incluindo mudanças na temperatura, na precipitação, concentração
de dióxido de carbono (CO2) ou padrão de vento, entre outros (NASA, 2012).
Segundo Loose et. al (2014), esses tipos de mudanças podem acarretar vários efeitos para as
atividades produtivas, principalmente na agricultura e criação animal, como todos os cultivos das
aquiculturas.
A piscicultura é o ramo da aquicultura que usa recursos hídricos para a criação, engorda e
comércio de peixes em cativeiro. Vem se destacando por ser grande oportunidade de negócio e não
necessitar de altos investimentos. É rendável, e não exige grande área de terra, essa atividade pode
ser praticada por pequenos produtores, fornecendo peixes para os mercados interno e externo. No
Brasil a piscicultura cresce aproximadamente 30% ao ano.
Segundo Ostrensky (1998), esse índice é superior ao obtido pela pecuária e agricultura, pois
esse crescimento se deve a boa lucratividade e rápido retorno do capital investido pelo produtor
rural. Com tudo, aqui no Brasil essa prática é feita na maioria das vezes por pequenos produtores
que a tem como uma forma de complementar sua renda, são poucas as propriedades que tem a
piscicultura como principal atividade econômica.
O tambaqui (Colossoma macropomum) ocorre naturalmente tanto na bacia do Rio Amazonas
quanto na bacia do Rio Orinoco, estando presente no Brasil, Bolívia, Peru, Venezuela e Colômbia.
Possui adaptações para viver em águas claras, pretas e brancas, embora seja mais abundante em rios
de água branca (DRAGAN et al, 2015).
Neste sentido, o impacto das mudanças climáticas sobre a aquicultura não se limitaria apenas
ao crescimento dos animais, mas influenciaria também a qualidade da alimentação para compensar
a maior demanda energética (CHO, 1992; LUPATSCH, 2009). Diante dessas perspectivas, este
trabalho teve como objetivo analisar os dados das projeções climáticas no cultivo de Tambaqui
(Colossoma macropomum) na região amazônica.
2- MATERIAL E MÉTODOS
Para o desenvolvimento do presente trabalho, fez-se necessário reunir um conjunto de outros,
dentre eles, artigos, teses e dissertações.
Além do levantamento e leitura do material bibliográfico foi utilizado para elaboração dos
mapas o programa Surfe, com uma padronização dos dados no sistema de coordenadas geográficas:
latitude e longitude, o que foi de suma importância para analise de locais ideais para o
desenvolvimento da Piscicultura no Amazonas.
Os dados de cada modelo têm como foco apresentar suas resoluções características, ou seja,
mostrar como o clima se comportará ao longo dos anos, revelando assim se de acordo com as
exigências da espécie estudada a mesma terá a possibilidade de ser cultivada. Foram consideradas
as informações climáticas de temperatura mensais do clima futuro. Para o clima futuro foram
selecionados dois cenários, centrados entre 2020 a 2029.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com a utilização dos recursos disponíveis os resultados obtidos demonstram as regiões que
possuem características, associada às temperaturas ideais para o desenvolvimento da piscicultura
voltada para o cultivo de Tambaqui (Colossoma macropomum).
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Dentre as características ideais para a produção Tambaqui (Colossoma macropomum)
relacionados à temperatura, pode-se afirmar que a temperatura ideal está entre 26°C a 32°C.
Foram elaborados mapas de temperatura do clima futuro (2020 a 2029), abaixo será descrito
as características relacionadas aos mapas em diferentes períodos com relação à piscicultura voltada
para o cultivo de Tambaqui (Colossoma macropomum), figura 1.
Figura 1:temperatura climatológica de janeiro, fevereiro e março

A partir da análise dos mapas e levando em consideração as características de temperatura das
projeções para o clima futuro, para o cultivo do Tambaqui Colossoma macropomum, pode-se
afirmar que houve uma mudança considerada pequena na temperatura nos meses de janeiro,
fevereiro e março em todo o estado, porém, ainda assim apresenta características ideais para a
produção dessa espécie. Nos meses de abril, maio e junho as características do estado está descrito
no mapa abaixo, figura 2.
Figura 2:temperaturas climatológicas de abril, maio e junho

Observa-se que após análise dos mapas e levando em consideração as projeções de
características de temperatura para o cultivo de Tambaqui (Colossoma macropomum), pode-se
afirmar que nos meses de abril, maio e junho todo o estado apresenta uma temperatura ideal para a
produção dessa espécie.
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Está descrito nos mapas abaixo para os meses de julho, agosto e setembro as características da
temperatura para o cultivo de Tambaqui (Colossoma macropomum), figura 3.
Figura 3:temperaturas de projeção do trimestre de julho, agosto e setembro
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A partir da análise dos mapas (Fig. 5 e 6), e levando em consideração as características de
temperatura para o cultivo do Tambaqui (Colossoma macropomum), pode-se afirmar que nos meses
de julho, agosto e setembro em todo o estado a temperatura e ideal para a produção dessa espécie.
Nos meses de outubro, novembro e dezembro as características do estado está descrito no mapa
abaixo figura 4.
Figura 4:temperaturas climatológicas de outubro, novembro e dezembro.

Para os meses de outubro, novembro e dezembro, em todo o estado as características são
ideais para a produção dessa espécie. Abaixo mostra os mapas com a temperatura anual, figura 5.
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Figura 5:temperaturas climatológicas e projeções anuais.
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Diante das projeções para o clima no futuro indicam mudança de temperatura, porém não são
bruscas, assim pode-se afirmar que o Amazonas é uma região que não sofrera tantas mudanças de
temperatura e que é um ambiente propicio com a temperatura ideail para a produção dessa espécie
Tambaqui (Colossoma macropomum).

4- CONCLUSÃO
O estudo sobre os a atividade da piscicultura no Brasil é bastante crescente, pois garante a
possibilita de alimentação e de outros recursos que são provenientes da pesca e da aquicultura.
Segundo as projeções, as temperaturas poderão aumentar, mas os acréscimos nessas variáveis
climáticas não serão de forma brusca.
Os aumentos de temperatura verificados nas projeções do clima futuro para a região de estudo
não prejudica a produção de tambaqui a partir da piscicultura, (Colossoma macropomum). Com isso
podemos concluir que a produção futura da mesma será muito satisfatória para o estado devido ao
clima favorável.
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CARACTERIZAÇÃO DA PISCICULTURA NO MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ NO
ESTADO DO PARÁ
Kézia Feijão de Lima¹*; Alexandre da Conceição Carvalho²; Diego Maia Zacardi³.
¹keziaf.lima@gmail.com. Engenheira de Pesca/SEMAGRI. ²carvalho.ac@gmail.com. Engenheiro Agrônomo/
SEMAGRI ³dmzacardi@hotmail.com. Professor Adjunto do curso de Engenharia de Pesca/UFOPA.

RESUMO: O presente estudo objetiva caracterizar a situação da piscicultura praticada no
município de Oriximiná (PA). Os dados foram coletados a partir da aplicação de 17
formulários semi-estruturados aos piscicultores e visitas in loco nos empreendimentos do
município. A maioria das pisciculturas têm o produtor rural como responsável legal pela
propriedade, utilizando a mão de obra familiar, com destaque para a produção de monocultivo
de tambaqui (Colossoma macropomum) e pirarucu (Arapaima gigas) em sistema semiintensivo. Poucos piscicultores realizam biometrias para avaliação do desempenho
zootécnico, sendo necessário maior capacitação e disponibilização de assistência técnica aos
produtores locais.
Palavras-chave: Criação de peixes, piscicultura familiar, sistema semi-intensivo, Amazônia
Oriental.
ABSTRACT: The present study aims to characterize the situation of fish farming practiced in
the city of Oriximiná (PA). Data were collected through the application of 17 semi-structured
forms to fish farmers and on-site visits to the municipality's enterprises. Most fish farms have
the rural producer as the legal responsible for the property, using family labor, especially the
monoculture production of tambaqui (Colossoma macropomum) and pirarucu (Arapaima
gigas) in semi-intensive system. Few fish farmers perform biometrics to evaluate zootechnical
performance, requiring more training and providing technical assistance to local producers.
Key words: Fish farming, family pisciculture, semi-intensive system, Eastern Amazon.

1- INTRODUÇÃO
Estudos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE e a
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO, indicam que a
aquicultura a cada ano se destaca pelo potencial produtivo, sendo o pescado a proteína de
origem animal mais produzida no planeta, com produção registrada de 80 milhões/t em 2017.
A piscicultura é o ramo específico da aquicultura voltada para a criação de peixes em
cativeiro, sendo praticada em açudes particulares, viveiros de barragem, viveiros escavados,
tanques, tanques-rede e gaiolas flutuantes, em diferentes sistemas de produção extensiva,
semi-intensiva e intensiva. A piscicultura é uma das maneiras mais econômicas de se produzir
alimento nobre, de alto valor nutritivo e de baixo custo, em comparação com as outras
atividades agrícolas. No Brasil, as espécies de peixes mais utilizadas na produção em cativeiro
são as tilápias e o grupo dos peixes redondos, em que incluem o tambaqui, tambacu (híbrido
entre o tambaqui e o pacu), pacu e tambatinga (híbrido entre o tambaqui e a pirapitinga)
(SEBRAE, 2015).
No cenário brasileiro, alguns estados apresentam cadeias de produção em estágios mais
avançados de estruturação, sendo autossustentáveis no que diz respeito aos insumos básicos e
na capacidade de beneficiamento, enquanto outros são menos competitivos e necessitam de
maiores investimentos (BRABO et al., 2016). No estado do Pará, a prática da piscicultura
está presente em todos os seus 144 municípios (BRABO, 2016). Entretanto, a produção
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estadual ainda é considerada incipiente, não consegue contribuir com a expansão econômica
e com o sucesso da atividade, provavelmente pela dificuldade causada pelo acesso
burocrático aos incentivos governamentais e a não difusão de tecnologias adequadas
(ZACARDI et al., 2017).
A cadeia produtiva pode ser definida como um sistema formado por um conjunto de
setores econômicos, que estabelecem entre si significativas relações de compra e venda, os
quais, articulados de forma sequencial, envolvem toda a atividade de produção e
comercialização de um determinado bem ou serviço (BATALHA, 2007; BRABO et al.,
2014). De acordo com Chacon (2011) a cadeia produtiva da piscicultura compreende as
seguintes etapas: a indústria de produção de insumo (máquinas, equipamentos e ração);
produção piscícola (instalação do cultivo, povoamento, engorda, despesca, manejo e abate);
indústria de beneficiamento (limpeza, pesagem, embalagem, congelamento e estocagem);
armazenagem (frigorífico) e distribuição (atacado e varejo); e a comercialização (consumidor
final).
Nesse contexto, entender o funcionamento da cadeia produtiva da piscicultura é uma
importante ferramenta de análise da atividade, embasando o desenvolvimento de políticas e
estratégias públicas e privadas. Ressalta-se que o município de Oriximiná, não possui dados
oficiais do quantitativo de piscicultores e por isso, este trabalho tem como objetivo
caracterizar a prática da piscicultura, conhecer a realidade técnica, operacional dos
empreendimentos locais e os diferentes elos que compõe a cadeia produtiva, além de apontar
quais as principais dificuldades enfrentadas pelo setor, a fim de fornecer subsídios para a
elaboração de políticas públicas e implementação de ações de fortalecimento e
desenvolvimento da atividade.
2- MATERIAL E MÉTODOS
O município de Oriximiná está localizado na região oeste do estado do Pará (Figura 1),
pertencente à mesorregião do Baixo Amazonas, a sede municipal está situada à margem
esquerda do rio Trombetas sob as coordenadas geográficas: “01º 46’ 00” S e “55º 51' 30" W,
com uma área de 107.603, 436 km² de extensão e população estimada de 72. 160 habitantes.
(IBGE, 2018).
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Figura 1 - Mapa de localização da sede municipal de Oriximiná, no Baixo Amazonas, Pará.
Fonte: PMSB (2017).
Os dados para realização deste estudo foram obtidos por meio de dados primários e
secundários. Os dados primários foram obtidos no período de janeiro a junho de 2019, a partir
de aplicações de formulários semiestruturados a 17 piscicultores do município de Oriximiná.
A escolha dos entrevistados ocorreu através da técnica não probabilística conhecida como
amostragem por redes ou bola de neve (snowball), em que os elementos seguintes da amostra
foram recrutados a partir da rede de conhecidos dos elementos já presentes.
Os dados secundários foram disponibilizados pela instituição de ensino e pesquisa,
Universidade Federal do Oeste do Pará e, por meio da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Mineração de Oriximiná. Os dados coletados foram registrados em planilhas
eletrônicas do Microsoft Excel 2013® e analisados por estatística explanatória, com a
construção de tabelas e gráficos para caracterização da situação das pisciculturas.
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO
As pisciculturas visitadas a maioria apresentou o produtor rural como responsável legal
pela propriedade (71%) utilizando a mão de obra familiar para a produção e, apenas (29%)
dos empreendimentos, administrados por funcionários contratados, sendo os proprietários
moradores da zona urbana. Uma realidade nas diversas regiões do Pará, onde a maioria da
produção piscícola é advinda de propriedades que desenvolve a atividade de forma familiar
em terras próprias (BRITO et al., 2017).
A maioria dos entrevistados (53%), não possui qualquer tipo de capacitação na área da
piscicultura. No entanto, 47% dos entrevistados adquiriram capacitação pelos cursos
oferecidos pelo Programa de Incentivo à Piscicultura da Empresa Mineração Rio do Norte
(MRN) e, pela Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA).
A maioria dos piscicultores entrevistados (76%) tem grande expectativa com a criação
de peixes e expressam o desejo de ampliar a sua área para aumentar a produção e a renda, o
restante (24%) tem dificuldades por limitações na área de sua propriedade. Em relação ao
tempo na atividade 88% dos piscicultores estão no ramo da atividade a menos de cinco anos,
apenas 12% dos produtores desenvolve a prática piscícola por mais de 5 anos. Isso indica que
atividade é relativamente nova no município.
Para a maioria dos produtores a atividade piscícola é praticada em consórcio com outras
atividades (83%), não sendo a principal fonte de renda, constituindo-se como uma atividade
secundária. A agricultura (65%) e a pecuária (18%) foram citadas como a principal atividade
de renda para os piscicultores, realidade também registrada por Brito (2017), nas pisciculturas
do município de Capitão Poço (PA).
Dos empreendimentos visitados verificou-se a predominância do sistema semi-intensivo
(82%) e do uso do sistema extensivo (18%). A estrutura de criação mais utilizada são os
tanques-rede (47%), com aproveitamento do rio próximo às propriedades, seguido pela a
atividade em represas/açudes (29%) e em viveiros escavados (24%). Em sistemas de tanquesrede (Figura 2), a produção gira em torno de 16 peixes por m³, com peso de despesca em
média 1,5 kg, produção de 15 meses.
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Figura 2 – Vista de cultivo semi-intensivo, em tanques-rede, em propriedades do município
de Oriximiná.
As criações em represas/açudes e viveiros escavados (Figura 3), também possui
pequena área (˂ de 0,5 ha), com produção média de um peixe por cada 5 m².

Figura 3 – Viveiro de cultivo extensivo, em propriedades do município de Oriximiná.
Em todas as pisciculturas os produtores afirmaram a prática do monocultivo, que se
caracteriza pela criação de uma única espécie, sendo este, o sistema de produção mais
utilizado na região sudeste do Pará e de acordo com Brito (2017) por resultar em maior
produtividade.
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Os piscicultores de Oriximiná realizam a compra de alevinos de municípios adjacentes
como Santarém e Alenquer, sendo o tambaqui (Colossoma macropomum) e o pirarucu
(Arapaima gigas), as espécies mais adquiridas. A intensa utilização do tambaqui e do pirarucu
nas pisciculturas do estado do Pará também foi registrada por Silva (2010).
O preço médio do milheiro do tambaqui é R$ 150,00 em relação ao preço do alevino do
pirarucu, varia de acordo com o tamanho (cm), o mesmo, é vendido por unidade, e apresenta
o valor médio de R$ 1,00 por centímetro.
A maioria dos empreendimentos visitados (59%) empregam alimentos alternativos na
fase de engorda, como, macaxeira, milho, castanha e etc., os empreendimentos restantes
(41%) utilizam apenas ração comercial, sendo, para a produção de onívoros o uso de rações
extrusadas, com peletes entre 4 e 10 mm e, 28 e 32% proteína, para os peixes carnívoros os
produtores relataram o uso da ração extrusada, com peletes entre 2 a 15 mm e, 40 a 45% de
proteína.
Na maioria dos empreendimentos piscícolas, não possuem registros quanto ao
arraçoamento, indicando a não realização de biometrias para o cálculo do insumo e, controle
de produção.
Em relação à procedência da ração, em sua maioria (65%) é adquirida do estado do
Amazonas e, 35% pontuam a compra da cidade de Belém e Santarém, evidenciando o
aumento no custo da produção. Tornando-se um problema maior para o desenvolvimento da
atividade. Para Fernando Kubtiza (2015) o custo alto de produção é um fator limitante para a
expansão da atividade.
A principal finalidade de produção foi o comércio (Figura 4), semelhante ao observado
por Silva et al. (2010) seguido da subsistência-comércio e apenas para a subsistência.

24%
35%
Comércio
Subsistência - Comércio
Subsistência

41%

Figura 4 – Frequência relativa (%) das finalidades de produção piscícolas
Para o escoamento da produção, a maioria dos produtores comercializou seus peixes
vivos (41%) ao preço médio de R$ 8,00/kg, tendo como ponto de venda, sua própria
residência, outros produtores (35%) optaram por armazenar em isopor com gelo e
comercializa-los em mercados de peixe e, o restante (24%) não realiza a venda. O
beneficiamento dos animais não é realizado pelos produtores, devido aos conhecimentos
técnicos necessários para o manuseio do produto, depreciando o valor da produção.
Dos empreendimentos visitados, 56% deles não apresentavam qualquer tipo de
licenciamento para funcionamento, apenas 44% possuíam o Licenciamento Ambiental
Simplificado (LAS) e nenhum deles apresentaram autorização para o uso de água. A falta da
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documentação é uma realidade observada também nos produtores do Município de Capitão
Poço (PA), os quais, em sua maioria não ter a licença emitida pelos órgãos licenciadores
(BRITO et al., 2018).
O Licenciamento Ambiental Simplificado (LAS), expedida pela Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Mineração, é obrigatório para todo e qualquer imóvel rural localizado no
Município de Oriximiná, conforme a Lei nº 7.302, de 11 de maio de 2010, que dispõe sobre o
código Municipal de Meio Ambiente. A falta da licença torna o empreendimento irregular
ambientalmente, estando sujeito a sanções administrativas, penais e civis.
Nos empreendimentos visitados, os principais gargalos que estagnam a produção foram
assistência técnica (55%) e financiamento (30%). A falta de assistência técnica aos produtores
contribui com o não planejamento da atividade, possibilitando custos desnecessários para o
produtor (LEE; SARPEDONTI, 2008). Quanto ao financiamento, todos os produtores rurais
afirmaram não possuir acesso ao crédito utilizando do recurso próprio para o custeio da
atividade piscícola.
4 CONCLUSÃO
A atividade piscícola em Oriximiná é relativamente nova, existe a predominância da
mão de obra familiar para a produção. As pisciculturas visitadas a maioria apresentou o
produtor rural como responsável legal pela propriedade, costumeiramente sem domínio
técnico para a realização da atividade, com predomínio do sistema semi-intesivo e o
monocultivo, praticados em tanques-rede, pequenos açudes e em viveiros escavados, sendo o
tambaqui (Colossoma macropomum) e o pirarucu (Arapaima gigas) as espécies
maisproduzidas. A carência de assistência técnica e o acesso ao financiamento são os
principais problemas enfrentados pelos produtores, o que vem dificultar a pratica de uma
atividade sustentável.
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USO DE IMUNOESTIMULANTE EM Colossoma macropomum
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RESUMO: Para garantir uma maior produção de peixes, os sistemas de criação têm se tornado
mais intensivos em espaços menores e com menor volume de água e como consequência ocorrem
os surtos de doenças e mortalidade. Na tentativa de amenizar as perdas econômicas, o uso de
antibióticos vem sendo largamente empregado causando sérios problemas ambientais e o
desenvolvimento de espécies bacterianas cada vez mais resistentes a drogas. Uma alternativa
sustentável é o uso de imunoestimulantes para aumentar a imunocompetência e a resistência a
doenças em peixes que estão em constante estresse fisiológico. O objetivo deste trabalho foi
verificar a resposta hematológica e imunológica do tambaqui, Colossoma macropomum, após
suplementação alimentar com diferentes níveis do imunoestimulante comercial DB-Aqua®, por sua
taxa de sobrevivência e de resistência à presença de patógenos após o desafio experimental com a
bactéria Aeromonas hydrophila. O uso do imunoestimulante DB-Aqua® não garantiu incremento
de peso e comprimento aos peixes deste experimento. A resposta hematológica de destaque foi a
ocorrência de maiores valores de eritrócitos, hemoglobina e hematócrito quando do uso de ração
suplementada com 4g de imunoestimulante por quilograma de ração. Não ocorreu melhoria da
resposta imunológica do tambaqui ao uso do imunoestimulante e a taxa de sobrevivência após o
desafio bacteriano não garante que o imunoestimulante forneça resistência aos peixes frente à
patógenos.

Palavras chave: Aeromonas hydrophila, imunomoduladores, suplementação alimentar.
Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – FAPEAM.
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O ÁCIDO CÍTRICO AFETA A MORFOFISIOLOGIA DO TRATO DIGESTÓRIO DE
JUVENIS DE TAMBAQUI (Colossoma macropomum) ALIMENTADOS COM DIETAS
FORMULADAS COM PROTEÍNA VEGETAL
Marcelo dos Santos Nascimento1*; Márcia Regina Fragoso Machado Bussons2; Bruno Olivetti
de Mattos3; Thaís Billalba Carvalho4.
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RESUMO: Os ácidos orgânicos são aditivos zootécnicos que podem aumentar a disponibilidade dos
nutrientes das dietas formuladas a base de proteína vegetal e, consequentemente, melhorar a eficiência
alimentar e a saúde dos peixes. Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da
inclusão do ácido cítrico em dietas a base de proteína vegetal sobre a morfofisiologia do trato
digestório em juvenis de tambaqui (Colossoma macropomum). Foram formuladas quatro dietas
isoproteicas (33% de proteína bruta) e isoenergéticas (14,65 MJ de energia bruta.kg-1) contendo
diferentes níveis de inclusão do ácido cítrico (0, 1, 2, e 3%). Os peixes (n=160; 27,56±1,03g) foram
distribuídos aleatoriamente em 16 caixas d’agua de 310 L com temperatura controlada (27,74±0,28
°C), em delineamento experimental inteiramente casualizado. Os animais foram alimentados quatro
vezes ao dia até saciedade aparente. Após o período experimental de 80 dias, três por unidade
experimental foram anestesiados com benzocaína a 100 mg.L-1 e, posteriormente, mortos por secção
medular para retirada do trato gastrointestinal. O trato gastrointestinal foi coletado, dividido em
estômago, cecos pilóricos, intestino anterior, intestino e homogeneizados em 1ml de água ultrapura
para análise da atividade da tripsina, quimiotripsina e amilase. Para análise histológica as frações dos
tecidos do trato gastrointestinal foram acondicionadas em cassetes histológicos, fixados por 24 h em
solução de Davison, desidratadas em soluções crescente de etanol, diafanizadas em xilol, imersas em
parafina histológica, microtomizadas a 3,0μm e as lâminas foram coradas com hematoxilina e eosina,
Alcian Blue e Periodic Acid Schiff. As enzimas digestivas (tripsina, quimiotripsina e amilase)
apresentaram atividade ao longo de todo o trato digestório, apresentando maior atividade da tripsina
(p=0,018) e amilase (p=0,028) no estômago, quimiotripsina (p=0,003) nos cecos pilóricos,
quimiotripsina (p=0,001) e amilase (p=0,029) no intestino anterior e tripsina (p=0,001),
quimiotripsina (p=0,001) e amilase (p=0,015) no intestino posterior em decorrência da inclusão do
ácido cítrico nas dietas. Na avaliação da densidade de túnicas foi observado um aumento significativo
na mucosa nos cecos pilóricos (p=0,022) e na submucosa no intestino posterior (p=0,001). Também
foi observado diferenças significativas para densidade de dobras/pregas, ocorrendo aumento na
porção anterior do intestino (p=0,001). Já a densidade de células caliciformes foi mais expressiva nos
cecos pilóricos, intestinos anterior e posterior (p=0,001) em relação ao tratamento controle. Diante
do exposto, conclui-se que a inclusão do ácido cítrico na dieta estimula a atividade de enzimas
digestivas e modula a estrutura do trato gastrointestinal, o que pode indicar que esse ácido orgânico
proporciona maior atividade digestória e, consequentemente, maior aproveitamento dos nutrientes
das dietas para a espécie estudada.
Palavras-chave: Ácido orgânico; Nutrição; Sistema digestório; Peixe amazônico.
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HÁBITO ALIMENTAR DO Nebris microps ORIUNDO DA PESCA COMERCIAL DO
MUNICÍPIO DE RAPOSA – MA: RESULTADOS PRELIMINARES
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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo analisar o conteúdo estomacal de Nebris microps,
destacando os alimentos mais encontrados e aqueles que podem ser classificados como acidentais,
levando o leitor a familiarizar-se com o organismo estudado, tendo em vista a preservação da espécie,
garantia do estoque pesqueiro e facilitar um futuro manejo da espécie.
Palavras-chave: Alimentos, Amor sem Olho, Estômago.

ABSTRAT: The present work aimed to analyze the stomach content of Nebris microps, highlighting
the most found foods and those that can be classified as accidental, leading the reader to familiarize
themselves with the studied organism, in order to preserve the species, guarantee the fishing stock
and facilitate future management of the species.
Key words: Food, Smalleye croaker, Stomach.
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1- INTRODUÇÃO
As áreas costeiras do município de Raposa – MA, são caracterizadas como locais sensíveis
devido à sua dinâmica, presença de dunas, praias, estuários e mangues (MENEGHETTI; KUX, 2013);
tendo a pesca como atividade rentável, a qual é realizada predominantemente por pessoas do sexo
masculino (SANTOS et al., 2011)
Estima-se que neste município existam cerca de 30.761 habitantes (IBGE, 2010). De acordo
com Monteles et al. (2009) o município de Raposa apresenta clima úmido, precipitação anual na faixa
de 1600 mm a 2000 mm e temperatura média anual superior a 27ºC, os mesmos caracterizam o
município como comunidade que se mantém basicamente da pesca, que inclui peixes, mariscos e
crustáceos.
A nutrição é fundamental para a sobrevivência, manutenção e desenvolvimento de todos os
seres vivos (SOUZA, 2011). O estudo das relações alimentares entre os organismos é imprescindível
para a compreensão do fluxo de energia e o funcionamento de um ecossistema (COELHO et al.,
2010).
Nebris micops (CUVIER, 1830), popularmente conhecido como amor sem olho, é um peixe
demersal que ocorre em pequenas profundidades, próximos à costa (FILHO et al., 1988). Para Hahn
e Delariva (2003) esse tipo de estudo sobre a biologia alimentar de peixes podem gerar subsídios para
um melhor entendimento das relações entre a ictiofauna e os demais organismos da comunidade
aquática, consistindo em uma importante ferramenta na definição de estratégias para o manejo
sustentável dos ecossistemas.
Sendo assim, o presente trabalho tem o objetivo de conhecer a alimentação do organismo
destacado, consequentemente expandir o conhecimento a respeito da espécie alvo, visando uma
manutenção deste estoque pesqueiro e sua preservação.

2- MATERIAL E MÉTODOS
Os organismos estudados foram adquiridos no local de desembarque dos pescadores do
Município de Raposa – MA, após terem sido obtidos através da Pesca Comercial. As coletas foram
realizadas no período entre janeiro e agosto de 2019, totalizando 138 organismos, que foram
encaminhados em caixas de isopor contendo gelo ao BIOPESQ (Laboratório de Biologia Pesqueira),
localizado na Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, onde foram processados.
Para a obtenção de informações sobre a alimentação e posição na cadeia trófica, os exemplares
foram seccionados longitudinalmente na sua parte ventral para a retirada dos estômagos,
posteriormente, foram abertos e os itens identificados ao menor táxon possível. Para cada item
encontrado foram obtidos os dados: número e peso úmido (g) de cada presa individual e; grau de
digestão das presas. Com relação ao grau de digestão foi determinado três classificações: digerido,
não digerido ou semi-digerido. O grau de repleção obedeceu a escala: I - estômago completamente
cheio; ½ - estômago parcialmente cheio; ¼ - estômago parcialmente vazio; II – estomago vazio. Para
análise do índice de constância fez-se um levantamento dos itens encontrados com maior frequência
e os encontrados em menor frequência.
O índice de constância foi descrito por Dajoz (1983), onde os organismos eram considerados
“Constante" quando tinha registro em mais de 50% das amostras, “Acessório" quando foi encontrado
em 25 - 50% das amostras e “Acidental" quando foi registrados em menos de 25% das amostras.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foi encontrada uma diversidade de itens nos estômagos dos organismos, dos quais destacamse: Camarão, matéria amórfica e restos de crustáceos, conforme imagens abaixo:

Fig. A: Crustáceo
encontrado no estomago
Fig. B: Camarão encontrado no
estomago
Fonte: Matão, 2019

Quanto a ocorrência dos itens, o camarão foi o mais encontrando, com uma ocorrência em 47%
dos estômagos analisados conforme gráfico abaixo.
Gráfico 1. Ocorrência dos itens mais encontrados

Ambos os itens estavam em diferentes estágios de digestão, sendo estes: Digerido (47%),
Parcialmente Digerido (30%) e Semi – Digerido (21%). Abaixo podemos observar uma ilustração da
frequência com que os alimentos foram encontrados em cada estágio:
Gráfico 2. Ocorrência dos itens no estágio que foram encontrados

Destacando-se o fato de que cerca de 50% dos alimentos estavam digeridos. Quanto ao Índice
de Repleção, os estômagos encontraram-se cheios (1), parcialmente vazio (1/4), parcialmente cheio
(1/2) e vazios (2). Estando cerca de 30% Parcialmente Vazio e 13% cheios.
Gráfico 3: Índice de Repleção

No que diz respeito à Ocorrência Total dos itens 47% destes foi o Camarão, e quanto ao Índice
de Constância 88% dos itens foram classificados como acidentais e 11% constantes, não havendo
registro de itens acessórios.
Gráfico 4: Ocorrência dos Itens

Rodrigues (1988) em seus experimentos analisou que o N. microps, consumira com maior
frequência Polychaeta e Acetes americanus Ortmann (1893), Rodrigues (1988) ao estudar o conteúdo
estomacal de 602 peixes provenientes da Baía de Santos e Praia do Perequê, estado de São Paulo

encontrou alto índice de camarão no estômago de duas espécies: Cynoscion virescens e Nebris
microps, não sendo diferente ao observado através das análises realizadas para execução do trabalho.
De acordo com o MA 10, o período de defeso do camarão branco, rosa e sete barbas ocorreu de
janeiro a março, esse foi um fator que provavelmente teve influência sobre a alimentação do N.
microps. Este item teve o maior aparecimento em especial em janeiro e fevereiro, ou seja, dentro do
seu período de defeso. Cerca de 50% dos estômagos continham este item.
Gráfico 5: Meses em que o Camarão foi mais frequente nos estômagos

Outro fator que deve influenciado é a sazonalidade, uma vez que segundo o INMET (2007) a
região apresenta dois períodos estacionais definidos: um chuvoso (janeiro a junho) e o outro de
estiagem (julho a dezembro) e precipitação anual média de cerca de 2.100 mm.
4- CONCLUSÃO
É notória a afinidade do organismo optando por alimentar-se de crustáceos, especificamente
camarões. O que reforça a diminuição dessa fonte de energia implicando diretamente na frequência
em que essa espécie seria encontrada no ambiente, mostrando por fim, que o equilíbrio na cadeia
trófica deve ser mantido para garantir a sobrevivência desses estoques pesqueiros.
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EFEITO DA FREQUÊNCIA ALIMENTAR NO DESEMPENHO PRODUTIVO DE
JUVENIS DE Colossoma macropomum
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¹romalhoo@gmail.com. Graduanda em Engenharia de Pesca/UFAM; ²acbolive@gmail.com. Docente do Departamento
de Ciências Pesqueiras/UFAM;

RESUMO: A frequência do fornecimento do alimento é um fator determinante dentro do manejo
alimentar. No cultivo de tambaqui, especificamente, muito pouco se conhece sobre os efeitos de
diferentes regimes de fornecimento de ração, como também, ainda não foi proposto um modelo de
frequência de alimentação, e os existentes não são unânimes quanto à frequência utilizada. Neste
sentido, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito de diferentes regimes de fornecimento de ração
nos índices zootécnicos de juvenis de tambaqui, visando o melhor desempenho produtivo. A
frequência alimentar foi avaliada através de um experimento com um lote homogêneo de juvenis de
tambaqui, distribuídos em doze aquários de polietileno de 57L de volume útil. Os peixes foram
alimentados com ração comercial previamente avaliada quanto à qualidade. Foram avaliados quatro
tratamentos, em triplicata, que diferem na frequência de fornecimento do alimento: T1 = duas vezes
ao dia; T2 = três vezes ao dia; T3 = quatro vezes ao dia; T4 = cinco vezes ao dia, em um período
experimental de 45 dias. Ao fim do experimento foi realizada biometria final para que fosse
verificado o ganho de peso dos animais. Através de análise estatística, o arraçoamento do
tratamento 3 e 4 teve uma diferença significativa dos outros tratamentos testados.

Palavras chave: manejo; peixes; piscicultura.
Apoio: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – FAPEAM.
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A ENERGIA TÉRMICA MELHORA AS PROPRIEDADES FÍSICAS DE RAÇÕES
EXTRUSADAS PARA PEIXES
Thiago Macedo Santana*; César Augusto Oishi 2; Amanda Halum Elias 3; André Dias
Nobre4, Ligia Uribe Gonçalves5
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RESUMO: Há décadas, os pesquisadores vêm estudando as necessidades nutricionais dos
organismos aquáticos com as melhores combinações de matérias-primas, inclusão de aditivos e
ingredientes alternativos nas rações para aquicultura. Porém, uma ótima formulação de ração pode
ser prejudicada pelo processamento de extrusão malconduzido, afetando diretamente o
aproveitamento de nutrientes, diminuindo o desempenho zootécnico dos animais e poluindo a água
pelo excesso de efluente. O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito da temperatura da água
durante o processamento de extrusão sobre as características físicas de uma ração para peixes
carnívoros (40% Proteína Bruta; 4.022 Kcal de energia bruta por kg). Uma formulação de dieta
prática composta por de farinha de peixe, farinha de trigo, farelo de milho, farelo de soja, glúten de
milho, farinha de sangue, premix, metionina, lisina e óleo de soja. Todos os ingredientes foram
moídos (0,3 mm), peneirados, pesados e misturados. Posteriormente a mistura procedeu com a
hidratação (30%) que aconteceu no pré-condicionador, o primeiro tratamento foi a hidratação à
temperatura ambiente (26ºC) e o segundo tratamento com água aquecida à 70ºC. As dietas foram
extrusadas (Imbramaq, extrusora mono rosca MX-80, matriz 4 mm) e secas em estufa a 50ºC por
24h. Após a secagem, os pellets foram cobertos com óleo de soja por aspersão. O aumento da
energia térmica resultou em pellets com menor densidade (∆ 12,13 g/L), maior taxa de expansão (∆
0,11%), com flutuabilidade de 100% por 20 minutos. O aumento da energia térmica no précondiconador da extrusora melhora o cozimento dos ingredientes, resultados em pellets com
características físicas mais adequadas para uso na aquicultura. Estudos adicionais sobre o impacto
do processamento de dietas na digestibilidade “in vivo” e desempenho zootécnico de peixes
amazônicos estão sendo avaliados pela equipe de pesquisadores do Projeto GIGAS do INPA.

Palavras-chave: densidade, flutuabilidade, processamento.
Apoio: CNPq; FAPEAM; FINEP
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SEGURO DESEMPREGO DO PESCADOR ARTESANAL: DINÂMICA DO SEGURO
DEFESO NO ESTADO DO AMAZONAS
Edson Luniere Porto1*, Tomás Igo Muñoz Sanches 2, Carlos Edwar de Carvalho Freitas3
2
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tomasigo@hotmail.com. Engenheiro de
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RESUMO: O seguro desemprego da pesca conhecido como seguro defeso é o benefício individual
fornecido ao pescador artesanal, durante o período de proibição da pesca de algumas espécies,
conforme disposto na Lei nº 13.134, de 16 de junho de 2015. Este trabalho teve como objetivo
analisar e caracterizar o seguro defeso do estado do Amazonas nos anos de 2013 a 2019. Foram
coletados e analisados os números de beneficiários, valor pago e municípios que mais arrecadaram
com o seguro neste período. Os dados foram obtidos do Portal da Transparência do Governo
Federal, em formato aberto, destinados ao Seguro Defeso - Pescador Artesanal. Os dados indicaram
que no período de 2013 a 2019 os beneficiários do seguro defeso no Amazonas receberam um total
de R$ 1.115.285.772,63 distribuídos a 396.024 benefícios concedidos. O beneficiário recebeu um
menor valor na primeira parcela do seguro, isto é decorrente da correção dos valores das parcelas
restantes, em função do salário mínimo vigente. Em 2013 o salário mínimo estava em R$ 678,00 e a
economia brasileira crescia 2,3%, com este cenário os 65.659 beneficiários do seguro defeso no
Amazonas receberam um total de R$178.068.228,63. Com economia em estagnação no ano de
2014, o salário mínimo passou a valer R$724,00 e o número de beneficiários do seguro reduzia em
proporção ao ano anterior ficando em 58.490 recebendo R$169.389.297,02. O ano de 2015 foi
marcado por retração na economia, salário mínimo sendo reajustado para R$788,00 e a quantidade
de beneficiários do seguro defeso alcançava os 77.758 pescadores, considerado o maior registro de
beneficiários da série histórica analisada, correspondendo a 2,23% da população do Amazonas, com
média do seguro paga por beneficiário de R$2.047,94 totalizando R$159.213.624,09. Ainda em
2015 foi editado a Portaria Interministerial 192/2015, suspendendo o defeso por até 120 dias e
consequentemente afetando o pagamento do seguro defeso de 2016, beneficiando somente 29.020
pescadores que receberam em média R$885,43 totalizando R$25.694.435,51. A economia brasileira
cresceu 1% em 2017, salário mínimo reajustado para R$880,00 e seguro defeso pago a 65.225
beneficiários repassando uma média de R$3.705,46 para cada pescador totalizando um repasse de
R$220.445.367,51. A economia em 2018 obteve a segunda alta anual após dois anos de retração,
com salário mínimo em R$937,00 os pescadores receberam uma média de R$ 3.705,46 totalizando
R$217.325.339,25 beneficiando 58.650 pescadores. A economia em 2019 tem demonstrado boa
perspectiva de recuperação, com o salário mínimo reajustado para R$998,00, e passa a receber em
média R$3.705,46 finalizando um repasse de R$168.174.128,48 para 56.088 pescadores do
Amazonas. Os municípios que mais possuem beneficiários e consequentemente mais arrecadaram,
na série histórica analisada, é Manacapuru com R$107.192.717,59 fornecendo 33.675 benefícios,
seguido por Itacoatiara com R$60.406.566,52 com 19.708 benefícios concedidos. Portanto, pode-se
concluir que os repasses do seguro desemprego ao pescador artesanal do Amazonas estão
direcionados pelo cenário econômico e político do país o seguro defeso fornece amparo aos
pescadores artesanais, que subsisti da pesca como fonte de renda, no entanto é importante que
ocorra rigidez no processo de cadastramento do pescador para que não ocorram repasses indevidos
a não pescadores.
Palavras-chave: pesca artesanal, benefício, proibição, renda, economia
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PISCICULTURA EM TRAPICHES: UMA TECNOLOGIA SOCIAL DESENVOLVIDA NO
MUNICÍPIO DE CAMETÁ, PARÁ
Adimilson da Silva Pereira¹*; Jodivan Ferreira Vaz2; João Vitor Antunes Miranda3; Dielson
da Conceição Emerique 4; Jairo Sarmento Bastos5; Leandro de Araújo Ferreira6; Marcos
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RESUMO: A piscicultura representa a melhor alternativa para incremento da oferta de pescado
frente à depleção dos estoques pesqueiros explotados pelos municípios à jusante da Usina
Hidrelétrica de Tucuruí. Neste contexto, a baixa capacidade de investimento da maioria da
população local e as particularidades do ambiente propiciam o desenvolvimento de tecnologias
sociais para a prática da atividade. Recentemente, uma nova modalidade de piscicultura foi
identificada na região, a adaptação de trapiches das residências de ribeirinhos para confinamento e
engorda de peixes. O objetivo deste estudo foi relatar e analisar a prática da piscicultura em
trapiches, de forma a identificar as limitações e potencialidades desta tecnologia social. Entre
janeiro a junho de 2018, foram realizadas excursões bimestrais a um empreendimento de
piscicultura em trapiche no município de Cametá, Baixo Tocantins, estado do Pará. Efetuaram-se
medições na estrutura e observações de campo, além de entrevista com o proprietário abordando
aspectos construtivos e de manejo dos peixes. Posteriormente, uma planta baixa, um corte
longitudinal e um corte transversal foram concebidos com auxílio do software QCAD. Por fim,
foram analisados fatores positivos e negativos da adoção desta tecnologia por parte de outros
ribeirinhos da região. Constatou-se que o trapiche adaptado para piscicultura apresentava 6 metros
de comprimento, 12 metros de largura e 4 metros de altura, com o volume útil sendo influenciado
pela variação da maré. Havia sido implantado há três anos, demandando um investimento
aproximado de R$ 6.000,00. Os materiais utilizados foram: madeira (acapú Vouacapoua americana
Aubl., maçaranduba Manilkara huberi (Ducke) Chevaliere sucupira Diplotropis purpurea (Rich)
Amshhoff); pregos e rede de nylon. O povoamento ocorreu com 1.200 indivíduos com peso acima
de 50 gramas e a alimentação artificial era complementada com peixes e camarões de baixo valor
comercial. Os principais aspectos positivos desta tecnologia são a facilidade de vigilância por parte
do proprietário e a possibilidade de manutenção de uma biomassa superior à dos viveiros
escavados, enquanto a dificuldade para realização das biometrias e da despesca representa os
aspectos negativos mais relevantes. Concluiu-se que a piscicultura em trapiches pode ser empregada
para fins de subsistência e comercialização da produção excedente no Baixo Tocantins, entretanto
demanda adaptações que proporcionem maior eficiência no manejo e aumento da produtividade.
PALAVRAS-CHAVE: aquicultura; Baixo Tocantins; criação de peixes; jusante da Usina
Hidrelétrica de Tucuruí; piscicultura familiar.
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O ÁCIDO CÍTRICO MINIMIZA O ESTRESSE OXIDATIVO EM JUVENIS DE
TAMBAQUI Colossoma macropomum (CUVIER, 1818) ALIMENTADOS COM DIETAS A
BASE DE PROTEÍNA VEGETAL
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial antioxidante do ácido cítrico em dietas
a base de proteína vegetal para juvenis de tambaqui (Colossoma macropomum). Para isso, foram
formuladas quatro dietas isoproteicas (33% de proteína bruta) e isoenergéticas (14,65 MJ de energia
bruta.kg-1) contendo diferentes níveis de inclusão do ácido cítrico (0, 1, 2, e 3%). Os peixes (n=160;
27,56±1,03g) foram distribuídos aleatoriamente em 16 caixas d’agua de 310 L com temperatura
controlada (27,74±0,28 °C), em delineamento experimental inteiramente casualizado, com quatro
repetições para cada tratamento. Os animais foram alimentados quatro vezes ao dia até saciedade
aparente durante 80 dias. Após o período experimental, os animais foram anestesiados e o sangue foi
coletado por punção caudal com o auxílio de seringas com EDTA a 3%. Para diferenciação de
leucócitos (neutrófilos e monócitos), efetuaram-se extensões sanguíneas em lâminas previamente
desengorduradas em solução de álcool etílico P.A. (50%) e éter de petróleo P.A. (50%). Em seguida,
foram mortos por secção medular para retirada do fígado. Os fígados foram estocados em freezer à 80 ºC e, posteriormente, as amostras foram homogeneizadas para análise da concentração de
glutationa reduzida (GSH) e avaliação da peroxidação lipídica. Não foram observadas diferenças
significativas para contagem de leucócitos totais (p>0,156). Entretanto, os números de monócitos
(p=0,001) e neutrófilos (p=0,003) foram menores nos peixes alimentados com as dietas contendo 3%
de inclusão do ácido cítrico. Foi observado que o ácido cítrico aumentou a concentração de glutationa
reduzida (p=0,018) e diminuiu os níveis de peroxidação lipídica (p= 0,001) no fígado. Assim, concluise que o ácido cítrico atua como um potente antioxidante em juvenis de tambaqui alimentados com
dietas a base de proteína vegetal, contribuindo para a diminuição dos níveis de estresse e, dessa forma,
melhorando as condições de manutenção dos animais em sistemas de produção.

Palavras-chave: Antioxidante; Aditivo zootécnico; Ácido orgânico; Nutrição; Peixe.
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DESENVOLVIMENTO DE PROPOSTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A PESCA
ARTESANAL COM A PARTICIPAÇÃO ATIVA DOS PESCADORES DE BITUPITÁ,
MUNICÍPIO DE BARROQUINHA, CEARÁ
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RESUMO: A pesca realizada no distrito de Bitupitá, no Município de Barroquinha, Ceará, é
totalmente artesanal. O presente trabalho teve como objetivo contribuir para a melhoria da gestão
do poder público no setor de pesca artesanal e nas demais atividades pesqueiras artesanais em
Bitupitá, com a participação ativa dos pescadores artesanais do local. Foram realizadas 9 reuniões
participativas com pescadores artesanais da Colônia de Pescadores Z-23 de Bitupitá-Barroquinha,
uma por mês, no período de março a dezembro de 2015, além de 128 entrevistas com pescadores
artesanais, e proprietários de pesqueiras de salga. O perfil sócio-econômico dos entrevistados foi
analisado. Os resultados obtidos foram as seguintes propostas de políticas públicas para a pesca
artesanal em Bitupitá construídas junto aos pescadores artesanais: (a) Construção de uma Câmara
Frigorífica para ser administrada pela Colônia de Pescadores Z-23, que tenha capacidade de atender
as necessidades da comunidade; (b) Melhoria da infraestrutura de suporte a pesca, como
pavimentação da estrada para a comunidade; (c) Implementação de Programas de beneficiamento
básico do pescado junto à Colônia de Pescadores Z-23; (d) Exploração de recursos pesqueiros
existentes no rio Timonha, só explorados pela comunidade eventualmente; (e) Realização de
parcerias com a Universidade Federal do Ceará-UFC, e a Secretaria de Desenvolvimento AgrárioSDA do Governo do Estado do Ceará, para realização de cursos de capacitação para os pescadores.
Palavras-chave: pesca artesanal, gestão, propostas.
ABSTRACT: Fishing in the district of Bitupitá, Barroquinha municipality, Ceará State, Brazil, is
completely artisanal. This paper aimed to contribute to the improvement of public administration
management in the artisanal fishing sector in Bitupitá, with the active participation of local artisanal
fishermen. Nine participatory meetings were held with artisanal fishers from Z-23 Fishermen's
Colony of Bitupitá-Barroquinha, one per month from March to December 2015, plus 128 interviews
with artisanal fishers and salting structures owners. The socioeconomic profile of the interviewees
was analyzed. The results obtained were the following proposals for public policies for artisanal
fishing in Bitupitá built together with artisanal fishermen: (a) Construction of a Cold Room to be
managed by the Z-23 Fishermen's Colony, with the capacity to meet the needs of the community;
(b) Improvement of fishing support infrastructure such as paving the road for the community; (c)
Implementation of basic fish processing programs at Z-23 Fishermen's Colony; (d) Exploitation of
existing fishing resources in the Timonha River, only exploited by the community eventually; (e)
Partnerships with the Federal University of Ceará-UFC, and the Secretariat of Agrarian
Development-SDA of the State Government of Ceará, to conduct training courses for the artisanal
fishermen.
Key words: artisanal fishing, management, proposals.
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INTRODUÇÃO
A pesca, definida como a extração de organismos aquáticos do ambiente natural para diversos
fins, é uma atividade tão antiga quanto o próprio homem, fornecendo alimento para os pescadores e suas
famílias desde o surgimento da humanidade (OLIVEIRA e NOGUEIRA, 2000; PEREIRA, 2002). A
pesca artesanal ou de pequena escala tem sido responsável por cerca da metade da produção mundial de
pescado em ambientes costeiros e continentais (ANDREW et al. 2007; PAULY, 2011 e FAO, 2014).
As pescarias artesanais constituem uma ocupação e modo de vida para milhões de pessoas,
contribuindo para a segurança alimentar, erradicação da pobreza e utilização sustentável dos recursos
pesqueiros de grande parte delas (POMEROY e ANDREW, 2011; FAO 2014). Essa forma de pesca é
realizada por aproximadamente 90% do total de pescadores no mundo, representando um contingente de
cerca de 40 milhões de pessoas empregadas diretamente neste setor. Assim, é clara a importância
econômica, socioambiental e cultural que esta modalidade de atividade pesqueira ostenta (BATISTA et
al. 2011).
A pesca artesanal costeira no Brasil está presente em comunidades rurais e urbanas e em cidades
situadas ao longo de todo o litoral do país (SILVANO, 2004), apresentando hoje grande complexidade e
exigindo a interação de diferentes atores sociais (RUFFINO, 2004).
A atividade pesqueira artesanal tem historicamente uma grande importância social e
econômica para as comunidades costeiras do Estado do Ceará, principalmente através da pesca
artesanal que representa uma forma milenar de obtenção de alimentos. Para as comunidades
pesqueiras do litoral do Estado desde antes da colonização, as capturas na plataforma continental e
áreas estuarinas representam grande parte de sua subsistência e principal fonte de trabalho e de
renda (CAVALCANTE et al., 2011; CAVALCANTE; FURTADO-NETO, 2014).
Assim como na maioria das comunidades litorâneas do Ceará, a pesca realizada no distrito de
Bitupitá, no Município de Barroquinha é totalmente artesanal e pode ser dividida em três categorias:
pesca de curral; pesca de rede e de linha; e pesca de armadilha de lagosta (FERNANDES, 2008).
Poucos foram os diagnósticos da pesca artesanal realizados nos municípios litorâneos do
estado. Um dos primeiros a ser realizado de forma participativa, ouvindo os pescadores, foi o
diagnóstico da pesca e aqüicultura do município de Icapuí, no extremo do leste do litoral do Ceará
(FURTADO-NETO & FEITOSA, 2002), mostrou que este município é eminentemente costeiro e
possui baixa disponibilidade de recursos hídricos. A pesca em Icapuí é basicamente artesanal e
costeira, fato este comprovado pelo número de embarcações a vela fato este comprovado pelo
número de embarcações a vela encontrada nas comunidades. A pesca da lagosta é a sua principal
atividade econômica e encontra-se sobre-explorada de acordo com este diagnóstico.
Mais recentemente, BASÍLIO et al. (2008) realizou um diagnóstico da pesca artesanal no
estuário do rio Curu, no litoral leste do Ceará, a partir de um Diagnóstico Rápido Participativo
(DRP) com uma parcela dos pescadores, acompanhando atividades pesqueiras, através de conversas
informais e pela aplicação de um questionário, concluindo que a pesca era basicamente de peixes do
estuário e realizada de modo sutentável.
O presente trabalho teve com objetivo contribuir para a melhoria da gestão do poder público
no setor de pesca artesanal e nas demais atividades pesqueiras artesanais na praia de Bitupitá,
município de Barroquinha, Ceará, com a participação ativa dos pescadores artesanais do local. Os
resultados alcançados serão propostas de ações de políticas públicas construídas de forma
participativa que deverão ser apresentadas ao poder público municipal visando o fortalecimento do
setor da pesca artesanal em Bitupitá.
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2- MATERIAL E MÉTODOS
A metodologia do presente estudo envolve a realização de uma extensão dialógica pelo
diagnóstico participativo com mapeamento das atividades pesqueiras realizadas em Bitupitá,
município de Barroquinha, Ceará, identificando as fragilidades e os principais problemas que o
setor apresenta, com envolvimento direto dos pescadores artesanais.
A área em estudo compreende o distrito de Bitupitá (41°16’0” W e 2°53’15” S), no município
de Barroquinha, localizado a 440 km da Capital Fortaleza – CE, que está localizado no litoral
extremo oeste, sendo a última praia do Ceará na fronteira com o estado do Piauí.
O município de Barroquinha teve uma população estimada de 14.800 habitantes, em 2014,
distribuídos em uma área de 383,405 km2 segundo estatística do IBGE (2010), apresentando um
IDH de 0,571 e PIB per capita de R$ 4.720,86. Os habitantes que, em sua maioria, vivem da pesca
marítima, de atividades relacionadas ao comércio e de prestação de serviços como funcionários ou
terceirizados da Prefeitura Municipal de Barroquinha.
Foram realizadas 9 reuniões participativas com pescadores artesanais da Colônia de
Pescadores Z-23 de Bitupitá-Barroquinha, uma por mês, no período de março a dezembro de 2015,
além de 128 entrevistas com pescadores artesanais, e proprietários de pesqueiras de salga. O perfil
sócio-econômico dos entrevistados foi analisado. A ferramenta utilizada para coleta de dados foram
questionários com perguntas estruturadas e semiestruturadas aplicados com o uso de tablets.
A análise estatística dos resultados obtidos pelos questionários se baseou na estatística
descritiva, basicamente pelo cálculo de média aritmética, valores máximos e mínimos das variáveis
contínuas, e frequências relativas e absolutas das variáveis discretas. Foi utilizada a representação
tabular e gráfica para a organização e representação dos dados. Os dados quantitativos e qualitativos
foram codificados e analisados usando o programa estatístico Microsoft Excel®.

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesca em Bitupitá é totalmente (100%) artesanal nos dias de hoje, não existindo
embarcações de caráter industrial no Município de Barroquinha. Um total de 220 embarcações
artesanais estava registrado na Capitania dos Portos de Camocim, no primeiro semestre de 2015.
De acordo com o Presidente da Colônia de Pescadores Z-23 de Bitupitá/Barroquinha, em
janeiro de 2015, a Colônia contava com aproximadamente 1.300 associados. Deste total, 1.080 eram
pescadores e 220 eram marisqueiras. Esta quantidade de pescadores artesanais representaria cerca
de 28,9% da população de 4.500 habitantes de Bitupitá, de acordo com o censo do IBGE (2010).
Desta forma, se pode afirmar que a maior parte da economia deste Distrito está baseada na pesca
artesanal.
Todos os 128 pescadores entrevistados eram do sexo masculino. A faixa etária dos pescadores
entrevistados apresentou amplitude variando de 15 a 65 anos com média de 44,2 anos, sendo o
intervalo de idade mais frequente entre 31 e 45 anos, o que revela uma população de pescadores já
são chefes de família (Figura 1).
A idade média dos pescadores artesanais em Bitupitá não tem se renovado, o que pode levar a
uma redução na quantidade de pessoas praticando a atividade. Este mesmo padrão foi observado
por do estado do Ceará (NOGUEIRA, 2013) em diferentes regiões do Nordeste e do Brasil
(ALENCAR e MAIA, 2011).
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Figura 1. Distribuição da frequência relativa, por grupos de idade dos pescadores artesanais
entrevistados de Bitupitá, município de Barroquinha, Ceará.
Os pescadores entrevistados em Bitupitá no presente estudo relataram que possuem uma
relação intensa com o ecossistema marinho, realizando visitas diárias ao ambiente de trabalho, não
somente para realização da prática pesqueira, mas também para reparo de materiais e utensílios de
pesca. Essa relação é encontrada em quase todo litoral brasileiro, onde existe a prática de pesca
artesanal (DIEGUES, 2004).
Dos 128 pescadores artesanais de Bitupitá entrevistados, a grande maioria, 120 pescadores no
total (93,75%) nasceram na própria comunidade. Os demais (6,25%) são de localidades próximas à
Bitupitá, tais como Barroquinha (3,12%), sede do município de mesmo nome, Camocim (0,78%),
Parnaíba (0,78%) e Sobral (1,56%), a localidade mais distante (Figura 2).

Camocim
1%

Sobral
2%

Barroquinha
3%

Bitupitá
94%

Figura 2. Distribuição por naturalidade (local de nascimento) dos pescadores artesanais
entrevistados de Bitupitá, município de Barroquinha, Ceará.
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No tocante à escolaridade, 57% dos pescadores entrevistados declararam serem analfabetos e
menos de 1% que concluíram os estudos do Ensino Médio. O restante dos pescadores (42%) não
terminaram os estudos (Figura 3). Muitos também informaram ter dificuldade de ler e escrever e
que precisaram trabalhar ao invés de estudar.
Ensino
Médio
Completo
1%

Ens.
Fundamental
Incompleto
42%

Analfabetos
57%

Figura 3. Distribuição por escolaridade dos pescadores artesanais entrevistados de Bitupitá,
município de Barroquinha, Ceará.
No Nordeste brasileiro, o índice de analfabetismo atinge 20,7% da população a partir de 15
anos de idade, sendo que no Ceará o índice chega a 24,9% de sua população. Em se tratando de
trabalhadores da pesca, a realidade é ainda mais preocupante, considerando que em 2007, 76,7%
dos pescadores artesanais de lagosta se declararam analfabetos ou que ainda não completaram a
4°série do ensino fundamental (SOUZA; COELHO, 2009). A análise de outros trabalhos na área
pesqueira sugere que a baixa escolaridade é típica dos praticantes da atividade da pesca nas diversas
regiões do país (ALENCAR E MAIA, 2011).
Quanto à atividade profissional, 77,34% dos pescadores de Bitupitá vivem exclusivamente da
pesca artesanal no litoral, sendo que 14,06%, além da pesca, esporadicamente possuem atividades
secundárias em trabalhos como zeladores, vigias e pedreiros (Figura 4).
Aposentado
9%
Trabalho
assalariado
14%

Nenhuma
77%

Figura 4. Distribuição por atividade secundária além da pesca pelos pescadores artesanais
entrevistados de Bitupitá, município de Barroquinha, Ceará.
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Essas atividades secundárias costumam ser realizadas quando a produção pesqueira está
abaixo da quantidade média capturada normalmente, e/ou quando surgem oportunidades de trabalho
remunerado temporárias. Menos de 10% possuem renda secundária através de aposentadorias.
A atividade pesqueira artesanal vem sendo substituída por participações em atividades
turísticas, onde pescadores passam a atuar temporariamente como caseiros, guias ou salva-vidas
(BURDA & SCHIAVETTI, 2008). Em outras regiões, pescadores também já não mais exercem
exclusivamente a atividade pesqueira como forma de obtenção de renda familiar (GARCEZ, 2007),
o que poderá levar, num futuro próximo, a perdas no histórico e identidades pesqueiras das
comunidades localizadas em regiões litorâneas.
Baseado na produção individual, a renda média mensal dos pescadores entrevistados foi de R$
554,69. No período das entrevistas, em 2015, o salário mínimo brasileiro era de R$ 788,00. Os
valores de renda mensal dos pescadores artesanais oscilaram entre R$ 100,00 (mínimo) e R$
3.000,00 (máximo). A maioria dos pescadores entrevistados (96,87%) informou que o rendimento
da pesca diminuiu nos últimos dez anos, devidos a uma série de problemas.
Os principais problemas relatados pelos pescadores em relação à pesca foram: a) prática ilegal
de rede-de-arrasto citada por 48,44% dos entrevistados; b) seguido pelo uso de redes-de-espera
(27,34%); c) a poluição com 5,47%; d) a pesca predatória também com 5,47%; e) além da falta de
inverno com 4,69%; e f) do excesso de pescadores relatado por 3,90% dos pescadores entrevistados.
Através da análise de todos os dados coletados durante a pesquisa, foi possível também
identificar os pontos positivos dentre os elos da cadeia produtiva do pescado. Analisando o
ambiente interno, foi constatado que as principais forças competitivas eram a presença de
profissionais com bastante experiência, a variedade e a abundância dos recursos naturais, pois se
podia pescar diversas espécies de peixes no litoral de Bitupitá.
O principal resultado alcançado no presente estudo foi o desenvolvimento de propostas de
políticas públicas para a pesca artesanal em Bitupitá, município de Barroquinha, Ceará, com a
participação ativa dos pescadores. As seguintes propostas foram construídas juntamente com os
pescadores. Elas foram considaeradas como prioritárias e apresentadas aos gestores públicos do
Município de Barroquinha:
(a) Construção de uma Câmara Frigorífica para ser administrada pela Colônia de Pescadores
Z-23, que tenha capacidade de atender as necessidades da comunidade e não force o
pescador a praticamente se livrar da produção por não ter onde armazenar o pescado,
fazendo com que o excedente da produção não seja escoado rapidemente e que o preço de
venda não baixe muito.
(b) Melhoria da infraestrutura de suporte a pesca, como pavimentação da estrada para a
comunidade.
(c) Implementação de Programas de beneficiamento básico do pescado junto à Associação
dos pescadores, especialmente nas épocas de safra de pescado e projetos como a
construção de currais comunitários para as famílias de pescadores mais necessitadas.
(d) Exploração de recursos pesqueiros existentes no rio Timonha, que só são explorados pela
comunidade eventualmente no fim do ano quando os currais de pesca estão desgastados e
sendo reerguidos e recuperados.
(e) Realização de parcerias com a Universidade Federal do Ceará-UFC, Secretaria de
Desenvolvimeto Agrário-SDA, do Governo do Estado do Ceará para realização de cursos
de capacitação para pescadores e pescadoras artesanais com o intuito de melhorar a
atividade pesqueira na área de beneficiamento, segurança e vendas.
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4- CONCLUSÃO
Como conclusão, se pode afirmar que a proposta de realização de uma extensão dialógica pelo
diagnóstico participativo com mapeamento das atividades pesqueiras realizadas em Bitupitá,
identificando as fragilidades e os principais problemas que o setor apresenta, com envolvimento
direto dos pescadores artesanais, foi plenamente alcançada.
Desta forma o presente trabalho pretende contribuir para a melhoria da gestão do poder
público no setor de pesca artesanal e nas demais atividades pesqueiras artesanais na praia de
Bitupitá, município de Barroquinha, Ceará.
Das cinco propostas apresentadas, as propostas de duas delas já foram totalmente
implementadas: a estrada da sede do município de Barroquinha para Bitupitá foi inaugurada em
2017 e as parcerias com a UFC e a DAS estão acontecendo. Além disso, a construção de uma
Câmara Frigorífica para ser administrada pela Colônia de Pescadores Z-23 está sendo analisada pela
atual gestão Prefeitura Municipal de Barroquinha, ainda para este ano de 2019.
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ANÁLISE DOS PADRÕES MORFOLÓGICOS E MORFOMÉTRICOS DOS OTÓLITOS
SAGITTAE DE Plagioscion squamosissimus, HECKEL, 1840 (PERCIFORMES- SCIAENIDAE), NOS
RESERVATÓRIOS DE PAULO AFONSO, BA, BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO.
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RESUMO: Otólitos são estruturas ósseas no órgão auditivo dos peixes que diferem em tamanho e
forma, denominados do maior para o menor como: sagitta, lapillus e asteriscos. Desta forma,
objetivou-se caracterizar os padrões morfológicos e morfométricos dos otólitos sagittae da
Plagioscion squamosissimus capturada nos reservatórios de Paulo Afonso. As coletas foram
realizadas no período de agosto de 2017 a julho de 2018, e os exemplares foram obtidos através de
pescadores da região. Após a coleta foram acondicionados em sacos plásticos com gelo e levados
para o Laboratório de Biologia Pesqueira (LABIPESQ), Universidade do Estado da Bahia , Campus
VIII. Para retirada do par de otólitos da cápsula ótica, realizou-se uma incisão cranial. Em seguida,
foram lavados, etiquetados e observados em estereomicroscópio. Para as análises morfométricas foi
utilizado o programa Motic Images Plus 2.0. Foram coletados 130 indivíduos com comprimento
padrão mínimo de 270 mm e máximo de 340 mm, média de 278 mm e desvio padrão de 32,6 mm.
Não observamos diferenças significativas entre os otólitos do par, sendo, então utilizado apenas o
otólito direito. A morfologia apresentou região posterior oblíqua, sulco acústico heterossulcoide
com abertura para-ostial, cauda dobrada, forma de bala e perfil ventral biconvexo. Para dados
morfométricos, o comprimento dos otólitos variou de 11,440 mm a 18,639 mm, com média de 15,
479 mm, e a altura de 7,845 mm e 10,330 mm, com média de 14,214 mm. O índice de circularidade
variou de 6,841 mm a 20,859 mm e média de 11,512 mm, o de elipsidade variou de 0,081 mm a
0,244 mm e média de 0,199 mm e o de retangularidade variou de 0,586mm a 0,837mm e média de
0,778mm. Com isso, verificou que o desenvolvimento do otólito está relacionado com o
crescimento do peixe. Com os resultados morfológicos e morfométricos da espécie, foi possível
constatar que devido às características morfológicas e morfométricas dos seus otólitos, a mesma
possui hábito bentônico.
Palavras-chave: Morfologia; morfometria; retangularidade.
ABSTRAT: Otoliths are bony structures in the auditory organ of fish that differ in size and shape,
named from largest to smallest such as sagitta, lapillus and asterisks. Thus, the objective was to
characterize the morphological and morphometric patterns of the Plagioscion squamosissimus
otolith sagittae captured in Paulo Afonso reservoirs. The collections were performed from August
2017 to July 2018, and the specimens were obtained from local fishermen. After collection they
were placed in plastic bags with ice and taken to the Fishery Biology Laboratory (LABIPESQ),
State University of Bahia, Campus VIII. To remove the pair of otoliths from the optic capsule, a
cranial incision was made. They were then washed, labeled and observed under a stereomicroscope.
For the morphometric analyzes the program Motic Images Plus 2.0 was used. We collected 130
individuals with a minimum standard length of 270 mm and a maximum of 340 mm, a mean of 278
mm and a standard deviation of 32.6 mm. We did not observe significant differences between the
pair otoliths, so only the right otolith was used. The morphology presented oblique posterior region,
heterosulcoid acoustic groove with para-ostial opening, bent tail, bullet shape and biconvex ventral
profile. For morphometric data, the length of the otoliths ranged from 11,440 mm to 18,639 mm,
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with an average of 15,479 mm, and the height of 7,845 mm and 10,330 mm, with an average of
14,214 mm. The circularity index ranged from 6.841 mm to 20.859 mm and an average of 11.512
mm, the ellipsity index ranged from 0.081 mm to 0.244 mm and an average of 0.199 mm and the
rectangularity index ranged from 0.586 mm to 0.837 mm and an average of 0.778 mm. With this, he
found that the development of otolith is related to the growth of fish. With the morphological and
morphometric results of the species, it was found that due to the morphological and morphometric
characteristics of its otoliths, it has a benthic habit.
Key words: Morphology; morphometry; rectangularity.
.

1- INTRODUÇÃO
Os otólitos dos peixes teleósteos são estruturas compostas por cristais de carbonato de cálcio
suspensos em uma matriz proteica (VOLPEDO & VAZ-DOS-SANTOS, 2015) e precipitado na
forma de aragonita e pequenas quantidades de outros minerais, imersos dentro dessa matriz
(CAMPANA, 1999).
Cada peixe ósseo possui três pares de otólitos, localizados de cada lado da cabeça, na base
dos canais semicirculares, em bolsas chamadas de utriculus, sacculus e lagena, cada uma com um
par de estruturas mineralizadas denominadas de sagittae, lapillus e asteriscus, respectivamente
(SOUZA et al, 2009). Diferentes tipos de cristais estão ligados a cada tipo de otólito: o carbonato de
cálcio é normalmente depositado no sagittae e no lapillus na forma de aragonita, enquanto que no
asteriscus ocorre na forma de cristais de vaterita (VOLPEDO & VAZ-DOS-SANTOS, 2015).
Ambos os otólitos estão relacionados com a função de equilíbrio e a audição dos peixes
(POPPER & FAY 1993, POPPER & LU, 2000). E apesar dessas estruturas ocorrerem em todos os
peixes teleósteos, cada espécie apresenta características específicas no que diz respeito à sua forma
e tamanho (SECOR et al, 1992; ASSIS, 2000).
As características do grupo taxonômico ao qual o peixe pertence, fazem com que os otólitos
apresentem forma bem definida, sendo que as diferenças morfológicas entre espécies distintas são
tanto mais acentuadas quanto mais afastados eles forem sob o ponto de vista filogenético (ASSIS,
2004).
Uma espécie em que se estuda o otólito sagittae é a Plagioscion squamosissimus, que possui
um par dessas pequenas estruturas no crânio, e que servem de características distintas entre as
espécies e gêneros, sendo uma importante forma de identificação de espécies diferentes (NEGRÃO,
2006).
Segundo Nelson (1994), a espécie Plagioscion squamosissimus é uma das cinco espécies
exclusivas de água doce da família Scianidae, cujas demais espécies são marinhas e de ambientes
estuarinos. Ela é conhecida popularmente como pescada branca, pescada do Piauí ou corvina e é
uma espécie de grande porte, podendo alcançar até 80 cm de comprimento (CASATTI, 2003). A
Corvina é amplamente distribuída nos rios da América do Sul, ocorrendo no rio Orinoco, rios das
Guianas e do Brasil (PEREIRA, 2011). No Brasil a espécie ocorre na bacia Amazônica, TocantinsAraguaia e em áreas onde foi introduzida como nas bacias do rio São Francisco, Prata, Rio Paraná e
açudes do Nordeste (AGOSTINHO et al, 2004; DOURADO, 1976).
Após sua introdução na região Nordeste, de onde se expandiu, alcançando sucesso comercial
em todo o país (SOUZA, 2009), ela obteve uma participação expressiva na pesca comercial com
alta preferência na captura pelos pescadores profissionais da região (TORLONI et al, 1993). É
encontrada em abundância nos lagos e rios da região nordeste, sendo uma das principais espécies
amazônicas bem sucedidas na colonização em reservatórios de diversas regiões do país
(AGOSTINHO et al, 2007).
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Em virtude dos represamentos nas grandes bacias hidrográficas, como é o caso do rio São
Francisco, resulta-se na origem de diversas alterações ambientais, que acabam sendo impostas pelos
barramentos, alteram as interações de acordo com a partilha de recursos, nichos tróficos,
sobreposição alimentar e disponibilidade de recursos nestes ambientes (LUZ-AGOSTINHO et al,
2008, 2009). O reservatório de Moxotó situa-se no meio da cascata de barramentos do rio São
Francisco, na região Nordeste do Brasil (FUENTES, 2011). Tanto nos reservatórios do rio São
Francisco quanto em outros reservatórios do país, alguns estudos evidenciam a escassez de espécies
do gênero Plagioscion, como o estudo de Worthmann, 1980 com o Plagioscion monti, e Castro
1998 com o Plagioscion squamosissimus, que evidenciaram essa diminuição através de análises de
idade e crescimento dos otólitos das referidas espécies.
2- MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo: O reservatório Moxotó (Figura 01) está situado no rio São Francisco que
formou-se a partir da instalação da Usina Hidrelétrica Apolônio Sales em 1977 (CHESF, 2003).
Localizado entre os estados de Pernambuco, Bahia e Alagoas (LEAL, 2011), está posicionado entre
as coordenadas 9° 12’ 54,30” S e 38° 18' 36,32" W. A área do reservatório está centrada no
Submédio São Francisco que abrange a sub-bacia do rio Moxotó como último afluente da margem
esquerda do rio neste trecho (INSTITUTO XINGÓ, 2003).

Figura 01: Localização da área de estudo, o reservatório de Moxotó, rio São Francisco, Brasil. Fonte: Fuentes,
2011.

As coletas foram realizadas no período de agosto de 2017 a julho de 2018, e os exemplares
foram obtidos através de pescadores da região, que utilizaram como petrecho de pesca a rede de
emalhar simples, com tamanhos variados de malha. Esses equipamentos foram alocados no
crepúsculo e retirados ao amanhecer, ficando expostos durante o período aproximado de 12 horas.
Os espécimes foram identificados, acondicionados em sacos plásticos devidamente etiquetados e
analisados no Laboratório de Biologia Pesqueira (LABPESQ), localizado na Universidade do
Estado da Bahia (UNEB), Campus VIII, na cidade de Paulo Afonso, BA. Os exemplares (Figura
02) foram mensurados quanto ao comprimento total (CT), comprimento padrão (CP) em
centímetros, além disso, verificou-se o peso total (PT) e peso eviscerado (PE) em gramas. Os
exemplares foram eviscerados, para logo em seguida ser realizada a remoção dos otólitos (Figura
03), depois de removido o par da cápsula auditiva, foi lavado em água para a retirada da membrana
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que os reveste, depois de completamente limpos e secos, foram acondicionados em frascos plásticos
identificados.

Figura 02: Exemplar de Plagioscion squamosissimus em laboratório.

Figura 03: Retirada dos otólitos da cápsula auditiva.

Morfologia e Morfometria dos Otólitos: Foi observado que não ocorreram diferenças
significativas entre os otólitos do par, sendo, então utilizado apenas o otólito direito. A análise
morfológica do otólito sagittae realizou-se da seguinte forma: a caracterização da morfologia, com
a descrição de feições específicas através de estereomicroscópio BEL PHOTONICS. E a descrição
morfométrica, por meio da realização de medidas dos otólitos utilizando o programa Motic Images
Plus 2.0 e posterior análise das mesmas (BASTOS, 1990; FURLANI et al., 2007; TUSET et al.,
2008).
Com base nestas referências, observou-se as seguintes feições morfológicas para todos os
otólitos: contorno do otólito; tipo de sulco acústico; posição do sulco; tipo de óstio; natureza da
cauda e sua curvatura; regiões anterior e posterior; natureza do rostro e da excisura; tipo de margem
dorsal e ventral; número de cristas em cada margem.
Para caracterização morfométrica utilizou-se medidas propostas por Volpedo & Vaz-dosSantos (2015), uma vez que esses autores realizaram uma revisão sobre o assunto. Com o auxílio de
uma balança semianalítica foi aferido o peso dos otólitos (PO), e com um paquímetro digital
observou-se a espessura (EO) dos mesmos. Com o auxílio do programa Motic Images Plus 2.0
foram capturadas imagens e realizadas as seguintes medidas em milímetros (mm): comprimento do
otólito (CO), altura do otólito (AO), área (ArO), perímetro (PerO), comprimento do sulco acústico
(CSA), altura do sulco acústico (ASA), perímetro do sulco acústico (PerSA), área do sulco acústico
(ArSA), comprimento do ostium (COs) e comprimento da cauda (CC).
A partir desses dados, foram calculados índices para a caracterização do formato, a
circularidade (P²/A), a retangularidade [A/(Lo×Ho)] e a elipsidade (OL-OH)/(OL+OH) (TUSET et
al, 2008). Para descrever variações ontogenéticas, a distribuição das médias dos índices por classes
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de comprimento padrão foi analisada graficamente. A estimativa dos parâmetros do modelo y =
a+bx foi feita pelo método linear dos mínimos quadrados com os dados logaritmizados, sendo
conduzidas análises de variância da regressão (coeficiente de determinação e resíduos) (VIEIRA,
2006; ZAR, 2010). Para verificar sua significância, estes dados foram submetidos à análise de
correlação de Spearman rs.
A análise de correlação também foi aplicada aos dados de comprimento padrão (CP) e as
medidas dos otólitos (CP x CO; CP x AO; CP x PO; CP x EO) e das medidas dos otólitos entre si
(CO x PO; CO x AO; CO x EO; CO x CSA; EO x PO; AO x ASA; CSA x ASA; CSA x CC; CSA x
COS; CC x COS) no programa estatístico PAST.
As relações significativas (p<0,05) foram analisadas com a regressão linear e consequente
sua caracterização morfométrica (BASTOS, 1990; CORRÊA & VIANNA, 1992). Para verificar
diferenças no comprimento dos otólitos realizou-se uma análise de variância (ANAVA) do
programa estatístico SISVAR. Para avaliar as diferenças entre as médias de dois grupos, foi
realizado o teste T para as medidas dos otólitos entre si no programa estatístico PAST. As análises
foram efetuadas separadamente, para machos e fêmeas, após ter sido observada pequena diferença
significativa entre o comprimento do otólito dos sexos, através análise de variância (ANAVA) do
programa estatístico SISVAR, com o teste estatístico de Tukey a 0,05%.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram analisados 130 exemplares de otólitos direito sagittae de Plagioscion squamosissimus,
com comprimento padrão mínimo de 270 mm e máximo de 340 mm, com média de 278 mm e
desvio padrão de 32,6 mm. Os comprimentos médios dos machos capturados variaram de 207 mm a
340 mm e os das fêmeas de 214 mm a 334 mm. Sendo distribuídos em 7 classes de tamanho, com
pesos variando de 159 g a 772 g, com média de 462 g e desvio padrão de 142,2 g. Analisadas
morfologia e morfometria de 130 otólitos de P. squamosissimus, com comprimentos (CO) variando
de 11,440 mm a 18,639 mm, média de 15,479 mm e desvio padrão de 1,52 mm; e alturas (AO) de
7,845 mm a 14,214 mm, com média de 10,330 mm e desvio padrão de 0,94 mm.
O otólito sagittae de Plagioscion squamosissimus possui formato de bala, região anterior e
posterior redonda e sua borda lisa. Esses dados corroboraram com os descritos por Morais (2012),
onde os autores caracterizam os otólitos sagittae da espécie marinha Argyrosomus regius, que
pertence à família Scianidae, mesma família da espécie Plagioscion squamosissimus, como formato
geral elíptico, com canto postero-dorsal proeminente, regiões anterior e posterior globosas com
extremos arredondados e geralmente nivelados (medianos) e bordas geralmente lisas.
A posição do sulco acústico foi classificada como mediano, onde o sulco acústico está
equidistante da borda ventral e dorsal do otólito. E o seu formato como heterossulcóide, com o
sulco, o ostium e cauda bem evidentes, mas com diferentes formatos. Esses dados diferem dos
resultados encontrados por Souza et al (2009), uma vez que em seu trabalho o tipo de sulco acústico
encontrado foi archaesulcóide simples, ou seja, constituído por um ostium e uma cauda indistintos,
a sua orientação ficou classificada como descendente e a posição do sulco acústico caracterizada
como inframediano. Mas corroboraram com os resultados descritos por Morais (2012), que
descreveu que o sulco acústico cobre quase toda a extensão da face interna do otólito, é composto,
mediano, horizontal, sinuoso e heterosulcóide.
A abertura do sulco acústico foi considerada como para-ostial, com a abertura se reduzindo a
um pequeno canal na região anterior do otólito. Morais (2012) em seu estudo, também caracterizou
esse tipo de abertura como para-ostial. Já por Souza et al (2009), obteve outro resultado, pois a
abertura classificada pelo autor foi do tipo medial.
O formato do colliculum que pavimenta o sulco acústico estudado se relacionou com as
características descritas por Volpedo & Vaz-dos-Santos (2015), que o descreve como
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heteromórfico, uma vez que o colliculum possui dois collicula de forma e/ou dimensões bastante
diferentes. E corroborou com Morais (2012) que classifica o colliculum do ostium como granuloso
e o colliculum da cauda liso.
O ostium é caracterizado como lateral e a cauda como dobrada. Volpedo & Vaz-dos-Santos
(2015), também classificaram esse tipo de ostium como lateral, pois segundo esses autores, é onde
as paredes se abrem perto do collum em um ângulo próximo de 90 graus, e a cauda com curva
maior de 100 graus. Já Morais (2012), caracteriza esse tipo de ostium como muito extenso, com
fundo granuloso, cobrindo cerca de metade do comprimento do otólito e aberto através de um
pequeno canal ou através de um curto espaço onde a parede está interrompida; e a cauda profunda e
longa, com região anterior retilínea e região posterior curvada em sentido ventral. E esses dados
encontrados por esse autor também se relacionam com os dados encontrados nos otólitos sagittae
direito de P. squamosissimus.
A classificação do perfil do otólito apresentou forma biconvexa, se relacionando com o
trabalho realizado por Morais (2012), onde ele classificou como côncavo-convexos e muito
alongados, os otólitos sagittae da espécie marinha Argyrosomus regius, que pertence à família da
espécie P. squamosissimus. Com isso, foram calculados os índices de circularidade, elipsidade e
retangularidade, que variaram de 6,841 a 20,859 (média em 11,512), de 0,081 a 0,244 (média em
0,199) e de 0,586 a 0,837 (média em 0,778), respectivamente. Os valores médios dos índices
apresentaram uma diminuição da circularidade ao longo do crescimento da espécie, mas os de
elipsidade e retangularidade não apresentaram variação.
Com o índice de circularidade é possível verificar a informação de quão próxima é a forma do
otólito de um círculo perfeito, com um valor mínimo de 4 (12,57), e a retangularidade descreve
variações do comprimento e altura com relação à área, sendo que para um quadrado perfeito é igual
a 1 (TUSET et al., 2003). Assim, é possível observar que o otólito sagittae da espécie Plagioscion
squamosissimus não é circular, pois houve uma redução da circularidade com o aumento do
comprimento padrão. E que há uma tendência a retangularidade, porém que não é perfeita, pois não
é igual a 1.
Os índices de retangularidade e elipsidade foram mais elevados que os índices de
circularidade. Indicando assim, uma tendência maior a morfometria retangular e elíptica. Avigliano
et al, (2015), em sua pesquisa observou que o índice de retangularidade também foi mas elevado
para os otólitos de Plagioscion ternetzi capturadas no Rio Paraná, enquanto que a circularidade foi
significativamente menor.
As análises do comprimento padrão (CP) e das medidas dos otólitos (CO, AO, PO e EO),
apresentaram valores de correlações altos e significativos (P<0,001) para a espécie estudada (Tabela
01). Worthmann (1979) em seu estudo com essa mesma espécie, verificou que a variação do
comprimento do otólito dentro de um grupo de comprimento de peixes foi pequena, assim como os
dados foram bem correlacionados.
As análises de regressão evidenciaram que todos os coeficientes diferem significativamente
de zero. Em alguns casos, os ajustes de regressões evidenciaram o pouco incremento que o otólito
sofre em determinados eixos ao longo de seu desenvolvimento, como o comprimento padrão com a
altura do otólito e sua espessura, e o comprimento do sulco acústico com a altura do sulco acústico
e a cauda, e por fim o comprimento da cauda com o comprimento do ostium (Tabela 01).

Tabela 01 - As análises do comprimento padrão (CP) e das medidas dos otólitos (CO, AO, PO e EO)
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Regressão

Correlação
Variáveis

CPxCO
CPxAO

Crescimento Relativo

rs

t

P

a

b

0,88193

38,971

>0,001

0,82831

-0,83408

0,84049

58,586

>0,001

0,75804

-0,83788

r2

0,68919

16,847

<0,001

19,309

<0,001

14,745

<0,001

24,668

<0,001

42,66

<0,001

22,312

<0,001

27,546

<0,001

31,274

<0,001

18,76

<0,001

13,713

<0,001

15,38

<0,001

18,527

<0,001

13,253

<0,001

0,88351

93,635

>0,001

2,4313

-5,9903

0,74443

0,77599

72,698

>0,001

1,0554

-1,7728

0,62942

COxPO
COxEO
COxCSA
EOxPO
AOxASA
CSAxAS
A
CSAxCC
CSAxCO
S
CCxCOS

1,4149E-72
9,286E-35

32,765
107,73
60,598

>0,001
<0,001
<0,001

0,91517
2,9353
1,2741

-0,074563
-3,5421
-0,71012

0,8262
0,93429
0,79548

0,97767

13,685

>0,001

1,1438

-0,2468

0,85566

7,3816E-44

77,208

<0,001

2,3037

-1,9061

0,88428

0,86585
0,79683
0,82824
0,90914
0,73114

18,171
32,91
47,902
41,4
-7,597

>0,001
>0,001
>0,001
>0,001
>0,001

1,2141
0,97146
0,88367
0,95009
1,0752

-0,31407
-0,16484
-0,16753
-0,19883
-0,018713

<0,001

20,215

CPxEO

0,91627

P

0,76148

CPxPO

COxAO

t

0,7333
0,59501
0,64889
0,72838
0,57844

n
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130

Em termos de crescimento relativo, houve tendência de isometria para as medidas dos otólitos
sagittae em relação ao comprimento padrão com o comprimento do otólito e o peso, mostrando que
o crescimento do otólito é proporcional nessas variáveis. E uma tendência de alometria em relação
ao comprimento padrão com a altura e a espessura, mostrando que o crescimento do otólito é
proporcionalmente menor nesses eixos.
Oliveira et al, (2009), observou um padrão alométrico que correspondeu a um crescimento
positivo no eixo antero-posterior (eixo horizontal) e um aumento relativo da área ocupada pelo
óstio. Monteiro et al, (2005), também encontraram padrões semelhantes para outras espécies de
sciaenídeos.
Segundo Worthmann (1979), a ideia de que o desenvolvimento dos otólitos é correlacionado
ao desenvolvimento do peixe, não é nova. Hickling (1933) encontrou estreita relação entre o
comprimento de otólitos e o comprimento da espécie que ele estudou. Pesquisa realizada com a
correlação entre peso do otólito com o comprimento e a idade do bacalhau do mar Barents, foi
elaborada por Trout (1954), e Mina (1967) encontrou uma relação entre o peso do otólito e o
comprimento do bacalhau do mar Barents e do mar Branco. Templeman & Squires (1956)
descobriram que em um grupo que possui o mesmo comprimento, os peixes mais velhos tinham
otólitos maiores e mais pesados. Com isso, foi possível constatar que peixes com desenvolvimento
mais lento têm os maiores otólitos (WORTHMANN, 1979).
4- CONCLUSÃO
Os métodos utilizados no presente trabalho para a diferenciação da forma dos otólitos, foram
considerados satisfatórios para o propósito de avaliação morfológica e morfométrica. Foi possível
observar que mesmo comparando os otólitos sagittae de Plagioscion squamosissimus com os
otólitos sagittae de outras espécies marinhas da mesma família, houve a possibilidade de verificar
que cada espécie de peixe que possui o otólito sagittae possui formas e características semelhantes.
Isso contribuiu bastante para o trabalho devido à escassez de pesquisas com a espécie Plagioscion
squamosissimus e espécies de água doce.
No presente estudo, os resultados apresentados servem como referencial para a espécie
analisada, dando suporte para sua identificação a partir de otólitos e a outros estudos, como os de
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idade e crescimento, de variações geográficas e de interações com fatores ambientais, com o
objetivo de investigar, de forma mais criteriosa, a influência dos fatores ambientais e genéticos
responsáveis pela estrutura populacional da espécie estudada.
Com os resultados morfológicos e morfométricos da espécie, se constatou as características
morfológicas e morfométricas dos seus otólitos, esta possui hábito bentônico e o desenvolvimento
do otólito está relacionado com o crescimento do peixe. Permitindo assim, aprofundar os
conhecimentos na área de ecomorfologia de otólitos, em tempo que aprimora a elaboração de fichas
descritivas para essa importante espécie da comunidade piscícola. Estas podem servir como base de
dados para estudos posteriores.
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TAMBAQUI EM BANDA DESOSSADO, PRODUTO INOVADOR NA CADEIA
PRODUTIVA DA PISCICULTURA DA AMAZÔNIA.
Rigoberto Neide Pontes* (1); Manuel Julio de Souza Galucio (2)
(1) Eng..de Pesca/Consultor - rigobertopontes@yahoo.com.br;
(2) Gerente de linha de produção da industria Frigonorte.

RESUMO: O objetivo desse trabalho é apresentar um produto inovador, com alto valor
agregado e com acréscimo nos atributos (textura, cor, sabor, isenção de espinhas e ossos) do
tambaqui (Colossoma macropomum), produto com potencial para promover a piscicultura da
Amazônia nos mercados nacional e internacional. A cadeia produtiva do tambaqui na
Amazônia, nas últimas décadas, vem apresentando ciclos de evolução que credencia a
atividade para assumir o papel de nova matriz econômica na produção de proteína animal em
escala industrial. A estruturação dessa cadeia começou no Estado do Amazonas quando
ocorreu o primeiro ciclo de evolução, no início dos anos 60, com o advento do uso do gelo
para a conservação do pescado, principalmente do tambaqui pelo seu alto valor comercial e a
instalação dos primeiros frigoríficos de congelamento e armazenagem de pescado O segundo
ciclo de inovação que promoveu outra revolução na cadeia produtiva do tambaqui ocorreu no
início dos anos 70, com a adoção das técnicas de reprodução induzida e a consequente
produção em escala de larvas e alevinos, bem como, os protocolos de manejo, dando início à
atividade da piscicultura comercial do tambaqui no Amazonas. Outra grande inovação
ocorreu nos anos 80 quando foi desenvolvida a técnica de extração de espinhas do tambaqui,
que elevou o seu padrão de consumo, saindo das churrasqueiras domesticas para as cozinhas e
cardápios de grandes restaurantes e peixarias especializadas na culinária regional, assim o
tambaqui em banda sem espinhas, é considerado atualmente o produto com maior agregação
de valor da espécie. Nos anos 90, outra inovação foi o desenvolvimento do produto Tambaqui
Curumim, cuja matéria prima vem da piscicultura de ciclo curto (120/150 dias), com peixes
variando entre 350/500 gramas, tendo surgido a partir da demanda das indústrias de refeições
coletivas do Polo Industrial de Manaus por um peixe nobre com padrão de peso/tamanho
adequado para uma refeição. A partir deste contexto histórico, consideramos que o Tambaqui
em Banda Desossado poderá marcar o quinto ciclo de evolução da cadeia produtiva do
Tambaqui da Amazônia. O produto ora apresentado foi desenvolvido na linha de produção de
um entreposto de pescado com SIE (Serviço de Inspeção Estadual), utilizando técnicas de
elaboração de cortes, usando facas pontiagudas para realizar os cortes com precisão cirúrgica
para retirar o conjunto de ossos da costela, sem modificar a estrutura muscular (conteúdo
cárneo) e mantendo a aderência com a pele do peixe, vale salientar que antecedendo a fase da
desossa são realizadas as operações de evisceração, divisão do peixe em duas bandas, a
extração da espinha dorsal e das espinhas localizadas no lombo do tambaqui. O produto
Tambaqui Desossado em Banda pode ser apresentado com ou sem escamas, podendo gerar
outros produtos como o tambaqui em postas desossado, a polpa de peixe e o tambaqui
defumado. Concluindo, estamos convictos do lançamento de um produto com um nível de
inovação que pode ser considerado o estado da arte da tecnologia do pescado do tambaqui,
com credenciais para acessar os mercados nacional e internacional.
Palavras-chave: Tecnologia do Pescado, Agregação de Valor ao Tambaqui, Cortes
diferenciados do Tambaqui.
Apoio: Laboratório de Tecnologia do Pescado do INPA e FRIGONORTE.
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CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE PESQUEIRA ARTESANAL NA VILA QUE ERA
BRAGANÇA (PA), ATRAVÉS DE DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO.
Bárbara Cristina Santos de Brito¹*; Roberta de Sá Leitão Barboza²
1

britobcc@gmail.com.br Graduanda do curso de Engenharia de Pesca/ UFPA ; 2 Betabarboza@gmail.com Profa.Dr.do
curso de Engenharia de Pesca-UFPA

RESUMO: Na Amazônia, a atividade pesqueira possui grande relevância social e econômica,
especialmente, para comunidades tradicionais que vivem em áreas litorâneas, uma vez que, essas
comunidades exploram este ambiente natural para a sua subsistência e reprodução sociocultural. As
práticas de atividades em ambientes naturais as tornam detentoras de uma riqueza e complexidade
de conhecimentos e estratégias de uso dos recursos naturais existentes em seus territórios. A Vila
Que Era localizada em Bragança, litoral amazônico tem a atividade pesqueira como uma das suas
principais fontes de alimento e renda. Além disso, se encontra no entorno da Reserva Extrativista
(RESEX) Caeté-Taperuçu, onde o objetivo principal, de acordo com a legislação brasileira (Sistema
Nacional de Unidades de Conservação-SNUC), é proteger os meios de vida e a cultura de suas
populações extrativistas, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade utilizada por
populações extrativistas tradicionais. Nesse sentido, a compreensão do modo de vida dessas
populações através de um estudo participativo, baseado nas atividades pesqueiras embasadas no
acúmulo de saberes e práticas locais, pode fornecer informações importantes para a gestão
compartilhada dos recursos pesqueiros conforme proposto pelo SNUC. Diante do exposto, o
presente estudo teve como objetivo caracterização da pesca artesanal realizada na Vila Que Era
através de um diagnóstico participativo. O levantamento de informações foi feito através de
entrevistas semiestruturados, acompanhadas de observação participativa, além do uso dos métodos
de mapeamento participativo para análise da área de estudo. Do total de entrevistados cerca de 80%
dos pescadores ingressaram na atividade com idade entre 10 e 12 anos, essa entrada precoce reflete
no nível de escolaridade, uma vez que,73% dos entrevistados possuem apenas o ensino fundamental
incompleto. Foram identificadas grandes mudanças no modo de vida dos pescadores devido à
escassez dos recursos pesqueiros que vem se intensificando, dessa forma, comprometendo a
permanência dos pescadores tradicionais na atividade. Quanto aos recursos pesqueiros, a espécie
com maior importância econômica é o caranguejo Ucides cordatus. A descrição dos apetrechos
pelos pescadores corresponde com a literatura. Dentre os apetrechos mais utilizados estão o
espinhel, tarrafa, rede de emalhar e puçá. Conclui-se que os efeitos negativos das ações antrópicas
estão ameaçando a permanência dos pescadores na atividade e muitos estão sendo obrigados a
mudar de profissão para garantir a sua sobrevivência. O resultado é uma perda econômica,
principalmente, a perda cultural, pois as comunidades de pescadores tradicionais possuem uma
complexidade de conhecimentos sobre o território em que vivem em decorrência da pesca, do
contato direto com o meio ambiente.
Palavras-chave: Saberes Tradicionais; Reserva extrativista; Amazônia.
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DESCRIÇÃO E EXPLORAÇÃO MORFOLOGICA DAS ESPÉCIES Leptuca leptodactyla
(RATHBUN, 1898); Leptuca thayeri (RATHBUN, 1900) e Minuca mordax (SMITH, 1870)
(CRUSTACEA, OCYPODIDAE) NA ILHA DE ITAMARACÁ – PERNAMBUCO
Lucas Nunes da Silva¹* e Renata Akemi Shinozaki-Mendes¹
1- Laboratório de Biologia Pesqueira (LAPEq) da Unidade Acadêmica de Serra Talhada da Universidade Federal
Rural de Pernambuco. Lucas.ns93@live.com e renataasm@gmail.com,

RESUMO: O entendimento da variação morfológica e sua estrutura espacial é de importância
crucial para questões fundamentais na biologia evolutiva, incluindo os padrões e processos de
especiação, bem como a relação entre genótipo e fenótipo, exercendo papel fundamental na
classificação taxonômica e no entendimento da diversidade biológica. Desta forma, à luz da
variedade morfológica existente dentro da família Ocipodidae, comparamos a variação da forma do
de três espécies da família Ocipodidae e a possível relação com as características ambientais. Foram
fotografados (porção dorsal, ventral e região externa do maior quelípodo para machos e quelípodo
direito para fêmeas) 40 exemplares de cada sexo das espécies Leptuca leptodactyla, Leptuca thayeri
e Minuca mordax para as análises de morfometria geométrica. Na vista dorsal tanto as espécies
quanto os sexos foram consideradas diferentes, com base na distancia de Procrustes (p<0,001), na
vista ventral nas fêmeas, apenas L. leptodactyla e M. mordaxforam consideradas iguais (p=
0,2491), para os machos, todos os grupos se mostraram diferentes com L. thayeri e L. leptodactyla
apresentando maiores diferenças (p<0,0001). Para a região do quelípodo, fêmeas e machos foram
considerados diferentes com L. thayeri e M. mordax apresentando menor valor de Dist.Proc =
0,0613 (p<0,05) para machos e fêmeas. As diferenças ambientais entre as localidades têm um
impacto maior na morfologia da carapaça do que o fluxo de genes, desta forma, a diversidade de
ambientes pode surgir como reflexo da variação morfológica desse grupo. Sendo assim, as
características morfológicas desses caranguejos também são fatores determinantes para o
entendimento da distribuição das espécies.
Palavras-chave: Caranguejo violinista, Forma, Variação morfológica, Características ambientais
ABSTRAT: The understanding of the morphological variation and its spatial structure is of crucial
importance for fundamental questions in evolutionary biology, including speciation patterns and
processes, as well as the relation between genotype and phenotype, playing a fundamental role in
the taxonomic classification and the understanding of biological diversity. Thus, in light of the
morphological variety existing in the Ocipodidae family, we compared the variation of the shape of
three species belonging to this family and its possible relation with the environmental
characteristics. Fourty specimens of each sex of the species L. leptodactyla, L. thayeri and M.
mordaxwere photographed for morphometric analysis (dorsal, ventral and outer region of the largest
cheliped for males and right cheliped for females). In the dorsal view, both species and sexes were
considered different, based on the distance of Procrustes (p<0.001), in the ventral view in females,
only L. leptodactyla and M. mordaxwere considered equal (p = 0.2491), for males all the groups
showed different with L. thayeri and L. leptodactyla presenting the highest (p <.0001). For the
female and male, the cheliped region was considered different with L. thayeri and M.
mordaxpresenting lower distance (p <0.05) for both sexes. Environmental differences between
localities may a greater impact on carapace morphology than gene flow, so the diversity of
environments may arise as a reflection of the morphological variation of this group. Therefore, the
morphological characteristics of these crabs are also determining factors for the understanding of
the species distribution.
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INTRODUÇÃO
As variações morfológicas em populações naturais são dirigidas por forças evolutivas como
um rearranjo de cromossomos, adição ou diminuição de ganho e perda de pares de base podendo
levar a nova variação adaptativa ao ambiente onde vive (WHITE, 1978; PATTON e SHERWOOD,
1983; RIESEBERG, 2001), sua compreensão tem sido crucial para responder a questões
fundamentais na biologia evolutiva (HOPKINS, THURMAN, 2010; LEZCANO et al., 2012). Além
disso, fatores abióticos como pH, salinidade e temperatura exercem diferentes pressões seletivas nas
populações e com um certo grau de isolamento reprodutivo pode levar à variação geográfica dentro
de uma espécie (TREVISAN e MASUNARI, 2010). Para entender as diversas causas de variação e
transformação morfológica em determinado grupo ou espécie, se faz necessária uma análise da
forma (ZELDITCH et al., 2004), assim, comparar estruturas ou organismos tem sido de grande
interesse científico, bem como as causas e os efeitos da variação entre espécies e populações
(BOOKSTEIN, 1991). É necessario para o reconhecimento dessas diferenças adaptativas, análises
morfológicas (ORENSANZ et al., 1991; CADRIN, 2000)
Blackith (1965) define os estudos com morfometria como sendo estudo estatístico das
mudanças e variações na forma e no tamanho que consistem em métodos de diferenciação das
formas entre espécies ou organismo. A morfometria pode ter duas abordagens distintas, a
tradicional e a geométrica. A primeira analisa a variação e a covariação entre distancia de pares de
pontos, e a segunda é a analise multivariada baseada em pontos anatômicos ou contornos, portanto a
morfometria geométrica abrange e possibilita a análise de regiões específicas onde há diferença de
forma entre organismos sendo muito utilizada para diferenciação de espécies, e para diferenciar
fases de desenvolvimento entre organismos e se há dimorfismo sexual, ou não (REIS, 1988).
Estudos que utilizam a morfometria geométrica aumentaram o poder de discriminação nas formas,
identificando diferenças morfológicas mínimas nas estruturas corporais despercebidas pela
morfometria tradicional (BARRÍA et al., 2011).
Nos crustáceos, os estudos utilizando a morfometria geométrica são particularmente
adequados, devido à facilidade e acurácia na identificação dos marcos homólogos no exoesqueleto
(ABELLÓ et al., 1990, RUFINO et al., 2004). Nos crustáceos a variação morfológica pode ter sido
observada entre diferentes localidades, ambientes ou sequência de desenvolvimento ao longo de sua
distribuição geográfica (HOFFMEYER e TORRES, 2001). Estudos recentes com caranguejos
violinistas, envolvendo a morfologia desse grupo focando a variação intra e interespecífica, foram
realizados por Rosemberg (2002), que avaliou a variação intra e interespecífica na forma dos
quelípodos no gênero Uca; Hopkins e Thurman, (2010) quantificou a variação morfológica na
forma de carapaça tanto dentro como entre espécies do gênero Uca para a região dos Estados
Unidos e México e Hampton et al., (2014) analisaram a divergência morfologia dentro de 10
espécies do gênero Uca para a costa brasileira devido a existência de barreira geográfica.
À luz da variedade morfológica existente dentro da família Ocipodidae, o objetivo deste
estudo foi descrever e explorar a variação da forma do corpo em três espécies da família Ocipodidae
e a possível relação com as características ambientais.
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2- MATERIAL E MÉTODOS
Área de coleta: Para a realização do presente estudo, foi escolhido o estuário do Rio Jaguaribe, que
está localizado na porção nordeste da Ilha de Itamaracá, Estado de Pernambuco. Situa-se no litoral
norte do Estado de Pernambuco, entre os paralelos (07º 41’ e 07º 49’ S) e (034º 49’ e 034º 54’ de
W) e 50 Km de distância da capital Recife. Os pontos foram escolhidos respeitando a biologia das
espécies, sendo caracterizados, conforme descrito por Silva e Shinozaki-Mendes (2018):
Ponto 1: Sedimento franco-arenoso com menor quantidade de matéria orgânica, valores médios de
temperatura de 30,1ºC, pH de 8,22 e salinidade 36,5‰, neste ponto os ínvidos foram encontrados a
distância mínima de 8,4 m e máxima de 16 m da linha d’água durante a maré baixa.
Ponto 2: Sedimento franco renoso-arenoso com grande quantidade de matéria orgânica, valores
médios de 31,5ºC, pH = 7,7 e salinidade de 38‰. As distâncias de captura dos espécimes variaram
de 10,0 cm a 15,5 m da linha d’agua durante a baixa-mar.
Ponto 3: Sedimento franco renoso-arenoso com grande quantidade de matéria orgânica,
temperatura média de 31ºC, pH = 7,4 e salinidade de 35‰, com 20,0 cm a 14,6 m de distância até a
linha d’água
Procedimento em campo: A amostragem foi realizada mensalmente no período de dezembro de
2016 a março de 2017 por meio de capturados durante o período de baixamar. Os indivíduos foram
capturados aleatoriamente em seu momento de exibição (fora da toca) manualmente ou ainda
induzidos a saírem da toca pelo método de perturbação (escavação da toca) com o auxílio de um
aparelho escavador. Todos os pontos eram visitados em um mesmo dia para obtenção das amostras.
Os espécimes que apresentaram apêndices perdidos ou anomalia foram desconsiderados.
Paralelamente, foram mensuradas as seguintes variáveis abióticas do estuário: temperatura, pH, com
auxílio de um multiparâmetro e a salinidade avaliada com um refratômetro, as variáveis foram
selecionadas devido a relação direta com a distribuição das espécies.
Procedimento Laboratorial: Em laboratório os indivíduos foram armazenados à baixa
temperatura, posteriormente foram sexados e identificados de acordo com a chave proposta por
Bezerra (2012) e Shih et al. (2016). Em seguida, foram mensuradas, com auxílio de um paquímetro
com presição de 0,05mm, o Comprimento da carapaça (CC); Largura da carapaça (LC); Largura do
5º somito abdominal (L5); Comprimento do quelipodo (CPq). Posteiormente foram fotografados 40
exemplares de cada sexo das espécies L. leptodactyla, L. thayeri, M. mordax para as análises
morfométricas, totalizando 240 espécimens. Os espécimes foram acondicionados em uma cama
niveladora para auxiliar no paralelismo das imagens. Os caranguejos foram fotografados
individualmente em sua porção dorsal, ventral e região externa do maior quelípodo para machos e
quelípodo direito para fêmeas, com auxílio de câmera digital paralela ao plano horizontal acoplado
a um tripé, com lente de distância focal de 50 mm. Para determinar a forma do abdome, foram
selecionados 8 marcos anatômicos na vista ventral; 10 marcos anatômicos para determinação da
forma da carapaça na vista dorsal e 6 marcos para região do quelípodo (Figura 1), os marcos foram
escolhidos e adaptados com base nos trabalhos de ROSENBERG, (2002), HOPKINS e
THURMAN (2010), SHINOZAKI-MENDES et al, (2012), sendo escolhidos de forma a refletir a
natureza tridimensional dos espécimes e suas estruturas subjacentes (HOPKINS e THURMAN,
2010). Os marcos foram distribuídos estrategicamente nos pontos de curvatura máxima ou uniões e
digitalizados usando o programa TPSDig, versão 1.39 (ROHLF, 2006).
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Figura 1: Distribuição dos marcos anatômicos para Vista dorsal – A (1, 9- base frontal, 2, 8 – margem antero-lateral, 3,
7 - margem póstero-lateral, 4, 6 – margem posterior, 5 - margem posterior central, 10 – centro da fronte,); Quela
(macho) – B (1- ponto de fixação inferior do carpo com o manus, 2- ponto de fixação superior do carpo com o manus, 3
ponto superior da articulação do dactilo com o manus, 4 - ponto inferior da articulação do dactilo com o manus, 5 –
ponta do polex, 6 - linha vertical rastreada do marco 4); Vista ventral C (macho) e D (fêmea) (1 – margem anterior
central do abdome, 2 - 8 margem anterior do abdome, 3 - 7 margem do 5º somito abdominal, 4 - 6 margem do 6º
somito abdominal, 5 – topo do telson), esquema baseado na espécie Leptuca thayeri.

Análises estatísticas: Foi gerada uma Análise de Componentes Principais (PCA) para quatificar a
ocorrência de dimorfismo entre as espécies. Foi gerada uma matriz de covariância, contendo fatores
referentes aos grupos (espécies) (Leptuca leptodactyla - LL, Leptuca thayeri- LT, Minuca mordax MM). A análise de variação canônica foi realizada com 999 permutações. Para esta análise foi
definida a Distância de Procrustes entre os grupos, onde maiores valores correspondem ao grau de
separação existente entre os grupos, a partir desta distância os espécimes foram classificados em
cada grupo. Diferenças entre as formas foram testadas com aplicação de uma Análise Discriminante
(DA) em conjunto com o teste de Hotelling (T2). Com auxílio do programa MorphoJ foram geradas
funções da Flexão de Placas Finas (Thin-plate Splines Functions) entre jovens e adultos, machos e
fêmeas (KLINGENBERG, 2008). Para reduzir a influência da seleção sexual na morfologia, as
análises para a vista ventral e região da quela foram realizadas separadamente para cada sexo. Foi
utilizada a estatística descritiva quanto à média e o desvio padrão da média para avaliar possíveis
diferenças estatísticas entre os tamanhos do centroide de machos, fêmeas, (2 grupos analisados
separadamente) estabelecidos a partir da análise da vista dorsal, ventral, e da quela dos indivíduos
para cada especie. Inicialmente, foi testado a normalidade dos erros da distribuição (teste de
Shapiro-Wilk) e a homocedasticidade das variâncias (teste de Bartlett) (ZAR, 2010). Para a vista
dorsal e da quela, como as variâncias se apresentaram de forma não homogênia e homocedasticas
(p<0,05), foi utilizado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis e em seguida os valores das
medianas foram comparados utilizando o teste de Student Newman Keuls (ZAR, 2010; MENDES,
1999). Com base nessas análises, foram adotadas letras iguais quando houve igualdade estatística
(p>0,05).
RESULTADO
Foram analisadas imagens de Leptuca leptodactyla (n=72) com tamanhos de cefalotórax que
variaram entre 0,51 e 0,98 mm (0,79±0,05 mm); Leptuca thayeri (n=77), com variação de 0,5 a 2,78
mm (1,79±0,20mm) e Minuca mordax (n=85), com variação de 0,4 a 2,49 mm (1,45±0,24 mm).
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Análise da vista dorsal: Na análise de componentes principais (PCA), de acordo com a
porcentagem de variância, calculados por ordem decrescente de importância, o primeiro
componente explicou 76,0% das variações e o segundo componente, 8,5%. Ao analisar os valores
extremos dos eixos, nota-se, em função da PCA1, que a maior variação ocorreu na margem pósterolateral e posterior, referente aos marcos 3 e 4 e seus respectivos homólogos. Para a PCA2 a maior
variação ocorreu na margem antero-lateral (marco 2) e seu respectivo homologo. Na Análise de
Variância Canônica (CVA), tanto as espécies quanto os sexos foram consideradas diferentes, com
base na distância de Procrustes (p<0,001) para todas as comparações. As espécies L. leptodactyla e
L. thayeri apresentaram as maiores distâncias, enquanto a menor separação ocorreu entre os sexos
para cada espécie e entre os machos de L. thayeri e M. mordax (Tabela 1).
Tabela 1: Distâncias de Procrustes para machos e fêmeas das especies L. leptodactyla (LL), L. thayeri (LT) e M.
mordax (MM) capturados no estuário do Rio Jaguaribe – Ilha de Itamaracá, PE de dezembro/2016 a março/2017.

MM–fêmea
LT–fêmea
LL- macho
MM- macho
LT- macho

LL –fêmea
0,1072
0,1638
0,0356
0,1534
0,1809

MM–fêmea

LT–fêmea

LL - macho

MM- macho

0,0574
0,1173
0,0521
0,0774

0,1728
0,0321
0,0307

0,1602
0,1851

0,0402

Com base na análise discriminante, a principal variação entre L. leptodactyla e L. thayeri;
ocorreu na margem póstero-lateral e posterior refente aos marcos 3 e 4 e seus respectivos
homólogos, para L. leptodactyla e M. mordax e para L. thayeri e M. mordax a maior variação
ocorreu na região frontal e posterior (marcos 1 e 4 e seus respectivos homólogos). Ao analizar a
variação intraespecífica (machos e fêmeas) para as espécies L. leptodactila e L. thayeri a maior
variação ocorreu na região antero-lateral, referenta ao marco 2 e seu respectivo homologo, já para a
espécie M. mordax a maior variação foi registrada no marco 1 (região frontal), marco 3 (pósterolateral) e o marco 4 (posterior) e seus respectivos homólogos.
Com base na análise de tamanho de centroide, pôde-se inferir que não houve dimorfismo
sexual; Os machos de M. mordax, apresentaram tamanhos maiores, se igualando aos espécimens de
L. thayeri, enquanto que L. leptodactyla foram menores que as demais espécies.
Análise da vista ventral de fêmeas e machos (analisados separadamente): Na análise de
componentes principais (PCA), os dois principais componentes representaram 521,1% e 25,2% da
variação das fêmeas e 52,1% e 25,9% da variação dos machos. Ao analisar os valores extremos dos
eixos da vista ventral das fêmeas, nota-se em função da PCA1 que a maior variação se refere a
região das margens e a região central do segundo seguimento abdominal (marcos 1 e 2 e seus
respectivos homólogos). Para a PCA2 a maior variação ocorreu na região do segundo e quinto
segmento abdominal (marcos 2 e 4 e seus respectivos homólogos). Na vista ventral dos machos a
variação foi menos perceptível, a maior variação ocorreu na região do segundo e quarto seguimento
abdominal (marcos 2 e 3 e seus respectivos homólogos) em função da PCA1, na região do topo do
telson (marco 5) em função da PCA2.
Na Análise de Variância Canônica (CVA) das fêmeas, apenas L. leptodactyla e M. mordax
foram consideradas iguais, com Distânica de Procrustes = 0,0280 (p= 0,2491). Para os machos,
todas as espécies se mostraram diferentes com L. thayeri e L. Leptodactyla apresentando maiores
distâncias = 0,1166 (p<,0001), ficando a distancia entre L. leptodactyla e M. mordax igual a 0,0874
(p=0,0006). As fêmeas apresentaram um deslocamento notório na região do segundo e quinto
segmento abdominal (marcos 2 e 4 e seus respectivos homólogos) quando comparado L.
leptodactyla e L. thayeri, para comparação L. thayeri e M. mordax a maior variação ocorreu
também na região do segundo e quinto segmento abdominal (marcos 2 e 4 e seus homólogos). Nos
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machos, as principais variações ocorreram na região do segundo e quarto seguimento abdominal
(marcos 2, 3 e seus homólogos), além da variação na região do topo do telson (marco 5) para todas
as espécies.
Na Análise de Variância Canônica (CVA) das fêmeas, apenas L. leptodactyla e M. mordax
foram consideradas iguais, com Distânica de Procrustes = 0,0280 (p= 0,2491). Para os machos,
todas as espécies se mostraram diferentes com L. thayeri e L. leptodactyla apresentando maiores
distâncias = 0,1166 (p<,0001), ficando a distância entre L. leptodactyla e M. mordax igual a 0,0874
(p=0,0006). As fêmeas apresentaram um deslocamento notório na região do segundo e quinto
segmento abdominal (marcos 2 e 4 e seus respectivos homólogos) quando comparado L.
leptodactyla e L. thayeri, para comparação L. thayeri e M. mordax a maior variação ocorreu
também na região do segundo e quinto segmento abdominal (marcos 2 e 4 e seus homólogos). Nos
machos, as principais variações ocorreram na região do segundo e quarto seguimento abdominal
(marcos 2, 3 e seus homólogos), além da variação na região do topo do telson (marco 5) para todas
as espécies (Figura 7).
Análise da região do quelípodo para fêmeas e machos (Analisados separadamente): Nas
componentes principais (PCA) do quelípodo das fêmeas, as duas principais componentes
apresentaram uma explicação na variação da forma de 60,50%. Os marcos de maior variação em
função da PCA1 foram o ponto superior de fixação do carpo com o manus (marco 2), ponta do
polex (marcos 5) e o ponto de junção entre o manus e o polex (marco 6), já em função da PCA2
foram a região do ponto inferior de fixação do carpo com o manus (marco 1), o ponto superior da
articulação do dactilo com o manus (marco 3) e a região da ponta do polex (marco 5). Nos machos,
as duas principais componentes foram responsáveis por uma variação de 82,73% as regiões de
maior variação em função da PCA1 foram o ponto superior da articulação do dactilo com o manus
(marco 3), ponta do polex (marcos 5) e o ponto de junção entre o manus e o polex (marco 6), já em
função da PCA2 foram as regiões do ponto inferior da articulação do dactilo com o manus (marco
4), ponta do polex (marcos 5) e o ponto de junção entre o manus e o polex (marco 6).
Com base na Análise de variação canônica (CVA) o grupo com maior distância morfológica
foi entre L. leptodactyla e M. mordax para fêmeas (0,08161; p<0,0001) e machos (0,1187;
p<,0001). A menor distancia encontrada para as fêmeas e machos foi L. thayeri e M. mordax com
distância de Procrustes de 0,0613 (p<0,0001) e 0,0308 (p= 0,0410), respectivamente. A análise de
tamanho do centroide da quelas permitiu inferir que não existe diferença significativa apenas para
indivíduos machos de M. mordaxe L. thayeri (p= 0,2472). Para as fêmeas, observou-se diferença
significativa (p<0,0001) entre todas as espécies.
DISCUSSÃO
Análise da vista dorsal: A presença de uma carapaça mais elaborada e robusta encontrada nas
espécies M. mordax e L. thayeri pode se dar devido a distribuição ao logo do ambiente estuarino,
em que espécies que vivem em ambientes mais complexo (um maior teor de argila e matéria
orgânica), apresentam uma carapaça mais desenvolvida. A forma mais avantajada para a região da
carapaça presentes nas espécies que vivem em ambientes lamosos pode surgir como uma estratégia
de sobrevivência, pois o risco de predação diminui com o aumento do seu tamanho nos ambientes
mais complexos (ORENSANZ e GALLUCI 1988; WAHLE e STENECK 1992, HARRISON e
CRESPI 1999).
Para L. leptodactyla, a morfologia diminuta encontrada na região da carapaça pode ser
resposta de uma diferente força predativa uma vez que as diferentes pressões de predação afetam as
variações morfológicas nos animais (LEITE, 2017). Os caranguejos violinistas na fase
juvenil/adulta são predados por animais de grande porte, como aves de restingas (PINHEIRO et al.,
2016) e alguns pássaros que capturam os caranguejos agarrando-os com seus bicos (RAUT, 1943).
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Desta forma a presença de caranguejos de menor porte (uma carapaça mais reduzida) em áreas
exposta (sem vegetação), como no caso dos espécimes capturados no estuário do Rio Jaguaribe,
Itamaracá, poderia dificultar a sua predação no seu momento de exibição (saída das tocas)
auxiliando no sucesso de sobrevivência, adaptando-se morfologicamente à pressão de predação
(MARQUEZ et. al, 2015). No entanto estudo mais detalhados sobre predação e deslocamento de
nicho devem sem realizados para o sustento desta hipótese.
Análise da vista ventral de fêmeas e machos (analisados separadamente): Apesar de uma maior
distancia filogenetica entre as espécies M. mordax e L. thayeri (SHIH et al. 2016), onde L. thayeri
apresenta a fisiologia reprodutiva feminina (operação de calcificação, receptividade e periodicidade
da encubação) mais semelhante ao gênero Leptuca (grupo do qual faz parte atualmente), Benetti et
al. (2007) afirmam que a semelhança morfológica existente entre estas espécies surge como indicio
de uma atuação de convergência evolutiva junto a pressões do ambiente sobre as espécies. Desta
forma um padrão emerge em comunidades com organização não aleatória, onde os traços funcionais
das espécies estão cada vez mais correlacionados com as características do habitat (WEIHER et al.
1998).
A presença de uma maior variação morfológicas da região abdominal entre espécie do L.
thayeri e L. Leptodactyla e L. thayeri e M. mordax para as fêmeas deve ao fato de que seu
comportamento reprodutivo apresenta característica das espécies de fronte estreita tanto nos
indivíduos machos como nos indivíduos fêmeas (SALMON, 1987), onde as fêmeas pertencentes ao
grupo de fronte larga (ex. M. mordax) necessitam de uma região abdominal mais larga para um
melhor sustento de sua massa de ovos (CHRISTY e SALMON, 1984; HENMI, 1989) e
consequentemente um sucesso de crescimento e manutenção populacional, uma vez que esses
indivíduos estão mais susceptíveis a interações negativas (predação e competição), visto que
corresponde a um habitat compartilhado com um maior número de espécies (SILVA et al., 2016). A
fecundidade em caranguejos violinistas pode variar em média de 2.000 ovos/fêmea para U.
uruguayensis (fronte larga) (COSTA et al., 2006), para tamanhos, até 45.000 ovos/fêmea para U.
thayeri (fronte inrtemediaria com comportamento de espécies com fronte curta) no sudeste do
Brasil (COSTA e NEGREIROS-FRANSOZO, 2003).
Análise da região do quelípodo para fêmeas e machos (Analisados separadamente): A maioria
dos estudos com caranguejos violinista utilizaram um foco alométrico baseados em medidas
lineares, todos com abordagem intraespecífica, principalmente para a quela mais desenvolvida, no
presente estudo foi analisado as quelas das fêmeas intra e interespecificamente, observando que a
maior variação morfológica ocorre entre as espécies L. Leptodactyla e M. mordax, espécies que
vivem em ambientes de textura granulométrica diferentes, os espécimes de M. mordax apresentam
um polex mais afinado em sua base, provocado pelo deslocamento do ponto 4 e o polex mais curto
provocado pelo deslocamento do marco 5, corroborando com Crane (1975) que relatou que, em
geral, as extensões mais estreitas com serragem tendiam a ser associadas a habitats enlameados,
enquanto que as extensões mais largas sem serração estavam associadas a habitats arenosos. Em um
estudo de quatro espécies africanas do leste, Icely e Jones (1978) descobriram que as espécies de
areia possuíam a quela mais longa, a presença de um polex mais cumprindo; esse padrão é visto na
espécie L. leptodactyla onde a variação causada pelo deslocamento do marco 5 sugere uma quela
mais cumprida.
Essa diferença morfológica pode ser uma adaptação para exploração do substrato, uma vez
que a sua principal função é a obtenção de alimento, ajudando na coleta e transporte de sedimentos
do solo para a boca (ROSENBERG, 2002). Assim, como encontrado no presente estudo, alguns
trabalhos confirmam a correlação entre morfologia da quela menor e do gradiente de lama/areia no
qual as espécies de areia possuíam o quelipodo mais longo, o gape mais largo e o menor grau de
colher nas pontas, em que as espécies que habitam áreas com o maior teor de lama a chela é mais
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curta e o gape mais estreito (NEIMAN e BARNWELL, 1997); ICELY e JONES, 1978 e CRANE,
1975).
As espécies M. mordax e L. thayeri também apresentaram maior semelhança na região da
quela, onde os deslocamentos dos marcos apresentam um polex mais largo além de um manus mais
robusto nas espécies de ambientes mais complexos. As espécies de ambientes mais complexos
apresentam uma carapaça mais avantajada, com isso, os machos necessitam de uma quela mais
robusta para um sucesso no comportamento agnósticos com outros machos. Segundo Marochi e
Mazunari (2016), em estudos ecomorfológicos com caranguejos e siris, baseados em medidas
lineares, o comprimento e altura dos quelípodo corresponde um dos caracteres morfológicos que
mais influenciaram na distribuição das espécies. Sabendo que cada ecossistema possui
características físico-químicas únicas que requer que as espécies adquiram uma série de adaptações
morfológicas, fisiológicas e comportamentais por diferentes processos evolutivos (MAROCHI et
al., 2016) pode-se inferir a existência de uma relação entre a morfologia da quela dos caranguejos
violinistas e o tipo de ambiente onde as espécies de ambiente mais lamosos apresentam uma quela
com maior robustez.
Para os caranguejos chama-marés, o substrato apresenta grande importância devido a
utilização para construção das galerias (tocas) e a obtenção de alimento. Espécies como L. thayeri
são capazes de construir tocas em lama macia perto de manguezais. Da mesma forma, M. mordax
podem escavar túneis em habitats argiloso e grande presença de areia, enquanto L. leptodactyla é
encontrada em substratos com um maior componente de areia (THURMAN, 2013). Essa relação
entre espécies e gradientes ambientais colabora com a explicação da evolução dos organismos
(GIOKAS et al., 2013; MÁRQUEZ et al., 2015; SCHALK et al., 2015), onde a filtragem
ambiental, ao invés de interações interespecíficas, molda a estrutura das assembleias, favorecendo
espécies com características semelhantes para co-ocorrer mais frequentemente dentro de um
determinado tipo de habitat do que o esperado por acaso.
No caso dos chama-marés, sua radiação adaptativa, provavelmente está relacionada à
extensão do habitat e das fontes de alimentação através de modificações de sua própria morfologia,
comportamento, ecologia e fisiologia (CRANE, 1975, CHRISTY e SALMON, 1984). Thurma et
al., (2013) afirmam que as diferenças ambientais entre as localidades têm um impacto maior na
morfologia da carapaça do que o fluxo de genes, fortalecendo o argumento de Barria et al. (2011)
que hipotetizaram que as variações morfológicas foram provocadas por respostas adaptativas às
condições ambientais. Desta forma, a diversidade de ambientes pode surgir como reflexo da
variação morfológica desse grupo, como sugerido por Crane (1975), que afirma que além dos
aspectos populacionais e comportamentais, as características morfológicas desses caranguejos
também são fatores determinantes na distribuição das espécies, particularmente em conjunto com
estudos de genética populacional, têm o potencial de provocar a importância relativa da seleção e
derivação na especificação de direção nessas espécies.
Uma combinação das características ambientais com os aspectos morfológicos pode elucidar
questões referentes ao entendimento da distribuição de crustáceos decápodos, uma vez que, esse
assunto vem sendo estudado em relação a um amplo número de parâmetros ambientais, como
salinidade e características sedimentológicas do substrato, as quais têm sido apontadas como os
principais fatores limitantes para um grande número de espécies (FRUSHER et al. 1994), dentre
eles os grupos dos caranguejos chama-maré (MACINTOSH, 1988).
A correlação entre a variação intraespecífica e o grau de divergência é alta nos gêneros da
família Ocipodidae, exibindo uma maior disparidade entre os gêneros Leptuca e Minuca
(HOPKINS, 2010). No entanto, se a última filogenia proposta para o grupo estiver correta, os
resultados obtidos no presente estudo apresentam a espécie L. thyaeri mais afastado do gênero e
com uma morfologia mais "Minuca”. A descrição da variação surgi como o primeiro passo na
compreensão da evolução de uma estrutura morfológica complexa sob seleção sexual, o próximo é
o estudo de como esta variação se relaciona especificamente com as diferenças na função moderada

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

9

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

do comportamento. Nossos resultados sugerem que os traços morfológicos das espécies são
indicadores importantes do uso do habitat e da especialização de nichos, um quadro útil para
entender a organização dos ocipodides. Em particular, esse quadro seria útil para entender as
consequências de alterações nas condições ambientais (por exemplo, mudanças climáticas,
fragmentação do habitat) na diversidade funcional dos caranguejos violinistas.
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RESUMO: Essa pesquisa teve como objetivo utilizar resíduos de mapará oriundos de
frigoríficos de Santarém e produzir fishburguers, determinando seu rendimento e custo, além
de apontar a análise de atributos e aceitabilidade. Essa pasta foi obtida a partir da retirada da
massa muscular submetida a lavagens em diferentes pH’s. (4,2; 5,2; 6,2 e 7,2), que foi
misturada com os demais ingredientes, moldada em formato circular (porções de 80g),
resultando no fishburguer. Foram determinados o rendimento em massa e pasta de mapará,
além da tendência de mercado e aceitabilidade do fishburguer oriundo dessa massa. O maior
rendimento foi apresentado no pH 7,2 e o custo dessa pasta foi considerado baixo. Comparado
ao preço do hamburguer de carne no mercado varejista local, o fishburguer permite uma
agregação de valor ao resíduo na ordem de 253%, excepcionais quando se trata de mercado
produtor. Sensorialmente, todos os fishburguers obtiveram qualificação “gostei”, apesar do
pH 7,2 apontar “não aceitabilidade” conforme o grau de referência utilizado nessa pesquisa. O
pH praticamente não influenciou nas características do fishburguer e se recomenda o uso de
água de lavagem com pH neutro para obtenção de pasta. A viabilidade de aproveitamento dos
resíduos de mapará para produção de fishburguer é expressiva devido à positiva tendência de
mercado, ao baixo custo de produção e ao alto índice de agregação de valor.
Palavras-chave: Aproveitamento, hambúrguer, mercado.
ABSTRACT: his research aimed to use mapará waste from Santarém refrigerators and
produce fishburguers, determining their yield and cost, as well as pointing out the analysis of
attributes and acceptability. This paste was obtained from the removal of muscle mass
submitted to washes at different pH's. (4.2, 5.2, 6.2 and 7.2), which was mixed with the other
ingredients, shaped into a circular shape (80g portions), resulting in the fishburger. The mass
yield and mapará paste were determined, as well as the market trend and acceptability of the
fishburguer from this mass. The highest yield was presented at pH 7.2 and the cost of this
paste was considered low. Compared to the price of a beef burger in the local retail market,
the fish burger allows 253% of value added to the waste, exceptional when it comes to the
producer market. Sensorially, all fishburguers obtained a “like” rating, although pH 7.2 points
to “not acceptable” according to the degree of reference used in this research. The pH
practically did not influence the characteristics of the fishburger and it is recommended to use
neutral pH washing water to obtain paste. The feasibility of using mapará waste for
fishburguer production is significant due to the positive market trend, the low production cost
and the high value added index.
Key words: Harnessing, burger, market.
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1- INTRODUÇÃO
O mapará (Hypophthalmus spp.) é um peixe da ordem Siluriforme de porte médio,
pertencente à família sul-americana Pimelodidae; estão presentes nas águas costeiras do Pará
(foz do Amazonas) até o Suriname (FERREIRA et al., 2012). São peixes de menor
importância comercial no mercado de Santarém, mas de grande interesse para a produção de
filé pelas indústrias frigoríficas e mercado consumidor das regiões Sudeste e Centro-Oeste do
Brasil (COSTA et al., 2010).
A atual destinação dos resíduos de pescado é uma problemática real que tem
implicações ambientais e econômicas cujo descarte inadequado ocasiona sérios impactos,
devido a sua elevada carga orgânica e inorgânica, os resíduos de pescado possuem acelerada
atividade de deterioração e contribuem para a formação de compostos químicos, os quais
podem contaminar e prejudicar substancialmente a qualidade do ar, do solo e dos corpos
hídricos. A disposição inadequada dos resíduos de pescado relaciona-se direta e indiretamente
com a ocorrência de enfermidades, sendo, portanto, uma relevante questão de saúde pública
(SANTOS, 2016).
A crescente demanda por pescado, impulsionada pelo crescimento populacional e busca
de alimentos saudáveis, associada à preservação ambiental, acarreta a busca por alternativas
de aproveitamento dos resíduos de pescado (CHALAMAIAH et al., 2012).
Há muita perda de proteína no setor de pescados cerca de 60% a 70% do peixe
submetido à filetagem industrial é descartado, levando-se em consideração o rendimento cárneo
do filé disponibilizado para o consumidor final. Carcaças são predominantemente utilizadas na
produção de alimento para animais, mas podem ser utilizadas para alimentação humana
(EMBRAPA, 2018).
A capacidade de utilização de resíduos é infinita, pois abrange desde a geração de novos
produtos alimentícios, uso pela biotecnologia até a geração de compostos funcionais como
fibras, antioxidantes, pigmentos, dentre outros. A Carne Mecanicamente Separada (CMS) de
pescado representa uma alternativa para a elaboração de novos produtos, sendo possível
agregar alto valor nutricional ao produto final, como “fishburguer”, empanados, patês,
embutidos, reestruturados, entre outros destinados ao consumo humano (PIRES et al., 2014).
Entre essas alternativas, o surimi é um extrato de proteínas miofibrilares de peixe,
obtido a partir de CMS ou de resíduos da filetagem de diferentes peixes, com elevada
capacidade geleificante e emulsificante. A matéria-prima é submetida a diferentes tratamentos
(lavagens sucessivas, refino, desidratação, adição de crioprotetores e congelamento) para sua
preservação, podendo ser suplementado com temperos e posteriormente moldados (PEREDA
et al., 2005.
No entanto, para utilização desses resíduos como matérias-primas de fishburguers, além
dos índices seguros de contaminação microbiana, devem ser considerados alguns aspectos
produtivos, pois são indicativos importantes para o mercado empreendedor.
Diante dessa situação, torna-se necessário determinar o rendimento e custo do
fishburguer produzido a partir dos resíduos de mapará oriundos de unidades frigoríficas
locais, pois indica ao empreendedor a possibilidade da utilização desse derivado como
alternativa de renda. Adicionalmente, se verificou a aceitabilidade geral e por atributos desses
produtos.
2- MATERIAL E MÉTODOS
2.1 – Amostras
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Resíduos do fileteamento de mapará (Hypophthalmus spp.) - constituídos por cabeça e
coluna vertebral contendo massa muscular aderida - foram coletados em frigorífico de
pescado sediado na cidade de Santarém, em outubro de 2018 e levados ao Laboratório de
Ensino Multidisciplinar de Recursos Aquáticos, do Instituto de Ciências e Tecnologia das
Águas, da Universidade Federal do Oeste do Pará. Esses resíduos foram submetidos à análise
sensorial de frescor, com base nas características de peixe fresco preconizadas pelo RIISPOA
– Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produto de Origem Animal (2017) - pois
apresentaram músculo com cor esbranquiçada a levemente rosada, com poucas zonas
hemorrágicas, sangue de coloração vermelho claro e odor suave, característico de peixe
fresco. Resíduos que não apresentaram tais características foram desprezados como amostra
(CALDAS, 2017)
2.2 – Obtenção da parte comestível dos resíduos
O resíduo foi quantificado antes do início da extração do músculo e constatou-se um
peso de 19 kg, aproximadamente. A extração foi manual, com auxílio de instrumentos
perfurocortantes, sendo então denominada massa de pescado. Essa massa foi submetida à
pesagem obtendo-se 13 kg aproximadamente e posteriormente foi levada ao freezer para
conservação até o momento das lavagens.
2.3 – Produção da pasta de pescado
Conforme Pereira (2016) e Pareda et al. (2005), a massa obtida a partir dos resíduos foi
submetida a quatro lavagens com água em diferentes potenciais hidrogeniônicos (4,2; 5,2; 6,2
e 7,2). Para a lavagem, a massa de mapará foi submetida à pesagem, depois foi imersa em
água fria (10±1 °C) previamente tratada e pH ajustado na proporção 1:1:3 (músculo: gelo:
água). Essa mistura foi filtrada e, em seguida, foi submetida à pesagem somente a parte
sólida retida no filtro.
2.4 – Preparo dos fishburguers
Para o preparo do fishburguer, todas as pastas de resíduo do mapará, separadas
conforme o pH da água de lavagem, foram misturadas aos demais ingredientes (amido de
milho, gordura vegetal, tempero verde, tempero industrial, sal, cebola, alho) conforme Pereira
(2016). Essa mistura foi repartida em porções de 80g, moldadas em formato circular, entre
sacos plásticos limpos. O produto moldado a partir dessa mistura de ingredientes foi
denominado fishburguer de resíduos de mapará.
2.5 – Análise de rendimento (R) em pasta
Foi utilizada a fórmula R = (Pf÷Pi)x100 (SOUZA; INHAMUNS, 2011) onde Pf
significou o peso final alcançado pela pasta e Pi equivaleu ao da massa submetido à etapa
lavagem. Esse rendimento foi expresso em porcentagem (%).
2.6 – Custo de produção
Foram utilizadas as concepções de custo mínimo contidas em Pereira (2016) e Caldas
(2017), abaixo adaptadas à matéria-prima dessa pesquisa.
2.6.1 – Para a massa, foi atribuído o custo zero, pois os resíduos da indústria pesqueira
são normalmente descartados, sem menção de qualquer preço de venda.
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2.6.2 – Para a pasta, base para as formulações de fishburguer, foi calculado o quociente
entre a soma de todos os custos mínimos referentes à sua produção (da água e do gelo
efetivamente utilizados) e a quantidade de pasta obtida.
2.6.3 – Para o custo dos fishburguers (CFRM, 80g cada), efetuou-se o quociente entre a
soma do custo efetivo (CE) de cada item/ingrediente utilizado na formulação e 16 (referente à
quantidade de fishburguers produzidos a partir de ), utilizando a fórmula CFRM = ∑CI (CEPP +
CEAM + CEGV + CETI + CESM + CECE + CEAL + CEPC + CECT + CECB) ÷ 16 ; onde PP = pasta de
resíduos; AM = amido de milho; GV = gordura vegetal; TI = tempero industrial; SM = sal de cozinha;
CE = cebola; AL = alho; PC = pimenta-de-cheiro; CT = coentro; CB = cebolinha.

Entende-se como custo efetivo de cada ingrediente a relação efetuada entre o custo de
mercado da unidade comercial e a sua quantidade efetivamente utilizada na formulação dos
fishburguers. Os resultados foram expressos em reais (R$).
Esse custo foi comparado ao preço no mercado local do hambúrguer comercial de carne
e, a diferença permitiu inferir a agregação de valor, em reais.
2.7 – Grau de aceitabilidade (análise dos atributos e aceitabilidade do fishburguer):
Foram efetuados por análise sensorial, utilizando 70 provadores não-treinados, todos
membros da comunidade acadêmica da UFOPA. Cada provador recebeu uma amostra e um
formulário contendo questões de resposta direcionada por escala hedônica de cinco pontos,
utilizada como base para expressão de suas impressões a respeito do fishburguers degustados.
A escala variava de “desgostei muito” até “gostei muito” para a análise de atributos (cor,
cheiro, sabor e textura). A partir das notas dadas para cada atributo, foi calculada a média,
considerada a nota do produto e que, com base na escala utilizada, teve apontada sua
tendência.
A aceitabilidade foi estabelecida percentualmente conforme a somatória de tendência
positiva (“gostei” e “gostei muito”) em relação ao total de provadores, sendo considerada
aceitável somente as formulações com somatórios > 70% (ALMEIDA, SANTOS-JUNIOR,
2019).
2.8– Análise estatística
O rendimento em pasta foi submetido à análise de variância com nível de significância
de 5%. Os dados de custo foram comparados ao mercado local e não foram estatisticamente
analisados devido a falta de repetições na mistura dos ingredientes e pasta, necessárias para a
produção do fishburguer.
3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO
O rendimento em massa foi equivalente a 68,42%, bastante considerável pois significa
que somente 31,58% dos resíduos (constituídos de cabeça, pele e ossos) são sólidos e não
facilmente aproveitáveis para consumo humano.
O rendimento obtido em pasta variou conforme o pH da água de lavagem (Tabela 1),
sem uma relação direta entre a acidez ou basicidade com o rendimento. Não se detectou
diferença estatisticamente significativa entre os rendimentos conforme o pH.
Apesar disso, se recomenda o emprego do pH 7,2 devido o maior rendimento em pasta,
além de ser o índice recomendado pelo Ministério da Saúde (2011) para a água utilizada na
produção de alimentos.
O custo dos ingredientes utilizados na formulação do fishburguer está detalhado na
tabela 3, enquanto o custo de produção de pasta conforme o pH da água de lavagem está
expresso na tabela 2.
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Tabela 1 – Rendimento da pasta de resíduos de mapará Hypophthalmus spp. em diferentes pH’s da água de
lavagem
pH da água de lavagem

Rendimento, em % (média ± desvio padrão)

4,2

54,3 ± 7,8 a

5,2

38,4 ± 1,4 b

6,2

45,6 ± 3,4 b

7,2

61,8 ± 11,5 a

Na coluna, letras diferentes apontam diferença estatisticamente significativa ao nível de 5% de significância.

Tabela 2 – Custo efetivo para elaboração da pasta de mapará conforme o pH da água de lavagem
pH da água de lavagem
Dados de custo e rendimento
4,2
5,2
6,2
Custo de cada item utilizado na produção de pasta a
partir de 100 g de massa
Água
0,02
0,02
0,02
Gelo

7,2

0,02

0,48

0,48

0,48

0,48

0

0

0

0

0,50

0,50

0,50

0,50

Rendimento em pasta a partir de 100 g de massa (B)

54,44 g

38,40 g

45,75 g

62,03 g

Custo de produção para obtenção de 1000 g de pasta
(valor estimado) [(Ax1000)÷B]

R$ 9,19

R$ 13,02

R$ 10,93

R$ 8,06

Massa
Subtotal (em R$) (A)

Tabela 3 – Custo efetivo dos ingredientes e fishburguer conforme o pH da água de lavagem.
pH da água de lavagem
Ingredientes/Item

Preço por Kg
(em R$)

4,2

5,2

6,2

7,2

Custo efetivo de cada ingrediente por formulação (em R$)
Pasta

Variável conforme pH

9,19

13,02

10,93

8,06

Amido de Milho

10,6

2,65

2,65

2,65

2,65

Gordura Vegetal

18,0

3,60

3,60

3,60

3,60

Tempero Industrial

66,5

1,00

1,00

1,00

1,00

Sal

1,7

0,025

0,025

0,025

0,025

Cebola

3,4

0,10

0,10

0,10

0,10

Alho

15,5

0,23

0,23

0,23

0,23

Pimenta de cheiro

9,0

0,13

0,13

0,13

0,13

Coentro

20

0,30

0,30

0,30

0,30

19,8

0,30

0,30

0,30

0,30

17,50

21,40

19,30

16,40

Cebolinha

Custo do fishburguer
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O custo dos ingredientes, exceto a pasta, não se modifica (R$ 8,33) pois os quantitativos
empregados de cada um desses itens não foram diferentes. Entretanto, a pasta imprime essa
variação de custo, sendo a formulação mais barata aquela obtida a partir do pH 7,2 enquanto o
pH 5,2 imprimiu uma formulação mais cara.
No custo da pasta somente os itens gelo e água foram considerados, pois o resíduo de
mapará utilizado na produção da pasta foi doado por um frigorifico local e o mesmo não faz
menção de valor para esse item.
Uma comparação com o hambúrguer comercial, com preço médio de R$ 57,90/kg no
mercado varejista local, aponta que o fishburguer está R$ 41,50 mais barato no seu pH 7,2.
Significa que o fishburguer permite uma agregação de valor na ordem de 253%. Ou seja, a
estimativa de lucro para esse produto certamente alcançará índices excepcionais, variáveis
conforme os custos administrativos (por exemplo, impostos, funcionários, energia, entre
outros).
Nessa análise de custo, não foi possível comparar com outras pesquisas devido a
indisponibilidade desse tipo de dados nas plataformas de pesquisa acadêmica.
Para a tendência de mercado (Tabela 4), todos apresentaram “gostei” como qualificação,
com média ligeiramente inferior apontada para o fishburguer a partir de pasta lavada com
água pH 7,2. Sensorialmente, o pH da água de lavagem apresenta pouca influência nos
atributos sensoriais do produto, apesar da diferença estatisticamente significativa detectada
entre os produtos (F=4,09; p=0,007). Entretanto, apesar da menor média alcançada, ainda se
recomenda o uso da água com pH 7,2 devido sua adequação à faixa preconizada pelo
Ministério da Saúde (2011).
Tabela 4 – Índices médios dos atributos sensoriais e tendência de mercado do fishburguer elaborado a partir de
resíduos de mapará
Média dos atributos e
Atributos sensoriais analisados
pH do
tendência de mercado**
fishburguer *
Cor
Cheiro
Sabor
Textura
do fishburguer
4,2

3,8

3,9

4,0

3,7

3,9 → gostei

A, B

5,2

4,0

3,8

4,0

3,9

4,1 → gostei

A, 0

6,2

4,1

4,0

3,7

3,8

4,0 → gostei

A, B

7,2

3,9

3,8

3,3

3,0

3,7 → gostei

B, 0

LEGENDA: * pH da água de lavagem utilizada na produção de pasta para cada fishburguer. **Escala hedônica
de cinco pontos. Na coluna, médias que não compartilham uma letra (em maiúscula) são significativamente
diferentes pela análise de variância com o nível de 5% de significância.

Para o grau de aceitabilidade (Tabela 5), verificou-se que todos os pH’s apresentaram
aceitação pelos consumidores, exceto o 7,2. Apesar de todos os ingredientes adicionais
(exceto pasta) serem os mesmos, essa formulação necessita de ajustes capazes de propiciar
uma aceitação adequada.
Quanto à intenção de compra (Tabela 5), índice expressivo foi detectado para os
fishburgueres dessa pesquisa. Significa que, embora ajustes sejam necessários na formulação,
na visão empreendedora, o potencial de venda desse produto no mercado é bastante
interessante.
Outras pesquisas com fishburguer demonstraram sua aceitabilidade e índices
expressivos foram obtidos por Silva e Fernandes (2010) e Amaral et al. (2016),
respectivamente 85% e 82%. Menor grau de aceitabilidade (66%) foi obtido por Sales et al.
(2015). Todas as formulações dessas pesquisas diferem daquela utilizada nesse trabalho.
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Portanto, os diferentes graus de aceitabilidade podem estar relacionados com a combinação
dos ingredientes da formulação.
Tabela 5 – Dados detalhados da aceitabilidade do fishburguer elaborado a partir de resíduos de mapará
Contagem e frequência percentual para cada ponto da escala
hedônica de cinco pontos
Grau de
pH do
aceitabilidade
Não gostei,
fishburguer*
Desgostei
Gostei
(em %)
Desgostei
nem
Gostei
muito
muito
desgostei
4,2

0 (0,0%)

1 (1,4%)

19 (27,1%)

33 (47,1%)

17 (24,3%)

71,4

5,2

0 (0,0%)

0 (0,0%)

15 (21,4%)

34 (48,6%)

21 (30,0%)

78,6

6,2

0 (0,0%)

0 (0,0%)

18 (25,7%)

36 (51,4%)

16 (22,9%)

74,3

7,2

0 (0,0%)

7 (10,0%)

19 (27,1%)

35 (50,0%)

9 (12,9%)

62,9

4- CONCLUSÃO
Esses resultados apontam bom rendimento e baixo custo para a produção de
fishburguer a partir de resíduos de mapará. Também se constatou a possibilidade de
expressiva agregação de valor ao resíduo, em associação com a aceitabilidade do produto
elaborado. Recomenda-se a lavagem com o pH ajustado como neutro para a produção de
pasta devido o maior rendimento registrado quando comparado aos demais testados nessa
pesquisa.
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DIMENSIONAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE AQUAPONIA PARA
CONSUMO FAMILIAR EM ÁREAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE AMAJARI,
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RESUMO: A aquaponia consiste na combinação do cultivo integrado de peixes e plantas em
sistema de recirculação de água (RAS). As plantas podem ser cultivadas em substrato ou na água,
contendo altos níveis de oxigênio e nutrientes. Esses nutrientes oriundos do material orgânico
produzido pelo cultivo dos peixes, podem ser aproveitados pelas plantas para crescimento e o
sistema de um modo geral, possibilita uma produção integrada eficiente. Desse modo, objetivou-se
dimensionar e acompanhar um sistema de aquaponia para consumo familiar em áreas urbanas do
município de Amajari, Roraima. Para este estudo, foram selecionadas 7 famílias residentes na Vila
Brasil, zona urbana de Amajari. As famílias selecionadas eram em média de 4 integrantes
compostas pelo pai, mãe e filhos. O dimensionamento do sistema de aquaponia consistiu na escolha
de materiais alternativos e de baixo custo disponíveis no local. A espécie de peixe cultivada no
sistema foi o tambaqui e as hortaliças consistiram em alface, cheiro verde (coentro e cebolinha),
tomate e até plantas ornamentais. Para o acompanhamento da produção foram realizadas oficinas e
vídeos sobre princípios fundamentais da produção integrada de peixes e hortaliças, com ênfase no
manejo de cultivo, desempenho produtivo e manutenção do sistema. Consultorias locais também
foram realizadas para a seleção de materiais disponíveis nas residências familiares, durante 06
meses. Das 7 famílias selecionadas, apenas duas finalizaram o projeto até a data prevista. Essas
famílias utilizaram a produção integrada para próprio consumo de forma eficiente e por meio dos
recursos disponíveis, assimilaram o conhecimento teórico e prático, envolvendo o manejo da
qualidade de água, manejo alimentar e manutenção do sistema alternativo. A desistências de três
famílias foram reportadas pela falta de disponibilidade de horários para o manejo e manutenção do
sistema, custo elevado do sistema recirculação e problemas de saúde familiar. Para as demais
famílias, o motivo do abandono não foi reportado. Durante o projeto, observou-se benefícios sociais
das famílias selecionadas tais como bem estar, prática participativa dos membros da família como
atividade terapêutica. Desse modo, o sistema de aquaponia para produção familiar apesar de não ter
finalizado com eficiência em relação ao público inicial, apresentou uma relevância significativa em
durante a sua execução. As famílias relataram-se satisfeitas em relação dimensionamento e
acompanhamento do sistema e esse resultado demonstra que o projeto promoveu a sustentabilidade
social. A ausência da adoção das boas práticas de manejo (BPM’s) foi decisiva para a desistência de
algumas famílias, indicando que esta é um fator essencial no sucesso da produção aquícola.

Palavras-chave: Aquicultura; Sustentabilidade; Produção integrada; Produção familiar.
Apoio: IFRR/CAM.
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AVALIAÇÃO QUALI-QUANTITATIVA DE MICROPLÁSTICOS EM SEDIMENTOS E
NA COLUNA D’ÁGUA NO BALNEÁRIO CANTO DAS ÁGUAS – GLÓRIA/BA E
BALNEÁRIO DA PRAINHA – PAULO AFONSO/BA
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Micaela Campos Bezerra.
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RESUMO: O trabalho objetivou analisar quali-quantitativa do microplástico em sedimentos e
na coluna d’água nos Balneários Canto das Águas e Prainha, Glória e Paulo Afonso-BA,
respectivamente, sendo áreas de lazer e entretenimento, pela grande quantidade de resíduos
sólidos produzido, afetando fauna aquática. Coletas foram realizadas bimensalmente durante
período de setembro/2018 a maio/2019, tendo sedimento superficial coletas em 05 pontos por
isolamento de áreas com quadrado de PVC 40mm em área de 1m2, lançados aleatoriamente,
abrangendo da linha d’água à distância de 19m. Coleta de sedimento no rio (úmido) foi
realizada com draga manual demarcando 03 pontos (0,5m; 1m; 1,5m) localizados da linha
d’água até profundidade máxima de 1,5m. Sedimentos coletados foram acondicionados em
sacos plásticos, etiquetados, levados ao laboratório para análise em estereomicroscópio. Coleta
de microplásticos na coluna d’água ocorreu por arrastos subsuperficiais com rede de plâncton de 64
e 160µm de abertura de malha por 5 minutos nas profundidades citadas. Amostras foram
acondicionadas em sacos plásticos, levadas ao laboratório para observações na seleção das malhas e
analisadas em placa Petri sob estereomicroscópio. Detritos sólidos foram identificados,
quantificados e qualificados nas categorias plástico e filamento, trabalhados análise de variância
e médias foram comparadas pelo teste de Turkey 5% de probabilidade programa estatístico
SISVAR. Microplásticos encontrados no sedimento seco categoria plástico (coloridos), não visto
nas demais categorias, apresentando frequência no sedimento seco variando nos meses de coleta,
entre 15,55% e 27,4% e apresentou maiores médias para set/18 e jan/19 com diferença significativa
entre todos pontos em relação aos meses estudados. Foram encontrados microplásticos (filamentos,
plásticos moles e plásticos duros) nas duas malhas, sendo 55% em 64µm e 45% em 160µm. Com
relação às médias, profundidade 1,5m apresentou 7,5 e 5,0 como as mais elevadas. Para sedimento
úmido, médias não apresentaram diferença significativa nas profundidades estudadas. Quantidade
de microplásticos foi maior para filamentos e plásticos duros coletados em 64µm, exceto nov/18
(plástico duro) e jan/19 (filamento). Dentre as categorias filamento, plástico mole e plástico duro,
não apresentaram diferença significativa para profundidades estudadas em set e nov/18 e jan/19. Os
valores de microplástico observados no Balneário Canto das Águas para março/19 foram inferiores
em função da inviabilidade da coleta de água e sedimento molhado devido acúmulo de baronesa.
Em maio, houve coleta, mas valores apresentaram-se também baixos pela limpeza para retirada de
baronesas. A categoria filamento na água demonstrou diferença significativa apenas em
novembro/18 (malha 64µ, profundidade 1,5m). Entretanto, para 160µ observou-se diferença
significativa em janeiro/19 a 0,5m e setembro/18 em 1,0m e 1,5m. Sedimento seco apresentou na
categoria filamento diferença significativa nos diferentes pontos e meses. Frequência de
microplásticos variando no sedimento seco nos meses coletados observou-se maior frequência para
P1: 37,67% (plástico) e 28,0% (filamento) sendo este localizado à margem do rio, conferindo maior
evidência de aporte de microplásticos proveniente dos resíduos advindos da água. Na frequência no
sedimento molhado, observou-se maiores valores (42,85% plástico e 39,28% filamento) foram
identificados na menor profundidade. Observou-se relevância no trabalho pela preocupação com
contaminação dos ecossistemas de água doce por microplásticos sendo inédito para região.
Palavras-chave: impactos; resíduos sólidos; contaminação aquática; rio São Francisco
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1- INTRODUÇÃO
Historicamente, com a crescente economia e tecnologia têm ocasionado o desenvolvimento
industrial tendo o papel principal, o uso do petróleo. Apesar da utilização do petróleo e seus
derivados, sobretudo o plástico, tornou-se cotidiano para a população encontrados em indústrias de
embalagens, construção civil, têxteis, eletrônicos, aplicações domésticas, equipamentos de
segurança. Com o desenvolvimento da humanidade e a consequente alteração dos estilos de vida
têm promovido fortes mudanças nos hábitos dos consumidores (NOBRE, 2016; LUCIO et al.,
2019).
A utilização dos recursos hídricos, para fins de recreação, tem crescido ao longo dos últimos
anos, devido, especialmente, à busca pelo desenvolvimento de atividades em contato com o meio
natural, em contraposição à vida nos grandes centros urbanos (SILVA et al., 2015). Com a grande
escala de produção e o consumo adotados pela sociedade atualmente tornou-se uma geração de
resíduos tendo um grande problema ambiental exigindo maior atenção em busca de soluções
(PEREIRA, 2014).
O sedimento constitui importante compartimento dos ecossistemas aquáticos, tendo sido
utilizados como importantes indicadores da saúde dos ecossistemas aquáticos, sendo hoje
considerados tão importantes em avaliações ambientais quanto a coluna d’água (ABESSA, 2012
apud NOBRE, 2016).
Entre as pressões exercidas, um dos impactos humanos que constitui grande ameaça para a
vida marinha é a poluição ocasionada por detritos plásticos sendo está uma ameaça mais
duradouras. Os plásticos são materiais considerados mutáveis já inventados pelo homem, pois quase
todos os produtos usados no dia-a-dia o contêm, sendo uma parte essencial do estilo de vida
moderno (WANG et al., 2016).
Os microplásticos são partículas que apresentam tamanho na escala de < 5 mm de diâmetro
e dividem-se em microplásticos primários (partículas produzidas em pequena escala para uma
grande variedade de usos tanto a nível industrial como para uso doméstico) e os microplásticos
secundários (partículas menores formadas através da fragmentação de materiais plásticos maiores).
E, encontram-se em todos os ambientes aquáticos, desde lagos e rios até mares e oceanos, também
presente em sedimentos (NOBRE, 2016; GOUVEIA, 2018).
Os ambientes aquáticos vêm sofrendo com poluição por componentes plásticos, sendo
contaminados com minúsculos detritos plásticos, principalmente em forma de partículas
denominados em microplásticos (GONÇALVES, 2016; BARBOSA, 2018). Por outro lado, os
efeitos oriundos por plásticos em água doce são bem menos explorados quando comparado aos
ambientes marinhos. Dessa forma, é de suma importância de se realizar estudos de monitoramento
em ambientes de água doce (BARBOSA, 2018).
Nos municípios de Paulo Afonso e Glória - BA, os Balneários da Prainha e Canto das Águas
desempenham um papel importante na vida dos que vivem em seu entorno, visto que as águas do
Rio São Francisco abrigam em suas margens pontos comerciais, tendo uma via intensa de atividade
turística e lazer que proporcionam renda familiar, recreação, harmonia paisagística, pesca e entre
outros. Por outro lado, o crescimento das cidades provocam impactos antrópicos sofridos pela
densidade demográfica e desenvolvimento. O Balneário Canto das Águas é um atrativo turístico que
faz do município de Glória um referencial no turismo e lazer da região dos Lagos e Cânions do São
Francisco. O local oferece aos visitantes um complexo de bares e restaurantes, orla, praça com
espaço especial para práticas de atividades poliesportivas e ciclovia, atrai centenas de pessoas nos
finais de semana dando status à cidade como um dos principais roteiros do turismo regional.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

3

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

De acordo com as informações descritas acima, verifica-se a importância de avaliar a
poluição derivada de plásticos e outros materiais, como forma de estimar os potenciais riscos
ecológicos gerados por microplásticos proveniente de atividades antropogênicas causadores de
impactos negativos ao meio ambiente e de todo o lixo descartado, sendo o plástico em maior escala.
Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo analisar quali-quantitativamente o
microplástico e a distribuição espacial, por meio de sedimento e amostras de água, podendo elencar
possíveis causas para o microplástico nos Balneários Prainha e Canto das Águas nos municípios de
Paulo Afonso e Glória – BA, respectivamente, tendo em vista se tratar de uma área amplamente
empregada por turistas e população local para prática de atividades de recreação e lazer.
Ressaltamos que nenhuma pesquisa está sendo desenvolvida na região abordando a respeito dos
microplásticos até o presente momento, consistindo assim em um estudo inédito, consequentemente
de grande relevância.
2- MATERIAL E MÉTODOS
Os locais escolhidos para desenvolvimento deste trabalho correspondem aos Balneários de
Paulo Afonso, conhecido popularmente como “Prainha” (Figura 1) e o Balneário Canto das Águas
localizado no município de Glória – BA (Figura 2), localizados à margem do rio São Francisco. Os
espaços são utilizados para diversas atividades humanas, como recreação, navegação, banho e
principalmente pela atividade de turismo considerados pontos turísticos das cidades.
Foram realizadas coletas bimensalmente durante o período de setembro/18 a maio/19 sendo
feitas sempre às segundas-feiras pela manhã em função do grande fluxo de pessoas durante os finais
de semana, propiciando uma maior quantidade de resíduos sólidos. Vale destacar que houve
inviabilidade de coletas devido a proliferação e grande acúmulo de macrófitas aquáticas
(baronesas), impedindo o acesso aos locais.
Foram distribuídos 05 pontos de coletas para sedimento na área seca demarcados com
auxílio de GPS em uma área de 19x40m equivalente a 760m²; sendo estes localizados próximo aos
quiosques; as margens do rio e no centro da área delimitada (Figura 1). A faixa de areia desses
locais são amplamente utilizadas por banhistas e visitantes.
Foram realizados lançamentos aleatórios para coleta de sedimento na área seca usando um
quadrante de tubos de PVC (50 x 50 cm), sendo retirados num perfil vertical de 10 cm uma
quantidade aproximada de 1kg com auxílio de pá, acondicionado em sacos plásticos
individualizados e devidamente etiquetados com informações de data, local e pontos de coleta. Em
seguida, levados para o laboratório para posterior análise.
A coleta de sedimento no rio (sedimento úmido) foi distribuída em 03 pontos com diferentes
profundidades (0,5m, 1m, 1,5m), localizados desde a linha d’água até a profundidade máxima
estudada em frente ao balneário (Figura 1). Para a coleta de sedimento, utilizou-se o uso de draga
manual que recolhia uma quantidade média de 1kg, onde o acondicionamento e o transporte até o
laboratório foram análogos para área seca.
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Figura 1 – Localização dos pontos: Balneário da Prainha e Balneário Canto das Águas.

Fonte: Autora (2019).
As coletas de água foram subsuperficiais realizadas nos mesmos pontos que o sedimento
úmido, utilizando redes de plâncton com aberturas de malha entre 64 e 160µm durante 5 minutos,
obtendo de 1L de amostra que foram acondicionadas em potes etiquetados e levados ao laboratório
para observações na seleção das referidas malhas.
Em laboratório, as amostras coletadas de sedimento úmido foram secas expostas ao Sol. Em
seguida, peneiradas com diferentes aberturas de malhas obtendo um menor diâmetro de sedimento e
pesadas em balança analítica e posteriormente levadas para análises em estereomicroscópio (Stemi
DVA 4 – ZEISS) para separação dos detritos sólidos e análise quali-quantitativa dos materiais
separados.
Na etapa seguinte, amostras de água foram analisadas em uma placa Petri sob
estereomicroscópio e manipuladas manualmente com pinça e agulha para separação dos
microplásticos encontrados.
Para a confirmação dos microplásticos triados visualmente adicionou-se gotas de ácido
nítrico (HNO3) 65%, ao material separado em placas de Petri de vidro, conhecido como teste com
Ácido Nítrico, uma vez que esse ácido tem sido usado com eficácia na dissolução rápida de material
biogênico, de forma que se alguma partícula for confundida com material biológico a mesma será
destruída. Concluído essa etapa, todo material foi examinado novamente em estereomicroscópio
para a confirmação definitiva do material não orgânico.
Vale ressaltar que a metodologia utilizada segundo Lusher et al (2016) sofreu modificação
em relação ao uso da estufa por 30 minutos a uma temperatura de 80°C, pois apresentou
modificação nas características físicas das categorias identificadas (cor, formato e tamanho).
A contagem de microplásticos encontrados no sedimento seco e no rio foram categorizados
como: plástico, tecido, metal, vidro, borracha e madeira de acordo com Holzer (2003) e
classificados de acordo com seu tamanho < 5mm definidos como microplásticos.
Os itens encontrados nas amostras de água foram categorizados de acordo com os tipos
morfológicos do material: filamentos, plásticos moles e plásticos duros (LIMA et al., 2014) e
quanto a classificação por cor: colorido, branco, envelhecido e incolor (ENDO et al., 2005;
SOBRAL et al., 2011).
Os dados coletados foram planilhados utilizando o programa Excel. A análise dos dados foi
realizada através da análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste de Tukey a
5% de probabilidade com o auxílio do programa estatístico SISVAR para verificar a existência de
diferença significativa.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os municípios têm festividades marcantes em seus calendários culturais, dentre elas Moto
Energia no mês de maio e a Copa Vela no mês de setembro, os quais atraem milhares de pessoas
que se utilizam do balneário Prainha como entretenimento e lazer. Também durante todo o verão
existe um público frequente nesses locais, gerando grande impacto nos ambientes, contribuindo
assim com quantidade expressiva de resíduos, observado em setembro uma área de concentração
superior de resíduos sólidos em relação aos demais meses, e consequentemente de fragmentos
plásticos.
Essas atividades, de modo geral, são fontes geradoras de resíduos, tais como: embalagens de
alimentos, bebidas, fraldas, canudos e outros. Os locais de estudo têm sofrido intensamente com a
chegada das macrófitas aquáticas conhecida comumente por baronesas, vindas de várias localidades
encontrando nos balneários, ambientes de banho e lazer para a população e turistas, áreas de
estagnação de grande volume dessas macrófitas com liberação de forte odor. Motivo pelo qual
impediu a realização de coletas de amostras de água e sedimento úmido nos meses de março e
maio/19.
Outro problema advindo pela presença das baronesas foi o avanço das baronesas à linha
d’água, reduzindo a área seca estudada na Prainha. Além da perda de material residual por conta da
movimentação de tratores, caminhões e retroescavadeiras para remoção das mesmas ocorridas no
mês de maio/19.
Nas análises realizadas em amostras de água e sedimento (úmido e seco) no Balneário
Prainha foram detectados microplásticos como filamentos e plásticos (moles e duro) e fragmentos
em diversas cores e tamanhos demonstrando serem de origem secundária.
Esses microplásticos oriundos de fontes secundárias estão associados em ambientes
próximos aos rios, lagos e oceanos. Segundo Schneider (2018), os microplásticos podem ser
classificados como primários ou secundários, dependendo de sua fonte de origem. E resultam da
fragmentação de plástico maiores, devido aos processos de biodegradação, fotodegradação e
degradação térmica, que fragilizam a estrutura, levando a fragmentação em pedaços cada vez
menores.
Em relação ao Balneário Canto das Águas foi identificado apenas plástico e filamento.
Todavia, observou-se que a categoria filamento apresentou valores superiores a categoria plástico,
exceto para o mês de janeiro/19. Os valores de microplástico observados para março/19 foram
inferiores em função da inviabilidade da coleta de água e sedimento molhado devido do acúmulo de
baronesa no local. Em maio, apesar de ter havido coleta, os valores apresentaram-se também baixos
decorrente do trabalho de limpeza no sedimento seco e no rio com o uso de maquinário para a
retirada de macrófitas aquáticas (baronesas).
Com a frequência de microplásticos variando durante os meses de coleta, observou-se na
Prainha uma maior frequência para o P2 (27,4 %) sendo este localizado próximo aos bares e
restaurantes, o que confere maior evidência de aporte de microplásticos proveniente dos resíduos
advindos desses locais. Enquanto que o P5 localizado à margem do rio apresentou menor valor
(15,55 %) atribuído provavelmente ao distanciamento dos bares (Tabela 1).
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Tabela 1: Frequência de microplásticos por pontos do sedimento seco nos Balneários Prainha e Canto das Águas
Pontos de coleta

Freq. Micropl.
Prainha
(%)

Freq. Micropl.
Plástico Glória
(%)

Freq. Micropl.
Filamento Glória
(%)

P1

20,74

37,67

28,0

P2

27,40

12,32

20,0

P3

18,51

12,32

16,0

P4

17,77

17,80

21,3

P5

15,55

19,86

14,67

Fonte: Autoras (2019).
Entretanto, a variação na frequência de microplásticos no sedimento seco de Glória durante os
meses de coleta, observou-se uma maior frequência para o P1 nas duas categorias: 37,67%
(plástico) e 28,0% (filamento) sendo este localizado à margem do rio (linha d’água), o que confere
maior evidência de aporte de microplásticos proveniente dos resíduos advindos da água. P2 e P3
apresentaram menores valores (12,32% em ambos) na categoria plástico e P5 (14,67%) na categoria
filamento (Tabela 1). Os referidos pontos encontram-se em área de limpeza contínua possibilitando
retirada de resíduos, dentre eles os microplásticos.
A Prainha apresentou as maiores médias de microplástico para os meses de set/18 e jan/19,
sendo isso esperado em função dos eventos ocorridos: Copa Vela e férias, respectivamente. Nos
meses de março e maio/19 foram observadas menores médias, possivelmente devido à presença
abundante de macrófitas aquáticas, impossibilitando o acesso ao banho no rio e consequentemente
diminuindo o fluxo de pessoas no balneário. Foi observado que houve diferença significativa entre
todos os pontos em relação aos meses de amostragem (Tabela 2).
Tabela 2: Médias dos microplásticos obtidas no sedimento seco em pontos distintos no Balneário Prainha.
set/18

nov/18

jan/19

mar/19

mai/19

P1

10.00 c

2.00 a

11.00 d

2.00 a

3.00 b

P2

14.00 e

8.00 c

10.00 d

3.00 b

2.00 a

P3

7.00 e

4.00 b

6.00 d

3.00 a

5.00 c

P4

7.00 d

6.00 c

7.00 d

1.00 a

3.00 b

P5

11.00 c

4.00 b

1.00 a

1.00 a

4.00 b

Pontos

Os valores seguidos de letras diferentes indicam diferença significativa entre si pelo teste de Tukey (p<0,05) entre os
tratamentos. Fonte: Autora (2019).

O Balneário de Glória apresentou na categoria filamento diferença significativa nos
diferentes pontos entre os meses de coleta (Tabela 3).
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Tabela 3: Médias dos microplásticos obtidas no sedimento seco categoria filamento em pontos
distintos no Balneário Canto das Águas.
MESES DE
COLETA

P1

P2

P3

P4

P5

SETEMBRO

4.0b

8.0d

4.0c

3.0b

2.0b

NOVEMBRO

3.0a

3.0c

3.0b

2.0a

5.0c

JANEIRO

7.0d

1.0a

3.0b

3.0b

2.0b

MARÇO

4.0b

3.0c

0.0a

4.0c

1.0a

MAIO

6.0c

2.0b

3.0b

6.0d

1.0a

Os valores seguidos de letras diferentes indicam diferença significativa entre si pelo teste de Tukey (p<0,05) entre os
tratamentos. Fonte: Alves (2019).

Na categoria plástico foi apresentado comportamento similar à categoria filamento, todavia a
exceção ficou para os meses de março e maio/19 nos pontos 2 e 3.
Com relação ao sedimento úmido foram obtidos 51 itens encontrados nas profundidades
estudadas (0,5; 1,0 e 1,5m), identificados como filamentos coloridos, predominando a cor azul,
porém nas demais categorias não foi constatado nenhum item (tecido, metal, vidro, borracha e
madeira) para o Balneário Prainha. Observou-se que para as médias do sedimento úmido não foi
apresentada diferença significativa de acordo com as profundidades. As maiores médias (7,5 e 5,0)
foram encontradas na profundidade de 1,5m, possivelmente provenientes da dispersão do
microplástico advindo da faixa de areia deslocados pelo vento e consequentemente pelo movimento
da água, sendo depositados no sedimento do fundo.
Para Ivar do Sul e Costa (2014), de modo geral pode-se dizer que a distribuição dos
microplásticos na coluna d’água é fortemente definida pelo padrão hidrodinâmico geral de cada
região específica, podendo em alguns casos, atingir maiores profundidades, sendo também
observado tal comportamento no presente trabalho.
Outra observação é que essas maiores médias ocorreram nos meses de set/18 e jan/19,
períodos equivalentes a Copa Vela e férias, respectivamente, onde realmente há um aumento
considerável de pessoas (visitantes e turistas) no balneário. Segundo Moraes e Cruz (2015), o
impacto do turismo refere-se ao conjunto de ações, modificações e eventos provocados pelo
desenvolvimento de atividades humanas em determinado ambiente que alteram a biota e a
qualidade dos recursos ambientais, corroborando assim com o presente trabalho.
Entretanto, os microplásticos presentes no sedimento podem provocar a ingestão pelos
organismos principalmente, os bentônicos, que dependem direta ou indiretamente do sedimento. De
acordo com Pinheiro et al (2017) é essencial proteger e preservar populações de peixes de água
doce de contaminantes, como os microplásticos.
A presença de microplásticos em suspensão na coluna d’água é motivo de grande
preocupação, devido à sua ampla distribuição, capacidade de adsorção e dispersão de contaminantes
orgânicos e potencial ingestão por organismos na base da cadeia trófica (SILVA, 2018).
Foi quantificado um total de 279 itens de microplásticos, sendo 55% representativos das
amostras da rede de malha 64µm e 45% das amostras da rede de malha 160µm. Conforme Mariani
(2017), trabalhos realizados com malhas maiores que 200-300μm acredita-se ter uma parte dos
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microplásticos perdidos. Pautado nesse princípio, a escolha das malhas do presente trabalho foram
de 64 e 160μm, para se obter uma maior seletividade.
A quantidade de microplásticos caracterizada por tipo foi maior para os filamentos e os
plásticos duros nas amostras coletadas com a rede de malha 64 µm, exceto para nov/18 (plástico
duro) e jan/19 (filamento) (Tabela 4). Tal resultado pôde ter ocorrido devido ao evento realizado no
mês de set/19 (Copa Vela), o que possivelmente pode ter colaborado para esses resultados
demonstrando valor mais abundante. No entanto, janeiro/19 apresentou todos os tipos de
microplásticos nas duas redes provavelmente pelas festividades de réveillon, o que não foi
observado para os meses de set e nov/18.
Tabela 4: Tipos de microplásticos encontrados nas malhas de amostragem 64 e 160 µm nos meses
de set e nov/18 e jan/19.
set/18
nov/18
jan/19
64 µm

160 µm

64 µm

160 µm

64 µm

160 µm

Filamento

44

38

19

2

9

14

Plástico mole

0

0

17

11

18

22

Plástico duro

32

24

0

4

15

10

Tipos de Microplásticos

Fonte: Autora (2019).
As categorias de filamento, plástico mole e plástico duro, coletadas na rede de malha 64 µm
não apresentaram diferença significativa para as profundidades estudadas nos meses de set e nov/18
e jan/19. A mesma situação foi observada nas coletas com a rede de malha 160µm, exceto a
categoria filamento que demonstrou diferença significativa para profundidade de 1m em relação as
outras no mês de set/18 (Tabela 4).
Presença das baronesas no Balneário Prainha tem forte relação com a atividade comercial e
de recreação realizada no local, bem como ausência de saneamento básico. A ocorrência de algas na
superfície do rio assim como ao longo da areia, reforça a ideia do processo de eutrofização devido à
elevada carga orgânica depositada nas águas do rio (CAVALCANTI, 2016).
O que concerne ao Balneário de Canto das Águas, para categoria filamento nas amostras de
água houve diferença significativa apenas no mês de novembro/18 para a malha de 64µ na
profundidade de 1,5m. Entretanto, nos resultados para malha de 160µ foi possível observar
diferença significativa em janeiro/19 na profundidade de 0,5m e em setembro/18 nas profundidades
de 1,0m e 1,5m (Tabela 5).
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Tabela 5. Médias dos microplásticos (categoria filamento) encontrados nas amostras de água coletadas com redes de
malhas 64 e 160 µ em diferentes profundidades no Balneário Canto das Águas.
ÁGUA: categoria
FILAMENTO
PROFUNDIDADES (m)
MESES DE
COLETA

0,5

1,0

1,5

SETEMBRO

4.5a

2.5a

6.0a

3.0a

11.5a

24.0b

JANEIRO

1.0a

2.5a

4.0a

MARÇO

0.0

0.0

00

MAIO

4.0a

1.0a

1.5a

NOVEMBRO

64 µ

ÁGUA: categoria FILAMENTO

PROFUNDIDADES (m)

MESES DE
COLETA

0,5

1,0

1,5

SETEMBRO

19.0b

24.0b

27.0b

7.5ab

5.5a

0.5a

JANEIRO

1.0a

3.5a

4.5a

MARÇO

00

00

00

MAIO

4.5ab

3.0a

1.5a

NOVEMBRO

160 µ

Os valores seguidos de letras diferentes indicam diferença significativa entre si pelo teste de Tukey (p<0,05) entre os
tratamentos. Fonte: Alves (2019).

4- CONCLUSÃO
O presente estudo comprovou a ocorrência de microplásticos em meio seco, úmido e água.
Desses ambientes, a água foi quantitativamente mais representada, tendo nas categorias filamento e
plástico duro maiores valores no Balneário Prainha e nas categorias plástico e filamento para o
Balneário Canto das Águas, sendo essa última mais encontrada, decorrentes do fluxo de pessoas em
períodos distintos, local de lazer e entretenimento, atribuindo-se como resposta de ação antrópica.
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RESUMO: O eritrograma é considerado uma ferramenta importante para avaliar a saúde em
peixes, uma vez que fornece parâmetros confiáveis sobre a condição fisiológica desses animais. No
entanto, pouco se conhece sobre o efeito que indutores hormonais utilizados durante a reprodução
artificial dos peixes podem ocasionar na fisiologia destes indivíduos. O presente trabalho teve como
objetivo avaliar o efeito do indutor hormonal extrato bruto de hipófise de carpa (EBHC) durante a
reprodução artificial sobre o eritrograma de reprodutores de Brycon amazonicus. Fêmeas adultas
(1,14±0,1kg) e machos (1,14±0,08kg) foram mantidos em três viveiros escavados de terra de 1.200
m2 e profundidade média de 1,6 m, na densidade de 10 animais/100 m2. No período reprodutivo da
espécie (novembro/dezembro de 2017), os animais foram selecionados para indução artificial e
transferidos para tanques de fibra de vidro (1400 L). Logo após, foram anestesiados (0,30 mL de
eugenol L-1 de água), pesados e medidos. Os animais foram induzidos com protocolo já estabelecido
para a espécie. Os tratamentos foram: TE - fêmeas induzidas com EBHC (6,6 mg.kg-1 de peixe, 1ª
dose: 0,6 mg; 2ª dose: 6,0 mg após 12 h da primeira); TEM - machos induzidos com EBHC (dose
única: 1 mg.kg-1 de peixe), além de um grupo Controle (TC), que recebeu somente injeção de
solução salina no mesmo local e no mesmo momento das aplicações dos tratamentos para fêmeas
com uma dose total de 1,6 mL.kg-1 de peixe, (1ª dose: 0,6 mL; 2ª dose:1,0 mL) e para os machos
dose única de 1,0 mL.kg-1 de peixe. Após a extrusão dos oocitos e sêmen, que ocorreu entre 113,35
e 148,06 horas-grau a 29,77±0,18 °C, foi realizada a coleta de amostras sanguíneas, por meio de
punção da veia caudal, para determinar: a concentração de hemoglobina (Hb), o hematócrito (Ht), a
contagem de eritrócitos (RBC), bem como os índices hematimétricos (volume corpuscular médio VCM; hemoglobina corpuscular média - HCM; concentração de hemoglobina corpuscular média CHCM). A primeira coleta de sangue foi realizada antes da aplicação da 1ª dose hormonal e a
última após a extrusão dos occitos e sêmen. Foi observado que o RBC diferiu estatisticamente nas
fêmeas induzidas com EBHC após a extrusão dos oocitos, ocorrendo uma diminuição neste índice
(1,31±0,16 para 1,23±0,17 x106.μL-1). Por outro lado, foi verificado um aumento nos valores do
CHCM (27,51±2,37 para 30,81±1,42 g.dL-1), indicando que ocorreu um aumento do pigmento
hemático nos eritrócitos (Teste Wilcoxon, p≤0,05). Para os machos induzidos com EBHC,
observou-se uma diminuição no RBC de 1,31±0,06 para 1,19±0,06 x106.μL-1, um aumento no VCM
(327,45±21,73 para 352,28±14,27 fL) e uma diminuição no CHCM (32,31±0,38 para 30,81±1,42
g.dL-1), indicando que houve um aumento no volume dos eritrócitos e do pigmento hemático para
melhorar a captação de oxigênio pelas células. Percebe-se que os indutores hormonais influenciam
no estado fisiológico dos reprodutores. Dessa forma, é fundamental salientar a importância da
realização de estudos fisiológicos com o objetivo de garantir resultados positivos na reprodução
artificial desta espécie, com intuito de melhorar a cadeia produtiva desta espécie de Brycon na
região amazônica.
Palavras-chave: hematologia; indução artificial; reprodutores; matrinxã; respostas fisiológicas.
Apoio: UFAM; FAPEAM; Fazenda Santo Antônio.
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RESUMO: Protocolos de indução hormonal são essenciais para obtenção de gametas de espécies
que não se reproduzem naturalmente nos sistemas de produção. No entanto, pouco se conhece sobre
os efeitos dos indutores hormonais na endocrinologia reprodutiva de teleósteos, principalmente das
espécies nativas da família Bryconidae. Devido a isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito
dos indutores hormonais, extrato bruto de hipófise de carpa (EBHC) e o análogo do GnRH de
salmão (sGnRHa, D-Arg6 Pro9 Net+domperidona; Ovaprim®) sobre o perfil plasmático da
testosterona (T) de machos e fêmeas de Brycon amazonicus (matrinxã) durante a reprodução.
Reprodutores de matrinxã foram mantidos em três viveiros escavados de terra de 1.200 m2 e
profundidade média de 1,6 m, na densidade de 10 animais/100 m 2. No período reprodutivo da
espécie (novembro/dezembro de 2017), fêmeas (1,19±0,09kg) e machos (1,27±0,11kg) foram
selecionados para indução artificial e transferidos para tanques de fibra de vidro (1400 L). Logo
após, foram anestesiados (0,30 mL de eugenol L-1 de água), pesados e medidos. Foram divididos em
três tratamentos: TE – fêmeas induzidas com 6,6 mg de EBHC.kg-1 de peixe, dividido em duas
doses (10 % e 90% 6 horas após a primeira dose); TOV – fêmeas induzidas com 0,3 mL de
Ovaprim®.kg-1 de peso corporal, e um grupo controle (TC), que recebeu somente injeção de
solução salina no mesmo local e no mesmo momento das aplicações dos tratamentos (1,6 mL.kg-1
de peixe). TME - machos induzidos com EBHC (dose única: 1 mg.kg-1 de peixe); TMOV- machos
induzidos com Ovaprim® (dose única 0,125 mL. kg-1 de peixe), e um grupo Controle (TMC) que
recebeu somente injeção de solução salina (1,0 mL.kg-1 de peixe) da mesma forma como relatado
para as fêmeas. A coleta de amostras sanguíneas foi realizada por meio de punção da veia caudal,
antes da aplicação da primeira dose hormonal e após a extrusão dos oocitos/sêmen. A extrusão
ocorreu entre 193,47 e 228,86 horas-grau a 28,89±0,6 °C. O sangue total foi centrifugado para
obtenção do plasma e, posteriormente, determinou-se o nível de T por meio de imunoadsorção
enzimática (ELISA; kit DRG Instruments GmbH, Alemanha). Ambos indutores promoveram a
ovulação e a espermiação de B. amazonicus. Nas fêmeas, observou-se aumento nas concentrações
de T, sendo mais elevadas em fêmeas induzidas com EBHC (TE: 7,96±2,75 ng.dL-1; TOV:
3,77±1,11 ng.dL-1). A elevação deste hormônio indica sua relação com a luteinização dos oócitos.
Nos machos, ambos indutores elevaram as concentrações de testosterona, quando comparados ao
animais não induzidos (TMC: 0,69±0,03 ng.dL-1; TME: 10,35±0,33 ng.dL-1; TMOV: 7,17±0,22
ng.dL-1), indicando a função da T durante a maturação final dos espermatozoides e a espermiação.
Em conclusão, os indutores utilizados incrementaram as concentrações de T no plasma de machos e
fêmeas de matrinxã e, consequentemente, auxiliaram na obtenção de gametas de ambos os sexos.
Essas informações são inéditas e servirão como base para a criação de novas ferramentas para a
reprodução artificial de representantes da família Bryconidae em cativeiro.
Palavras-chave: Indução artificial; reprodutores; matrinxã; endocrinologia reprodutiva
Apoio: UFAM; FAPEAM; Fazenda Santo Antônio.
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RESUMO: O tambaqui (Colossoma macropomum) é o peixe nativo mais produzido na piscicultura
brasileira, e como consequência dessa produção há também uma elevada geração de resíduos a
partir do seu beneficiamento. Muitos desses resíduos são descartados no meio ambiente causando
impactos negativos, sendo necessários estudos que visem o seu melhor aproveitamento, como por
exemplo, na elaboração de subprodutos de pescado. Assim, potencializa-se a carcaça de peixes para
o emprego em formulações de produtos, pois o descarne desse material resulta na obtenção da carne
mecanicamente separada (CMS) de pescado, matéria-prima intermediária que pode ser utilizada
para diversos fins. Uma alternativa para o aproveitamento dos resíduos do beneficiamento do
tambaqui é a elaboração de hidrolisado proteico de pescado (HPP), que é definido como produto
constituído de aminoácidos livres e peptídeos que dispõe de uma diversidade de massas moleculares
com maior ou menor grau de hidrólise das proteínas, obtido por hidrólise química ou enzimática.
Deste modo, o objetivo deste trabalho foi elaborar e caracterizar o hidrolisado enzimático obtido a
partir da carcaça de tambaqui. A pesquisa foi realizada no Laboratório de Tecnologia de Alimentos,
da Coordenação de Tecnologia e Inovação (COTEI), do Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia (INPA). Para elaboração do HPP foi utilizada a enzima comercial Pancreatina (ACS
Cientifica, Brasil) e como substrato a CMS das carcaças de tambaqui processadas em máquina
separadora de ossos (Baader 694, Alemanha). Foi realizada a determinação da composição
centesimal da CMS, e foram produzidos: o HL (hidrolisado liofilizado) e o HS (hidrolisado seco em
estufa a 70ºC) com 5 replicatas cada. Cada HPP também foi analisado quanto à sua composição
química e determinado seu grau de hidrólise. Para verificar diferenças estatísticas entre os
hidrolisados HS e HL, de diferentes processos de desidratação, os resultados foram submetidos ao
teste de normalidade seguidos de teste T de Student no software R 3.6.0. Com relação às análises de
composição centesimal, os resultados para a CMS (%) foram: 76,51 ± 0,87 de umidade, 7,99 ± 2,31
de lipídeos, 13,46 ± 0,27 de proteína e 0,71 ± 0,01 de cinza. Para os hidrolisados HL e HS, os
resultados (%) foram respectivamente: Umidade 6.63 ± 1,71 e 4,78 ± 2,36; Lipídeos 1,31 ± 0,99 e
1,10 ± 0,18; Proteína 72,68 ± 3,82 e 74,87 ± 1,20; Cinza 2,56 ± 0,28 e 10,10 ± 0,81; e Grau de
hidrólise de 31,50 ± 8,59 e 21,97 ± 6,86. Estatisticamente, somente a fração mineral (cinza)
apresentou diferença, sendo que os resultados majoritários foram observados no HS, possivelmente
pela amostra para esse tratamento conter maior quantidade de espinhas que podem não ter sido
removidas no processo de obtenção da CMS. No entanto, pode-se observar que o processo de
desidratação não influenciou nos resultados da análise bromatológica. Torna-se necessária análise
da composição de aminoácidos para verificar a qualidade protéica do hidrolisado elaborado, bem
como se o processo de secagem em estufa desnatura esse nutriente. As informações obtidas nesta
pesquisa mostram a relevância de ser realizado o aproveitamento dos resíduos de tambaqui,
principalmente na elaboração de HPP que se mostrou produto com alta concentração de proteína.
Palavras-chave: Subproduto; Carcaça; Peixe; Amazônia.
Apoio: Capes; INPA.
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RESUMO: O processo de congelamento rápido como método de conservação da qualidade do
pescado continua sendo muito utilizado pelas indústrias que procuram oferecer ao consumidor
produtos com suas características naturais preservadas por longos períodos de tempo. Esta pesquisa
avaliou a qualidade do tambaqui (Colossoma macropomum) procedente de piscicultura sob a forma
de cortes tipo “bandas de tambaqui”, conservados por meio do congelamento rápido por duas horas
efetivas, e que foram embalados sob quatro tratamentos: 1) sem vácuo e sem glazeamento
(controle); 2) com vácuo e sem glazeamento; 3) com glazeamento e sem vácuo, e 4) com
glazeamento e com vácuo. Posteriormente, foram armazenados em freezer a -26ºC durante 210 dias
de estocagem. A cada período de trinta dias foram amostradas quatro bandas de tambaqui para
avaliar o tempo de vida útil por meio das análises sensoriais, físico-químicas e bacteriológicas. Os
exemplares de tambaqui apresentaram peso médio de 1,93 kg (± 0,64) e comprimento padrão médio
de 44,54 cm (± 3,54). Os resultados de composição centesimal mostraram que o tambaqui possui
74,8% (±0,05) de umidade, 19,8% (±0,27) de proteínas, 3,5% (±0,07) de lipídios e 2,7% (±0,19) de
cinza. De acordo com as análises sensoriais as amostras de tambaqui apresentaram Qualidade Boa
para todos os tratamentos até o final do experimento. Os resultados das análises de pH e de N-BVT,
mantiveram-se abaixo do limite estabelecido pela legislação vigente durante todo o período de
estocagem. Não foi encontrada nenhuma colônia de Coliformes termotolerantes e de
Staphylococcus aureus, nem tão pouco a presença de Salmonella spp. em todas as amostras. Os
diferentes tipos de embalagens empregadas para tambaqui processado em cortes tipo “bandas de
tambaqui”, mostraram-se eficientes para preservar as características de qualidade sensorial desses
produtos durante todo o período da estocagem sob congelamento.

Palavras–chave: Tambaqui; Congelamento rápido; Qualidade; Avaliação sensorial
Apoio: FINEP, FAPEAM, INPA/COTEI, UFAM/FCA.
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RESUMO: Neste trabalho propôs-se avaliar a qualidade do tambaqui (Colossoma macropomum)
comercializado em 8 (oito) diferentes locais de comercialização de pescado na cidade de Manaus,
Am, Brasil. Foram analisados 48 (quarenta e oito) exemplares de tambaqui, coletados em feiras e
supermercados localizados em Manaus, durante período de 8 (oito) meses, sendo adquiridos 6 (seis)
indivíduos por mês, acondicionados em caixas de isopor, armazenados com gelo e transportados aos
laboratórios, onde foram realizadas inicialmente as análises microbiológicas: pesquisa de
Salmonella.spp, contagem de Staphylococcus aureus, contagem de coliformes termotolerantes,
contagem total de bactérias aeróbias mesófilas e de bactérias heterotróficas aeróbias psicrotróficas,
visando avaliar as condições higiênico-sanitárias do pescado, que foram seguidas das análises
sensoriais, utilizando duas metodologias: a avaliação sensorial com uso da tabela do sistema MIQ
modificada por Araújo (2013) e da tabela de Larsen et al.(1992) que avalia o índice de qualidade
por deméritos. Também foram realizadas as análises físico-químicas de determinação do pH e das
bases voláteis totais (N-BVT). De acordo com as avaliações sensoriais o pescado se mostrou
adequado para o consumo conforme as duas tabelas utilizadas. Os valores de pH de todas as
amostras mostraram-se adequados à legislação vigente. O mesmo ocorreu com valores de N-BVT,
com exceção de um dos locais amostrados, que apresentou valor superior ao limite da legislação em
vigor. No entanto, os resultados das análises microbiológicas das amostras coletadas nas feiras
revelaram elevadas contagens de coliformes termotolerantes, que variaram de 2,2 x 106 até 4,3 x 106
UFC/g, limite bem acima daquele recomendado pela literatura, porém nos supermercados essas
contagens foram todas adequadas às recomendações. Para Salmonella, somente um dos locais de
comércio (feira) atestou sua presença. Para o grupo de S. aureus coagulase positiva também
somente esse mesmo local apresentou contagem de 1,0 x 10 6 UFC/g, acima do estabelecido na
legislação, enquanto nos que supermercados tanto Salmonella como S. aureus foram ausentes. A
contagem das bactérias aeróbias mesófilas das amostras coletadas nas feiras variaram de 4,8 x 106
até 1,2 x 108 UFC/g, acima do limite recomendado pela literatura, e nos supermercados
praticamente todas as amostras estavam dentro dos padrões. Para o grupo das psicrotróficas, as
contagens das amostras coletadas nas feiras variaram de 2,6 x 10 6 até 1,7 x 108 UFC/g, e para os
supermercados os valores variaram de 1,4 x 10 6 até 1,7 x 107 UFC/g. Certamente que essas
contagens elevadas desses microrganismos deteriorantes reduzem a vida de prateleira do pescado,
embora não representem um risco iminente de surtos de doenças transmitidas por alimentos
(DTAs). Desse modo, conforme os resultados das análises supracitadas, pode se considerar que o
tambaqui encontra-se próprio para o consumo humano na grande maioria dos estabelecimentos
comerciais da cidade de Manaus/Am, principalmente o pescado comercializado nos supermercados.
Palavras-chave: Piscicultura, Qualidade do pescado, Contagens bacterianas, Feiras e
Supermercados.
Apoio: FINEP, FAPEAM, INPA/COTEI, UFAM/FCA.
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RESUMO: O estudo de práticas pré-abate são primordiais, pois o estresse causado por essas
práticas afetam o bem-estar dos peixes e sua qualidade. Peixes abatidos após exaustão da sua
energia podem apresentar mudanças mais aceleradas no músculo. O tambaqui se destacou
nacionalmente por apresentar características favoráveis para criação, e por possuir carne de sabor
muito apreciado, assim as indústrias de processamento atingem o mercado com grandes
perspectivas de crescimento. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a oxidação lipídica
do corte em bandas, do tambaqui congelado, abatidos após estresse pré-abate. Foram utilizados 156
tambaquis provenientes de piscicultura do Iranduba (AM), submetidos a 06 tratamentos divididos
por tempos amostrais: Despesca, Após 3h de transporte, e com Recuperação de 6, 12, 24 e 44 horas
após o transporte. Os peixes foram insensibilizados por hipotermia e sangrados com um corte nas
brânquias, depois eviscerados e cortados longitudinalmente em bandas, sendo mantidas em
congelamento a -26ºC e analisadas a cada 30 dias durante doze meses. A estabilidade oxidativa das
substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) foi determinada de acordo com Vyncke
(1970), onde os resultados foram expressos com o valor de TBA, em mg de malonaldeído por kg de
carne. Foram observados valores crescentes de TBA entre os tratamentos estudados durante todo o
período de armazenamento (P>0,05). No entanto, foram evidenciados, valores mais elevados no
decorrer dos doze meses para os tratamentos despesca e transporte, sendo mais notória essa
diferença a partir do quarto mês de armazenamento, onde houve um incremento maior nos valores
de TBA a partir deste mês, quando comparados com os outros tratamentos estudados (P>0,05). No
sétimo mês, os tratamentos despesca e transporte apresentaram valores de 0,79 e 0,77 mg de
MDA/kg respectivamente, com níveis máximos de 0,83 mg de MDA/kg aos doze meses, enquanto
os tratamentos submetidos a recuperação apresentaram valores similares entre 0,71 e 0,72 mg de
MDA/kg no sétimo mês e níveis máximo de 0,77 mg de MDA/kg no último mês. Este aumento
mais acelerado nos valores de TBA, encontrados nos tratamentos que passaram por estresse, podem
ter uma possível relação, com a rápida degradação dos nucleotídeos no músculo de peixes
estressados, já que estes estão envolvidos no combate dos radicais livres, e podem atuar como prooxidantes, além dos danos físicos ao músculo, causados pela vigorosa contração muscular durante o
estresse, que os tornam mais susceptíveis as enzimas catalíticas, favorecendo a oxidação lipídica,
porém estudos mais detalhados devem ser realizados futuramente para esclarecer melhor este
mecanismo. Diante disso podemos concluir que tambaquis abatidos estressados, apresentam maior
oxidação lipídica no decorrer do seu armazenamento quando estocados congelados.
Palavras-chave: Aquicultura; Qualidade do pescado; Deterioração.
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AGE AND GROWTH OF OILFISH Ruvettus pretiosus (COCCO, 1829),
FROM THE SAINT PETER AND SAINT PAUL ARCHIPELAGO, BRAZIL
Danielle de Lima Viana1*; Sara de Castro Loebens2;
Debra Jean Murie3; Fábio Hissa Vieira Hazin4.
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RESUMO: The present work aims at investigating the growth of oilfish Ruvettus pretiosus in the
Atlantic Ocean, based on the analysis of otolith rings. All samples were collected from January
2007 to September 2011 by scientific expeditions to the Saint Peter and Saint Paul Archipelago
(SPSPA), a small group of rocky islands located near the equator (00º55'N; 029º20'W). The
sampled specimens were caught by hand line at depths ranging between 60 and 200 m, at night,
using chunks of flying fish (Cheilopogon cyanopterus), caught on the spot, as bait. After boarding,
total length (TL; in cm) was taken. The heads were collected and, in the laboratory, both sagittal
otoliths were removed, rinsed, air dried and stored in ependorfs, until further processing. Left
sagittes were weighed (g), sectioned and had the opaque rings, presumed to be annuli, counted for
the estimate age. Age determination was assessed for validation and accuracy (annulus formation
per year). The von Bertalanffy growth function (VBGF) was fitted to the size-at-age data of all
individuals of R. pretiosus: Lt = L∞ [1 – e-k(t-t0)]; where Lt = total length at age t; L∞ is the
theoretical asymptotic length; k is the rate at which the curve approaches the L∞ and t0 is the
theoretical age of the fish at zero. Variability in TL frequency distributions of males and females
were compared with Kolmogorov-Sirminov test. The parameters of the growth curves were developed
using the nonlinear least squares regression (NLS). A total of 376 individuals were included in the
growth analyses, 354 females and 22 males. Females had a TL between 68.0 and 189.0 cm
(129.97cm±18.27) and were between 1 and 19 years old (considering a yearly ring formation).
Meanwhile, the TL of males ranged between 52.4 and 154.0 cm (103.89cm±23.14), corresponding
to 2 to 10 years old. Individuals aged 16 to 18 years were absent in the female’s sample and 1, 8 and
9 for males. The length composition differed significantly between sex (Kolmogorov–Smirnov test:
D = 0.5301, p < 0.001). The otoliths weight increased potentially with total length (OW = 4x105
TL1.367; n = 306; r2 = 0.70), whereas the relationship between the number of rings and otolith
weigh increased linearly (OW = 0.0017rings + 0.0218; n = 306; r2 = 0.31). The results from VBGF
parameters were: for females L∞ = 162,88 cm TL, k = 0.15 year-1 and t0 = -4,77 years and for males
L∞ = 152.93 cm TL, k = 0.21 year-1 and t0 = -1.58 years. This first study on the growth of Ruvettus
pretiosus in Atlantic Ocean indicates that both sexes of the species exhibit a short longevity and
relatively rapid growth. The growth parameters estimated for the oilfish in this work may hopefully
help future assessments of the exploited stocks as well as their conservation.
Palavras-chave: Otolith; Age; SPSPA; Atlantic Ocean; growth parameters.
Apoio: CAPES e CNPq
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LEVANTAMENTO DE APARELHOS DE PESCA PERDIDOS, ABANDONADOS OU
DESCARTADOS, ENCONTRADOS NO LITORAL SUL DE PERNAMBUCO- BRASIL
Sidney Marcelo Victor de Andrade1; Victor Sacramento Dias2; Gabriella Agnes de Oliveira
Pester Gomes3; Paulo Oliveira4; Danielle Viana5*; Fábio Hissa Vieira Hazin6.
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RESUMO: Aparelhos de pesca perdidos, abandonados ou descartados (APPAD) são responsáveis
pela pesca fantasma, causando prejuízos, ambientais e socioeconômicos graves. O presente trabalho
teve como objetivo realizar o levantamento e descrever os principais APPADs encontrados ao longo
da baia de Tamandaré, em frente ao Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade
Marinha do Nordeste (CEPENE). O trabalho de coleta aconteceu em toda a extensão da baia, desde
o molhe até o delta do rio Una, cerca de 3 km de caminhada coletando aparelhos e fragmentos de
artes de pesca encontrados no supra e mesolitoral. Em seguida, os aparelhos foram levados ao
Laboratório de Oceanografia Pesqueira (LOP/UFRPE) onde foram quantificados e separados por
tipo. Os APPAD foram pesados (PT) e medidos, seguindo o protocolo adaptado de Chaves e Robert
(2009), a saber: comprimento (CT), altura (AT) da rede, diâmetro (D) do fio, cabo ou chumbada, e
distância entre nós das malhas (a). Além dessas medidas, foi realizado, também, o cálculo de
número de malhas em cada pano encontrado. Foram coletados 2.114,52 g de resíduos de aparelhos
de pesca distribuídos em (min – max; PT = média): 2 telas de armadilhas (CT = 18 – 25,5 cm; AT =
10 – 15 cm e PT = 6,77 g), 4 boias (CT = 2 – 5 cm; D = 3,5 – 4,5 cm e PT = 6,30 g), 19 fragmentos
de cabos (CT = 12 – 235 cm; D = 0,2 – 3 cm e PT = 23,34 g), 3 linhas de pesca, duas das quais
estavam emaranhadas, impossibilitando a medição do seu comprimento (CT = 67,5 cm; D = 0.03 0,2 cm e PT =13,63), 4 panos de rede, dos quais dois estavam também emaranhados (CT = 125 –
306 cm; AT = 52,5 – 43 cm; a = 3 – 5 cm e PT = 114,20 g), e um dispositivo de atração luminosa ligthstick (CT = 15 cm; D = 1 cm e PT = 12,7 g). Os dois panos de rede que puderam ser
mensurados tinham área de 1,60 e 0,53 m² e tamanhos de malha a = 5 e 3 cm, respectivamente,
totalizando 155 e 147 malhas em cada pano. Das 33 amostras apenas 4 foram coletadas em região
de mesolitoral, agregadas a mangues pertencentes a região do delta do rio Una as demais foram
encontradas na região de restinga, na zona supra litoral. De acordo com os resultados,
possivelmente, os APPAD encontrados na região são trazidos através das marés e ficam presos em
ecossistemas filtradores como a restinga e mangue demostrando que, apesar da área constituir uma
unidade de conservação, o local provavelmente sofre pressão de resíduos oriundos de outras
localidades ou de pesca ilegal.
Palavras-chave: APPAD; ALDFG; Pesca Fantasma; Ghost Fishing; Tamandaré.
Apoio: UFRPE, CAPES, CNPq, CEPENE.
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NOVAS OCORRÊNCIAS DE TELEÓSTEOS DE PROFUNDIDADE NA COSTA DE
PERNAMBUCO, NORDESTE DO BRASIL.
Daniele Viana1; Alessandra Maria Advincula Pires2*; Fabio Hissa Vieira Hazin3
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RESUMO: Poucos estudos têm sido desenvolvidos até o momento sobre a fauna de profundidade
na costa nordeste do Brasil, especialmente devido à ausência de pesca sobre esses recursos, além da
carência de atividades científicas exploratórias, seja na coluna d’água ou no assoalho marinho.
Buscando contribuir com o conhecimento sobre a fauna marinha de profundidade na costa de
Pernambuco, entre outubro de 2014 e março de 2018, foram realizadas coletas com armadilhas de
fundo e espinhel, em profundidades entre 200 e 400 m. Sete novos registros de teleósteos foram
realizados durante as expedições: Physiculus kaupi, Conger esculentus, Gymnothorax maderensis,
Gymnothorax conspersus, Gymnothorax polygonius, Pontinus rathbuni, Antigonia capros. Dessas,
três espécies representam primeiros registros de ocorrência para a costa nordeste do Brasil (G.
conspersus, G. polygonius e P. rathbuni), enquanto as quatro demais foram registradas pela
primeira vez no estado.
Palavras-chave: Armadilhas de fundo; Espinhel; Caracteres merísticos; Caracteres morfométricos.

ABSTRAT: Few studies have been conducted so far on deep-sea fauna on the northeast coast of

Brazil, especially due to the lack of fishing on these resources, besides the lack of exploratory
scientific activities, either on the water column or on the sea floor. Aiming to contribute to the
knowledge of deep sea fauna on the coast of Pernambuco State, between October 2014 and March
2018, longlines and bottom traps were used to catch specimens at depths between 200 and 400 m.
Seven new records of teleosts were made during the expeditions: Physiculus kaupi, Conger
esculentus, Gymnothorax maderensis, Gymnothorax conspersus, Gymnothorax polygonius,
Pontinus rathbuni, Antigonia capros. Of these, three species represent first records of occurrence
for the northeast coast of Brazil (G. conspersus, G. polygonius and P. rathbuni), while the other
four were recorded for the first time in the state.

Key words: Bottom traps; Longline; Meristic characters; Morphometric characters.
Apoio: CAPES
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1- INTRODUÇÃO
O mar profundo, constituído pelo ambiente abaixo de 200m de profundidade, é o maior
habitat do planeta, possuindo mais de um bilhão de quilômetros cúbicos de água e representando
75% da biosfera global (ROBISON, 2004). As características desse ambiente incluem ausência de
luz solar, baixas temperaturas, elevada pressão e produção primária ausente, com exceção da
atividade de algumas bactérias quimiotróficas. Essa combinação levou à formação de uma fauna
especializada, tornando espécies incomuns em ambientes rasos, abundantes nos ambientes
profundos (DRAZZEN e SUTON, 2016).
Apesar do conhecimento acerca da história de vida da fauna de profundidade ter aumentado
nos últimos anos, grandes lacunas ainda permanecem, principalmente devido às dificuldades
logísticas e aos altos custos envolvidos na realização das coletas, com a maioria das publicações
referindo-se às populações do Atlântico Norte (MERRETT et al., 1991; KOSLOW, 1993;
COGGAN et al., 1998; ALLAIN, 2001) e do Mar Mediterrâneo (MASSUTÍ et al., 1995, 1996;
MORALESNIN et al., 1996; CARRASÓN e MATALLANAS, 1998, 2001, 2002).
No Atlântico Sul, as regiões sul e sudeste da costa brasileira têm recebido maior atenção e
produzido um razoável conjunto de informações sobre as populações de ambientes profundos, uma
vez que a pesca possui maior potencial econômico nessas localidades (HAIMOVICI et al., 1994;
FIGUEIREDO et al., 2002; BERNARDES et al., 2005; COSTA et al., 2006). A região noroeste do
Atlântico Sul, onde está inserida a costa nordeste do Brasil, porém, embora seja reconhecida como
uma região com elevada riqueza de espécies e baixas biomassas específicas (NÓBREGA e LESSA,
2007), ainda conta com um número extremamente reduzido de estudos sobre os recursos vivos de
águas profundas, com exceção dos resultados publicados pelo Programa REVIZEE (Programa de
Avaliação do Potencial Sustentável dos Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva). Os
resultados publicados do Programa REVIZEE para a costa nordeste do Brasil, porém, não indicam
muitas vezes os pontos de coleta e profundidade com exatidão, além de não trazerem informações
sobre as características merísticas e morfométricas das espécies coletadas.
Buscando contribuir com o conhecimento sobre a diversidade da fauna de profundidade da
costa de Pernambuco, portanto, incluindo informações sobre as características morfométricas das
espécies coletadas, esse trabalho apresenta sete novas espécies de teleósteos de profundidade
capturados na costa de Pernambuco, detalhando seus caracteres merísticos e morfométricos e
comentando sua distribuição.
2- MATERIAL E MÉTODOS
O material foi coletado a partir de prospecções de profundidade realizadas com armadilhas de
fundo (covos) e espinhel, na costa de Pernambuco, nordeste do Brasil, entre as profundidades de
200 e 450 m, de outubro de 2014 a fevereiro de 2018. Os espécimes foram fotografados em sua
coloração natural e depois formolizados e preservados em etanol. Após a realização de medições e
contagens, os exemplares foram depositados na Coleção particular do Laboratório de Oceanografia
Pesqueira da UFRPE. Caracteres morfométricos e merísticos foram registrados de acordo com
Hubbs e Lagler (1958), Kanazawa (1958), e Bohlk (1989), para Anguilliformes. As abreviaturas
D1, D2, A, P1 e P2 foram utilizadas para as nadadeiras: primeira dorsal, segunda dorsal, anal,
peitoral e pélvica, respectivamente.
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ordem: Gadiformes
Família: Moridae
Physiculus kaupi (Figura 1A)
Material Examinado: 4 espécimes, 225 - 270mm CP; Brasil, Pernambuco, 08°11'13''S,
34°34'09''W, 300m de profundidade, coletado em 30 outubro 2014; 1 espécime, 235 mm, Brasil,
Pernambuco, 7˚58' 496 S, 34˚30'086 W, 300 m de profundidade, coletado 05 Dezembro 2014.
Descrição: D 10 - 12, 56 - 62; A 61 - 65; P1 28; escamas em série longitudinal 133 - 137;
escamas em série vertical desde a primeira nadadeira dorsal até a linha lateral 12 - 15; rastros
branquiais pequenos e delgados 3 + 9 - 11 (incluindo rudimentares). Medidas em porcentagem do
Comprimento padrão: altura do corpo 21,3 - 23,7; comprimento da cabeça 26,4 - 27,2; diâmetro do
olho 5,9 - 7,3; espaço interorbital 4,9 - 5,1; comprimento do focinho 7 - 7,6; comprimento da maxila
superior 14,5 - 15,2; comprimento pré-dorsal 28,9 - 36,9. Medidas em porcentagem da distância
entre a linha interventral e a origem da nadadeira anal: diâmetro do órgão luminoso 9,3 - 11,3;
distância da linha interventral ao órgão luminoso 17,8 - 24,4; distância do órgão luminoso ao início
da nadadeira anal 75,6 - 82,2. Boca terminal, maxila superior alcançando a margem posterior do
olho; dentes maxilares e premaxilares viliformes; curvado e arranjado em várias filas irregulares;
vômer e palato sem dentes. Corpo recoberto por pequenas escamas cicloides, incluindo a região
gular e membranas inter-radiais das nadadeiras dorsal e anal. Linha lateral arqueada anteriormente e
reta posteriormente, alcançando até a nadadeira caudal
Cor do espécime fresco: tom marrom em quase todo o corpo com pontos vermelhos difusos,
mais evidentes em toda a linha de origem das nadadeiras; extremidades das nadadeiras dorsal,
caudal e anal marrom escuras; tom azul metalizado na porção ventral, desde a mandíbula até o final
de 1/3 da nadadeira anal e lateralmente estendendo-se até acima da nadadeira peitoral.
Distribuição: Physiculus kaupi já foi reportado no mar do Caribe e no litoral do Brasil, região
norte, sudeste e na costa do Ceará (PAULIN, 1989; FIGUEIREDO et al., 2002; IWAMOTO e
COHEN, 2003; MENEZES e FIGUEIREDO, 2003; PAIVA et al., 2011). Os espécimes registrados
são a primeira ocorrência para a costa de Pernambuco.
Ordem Anguilliformes
Família Congridae
Conger esculentus (Figura 1B)
Material examinado: 2 espécimes, 699 - 735mm CP; Brasil, Pernambuco, 08°11'19''S, 34°34'
07''W, 312 m de profundidade, coletado em 22 março 2015.
Descrição: P1 18 - 19. Poros: ethimoidal 1; adnasal 1; pré-opercular mandibular 8; infraorbital
6; supraocular 3; supratemporal 1; pós-temporal 1; poros pré-anal na linha lateral 34 - 36. Boca
terminal, com lábios grossos; maxila com uma fileira de pequenos dentes caninos, não visíveis com
a boca fechada, 4 fileiras de dentes no vômer organizados em formato triangular. Medidas em
porcentagem do comprimento Padrão: altura do corpo 3,8 - 4,7; comprimento da cabeça 17,7 -17,6;
comprimento pré-dorsal 24,3 - 24,7; comprimento pré-anal 39,0 - 39,4; comprimento da nadadeira
peitoral 5.8 - 6,0. Medidas em porcentagem do comprimento da cabeça: comprimento do focinho
25.2 - 28.4; diâmetro do olho 11,8 - 15,5; espaço interorbital 10,2 - 14,7; comprimento da
mandíbula 34,6 - 41,4; tamanho da abertura branquial 15,7 - 18,1; distância interbranquial 41,7 48,3; comprimento da nadadeira peitoral 33.9 - 35.0.
Cor do espécime fresco: marrom escuro no dorso, na porção final ~1/4 do corpo e também na
porção superior do focinho; de cor esbranquiçada na porção ventral; extremidades das nadadeiras
dorsal e anal enegrecidas.
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Distribuição: Atlântico Ocidental, da Flórida, Bermudas e Antilhas à Venezuela
(KANAZAWA, 1958; SMITH, 1989; CERVIGON, 1991; SMITH-VANIZ e JELKS, 2014;
FALOH-GEARRILLA et al., 2016), na costa nordeste, sudeste e sul do Brasil (PAIVA et al., 2011;
BERNARDES et al., 2005; MINCARONE e SMITH, 2005) e no Ceará. Os espécimes registrados
são a primeira ocorrência para a costa de Pernambuco.
Ordem Anguilliformes
Família Muraenidae
Gymnothorax maderensis (Figura 1C)
Material examinado: 1 espécime, 640 mm CP, Brasil, Pernambuco, 08°11'19''S, 34°34' 07''W,
312 m de profundidade, coletado em 22 março 2015.
Descrição: origem da nadadeira dorsal após a abertura branquial; origem da nadadeira anal
logo após o ânus; dentes caninos longos e organizados em uma única fileira, 1 fileira com oito
pequenos dentes caninos no vômer; mandíbula não arqueada, permanecendo um pequeno espaço
quando fechadas. Nostril anterior tubular próximo à ponta do focinho, narina posterior como um
simples poro acima e antes do olho. Medidas em porcentagem do comprimento total: altura do
corpo 5,2; altura do corpo pela abertura branquial 6,3; comprimento pré-anal 52; comprimento prédorsal 12,5; comprimento da cabeça 11,9. Medidas em porcentagem do comprimento da cabeça:
comprimento do focinho 23,7; diâmetro do olho 7,9; espaço interorbital 14,5; comprimento da
mandíbula 32,9.
Cor do espécime fresco: a cor de toda epiderme possui tom marrom claro, com extremidades
do focinho e cauda em tom marrom mais escuro, o dorso é recoberto por uma leve coloração
amarelo-esverdeado com várias pequenas manchas esbranquiçadas recobrindo o corpo, mais
visíveis na extremidade posterior do corpo. A abertura branquial possui a mesma coloração da
parede do corpo.
Distribuição: Atlântico oriental, no arquipélago de Madeira, Cabo Verde, ilhas Canárias e
Golfo da Guiné (DOOLEY et al., 1985; BÖHLKE et al., 1989). No Atlântico ocidental na costa da
Carolina do Norte e Flórida, Arquipélago de Bermudas e mar do Caribe (WILLIAMS et al., 2010;
SMITHVANIZ e JELKS 2014; ROBERTSON e VAN TASSEL 2015; SMITH e MCCOSKER
2015). Os registros no Brasil foram na Bahia e no Espírito Santo (MARTINS et al., 2005, OLAVO
et al., 2007, 2011, Pinheiro et al., 2015 e CARVALHO-FILHO e PAIVA, 2017). O espécime
registrado é a primeira ocorrência para a costa de Pernambuco.
Ordem Anguilliformes
Família Muraenidae
Gymnothorax conspersus (Figura 1D)
Material examinado: 1 espécime, 832 mm CP, Brasil, Pernambuco, 08°11'19''S, 34°34'07''W,
312 m de profundidade, coletado em 22 março 2015; 1 espécime, 720 mm CP; Brasil, Pernambuco,
08°30'75''S, 34°41' 28''W, 307 m de profundidade, coletado em 11 junho 2015.
Descrição: origem da nadadeira anterior a abertura branquial; origem da nadadeira anal após o
ânus; dentes caninos longos e organizados em uma fileira, com 2 pares de dentes maiores voltados
para dentro da boca, sem dentes no vômer ou palato; mandíbula não arqueada, permanecendo um
pequeno espaço quando fechadas; nostril anterior tubular, próximo à ponta do focinho; narina
posterior como um simples poro nivelada com a epiderme; cinco poros ao longo do maxilar
superior. Medidas em porcentagem do comprimento total: altura do corpo 5,3-5,6; altura do corpo
na altura da abertura branquial 5,9; comprimento da pré-anal 47,1 - 49,2; comprimento da prédorsal
10,9-11,5; comprimento da cabeça 12,1 - 14,3. Medidas em porcentagem do comprimento da
cabeça: comprimento do focinho 16,7 - 16,9; diâmetro do olho 7,0 - 7,6; espaço interorbital 10,2 11; comprimento da mandíbula 38,3 - 39,8.
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Cor do espécime fresco: epiderme marrom escura, com tom mais claro no focinho; as
nadadeiras possuem um padrão de cor mais escuro, se tornando enegrecidas nas extremidades e na
parte posterior. Algumas poucas manchas circulares brancas no corpo, se tornando maiores próximo
à cauda e adotando um formato elipsóide e mais evidente na nadadeira dorsal.
Distribuição: Atlântico Ocidental, da Carolina do Norte, Flórida, mar do Caribe, Venezuela,
Suriname e Guiana Francesa (BOHLKE E SMITH, 2003; FALOH-GUERILLA et al., 2016;
CeRVIGÓN, 1991; UYENO et al., 1983) até as regiões sul e sudeste do Brasil (MENEZES et al.,
2003; BERNARDES et al., 2005; OLAVO et al., 2007). Esse é o primeiro registro da espécie para a
região noroeste do Atlântico Sul, costa nordeste do Brasil.
Ordem Anguilliformes
Família Muraenidae
Gymnothorax polygonius (Figura 1E)
Material examinado: 1 espécime, 720 mm CP, Brasil, Pernambuco, 8° 20' 28,6''S, 34°38'
32,6''W, 280 m de profundidade, coletado em 20 maio 2015. 1 espécime, 612 mm CP; Brasil,
Pernambuco, 8°11'14''S, 34°34'27''W, 309 m de profundidade, coletado em 26 setembro 2017.
Descrição: origem da nadadeira dorsal anterior à abertura branquial; origem da nadadeira anal
após o ânus; dentes caninos longos e organizados em três fileiras de dentes intermaxilares e 1 fileira
de dentes maxilares; dente no vômer em 1 linha com pequenos dentes caninos; mandíbula não
arqueada, permanecendo um pequeno espaço quando fechada; nostril posterior como um simples
poro nivelado com a pele. Medidas em porcentagem do comprimento total: altura do corpo 6,2 7,9; altura do corpo pela abertura branquial 7,0 - 8,6; comprimento da pré-anal 43,3-45,0;
comprimento da pré-dorsal 10,6 - 12,1; comprimento da cabeça 12,9-14,3. Medidas em
porcentagem do comprimento da cabeça: comprimento do focinho 21,5-23,2; diâmetro do olho 11,4
- 12,9; espaço interorbital 13,9 - 14,4; comprimento da mandíbula 45,6 - 46,8.
Cor do espécime fresco: tonalidade marrom escuro com pequenas manchas brancas
recobrindo toda a superfície do corpo; padrão marro escuro-preto formando grandes polígonos
sobre todo o corpo. As extremidades das nadadeiras dorsal e anal são brancas.
Distribuição: Atlântico Oriental, no arquipélago de Madeira, Cabo Verde, Ilhas Canárias
(BRITO et al., 2002; WIRTZ et al., 2008; PEREIRA et al., 2012; WIRTZ et al., 2013) e Atlântico
Ocidental, no Caribe, Venezuela (FALOH-GEARILLA et al., 2016; CERVIGÓN, 1991) e regiões
sul e sudeste do Brasil, costa da Bahia e Ilhas de Vitória e Trindade (GASPARINI E FLOETER,
2001; MenezES et al., 2003; FROTA et al., 2004; MARTINS et al., 2005; OLAVO et al., 2007;
PINHEIRO et al., 2015). Esse é o primeiro registro da espécie para a região noroeste do Atlântico
Sul, costa nordeste do Brasil.
Ordem Scorpaeniformes
Família Scorpaenidae
Pontinus rathbuni (Figura 1F)
Material examinado: 1 espécime, 165 mm CP; Brasil, Pernambuco, 08°14'27,2'' S, 34° 35'
40,2'' W, 301 m de profundidade, coletado em 15 julho 2015.
Descrição: D 12+11; A 3+5; P 17, P2 6. Focinho curto e próximo ao diâmetro da órbita; osso
lacrimal com 2 espinhos apontados póstero-ventralmente e um espinho nasal pequeno; quatro
espinhos suborbitais e sem presença de cirros supra-oculares. 45 escamas ctenóides em linha
vertical. Medidas em porcentagem do comprimento total: altura do corpo 27,3; comprimento da
pré-anal 49,1; comprimento pré-dorsal 28,5; comprimento da cabeça 38,2. Medidas em
porcentagem do comprimento da cabeça: comprimento do focinho 31,7; diâmetro do olho 25,4;
espaço interorbital 7,9.
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Cor do espécime fresco: epiderme avermelhada com manchas vermelhas ou laranjas escuras
nas nadadeiras dorsal, peitoral e caudal; o ventre possui uma coloração mais clara, tendendo para o
branco.
Distribuição: Atlântico Ocidental, da Virgínia ao norte do Golfo do México, Caribe,
Venezuela, Suriname e Guiana (ESCHEMEYER, 1969; ROBIN E RAYS, 1986; UYENO et al.,
1983; ACERO e NAVAS, 1997). No Brasil ocorre nas regiões sul e sudeste do Brasil, costa da
Bahia e Ilhas de Vitória e Trindade (MENEZES et al., 2003; GODEFROID et al., 2003; MARTINS
et al., 2005; OLAVO et al., 2007; PINHEIRO et al., 2015). Esse é o primeiro registro da espécie
para a região noroeste do Atlântico Sul, costa nordeste do Brasil.
Ordem Perciformes
Família Caproidae
Antigonia capros (Figura 1G)
Material examinado: 1 espécime, 113 mm CP; Brasil, Pernambuco, 08°11'15''S, 34°34'26'',
238 m de profundidade, coletado em 30 outubro 2014.
Descrição: D 8+35; A 3, 31; P 1,12. Corpo muito alto, comprimido lateralmente e corpo
recoberto por escamas ctenóides, olhos grandes, boca pequena, oblíqua com dentes pequenos e
cônicos; o espinho mais longo da nadadeira dorsal possui ¼ do comprimento padrão. Medidas em
porcentagem do comprimento total: altura do corpo 89; comprimento da maxila superior 10;
diâmetro da órbita 18; comprimento da cabeça 50,5; comprimento das nadadeiras peitorais 43,6;
comprimento do espinho das nadadeiras pélvicas21; altura do corpo 92. Medidas em porcentagem
do comprimento da cabeça: comprimento do focinho 6,7; diâmetro do olho 12,9.
Cor do espécime fresco: coloração prata no geral com tons avermelhados no dorso e porção
posterior do corpo a partir do ânus; nadadeiras de coloração branca à translúcida.
Distribuição: Distribuído globalmente nos oceanos tropicais e subtropicais, exceto o Pacífico
oriental. No Atlântico oriental, da França à Namíbia, incluindo Cabo Verde Açores e Madeira
(QUÉRO, 1986; REINER, 1996; VIEIRA et al., 2016); no Atlântico ocidental, possui registro na
Nova Inglaterra até o norte da Argentina (MENEZES e FIGUEIREDO, 1980; CERVIGÓN, 1991;
CERVIGÓN et al., 1992; MENNI et al., 1984; MOORE e KLEIN-MACPHEE, 2002; MOORE et
al., 2003; ROA-VARÓN et al., 2003; NIÓN et al., 2016). No Brasil há registro dessa espécie na
região sul e sudeste e costa da Bahia (MENEZES et al., 2003; FIGUEIREDO et al., 2002;
MINCARONE et al., 2004; BERNARDES et al., 2005; LOPES et al., 2011). Esse é o primeiro
registro da espécie para a costa de Pernambuco.
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Figura 1 – (A) Physiculus kaupi, 235 mm de comprimento total; Conger esculentus, 699mm
de comprimento total; Gymnothorax maderensis, 640 mm de comprimento total; Gymnothorax
conspersus, 832 mm de comprimento total; Gymnothorax polygonius, 612 mm de comprimento
total; Pontinus rathbuni, 165mm de comprimento total; Antigonia capros, 113 mm de comprimento
total
Das sete espécies capturadas na costa de Pernambuco durante o desenvolvimento desse
trabalho, três representam o primeiro registro formal, com medições e contagens específicas, para a
porção noroeste do Atlântico Sul: Gymnothorax conspersus, Gymnothorax polygonius e Pontinus
rathbuni; enquanto quatro representam o primeiro registro para a costa de Pernambuco: Physiculus
kaupi, Conger esculentus, Gymnothorax maderensis e Antigonia capros.
Sobre as quatro espécies com registro para a região noroeste do atlântico Sul, sem registros
para a costa pernambucana, Physiculus kaupi e Conger esculentus foram registrados por Paiva et al.
(2011), a partir de exemplares formolizados capturados durante o programa REVIZEE na costa do
Ceará; Gymnothorax maderensis foi registrada por Carvalho-Filho e Paiva (2017) a partir de
prospecções de profundidade realizadas pelo TAMAR na costa da Bahia; e Antigonia capros foi
igualmente registrada na costa da Bahia, por Lopes et al., 2011.
As três espécies registradas pela primeira vez para a região noroeste do Atlântico sul, costa
nordeste do Brasil, possuem registro na região central da costa brasileira (Martins et al., 2005); sul e
sudeste (MENEZES et al., 2003; OLAVO et al., 2011). G. polygonius possui registro na ilha de
Trindade (FLOETER et al., 2003), assim como Antigonia capros (ANDREATA e SERET, 1995).
Contudo, em todas as publicações comentadas aqui, excetuando-se Paiva et al. (2011) e CarvalhoFilho e Paiva (2017), os autores não apresentam detalhes das características morfométricas e
merísticas, de forma que o presente trabalho é o primeiro a aportar dados de ocorrência com
detalhes para as espécies G. polygonius, G. conspersus, P. rathbuni e A. capros no Brasil.
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4- CONCLUSÃO
O número de teleósteos de profundidade registrados pela primeira vez no Estado de
Pernambuco demonstra o quanto o ambiente marinho profundo é ainda desconhecido. Levando-se
em conta que o levantamento foi realizado em um pequeno intervalo na coluna de água e que os
métodos de captura exercem uma seleção de tamanho dos espécimes, pode-se inferir que a
ocorrência de muitas espécies permanecem ainda desconhecida.
Dada a ampla distribuição das espécies encontradas no Atlântico ocidental, era de se esperar
que essas espécies também fossem encontradas na costa de Pernambuco. No entanto, esses novos
registros destacam a importância e a necessidade de que mais investigações sejam realizadas sobre
o ambiente marinho de profundidade na costa nordeste do Brasil, particularmente quando se
considera que toda essa região, menos explorada por atividades pesqueiras, mantém as populações
locais em maior nível de conservação, podendo contribuir futuramente, como fonte de diversidade
genética.
É muito importante, portanto, que outras técnicas de amostragem e captura possam ser
utilizadas, não somente com a finalidade de prospecção ictiofaunística, mas para permitir o estudo
da biologia das espécies e da sua estrutura populacional.
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RESUMO: Apistogramma Regan, 1911 reúne um grande número de espécies muito importantes
para o mercado de peixes ornamentais amazônicos. Exemplares da nova espécie de Apistogramma
conhecida na aquariofilia internacional como Apistogramma sp. “miuá” foram amostrados na bacia
do alto rio Negro, região de São Gabriel da Cachoeira-AM. Análises morfométricas e moleculares
preliminares (gene Citocromo Oxidade Subunidade I - CO-I) revelam ser uma espécie distinta de
outras do gênero que ocorrem na região. Apistogramma sp. “miuá” pode ser distinguida de todas as
outras espécies congêneres pela combinação de caracteres a seguir: apresenta uma faixa primária
larga aproximadamente reta, situada entre a fileira de escamas longitudinais 4 e 5, estendendo-se
desde a região posterior da órbita até a nadadeira caudal, mais não alcançando a região distal dos
raios medianos. Duas ou três faixas estreitas na região inferior do flanco, imediatamente abaixo da
faixa primária. Uma mancha lateral larga presente no meio do corpo, visível apenas quando a faixa
primária está inconspícua. Apresenta ainda manchas pretas na nadadeira caudal formando sete
barras verticais. Margem externa da nadadeira dorsal com coloração levemente
vermelha/esverdeada a dourada. Apresenta 26-27 escamas longitudinais e região da cabeça logo
abaixo do olho com coloração laranja/avermelhado sobreposta por pequenas faixas de coloração
azul/esverdeada brilhante. Apistogramma sp. “miuá” assemelha-se com a maioria dos caracteres de
A. mendezi e A. paucisquamis (endêmicos da região do rio Negro), porém, distinguisse de ambas
por possuir nadadeira caudal nos machos e fêmeas com formato arredondado (ao invés de nadadeira
caudal lirada e sem barras pretas verticais nos machos de A. mendezi e A. paucisquamis). Análises
moleculares (utilizando sequências de 51 Apistogramma oriundas do Bold System e
GeneBank/NCBI + Apistogramma sp. “miuá”) resultaram em um alinhamento final de 401 pb. A
distância interespecífica variou de 4,6 a 10,9% entre todas as sequências comparadas. Dessa forma,
Apistogramma sp. “miuá” apresentou maior similaridade com Apistogramma agassizii 1 (95,4%) e
menor com Apistogramma sp. ITAPE 2 (89,1%), respectivamente. Portanto, análises morfométricas
e moleculares adicionais serão realizadas para ajudarem na descrição da nova espécie.
Palavras-chave: Amazônia; Peixes Ornamentais; São Gabriel da Cachoeira
Apoio: INCT-ADAPTA; MCTI-INPA; UFAM, IFAM e FAPEAM.
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VARIAÇÕES DAS CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS E CARACTERÍSTICAS DE
CARCAÇAS EM REPRODUTORES DE TAMBAQUI (Colossoma macropomum)
CULTIVADOS NO BRASIL.
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RESUMO: O crescimento exponencial da população mundial vem causando aumento na demanda
por alimento. Assim, a piscicultura surgiu como uma excelente alternativa para proporcionar
proteína animal de alta qualidade nutricional. O tambaqui (Colossoma macropomum) é hoje o
principal peixe nativo cultivado no país. Dessa forma, estabelecer um programa de melhoramento
genético para a espécie, que possa contribuir com o aumento de sua oferta, é de grande importância.
O objetivo deste estudo foi avaliar as variações das características morfométricas e características
de carcaças em reprodutores de tambaqui cultivados no Brasil, com o foco de subsidiar informações
para um programa de melhoramento genético. Os reprodutores foram amostrados em seis
pisciculturas do Brasil: Norte (NortA, NortS, NortT, NortP e NortB), Nordeste (NordD), Sudeste
(SudeB), para as características morfométricas foram considerados comprimento de corpo, altura de
corpo, altura de cabeça, comprimento de cabeça, altura de lombo, largura de corpo e massa
corporal. Para caracterização de carcaça foram consideradas as medidas: área de olho de lombo e
espaço entre costelas avaliadas com aparelho de ultrassonografia. Os animais foram divididos de
acordo com comprimento de corpo, sendo de 394 reprodutores subadultos (<55 cm) e 224 (≥55 cm)
reprodutores adultos. O comprimento de corpo dos reprodutores subadultos não diferiram (p>0,05)
entre as pisciculturas NortP, NortA, NordD e SudeB, mas quando comparamos os reprodutores
adultos, as pisciculturas SudeB, NordD e NortS apresentaram as maiores médias de comprimento
de corpo, mas não diferenciando-se entre si (p>0,05). Porém, os resultados deste estudo indicam
que os reprodutores de tambaqui apresentam heterogeneidade (p<0,05) entres as característica
morfométricas e de carcaça entre as regiões. Em relação às características morfométricos os
reprodutores dos lotes subadultos de NorteA e NorteP destacam-se por possuirem características
desejáveis para um programa de melhoramento genético, bem como maior comprimento, altura e
largura de corpo, tornando-se dessa forma fortes candidatos para seleção com objetivos de
melhoria. Em relação às características de carcaça, os reprodutores de tambaqui das pisciculturas
NortA, SudeB e NortS apresentaram maior área de olho de lombo, embora para o espaço entre
costelas os reprodutores de SudeB e NortS tenham se destacado. Assim, a formação dos planteis de
reprodutores de tambaqui para melhoramento genético, deve priorizar a seleção de animais que
apresentem as características que propiciem um alto rendimento produtivo e, os resultados desse
trabalho sugerem que reprodutores oriundos das pisciculturas NortA, NortP e NortS podem ser
utilizados como planteis fundadores no programa de melhoramento.
Palavras-chave: Medidas morfométricas; Colossoma macropomum; reprodutores; melhoramento

genético.
Apoio: INPA; CAPES: Pró-Amazônia; FAPEAM.
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EM DIETAS COM LISINA
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RESUMO: A exploração das porções residuais do peixe eleva a qualidade da indústria da pesqueira
ao superar a demanda tradicional e oferta produtos oriundos de reaproveitamento de materiais com
alto valor nutritivo. O presente trabalho tem por objetivo descrever o rendimento dos subprodutos e
dos resíduos do tambaqui Colossoma macropomum em dietas contendo lisina. Foram elaboradas
dietas contendo lisina 0,44%, 0,84%, 1,24%, 1,64%, 2,04% e 2,44% (respectivamente: L-lisina
0,00%, 0,40%, 0,80%, 1,20%, 1,60% e 2,00%), e ofertadas aos peixes (33,88 ± 2,47g e 11,72 ± 0,36
cm) distribuídos em 18 tanques (310 L) durante 90 dias. O peixe inteiro (g) foi pesado para as
relações entre seu peso e o peso dos subprodutos e resíduos. Os subprodutos verificados foram:
tronco limpo e pele buta; e os resíduos foram: cabeça, musculatura abdominal ventral, nadadeiras,
brânquias e vísceras. A relação em porcentagem entre o peso do peixe inteiro e o peso do tronco
limpo, foi originada após os processos de extração da cabeça, pele e nadadeiras dorsal, caudal,
pélvica, peitoral e ventral. O peso da porção residual cabeça foi determinado após decapitação do
peixe inteiro. Para o cálculo percentual da musculatura abdominal ventral foi realizado um corte na
extensão lateral do ventre do peixe, seguindo até o término das costelas. O peso das nadadeiras e o
peso das brânquias foram verificados após a retirada destas porções residuais dos juvenis de
tambaqui. Os produtos (%) foram calculados de acordo com fórmulas preestabelecidas. Foi
empregado Análise de Variância (ANOVA), teste Tukey e Regressão. O peso médio do peixe
inteiro foi de 61,32 ± 5,48 g. Foram verificados subprodutos e resíduos da filetagem de tambaqui
sob influência de níveis de L-lisina, não sendo constada significância estatística (p>0,05) sobre o
subproduto tronco limpo e as porções residuais da cabeça, músculo abdominal ventral, brânquias e
vísceras. A porcentagem do subproduto pele bruta expressou diferença entre os níveis de 0,8 e 2,0%
de lisina cristalina (1,24 e 2,44 % de lisina total) (p=0,03) adicionados nas dietas dos juvenis de
tambaqui, com dados correspondentes, respectivamente, a 13,63 e 8,27% do peso dos peixes
analisados. As médias das nadadeiras observadas se diferenciaram estatisticamente quando
comparadas amostras dos níveis testados com amostras da dieta sem inclusão de L-lisina (p=0,00).
A adição de L-lisina possibilitou estimar o crescimento das nadadeiras de forma quadrática
(p=000), gerando valores de x e y descritos na fórmula algébrica: y=1,5528560,019362x+0,00799914x² (R²=0,7568) com resposta máxima da adição do aminoácido obtida no
nível de 1,21% de lisina cristalina (1,65% de lisina total) e rendimento máximo das nadadeiras
estimado em 1,54%, sob padronização dos dados. Conclui-se que a inclusão de lisina em dietas para
juvenis de tambaqui não favoreceu de maneira expressiva o percentual de subprodutos e resíduos
dos peixes, evidenciando a necessidade de maiores investigações acerca do comportamento do
nutriente sobre as porções potencialmente comercializáveis da espécie amazônica.
Palavras-chave: rendimento, teleósteos, aminoácido.
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OCORRÊNCIA DE Aeromonas MULTIRRESISTENTES EM TAMBAQUIS CULTIVADOS
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RESUMO: As bacterioses destacam-se como importantes fatores limitadores da produtividade em
piscicultura, sendo que bactérias do gênero Aeromonas representam uma ameaça frequente na saúde
dos peixes, tornando-se essencial o conhecimento da ocorrência de Aeromonas sp. e perfil
bacteriano de resistência a antibióticos. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a
ocorrência de Aeromonas sp. multirresistente em tambaquis cultivados em tanques escavados nos
municípios de Iranduba e Manacapuru/AM. Para isto foram realizadas coletas de amostras de peixes
aleatoriamente no número de 15 peixes por propriedade, 5 peixes de cada tanque escavado (3
tanques por propriedade), de um total de 06 propriedades dos municípios de Iranduba e
Manacapuru/AM (90 peixes amostrados). A susceptibilidade dos isolados bacterianos aos
antibióticos convencionais foi avaliada através da técnica de disco-difusão frente aos antibióticos
Amicacina, Gentamicina, Eritromicina, Cloranfenicol, Clindamicina, Imipenen, Meropenem,
Cefepime, Cefotaxima, Ceftazidima, Vancomicina, Aztreonam, Ampicilina, Penicilina,
Ciprofloxacina, Levofloxacina, Florfenicol e Oxitetraciclina. Foram isoladas e caracterizadas
bioquimicamente 10 isolados do gênero Aeromonas. Destes isolados, obtivemos perfis resistentes e
intermediários para Eritromicina e Vancomicina, e perfis 100% resistentes para Penicilina,
Ampicilina e Clindamicina. Os resultados foram positivos (sensíveis) para a maioria dos
antibióticos avaliados, destacando-se o Florfenicol e Oxitetraciclina que já tem uso recomendado
para aquicultura, e que tiveram 100% de eficácia nos isolados avaliados. De 10 isolados de
Aeromonas, 7 foram multirresistentes aos antibióticos testados.
Palavras-chave: Colossoma macropomum, antibiótico, bacterioses.
Apoio: FAPEAM, Embrapa Amazônia Ocidental; CNPq; UFAM.
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RESUMO: O aruanã é uma espécie com importância econômica para a pesca e aquariofilia
na região amazônica, além de apresentar importância para o artesanato com a utilização de suas
escamas cicloides para confecção de joias e artefatos decorativos. Com intuito averiguar o
quantitativo de escamas por indivíduos e as relações morfométricas das escamas e a existência de
diferença no número de escama na parte superior e inferior foi coletado com rede de emalhe no
reservatório do lago de Tucuruí, no período de dezembro de 2017 a janeiro de 2019,
bimestralmente, totalizando 6 coletas. A partir do quantitativo de 5874 escamas obtidas de 11
indivíduos de aruanãs, que foram medidas o comprimento, largura e espessura das escamas acima e
abaixo da linha lateral com auxílio de paquímetro. Para verificar a existência de diferença entre o
número de escamas acima e abaixo da linha lateral foi utilizado o teste qui-quadrado com 5% de
significância e calculado as relações morfométricas lineares entre o comprimento e largura,
comprimento e espessura e largura e espessura, além de determinado o coeficiente de Pearson para
verificar a existência de correlação. A média de escamas por individuo de aruanã foi de 534
escamas, os comprimentos dos aruanãs variaram de 18 a 70 cm, sendo que há diferença entre os
números de escamas acima e abaixo da linha lateral para todos os tamanhos de aruanãs (ꭓ2 > 3,64)
com exceção do indivíduo de 18 cm, que o número de escamas da parte superior da linha lateral não
tem diferença significativa da parte abaixo da linha lateral. As relações morfométricas das escamas
é forte positiva para o comprimento e largura (r = 0,9203) e a equação L= 1,1891E-5,2557 e as
relações comprimento e espessura e largura e espessura apresentaram correlação moderada positiva.
A média de comprimento e largura das escamas variam de 10,91 a 26,44 mm e 9,07 a 25,90 mm
respectivamente. Com isso, as escamas do aruanã apresentam tamanho ideal para aproveitamento
em artesanato e joias, pois apresentam uma correlação entre o comprimento e largura
proporcionando uma forma circular irregular, além de conter uma quantidade elevada escamas por
indivíduo permitindo um elevado quantitativo de material prima para o reaproveitamento e gerar
renda para a população amazônica.

Palavras-chave: artesanato, subproduto e morfometria.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

1

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

MORFOLOGIA E MORFOMETRIA DO OTÓLITO DA PESCADA BRANCA, Plagioscion
squamosissimus (HECKEL, 1840) CAPTURADA NO LAGO DA HIDRELÉTRIA DE
TUCURUÍ.
Edeylane de Nazaré Fôro Ramos1*; Rosália Furtado Cutrim Souza2 ; Renê Pinheiro e Silva 3;
Jossandra carvalho da Rocha Pinheiro³; Mônica Ferreira dos Santos4
1

edeylane.ramos@gmail.com Discente do curso de Engenharia de Pesca/ UFRA

2

rsouza20@hotmail.com.
Engenheira de Pesca e professora adjunto da UFRA. renesilva1414@outlook.com Engenheiro de pesca/ UFRA.
3
jossandrapinheiro@gmail.com. IDEFLOR-BIO. 4monyferreira35@hotmail.com. IDEFLOR-BIO.
3

RESUMO: A espécie Plagioscion squamosissimus é popularmente conhecida como
pescada branca e como todos os peixes ósseos possui três pares de corpos inorgânicos, chamados
otólitos. Com o objetivo de caracterizar a morfologia e a morfometria dos otólitos sagitta direito e
esquerdo para futuras análises de crescimento foram realizadas coletas com 8 redes de
monofilamento com tamanhos de malhas de 4cm, 5cm, 7cm, 8cm, 9cm, 10cm, 14cm e 17cm, entre
nós opostos e duas redes de multifilamentos com malhas de 10 e 12cm entre nós opostos
bimestralmente, com início em dezembro de 2017 a outubro de 2018, totalizando 6 coletas. Em
laboratório, as medidas obtidas foram o Comprimento (CO), Largura (LA), Espessura (ES) e Peso
(PE) dos otólitos em balança de precisão em aproximação de 0,1g. A partir dos dados registrados
foram analisadas as medidas de tendência central (média e mediana) e de dispersão (variância,
desvio padrão e coeficiente de variação) para o cumprimento, largura, espessura e peso. Com a
intenção de comparar separadamente os valores dos comprimentos, larguras, espessuras e pesos
entre os otólitos direito e esquerdo, foi utilizado o teste t de student, alfa igual a 0,05. As regressões
foram calculadas separadamente para ambos os otólitos e calculados os índices biométricos, relação
de comprimento-largura dos otólitos RCL e relação de Largura-Espessura dos otólitos RLE. Para a
descrição morfológica foram selecionados 327 pares de otólitos do lado esquerdo e 328 do lado
direito, que apresentam forma poligonal tanto o otólito esquerdo quanto o otólito direito, côncavosconvexo. Ventralmente a margem é lisa, e dorsalmente, ondulações em alguns trechos da estrutura;
o tipo de confluência entre as faces é arredondada e assimétrica. A relação entre o peso e o
comprimento total dos otólitos apresentam correlação positiva moderada (r=0,6996 e r= 0,8847 para
otólito esquerdo e direito, respectivamente). Os valores para os ajustes entre as variáveis peso e
comprimento é de 69% para o otólito esquerdo e de 78% para o otólito direito. Na análise das
variâncias entre os otólitos esquerdo e direito não houve diferença estatistica entre as variavéis
comprimento, largura e peso. Na relação entre o peso e o comprimento total dos otólitos apresentam
diferença significativa, pois, tcal = -79,315 > ttab=1,97. Os otólitos esquerdos e direitos da pescada
branca são idênticos morfologicamente e morfométricamente, pois RCL e RLE>1. Sendo os
otólitos esquerdo e direito mais compridos do que largos e mais largos que espessos. Como existe
diferença significativa entre o coeficiente angular do otólito esquerdo e direito da pescada branca,
portanto, para realizar o estudo de crescimento recomenda-se utilizar o otólito direito da pescada
branca por apresentar maior taxa de crescimento.
Palavras-chave: Crescimento, estrutura rígida, Sagitta.
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MORFOMETRIA DA PIRANHA VERMELHA Pygocentrus nattereri. KNER, 1858
CAPTURADAS NO LAGO DA HIDRELÉTRICA DE TUCURUÍ, PARÁ.
Rosália Furtado Cutrim Souza 1; Luiz Fernando Gomes dos Passos 2*; Keyla Souza de Lima3;
Renê Pinheiro e Silva 4; Jossandra Carvalho da Rocha Pinheiro5; Mônica Ferreira dos
Santos6.
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RESUMO: As piranhas vermelhas Pygocentrus nattereri são espécies de peixes da família
Serrasalmidae. Estas possuem resistência as variações dos parâmetros de qualidade de água e
elevadas taxas de crescimento. A morfometria estuda a relação do tamanho com o crescimento e
averiguar as modificações desta relação é de suma importância para uma espécie capturada em um
ambiente que sofreu alteração. O objetivo deste trabalho foi analisar as relações morfométricas da
piranha vermelha do lago da hidrelétrica de Tucuruí, Pará. A partir de 89 indivíduos coletados no
período de dezembro de 2017 a janeiro de 2019 com rede de emalhe de mono e multifilamentos de
malhas variando de 4 a 12 cm entre nós apostos. Em laboratório todos os espécimes foram
mensurados com auxílio de ictiômetro e paquímetro, obtendo-se as seguintes medidas
morfométricas: comprimento total (CT), comprimento zoológico (CZ), comprimento padrão (CP),
comprimento da cabeça (CC), comprimento do focinho (CF), altura (A), diâmetro do olho (DO) e o
peso (P) foi registrado em balança eletrônica. Para a análise dos dados foram calculadas a estatística
descritivas e correlações através de regressão linear simples y= ax+b e potência y= axb. Estimandose o coeficiente de Pearson (r), coeficiente de determinação r² e o tipo de alometria. Nos indivíduos
analisados o CT = 20,84±3,41 (Média±SD), CZ = 16,59±2,89, CP = 19,1±3,14, CC = 60,46±10,9,
CF = 18,58±4,5 A = 86,4±14,67, DO = 11,76±2,05, P = 267,84±142,99. Todas as relações
morfométricas estimadas apresentaram fortes valores de correlação, com exceção dos valores
encontrados para CT x DO e CT x CF que possui um ajuste moderado. As variáveis se ajustam em
75%, exceto da relação CT x DO que as correlações entre as variáveis não se explicam. Para relação
peso/comprimento obteve-se uma relação forte positiva tanto para macho e fêmeas cuja a equação
potência encontradas foram: P= 0,0142CT3,1949 e P= 0,0087CT3,3739 respectivamente, ambas
correlações apresentam alometria positiva (b>3) e as variáveis se explicam com 75% de ajuste para
os sexos. Diante disso, há indícios que as piranhas vermelhas encontradas no lago da hidrelétrica de
Tucuruí estão engordando mais do que crescendo, pois a área deve fornecer alimento em
abundância para essa espécie carnívora.

Palavras-chave: Biometria, Piranha vermelha, Alometria
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CARACTERÍSTICAS DO PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS PISCICULTORES NO
MUNICÍPIO DE TEFÉ-AM.
Jackeline Khatelen Terço Gomes¹*; David Oliveira da Silva²; Marcelo Tavares Nunes³
¹jack.terco@gmail.com – Bolsista e discente do curso Técnico em Agropecuária do IFAM/Campus Tefé
²
david.silva@ifam.edu.br – Mestre em Ciências Pesqueiras nos Trópicos/IFAM-Campus Tefé
³
mtn.zootecnista@gmail.com - Mestre em Agronomia Tropical/IFAM-Campus Tefé

RESUMO: A piscicultura é uma importante atividade econômica e social voltada para a criação de
peixes em ambientes artificiais. Assim, o presente trabalho tem como objetivo, caracterizar o perfil
socioeconômico dos produtores de piscicultura no município de Tefé-AM. Os dados foram
coletados por meio de questionários em propriedades rurais e analisados de forma descritiva
utilizando tabelas. Apartir da analise dos dados foram identificados os produtores de piscicultura
sendo adultos, entre quais possuem idade de 12,5% entre 19 – 37 anos, 37,5% com idade de 38-56
anos e 50% com idade entre 57-75 anos. Em relação ao gênero, todos os entrevistados foram do
sexo masculino. O nivel de escolaridade dos produtores variou, de ensino médio incompleto (25%),
ensino médio completo (12,5%), ensino técnico (12,5%), curso superior (25%) a ensino superior
incompleto com 25%. O tempo de desenvolvimento da atividade pelos piscicultores está entre 2-6
com 50%, 7-11 com 37,5% e entre 12-16 com 12,5 %. A atividade de piscicultura foi observada
com 100%, não sendo a unica fonte de renda, onde 37,5% dos piscicultores consideram a atividade
como principal fonte produtiva e 62,5% não considera.
Palavras-chave: Piscicultura; Produção; Peixe.
ABSTRAT: Fish farming is an important economic and social activity aimed at raising fish in
artificial environments. Thus, this paper aims to characterize the socioeconomic profile of fish
farmers in the municipality of Tefé-AM. Data were collected through questionnaires in rural
properties and analyzed descriptively using tables. From the analysis of the data were identified the
producers of fish farming being adults, among which they are aged 12.5% between 19 - 37 years
old, 37.5% aged 38-56 years old and 50% aged 57-75 years old. . Regarding gender, all respondents
were male. The educational level of the producers ranged from incomplete high school (25%),
complete high school (12.5%), technical education (12.5%), higher education (25%) to incomplete
higher education with 25%. The time of activity development by fish farmers is between 2-6 with
50%, 7-11 with 37.5% and between 12-16 with 12.5%. Fish activity was observed with 100%, not
being the only source of income, where 37.5% of fish farmers consider the activity as the main
productive source and 62.5% do not.
Key words: Pisciculture; Production; Fish
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1- INTRODUÇÃO
A piscicultura é uma importante atividade econômica e social voltada para a criação de peixes
em ambientes artificiais. Embora, a região Amazônica apresente forte potencial hídrico, clima
favorável e variedades de espécies para cultivo de fácil manejo (ONO, 2005), fatores esses que
contribui para o sucesso da piscicultura, a atividade ainda é considerada economicamente pouco
desenvolvida na região (FREITAS, 2003).
Para que se tenha sucesso na piscicutura é importante a busca de informações necessárias para
a produção, com o objetivo de promover e gerar conhecimento para o melhor aperfeiçoamento da
atividade assim como a aquisição de tecnologias para o aumento da produção (LIMA, 2005). Lima
(2018) afirma ser levado em consideração para esta causa, o fato dos piscicultores no estado do
Amazonas serem identificados como adultos, sendo homem com ocorrência em 79,58% dos
empreendimentos pesquisados entre os quais 30,83% deles possuem idade entre 56 e 65 anos e
ainda sim possui pouco conhecimento e experiência, o índice de escolaridade em que cerca de
(36,25%) possuem até o ensino fundamental completo, (72,50%) até o ensino médio
completo,(30%) possui o ensino médio e (21,67%) possui nível superior completo. O que dificulta
a aquisição de conhecimento e o repasse do mesmo.
A piscicultura é uma atividade alternativa, sendo realizada apenas como uma fonte
complementar de renda de forma que é observado pouco investimento em todo o processo de
produção assim como a falta de dedicação na administração da atividade e controle financeiro.
Desta forma, este estudo tem como objetivo, analisar o perfil socioeconômico dos piscicultores no
município de Tefé, Amazonas.
2- MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo: O estudo foi realizado no município de Tefé localizado na região central do
Amazonas, com área territorial de 23.808 km (FIGURA 1). O município possui aproximadamente
62.230 habitantes sendo o 6º mais populoso do estado e apresentando uma densidade populacional
de 2,65 habitantes por km² (IBGE, 2016). A pesquisa teve como área focal as propriedades que
exercem a atividade da piscicultura na zona e rural do município.

Figura 1: Localização geográfica do Municipio de Tefé. Fonte: Landsat/Copernicus, 2018.

Coleta de dados: Os dados foram coletados entre os meses de agosto a dezembro de 2018 em
propriedades de piscicultura localizadas na zona rural do município, que foram identificadas por
meio de informações registradas no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. As
visitas nas propriedades foram feitas por via terrestre, com utilização de veículo. A equipe

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

3

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

designada para aplicar os questionários foi composta por 04 pessoas, o orientador, motorista e duas
bolsistas de Iniciação Científica. As informações foram coletadas por meio de entrevistas utilizando
questionários semiestruturados aplicados ao proprietário e, na ausência deste, ao encarregado da
propriedade (caseiro). As questões abordaram aspectos relacionados a estrutura de cultivo, espécies
e tipos de práticas de manejo adotadas na criação.
Análise dos dados: Após a coleta, as informações foram sistematizadas e compiladas em
banco de dados na forma de planilhas do Microsoft Office Excel 2016® e submetidas à estatística
descritiva utilizando gráficos e tabelas para a interpretação dos dados.
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram observado que 12,5% dos piscicultores tinham idade entre 19 e 37 anos, 37,5% com
idade de 38 a 56 anos e 50% com idade entre 57 e 75 anos (Tabela 1). Deve-se destacar que a faixa
de 19 anos foi encontrada com índice baixo pelo fato de apenas uma propriedade possuir um
produtor com essa idade correspondendo 12,5 %. Esse resultado confirma com o de Lima (2018),
que afirma que a mesorregião centro onde o município de Tefé está inserido, possui a segunda
maior concentração de piscicultores com idade acima de 46 anos (82,03%). A possível explicação
para o alto índice de piscicultores mais velhos trabalharem com atividade é fato de serem
considerados experientes.
Em relação ao gênero, todos os entrevistados foram do sexo masculino correspondendo um
total de 100%. Em Tabatinga, Nakauth et al. (2015) descrevem a piscicultura como uma atividade
masculina (67,86%). O motivo pelo qual é desenvolvida pelo sexo masculino é o fato de ser uma
atividade que exige bastante esforço físico, Araújo (2015).
Quando ao tempo de desenvolvimento da atividade 50% dos piscicultores exercem a atividade
entre 2 e 6 anos, 37,5% entre 7 e 11 anos e 12,5% dos piscicultores exercem a atividade a pelo
menos 12 a 16 anos (Tabela 1). Lima (2018), ao analisar o tempo de desenvolvimento dos
produtores na região central do Amazonas onde o município de Tefé está inserido, observou que
grande parte dos piscicultores podem ser considerados praticantes recentes da atividade onde a
maior parte dos entrevistados exerciam a atividade entre 1 e 5 anos. A pouca experiência na
atividade pode influenciar negativamente para o produtor quanto as incertezas e dificuldades com o
desenvolvimento da atividade (SÁ et al., 2008).
Quanto a possuírem outras rendas, 37,5% dos piscicultores consideram a atividade como
principal fonte produtiva e 62,5% não considera. Esses resultados, corroboram com o trabalho de
Araújo (2006), que ao analisar a região central do estado do Tocantins, observou que os
piscicultores não consideram a piscicultura como a principal atividade produtiva, onde a mesma não
é a única fonte de renda. Visto que em decorrência da menor escala de produção, a capacidade
produtiva é baixa, forçando o produtor a diversificar com outras culturas para distribuir os custos e
aumentar a renda.
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Tabela 1: Frequência relativa da Idade (A), tempo de atividade (B), principal fonte
de renda (C) e gênero dos entrevistados (D).
Idade
19-37
38-56
57-75

Frequência (%)
12,50%
37,50%
50%

A

Principal
fonte
Sim
Não

Frequência (%)

C

Tempo de
atividade (anos)
2 - 6
7 - 11
12 - 16

Gênero
Sim
Não

37,50%
62,50%

Frequência (%)

B

50%
37,50%
12,50%

Frequência (%)
37,50%
62,50%

D

O nível de escolaridade dos produtores variou, de ensino médio incompleto (25%), ensino
médio completo (12,5%), ensino técnico (12,5%), curso superior (25%) a ensino superior
incompleto com 25% (Figura 2). Esse resultado difere de Lima (2018), onde afirma, ao analisar a
região central do Amazonas onde Tefé está inserida, que 32,03% dos piscicultores possuem o
ensino médio completo, 5,47% ensino médio incompleto, 25,78% nível superior completo e 4,69%
possui ensino superior incompleto. A possível explicação do ensino ser elevado e a piscicultura
ainda ser considerada em desenvolvimento na região, é o fato de ser uma atividade que as pessoas
consideram como não sendo a principal atividade produtiva, sendo realizada para lazer e
subsistência o que gera pouco investimento e desenvolvimento lento.

25%

25%

25%

Frequência relativa (%)

25%
20%
15%

12,50%

12,50%

Ensino
superior
completo

Ensino
superior
incompleto

10%

5%
0%
Ensino
médio
incompleto

Ensino
médio
completo

Ensino
técnico
Escolaridade

Figura 2. Frequência relativa (%) da escolaridade dos piscicultores entrevistados no município de Tefé,
Amazonas.

4- CONCLUSÃO
A partir da análise dos dados pode-se perceber que os piscicultores do município de Tefé,
possuem idade elevada, pelo fato de serem considerados mais experientes, sendo a atividade
realizada pelo sexo masculino, por exigir bastante esforço físico. O nível de escolaridade dos
piscicultores foi de ensino médio incompleto (25%), ensino médio completo (12,5%), ensino
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técnico (12,5%), curso superior (25%) a ensino superior incompleto com 25%. O tempo de
desenvolvimento da atividade variou e os piscicultores com menor tempo de experiência. A
piscicultura na região é considerada uma atividade alternativa não sendo a principal fonte de renda,
visto que possui áreas pequenas para produção.
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REPRODUÇÃO INDUZIDA DE Colossoma macropomum COM mGnRH-a
Rosilane Gomes de Souza de Oliveira1*; Irani Silva de Morais2; Ronãn Alves de Freitas3;
Fernanda Loureiro de Almeida O'Sullivan4
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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi realizar um teste piloto com dois hormônios sintéticos
comerciais de GnRH (Hormônio liberador de gonadotropina) na indução reprodutiva de fêmeas de
tambaqui Colossoma macropomum. O experimento foi realizado no Centro de Tecnologia,
Treinamento e Produção em Aquicultura – CTTPA/Balbina (Presidente Figueiredo – AM), em
Abril de 2019. Foram selecionadas seis fêmeas (5,2 a 8,0 Kg) aptas à indução hormonal e
distribuídas aleatoriamente nos tratamentos: T1 – mGnRHa-Gonadorelina, 60 µg.kg-1, dose única;
T2 – mGnRHa-Buserelina, 0,7 µg.kg-1, dose única e T3 – Extrato hipofisário de carpa-EHC, 5,5
mg.kg-1, dividido em duas doses com intervalo de 10h (Controle, método convencional). O sêmen
dos animais aptos (4,3 a 7,0 Kg) foi obtido através da indução com 1,5 mg.kg-1 de EHC, dose única.
Aferimos o período de latência (Unidades Térmicas Acumuladas: UTA) após aplicação de cada
hormônio. Conferimos a massa de ovócitos de cada fêmea e verificamos o rendimento da desova
em relação à massa corporal. Também foram estimadas as taxas de fertilização e de eclosão larval.
Todas as fêmeas utilizadas desovaram, exceto, uma fêmea do T1. O período de latência foi em T1:
399,2 UTA (13h), T2: 314 a 371,2 UTA (10, 12h) e T3: 224 a 308 UTA (8, 11h) a 28,5±0,2°C. A
massa ovocitária foi de 496g (T1), 361±248g (T2) e 1011±717g (T3), correspondendo a um
rendimento da desova de 9,92% (T1), 13,05% (T2) e 12,6% (T3). As taxas de fertilização foram T1:
48,9±27%, T2: 75,2±5,5% e T3: 79,6±15% e as taxas de eclosão foram T1: 5,52±3,5%, T2:
73,8±6,8% e T3: 75,9±3,7%. O composto mais utilizado na indução reprodutiva de tambaqui é o
extrato hipofisário (geralmente de carpa), que apresenta alto custo e quantidades desconhecidas de
hormônios gonadotrópicos. Assim, é necessário aprimorar as técnicas de indução hormonal com
produtos padronizados e com rígido controle sanitário, como os análogos de GnRH. Uma fêmea do
T1 (mGnRHa-Gonadorelina) liberou os ovócitos, porém apresentou resultados inferiores, no
entanto, outras dosagens precisam ser testadas para avaliar o efeito desse hormônio na indução a
maturação final e ovulação da espécie. Os melhores resultados foram registrados em T2 (mGnRHaBuserelina) indicando este produto como promissor substituto do extrato hipofisário na indução
reprodutiva da espécie.

Palavras-chave: tambaqui, buserelina, gonadorelina, indução hormonal.
Apoio: UFAM; EMBRAPA; SEPROR; CAPES.
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MOVIMENTAÇÃO DE TUCUNARÉS Cichla spp. (PERCIFORMES: CICHLIDAE) E AS
IMPLICAÇÕES NA SUA CONSERVAÇÃO
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RESUMO: São raros os estudos que abordam movimentos de tucunarés em ambientes naturais. Por
conta disso, existe uma crença que eles não realizam longos deslocamentos. Para contribuir com
esta discussão um total de 2.042 indivíduos entre as espécies Cichla temensis e C. orinocensis
foram marcados externamente com o tipo “floytag” no médio rio Negro, ao longo de três ciclos
hidrológicos. Além disso, radiostransmissores foram anexados em sete C. temensis durante uma
estação seca. O efeito na variável resposta, deslocamento do tucunaré, foi testada pelas variáveis
preditoras: tamanho do peixe, tempo de recaptura/encontro, velocidade de movimento e o nível do
rio. O resultado das recapturas com o “floytag” foi de 3%, com forte variação nos seus
deslocamentos (0.03-65.25 km). Para os radiostransmissores os deslocamentos variaram entre 0.05
a ~8 km. As variáveis explicativas testadas mostraram efeitos significativos para o tempo,
velocidade de deslocamento e nível do rio. Com base nos resultados sugerimos que os tucunarés
apresentam comportamento estacionário, no entanto, podem realizar mudanças de áreas de uso,
“home range”, entre curtas fases de movimentação. Sugerimos que estas movimentações estão
associadas a variação do nível do rio e por conta disso recomendamos a delimitação de toda a área
de distribuição populacional como estratégias de conservação.
Palavras-chave: marcação & recaptura, radiotransmissores, médio rio Negro.
Apoio: FAPEAM & FUNDAÇÃO RIO NEGRO LODGE
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RESUMO: Ao todo 253 exemplares de três espécies de tucunarés Cichla temensis, C.
orinocensis e C. monoculus foram capturados entre julho de 2004 a fevereiro de 2006 na
região do médio Rio Negro. O estudo objetivou identificar e comparar o conteúdo estomacal
entre estas espécies e as fases do ciclo hidrológico. Par isso utilizou-se o Índice de
Importância Relativa (IIR). Posteriormente foi aplicado uma análise multivariada de
redundância parcial (RDA) para avaliar quanto da variação da composição das presas em
termos do volume e número de indivíduos poderiam ser explicadas pelos fatores espécies de
tucunarés, comprimento do predador e a variação da cota diária do rio. Para finalizar uma
análise direta de gradiente entre o comprimento do predador e a composição de suas presas foi
realizada. O resultado do estudo mostrou que o conteúdo estomacal dos tucunarés é composto
basicamente por peixes. Ao todo foram identificadas 11 famílias de peixes de variadas
espécies. Além disso, uma das presas encontradas foi classificada como réptil, a qual não foi
possível identificar a espécie, assim como vários outros peixes em adiantado estágio de
digestão. Nossa conclusão foi de que há diferença da composição alimentar entre as espécies
de predadores, ciclo hidrológico e seu comprimento.
Palavras-chaves: Cichla; Índice de Importância Relativa; Ecologia trófica.
ABSTRAT: A total of 253 specimens of three species of tucunrés Cichla temensis, C.
orinocensis and C. monoculus were captured from July 2004 to February 2006 in the middle
Rio Negro basin. The study aimed to identify and compare the stomach content between these
species and the phases of the hydrological cycle. For this, the Relative Importance Index (IIR)
was used. Subsequently, a multivariate partial redundancy analysis (RDA) was used to
evaluate how much variation in prey composition in terms of volume and number of
individuals could be explained by the tucunarés species, predator length and variation of river
level. To finalize a direct gradient analysis between predator length and prey composition was
performed. The result of the study showed that the stomach contents of tucunarés are basically
fish. In all, 11 families of various species were identified. Among the prey found, one was
classified as reptile, which could not be identified, as well several other fish in an advanced
stage of digestion. Our conclusion was that there is a difference in feeding composition
among the species of peacock bass, hydrologic cycle and predator length.
Key words: Cichla; Relative Importance Index; Trophic ecology.
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1- INTRODUÇÃO
Estudos sobre o conteúdo estomacal de peixes em ambientes naturais possibilita observar
aspectos básicos da sua biologia, e as relações entre as espécies (SILVA et al., 2012). As dietas de
peixes podem variar espacial e sazonalmente entre os hábitats, considerando as diferentes condições
abióticas e de ofertas alimentares (JUNK et al. 1989; ABELHA et al., 2001). Trabalhos que
abordam aspectos da ecologia trófica dos tucunarés tem sido realizados principalmente em
reservatórios (ARAÚJO-LIMA et al., 1995; SANTOS et al., 1994; SANTOS, 1996; SANTOS et
al., 2001; SANTOS et al., 2004; GOMIERO & BRAGA, 2003; MARQUES e RESENDE, 2005;
STEFANI, 2006). Em ambiente natural as pesquisas são mais escassas (CAMPOS, 2013; RABELO
e ARAÚJO-LIMA, 2002; JEPSEN et al., 1997). De acordo com alguns autores, os tucunarés tem
hábito alimentar principalmente piscívoro, mas há registros de crustáceos e insetos nos espécimes
de menor porte (ARCIFA e MESCHIATTI, 1993; ALMEIDA et al., 1997).
Para Winemiller (1989) os maiores desafios do estudo da ecologia trófica dos peixes são as
associações com os recursos disponíveis em ambientes que sofrem forte variação no seu ciclo
hidrológico. Espínola (2005) confirmou plasticidade ecológica em Cichla monoculus em resposta a
variações do ciclo hidrológico. Em suas pesquisas este último autor cita que o C. monoculus pode
ser capaz de ocupar com maior sucesso e tornar-se invasor em lagos e reservatórios quando
comparada à ambientes com variações sazonais como a planície de inundação do alto rio Paraná.
Todavia, a introdução de tucunarés em ecossistemas naturais pode levar a consequências difíceis de
serem controladas (ESPÍNOLA et al., 2014), sendo que a competição por recursos alimentares
talvez seja o principal meio pelo qual uma espécie introduzida possa afetar as espécies nativas, e
consequentemente pode ocasionar a sua extinção (STEFANI, 2006). Portanto, o presente trabalho
visa identificar as presas e os fatores que influenciam a variabilidade das presas nos tucunarés na
região do médio rio Negro. O resultado do estudo tem potencial para oferecer subsídios para a
discussão de planos de manejos, assim como o impacto que este grupo de peixe pode causar em
ambientes onde são introduzidos.
2- MATERIAL E MÉTODOS
Os tucunarés foram capturados no médio rio Negro pela frota pesqueira local entre janeiro
de 2004 a dezembro de 2006 (Fig. 1).

Figura 1. Área de estudo na bacia do médio rio Negro. O cinza escuro representa a planície de inundação. O
cinza claro a floresta seca e o branco as águas abertas como os rios, lagoa e campos inundados.
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2.1- Coleta e processamento da amostra
Os peixes foram identificados de acordo com a descrição feita por Kullander e Ferreira
(2006), medidos no seu comprimento padrão (cm) e pesados (g) com auxílio de uma balança digital
portátil com precisão de 1 g. Cada exemplar foi eviscerado, retirado o seu estômago, etiquetado
com uma identificação numérica e fixado em formol a 10%. Em Manaus, no laboratório da
Universidade Nilton Lins, os estômagos foram lavados em água corrente e conservados em álcool a
70%. Para a análise do conteúdo, os estômagos foram abertos com um corte longitudinal para a
retirada do seu material biológico e os itens alimentares presentes foram triados, contados,
calculados quanto ao seu volume e fotografados em conjunto com uma escala de 1 cm de
referência. O volume foi mensurado com o auxílio de uma proveta graduada em mililitros (ml).
Para isso, utilizou-se a seguinte equação:
VP = VF – VI
Onde:
VP = Volume da presa;
VF = Volume final do líquido após o deslocamento;
VI = Volume inicial do líquido.
As presas presentes nos estômagos dos tucunarés foram identificadas por meio de catálogos
de identificação de peixes e por ictiólogos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA).
2.2- Determinação do ciclo hidrológico
Os dados do nível do rio Negro foram obtidos pela Agencia Nacional de Águas (ANA,
2017), disponível em http://www.snirh.gov.br/hidroweb/. Os dados fluviométricos foram adquiridos
da estação hidrológica do município de Barcelos, operado pela Companhia Brasileira de Recursos
Minerais (CPRM). As estações do ciclo hidrológico: seca, enchente, cheia e vazante foram
classificadas conforme o estudo de Campos (2013).
2.3- Análise estatística
Os indivíduos com estômagos vazios foram excluídos das análises para não interferir nos
resultados. Para avaliar a variação do conteúdo estomacal entre as espécies de tucunarés e entre as
estações do ciclo hidrológico utilizou-se a metodologia proposta por Pinkas (1971) para calcular o
IIR (Índice de Importância Relativa):
IIR = ( N + V ) * F
Onde:
N = Percentual Numérico da Presa
V = Percentual Volumétrico da Presa
F = Percentual de Frequência de Ocorrência
O valor final calculado foi transformado em porcentagem (%IIR) para melhor interpretação
dos dados, de acordo com o que é indicado por Cortés (1997) e foram apresentados em grupos de
presas que obtiveram valores >1% por meio de gráficos de bolhas (SYSTAT, 2014). Estas análises
visaram observar a variação entre as espécies de tucunarés e as estações do ciclo hidrológico. Além
disso, foi aplicada uma análise multivariada de redundância parcial (RDA) para avaliar quanto da
variação da composição das presas em termos do volume e número de indivíduos foram explicadas
pelos fatores espécie, comprimento do tucunaré e a cota do rio, a um nível de significância de
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P<0,05. A fim de avaliar o efeito direto do comprimento do tucunaré na variação da composição
das presas, utilizou-se uma análise de gradiente. Para isso, foi gerado o volume relativo da presa por
amostra. O valor final foi plotado contra o comprimento dos predadores, que incluiu todas as três
espécies de tucunarés juntas. As análises foram produzidas por meio do programa estatístico R (R
CORE TEAM, 2016).
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os tucunaré estudados tiveram comprimento padrão entre 19 e 76 cm. Ao todo foram
analisados 253 estômagos, sendo 131 de C. temensis, 90 de C. orinocensis, e 30 de C. monoculus.
Do total, somente 34 estômagos (14%) possuíram conteúdo estomacal identificáveis. Destes
identificáveis, foi possível classificar 76,6% dos casos, e os itens que não foram possíveis foram
consideradas como peixes digeridos (PD). As três espécies de tucunarés apresentaram hábitos
alimentares piscívoros. As principais famílias identificadas foram Anostomidae, Auchenipteridae,
Characidae, Cichlidae, Ctenoluciidae, Cynodontidae, Engraulidae, Hemiodontidae, Sciaenidae e
Sternopygidae. No entanto, em dois conteúdos do C. orinocensis foram observados exemplares da
classe Reptilia. A comparação das presas por meio da %IIR entre as espécies de tucunarés
evidenciou claramente uma diferença entre elas (Fig. 2). Para o C. temensis, a %IIR evidenciou o
PD como mais importante (34,2%), seguido da família Engraulidae (33,5%). Já para o C.
orinocensis, os itens alimentares que obtiveram maiores valores foi o PD (63,2%), seguido do
Characidae (21,7%). E, para o C. monoculus, foram o PD (45,6%) e o Characidae (40,3%).
Descartando os PD, a família Characidae foi a única em comum na dieta das três espécies dos
tucunarés estudadas, embora não apareça na Figura 2 para o C. temensis por apresentar valor <1%.
Segundo Jepsen et al. (1997), Winemiller et al. (1997) e Winemiller (2001) as espécies de tucunarés
têm afinidades de habitats bastante distintas. O C. orinocensis apresenta distribuição em águas
claras e negras, frequentando áreas mais próximas das margens dos ecossistemas aquáticos, e ocorre
com mais frequência em pequenos afluentes, sugerindo a explicação sobre a ocorrência de
indivíduos da classe Reptilia no seu conteúdo estomacal. Já o C. temensis ocupa regiões mais
profundas e ocorre com maior frequência no canal principal, incluindo áreas com velocidade de
água moderada a rápida. O C. monoculus ocorre com maior abundância em canais remanescentes
(MUÑOZ et al., 2006). Essas preferências entre os diferentes habitats entre as espécies de tucunarés
corroboram com os resultados encontrados entre as espécies estudadas.
Uma outra questão observada foi a ocorrência de estômagos vazios, chegando a 86% das
amostras. Essa alta ocorrência é considerada frequente para peixes piscívoros. Winemiller et al.
(1997) encontrou 71,6% de estômagos vazios quando analisou três espécies de tucunarés no sul da
Venezuela. Goulding (1980) e FUEM (1985) encontraram, em peixes piscívoros, 62,5% e 72,4%,
respectivamente, no rio Madeira e no reservatório de Itaipu. Tais resultados podem ser justificados
por conta da dieta ser basicamente piscívora, e os peixes possuírem elevado coeficiente nutricional,
diminuindo desta forma a necessidade de consumo contínuo de alimento (NIKOLSKY, 1963). Por
outro lado, Zaret (1980) sustenta que a fase reprodutiva pode interferir no ritmo alimentar, fato
observado para os tucunarés por Jepsen et al. 1999, durante o período de reprodução que coincide
com a estação de águas baixas. O que também foi observado nos resultados do presente trabalho,
onde a quase totalidade dos estômagos vazios ocorreram na estação de seca no médio rio Negro.
.
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Figura 2. Gráfico de bolhas representando a %IIR da dieta de Cichla temensis, Cichla orinocensis e Cichla monoculus
no médio rio Negro no período de jan/2004 a dez/2006.

As amostras dos estômagos dos tucunarés coletadas, incluindo os vazios, totalizaram 28
indivíduos na estação de enchente, 40 na cheia, 88 na vazante e 97 na seca. Todavia, quando
excluído os vazios não obtivemos amostras de C. temensis nos meses de enchente e cheia, além da
ausência nas análises do C. monoculus na cheia. Fato que comprometeu em partes as análises por
estação do ciclo hidrológico. Além disso, é importante salientar que embora tenha sido na vazante e
seca a ocorrência das maiores amostras de estômagos para o estudo entre as três espécies de
tucunarés, foi nestes dois períodos que ocorreram as maiores porcentagens de estômagos vazios,
citado anteriormente, representando 70,9% do total. Dito isso, a comparação dos valores das presas
por meio da %IIR entre as estações do ciclo hidrológico mostrou que foram nos períodos de vazante
e seca as maiores variedades das famílias/grupos (Fig. 3). Os itens mais importantes na seca foram o
PD (38,5%), seguido por Scianidae (29,1%). Para a estação de enchente foram o PD (77,9%) e
Characidae (22,1%). Na cheia foram a classe Reptilia (52,2%) e Characidae (24,7%). Enquanto que
na vazante foram os PD (62,7%) e Characidae (20,8%).
Segundo Súarez et al. (2001), a maioria dos estômagos de tucunarés com alimento são
observados durante o período de cheia na região do Pantanal, e durante a estação de seca o oposto.
Este tipo de resultado é compartilhado também por Yamamoto (2004), quando estudou a sardinha
em um lago da Amazônia Central. No presente estudo nossos resultados mostraram um efeito
contrário, ou seja, foi durante os períodos de vazante e seca a ocorrência de maior heterogeneidade
de presas para estes predadores, embora tenha sido também o período de maior número de
estômagos vazios, como já salientado anteriormente. A maior riqueza de presas neste período pode
ser explicado por conta que é nesta estação do ciclo hidrológico que há a retração da planície de
inundação e consequentemente uma maior concentração de organismos, possibilitando com isso
maior disponibilidade e variabilidade para os piscívoros. Essa maior heterogeneidade durante o
período de vazante e seca de presas para os tucunarés também foi observado por Rabelo e AraújoLima (2002) nas áreas de várzeas da Amazônia Central.
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Figura 3. Gráfico de bolhas representando a %IIR da dieta de Cichla temensis, Cichla orinocensis e Cichla monoculus
por ciclo hidrológico no médio rio Negro.

A análise de redundância parcial para o número de presas mostrou que as variáveis
comprimento (P=0,041) e espécie de tucunaré (P=0,007) tiveram efeito significativo na variação da
composição. Essas variáveis, incluindo a cota do rio, explicaram 58% da variação total. Entre elas,
o comprimento foi a mais importante, explicando 44%. Já a RDA para o volume das presas mostrou
que apenas a variável comprimento foi significativa (P=0,02), explicando 14% da variação da
composição das suas presas. E corroborando com os resultados da RDA a análise direta de
gradiente realizada pelo comprimento dos tucunarés mostrou variação na composição relativa das
presas. Os tucunarés de maior porte apresentaram preferências pelas famílias Cynodontidae,
Cichlidae, Sciaenidae e Auchenipteridae, diferentemente dos tucunarés menores que apresentaram
maior variedade de famílias em sua dieta (Fig. 4). Este efeito na mudança da composição alimentar
dos tucunarés conforme o aumento de seu tamanho pode ser justificado pelo alteração no hábito
alimentar que algumas espécies sofrem ao longo das fases de desenvolvimento ontogenético, por
preferência alimentar, ou por aumentar o tamanho do aparelho digestivo com o consecutivo
crescimento do indivíduo, influenciando o tamanho das presas consumidas, o que foi observado por
Hugueny e Pouilly (1999). Nesta mesma linha Rabelo e Araújo-Lima (2002) também observou essa
variação na dieta de acordo com o tamanho do indivíduo.
Diversos autores concluem que, de acordo com a faixa etária, os tucunarés sofrem alterações
na sua preferência alimentar, onde peixes e camarões são mais comuns na fase adulta, e insetos
aquáticos quando jovens (ARCIFA e MESCHIATTI, 1993; JEPSEN et al., 1997; SÚAREZ et al.,
2001; RABELO e ARAÚJO-LIMA, 2002). Rabelo e Araújo-Lima (2002), estudando o C.
monoculus na Amazônia Central, observou que o camarão foi o principal item alimentar ingerido,
todavia não foi encontrado em indivíduo maior que 35 cm. A preferência por peixes evidenciado
neste estudo pode estar relacionada ao tamanho dos tucunarés amostrados. Normalmente a pesca
comercial atua sobre os indivíduos adultos, e talvez por conta disso não observamos a ocorrência de
insetos e camarões nos estômagos analisados.
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Figura 4. Distribuição do volume relativo das presas ao longo do gradiente comprimento do tucunaré. A análise foi
realizada com as espécies em conjunto.

4- CONCLUSÃO
Os tucunarés do médio rio Negro são piscívoros oportunistas e demostraram variações na
composição alimentar entre as três espécies estudadas. Fatores como comprimento dos predadores e
a variação do nível do rio foram considerados importantes para explicar a variação na composição
das presas. Tais resultado deveriam ser utilizados como subsídios nas discussões de avaliações antes
de introduzirem peixes altamente piscívoros em ambiente naturais.
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MODELO MATEMÁTICO REVELA PADRÕES NO COMPORTAMENTO DA PESCA
COM REDE DE EMALHE EM CANOAS DO TIPO MAR ABERTO, SERGIPE, BRASIL.
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RESUMO: A aplicação do modelo de Hidden Semi-Markov Models (HSMM) na interpretação dos
estados/padrões comportamentais de movimento de embarcações pesqueiras é recente. Assim, o
presente trabalho teve como objetivo usar o HSMM para revelar padrões das canoas de mar aberto
que atuam com rede de emalhe na costa do estado do Sergipe. O estudo utilizou 77 rotas válidas
para estabelecer os comportamentos das embarcações. Para isso, foram utilizados dados de
deslocamentos coletados por GPS manuais repassados aos pescadores. Para aplicação do modelo,
testaram-se previamente alguns conjuntos de variáveis combinadas para definir qual melhor ajuste
para a precisão da inferência estatística do modelo. O resultado indicou uma acurácia de 98,71% de
ajuste do modelo, e revelou dois estados comportamentais, o cruzeiro e a pesca. Além disso, as
inferências sugerem a existência de cinco formas de pesca para as canoas de mar aberto que
utilizam a rede de emalhe na costa de Sergipe.
Palavras-chave: Hidden Semi-Markov Models, rede de emalhe, modelos comportamentais.
ABSTRAT: The application of the Hidden Semi-Markov Models (HSMM) model to interpret
behavioral states/patterns of movement of fishing vessels is recent. Thus, the present work aimed to
use HSMM to reveal patterns of gillnet open sea canoes off the coast of Sergipe. The study used 77
valid routes to establish vessel behaviors. For this, we used displacement data collected by manual
GPS passed on to fishermen. For application of the model, some sets of combined variables were
previously tested to define which best fit for the accuracy of the statistical inference of the model.
The result indicated an accuracy of 98.71% of model fit, and revealed two behavioral states,
cruising and fishing. In addition, the inferences suggest the existence of five forms of fishing for
open sea canoes using the gillnet off the coast of Sergipe.
Key words: Hidden Semi-Markov Models, gillnet, behavioral models.
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1- INTRODUÇÃO

Sistemas de monitoramento de embarcações pesqueiras utilizando o seu posicionamento
geográfico pode ser utilizado como importante ferramenta para organizar espacialmente as
pescarias, assim como o ordenamento da atividade (LAMBERT et al., 2012). Além disso, o registro
das rotas fornecidas por equipamentos de GPS, “Global Positioning System”, tem potencial para
revelar padrões comportamentais de movimentações entre as pescarias. Na costa do Peru Bertrand et
al. (2008) e Joo et al. (2011), desenvolveram os primeiros estudos para testar modelos matemáticos para
definir padrões de movimentações na pesca de rede de cerco para anchova. Todavia, em um estudo
posterior se chegou à conclusão que o Hidden Semi-Markov Model (HSMM) foi o que melhor se
ajustou para este tipo de proposta (JOO et al. 2013). A premissa para aplicação do HSMM na pesca

pode ser vista como a caracterização do comportamento dos deslocamentos por meio de inferências
dos segmentos registrados pelas observações do equipamento de posicionamento geográfico. No
caso da pesca, a probabilidade de mudança do estado comportamental está vinculada aos diferentes
movimentos de forrageamento, cujo resultado ocorre por conta das interações entre os
comportamentos das presas e o padrão estrutural dos ambientes (JOHNSON, et al., 1992;
NATHAN, 2008). Desta forma, o resultado destas interações podem revelar diferentes tipos de
padrões comportamentais, como por exemplo, os estados de cruzeiro, de procura e de captura (JOO
et al., 2013).
Na costa do estado do Sergipe, região situada no litoral do nordeste brasileiro, Thomé-Souza
et al. (2012), denominaram de canoa de mar aberto um tipo de embarcação pesqueira de pequeno
porte, com atuação restrita as áreas rasas da plataforma continental. Tal embarcação pesqueira é
constituída por madeira, cujo modelo é bem regionalizado, o que diferencia de outras regiões
litorâneas da costa brasileira. No ano de 2013 este tipo de embarcação proporcionou uma produção
pesqueira de 298,52 toneladas, o que correspondeu a 7,3% da produção total estuarino-marinho para
o estado do Sergipe (THOMÉ-SOUZA et al., 2014). Aliado a isso, estes mesmos autores
divulgaram dados geoespacializados das suas zonas de pesca, entretanto, até o presente momento
não há estudos que visaram compreender o comportamento deste tipo de embarcação durante as
suas ações de navegação, como a velocidades de deslocamento e o tempo de cada operação
pesqueira. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo descrever o estado/padrão
comportamental da canoa de mar aberto utilizando o Hidden Semi-Markov Model. Para isso, será
feito inferências dos estados comportamentais nas rotas para determinar os seus diversos padrões de
deslocamento.
2- MATERIAL E MÉTODOS
A área de estudo coincide com a plataforma continental da costa do estado do Sergipe (Fig.
1A). Nesta região, a plataforma é rasa e estreita, variando entre 12 e 35 km de largura, apresentando
um declive suave (GUIMARÃES, 2010). Esta linha de costa possui 168 km de comprimento
(DOMINGUEZ e BITTENCOURT, 1996). O tipo de embarcação pesqueira alvo deste estudo é
movida à vela com o auxílio de um motor a propulsão do tipo rabeta (THOMÉ-SOUZA et al.,
2012). A potência do motor é considerada baixa, variando entre 8 a 13 HP (cavalos de potência).
Este tipo de embarcação não possui convés e o seu fundo é achatado (Fig. 1B). O comprimento
pode variar entre 6 a 8 metros de popa a proa, com médias de 7 m de comprimento, 1,36 m de boca,
1,19 m de roda de proa e 0,57 m de pontal (DEDA, 2011). Os principais apetrechos de pesca
utilizados são a rede de emalhe, a linha de mão e a grosseira. A área de atuação das embarcações
tem entre de 5 a 20 m de profundidade. O tempo de duração das pescarias geralmente não ultrapassa
às 12 horas diurnas.
O trabalho utilizou dados gerados entre setembro de 2013 a agosto de 2014. Estes dados
foram obtidos por GPS do tipo eTrex (Garmin®). Contribuíram com a coleta dos dados 12
embarcações ao longo da área de estudo. Os equipamentos foram cedidos aos pescadores e
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programados para registrar a posição geográfica e outras variáveis a cada 5-10 minutos. Para este
estudo foram utilizados os dados das embarcações que utilizaram apenas o apetrecho de pesca do
tipo rede de emalhe. As variáveis coletadas foram a latitude e longitude em décimo grau, a data, a
hora, o comprimento do deslocamento medido entre duas observações (m), o tempo de duração
entre duas observações, a velocidade (km/h) e o rumo da embarcação (ø).
A

B

Figura 1. Região costeira de Sergipe (A), as linhas tracejadas representam as rotas das canoas de mar aberto (B).

Antes da análise dos dados no modelo HSMM cada rota coletada foi previamente
espacializada em uma base cartográfica no sistema de informação geográfica (SIG), com o auxílio
do software QGIS (QGIS DEVELOPMENT TEAM, 2016). Esta fase preliminar teve como
objetivo descartar rotas que não seguiram determinados critérios para serem utilizadas no modelo.
Os critérios utilizados para o descarte foram: 1- rotas que não tiveram o registro inicial e final no
porto/praia; 2- rotas que apresentaram dados confusos, exemplo de registros que aparentemente
mostravam a rede embolada no mar; 3-rotas que não apresentaram o lançamento ou recolhimento da
rede. Além disso, as rotas que atenderam aos critérios para as análises tiveram os seus trechos
iniciais e finais retirados. Tal procedimento excluiu os registros das embarcações quando elas ainda
se encontravam paradas, assim como os procedimentos de transpor a zona de arrebentação ao longo
das praias, o que alterava as condições de navegabilidade da embarcação. Para esta etapa preliminar
as variáveis velocidades, comprimento do deslocamento e a hora auxiliaram na avaliação das rotas.
Para a identificação dos padrões/estados comportamentais das embarcações pesqueiras por meio do
HSMM, utilizou-se como premissa, a codificação das variáveis coletadas pelos GPS citadas
anteriormente. A Figura 2 mostra como foi gerado os parâmetros utilizados no modelo. A unidade
básica que determinou o padrão/estado comportamental foi a observação (Xn) do GPS. O estado
comportamental foi quantificado pelo número de observações definida aqui como duração e a
mudança de um estado para outro foi determinada como transição, o que foi interpretado e
discriminado no HSMM como um padrão/estado comportamental distinto no movimento de
forrageamento da embarcação pesqueira (JOO et al., 2013).
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Figura 2. Esquema de como o modelo HSMM identificou os padrões (adaptado de JOO et al., 2013): C- cruzeiro e Ppesca.

O processamento dos estados de pesca pelo modelo foi determinado pela formula das
distribuições de duração seguindo a metodologia de Joo et al. (2013). Para definir quais as variáveis
de dados registrados pelo GPS que melhor se ajustaram foram testadas as seguintes variáveis, entre
as seis diferentes combinações no HSMM (Tabela 1).
Tabela 1. As combinações das variáveis utilizadas em cada um dos conjuntos testados.

CONJUNTO

VARIÁVEIS

1

"abs.angle","rel.angle","dif.vel","hora","vel.cal"

2
3
4
5

"rel.angle","Dif.Vel","hora.transf","vel.cal"
"rel.angle","hora.transf","distance","vel.cal","velocidade_km_h"
"rel.angle","hora.transf","distance","vel.cal"
"rel.angle","vel.cal","velocidade_km_h"

6

"rel.angle","hora.transf","distance"

abs.angle = rumo observado (ɵ).
rel.angle = a diferença entre o rumo observado do seguimento atual menos o anterior (ɵ)
Dif.vel= resultado da velocidade entre a observação atual menos o anterior (Km/h).
Hora.transf = hora transformada seguindo o seguinte critério (cos(data$hora.dec*pi/12))
vel.cal = velocidade calculada da embarcação em (Km/h).
distance = diferença do comprimento (m) do trecho atual menos o anterior.
velocidade (km/h) = velocidade real da embarcação obtida pelo GPS em (km/h).

Para determinar qual conjunto de variáveis com a maior precisão de inferência estatística para
o modelo, os seis conjuntos foram testados por meio da acurácia seguindo a seguinte formula:

Para este trabalho a acurácia pode ser definida como a porcentagem de observações inferidas no
estado comportamental correspondentes às observações reais registradas nos aparelhos GPS. Ou
seja, o inferido é a inferência do padrão comportamental gerada pelo modelo, e o verdadeiro é o
padrão comportamental real observado no GPS, e #estados é o número dos estados
comportamentais definido no modelo. Todas as análises do modelo foram realizadas no software R
(R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2014). Para aplicar o modelo, primeiramente, os dados das
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variáveis hora e rumo obtidos pelo GPS foram transformadas e corrigidas quanto a sua declinação
magnética, respectivamente. Para isso, foi utilizado o pacote vmstools (HINTZEN et al., 2011).
Para a mudança das coordenadas geográficas de décimos grau para Unidade Métrica (UTM) e
alteração do Datum SAD69 em WGS84 foi utilizado o pacote Proj4 (URBANK, 2012). Para a
projeção dos mapas das rotas sem a inferência dos padrões comportamentais, utilizaram-se os
pacotes Mapproj (MCLLROY et al., 2015), adehabitatLT (CALENGE, 2015) e Maps (BECKER et
al., 2015). Posteriormente, com auxílio do pacote FactoMineR (HUSSON et al., 2016) foi realizado
os cálculos entre as densidades comparativas entre os estados comportamentais para cada variável
definida no estudo. Em seguida, com o auxilio do pacote Cluster (MAECHLER et al., 2016), foi
realizada uma análise de cluster que agrupou o arranjo parcial da inferência dos estados de pesca
nas respectivas rotas. Esta análise se fez necessária pelo fato de não existir dados de observadores
de bordo, os mesmos indicariam o local onde foi realizada a atividade de pesca. Na sequência foi
aplicado o HSMM utilizando o método de validação cruzada entre o que foi observado e a
inferência do padrão comportamental estabelecido parcialmente pelo cluster, e posteriormente foi
aplicada a distribuição das probabilidades de duração e a aplicação da função de sobrevivência da
duração de um estado.
Desta forma foi possível inferir uma sequência dos padrões
comportamentais (𝑠0𝑇) mais próximo do real com o auxilio do algoritmo de Viterbi dos padrões
comportamentais forward-backward (GUÉDON, 2007). O resultado final das análises do HSMM
foram projetados por meio de mapas com as suas rotas e as respectivas inferências dos
estados/padrões comportamentais observados na Figura 3.

A

B

C

D

E

Figura 3. Comparação relativa das distribuições das variáveis entre os estados comportamentais gerados pelo modelo
HSMM: 1 – cruzeiro e 2 – pesca. As variáveis testadas foram hora.transf (A), distance (B), vel.cal (C), rel.angle (D),
velocidade (E).
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
No total foram obtidas 177 rotas, todavia, após avaliação dos critérios para serem utilizados
no modelo, este número foi reduzido para 77. A análise entre os conjuntos das variáveis testadas
revelou o número 3 como o de melhor acurácia 98,71%. Todavia os demais conjuntos apresentaram
valores acima de 90%. O resultado das variáveis utilizadas no modelo indicou haver dois grupos de
densidades relativas entre as distribuições comportamentais. As quais foram definidas neste estudo
de estado de cruzeiro e de pesca. O resultado das densidades comparativas testadas entre os estados
comportamental são apresentadas na Figura 3. Portanto, de modo geral, com exceção das variáveis
hora.tranf (Figura 3A) e rel.angle (Figura 3D), todos os outros apresentaram distintas distribuições
relativas entre os dois estados/padrões comportamentais.
Os mapas das rotas projetadas com a inferência dos estados comportamentais da atividade
da canoa de mar aberto com as respectivas durações dos seus segmentos sugerem cinco tipos de
padrões de pescarias. O primeiro mostrou a atividade da canoa de mar aberto saindo para o
lançamento da rede de emalhe e retorna em seguida ao porto de origem (Figura 4).

Figura 4. Lançamento da rede de emalhe e retorno da embarcação ao porto de origem. Os círculos aberto em preto
indica o estado de cruzeiro e em vermelho o de pesca. O asterisco indica a saída da embarcação, e a cruz a chegada ao
ponto de origem.

Um segundo padrão de deslocamento indicou que a canoa de mar aberto se desloca até a
rede de emalhe e a recolhe, voltando em seguida ao porto (Figura 5). Note que para o recolhimento
da rede a operação e mais lenta e demorada, indicada pelo comprimento e o menor espaçamento
entre as observações inferidas pelo modelo, quando comparada com a figura anterior.

Figura 5. Recolhimento da rede de emalhe e retorno ao porto de origem. Os círculos aberto em preto indica o estado de
cruzeiro e em vermelho o de pesca. O asterisco indica a saída da embarcação, e a cruz a chegada ao ponto de origem.
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O terceiro padrão de deslocamento da canoa de mar aberto apresentou ambas as atividades
relatadas anteriormente, o recolhimento e o lançamento da rede de emalhe. A embarcação realizou
a primeira etapa e em seguida a segunda em localizações diferentes, voltando em seguida ao
porto/praia de origem (Figura 6).

Figura 6. Recolhimento e posterior lançamento da rede de emalhe em locais diferentes e retorno ao porto de origem.
Os círculos aberto em preto indica o estado de cruzeiro e em vermelho o de pesca. O asterisco indica a saída da
embarcação, e a cruz a chegada da embarcação ao ponto de origem.

O quarto padrão de deslocamento para as canoas de mar aberto a embarcação recolhe e lança
a rede no mesmo local e retorna ao porto de origem (Figura 7A). E por fim o quinto padrão ocorre
com o lançamento e a rede é amarrada na embarcação ficando ambas à deriva. Após algumas horas
a rede é recolhida e a embarcação retorna ao porto de origem (Figura 7B).

Figura 7. Recolhimento e lançamento da rede de emalhe no mesmo local (A); a embarcação lança e acompanha a rede
à deriva e faz o recolhimento posteriormente e volta ao porto de origem (B). Os círculos aberto em preto indica o
estado de cruzeiro e em vermelho o de pesca. O asterisco indica a saída da embarcação, e a cruz a chegada da
embarcação ao ponto de origem.

Das 12 embarcações selecionadas, apenas uma exerceu todos os cinco padrões de atividades
citadas anteriormente, quatro outras exerceram quatro tipos distintos, e as outras sete embarcações
exerceram um ou dois padrões de atividades. Os resultados apresentados dos estados/padrões
comportamentais de embarcações do tipo canoa são inéditos na literatura científica, até o presente
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momento somente embarcações pesqueiras maiores que 15 m de comprimento foram estudadas
utilizando modelos comportamentais.
Das 177 rotas coletadas, somente 77 foram viáveis para aplicação do modelo. A exclusão
da maioria das rotas ocorreu devido ao fato dos equipamentos terem sido ligados quando as
embarcações já se encontravam em curso de deslocamento, ou antes delas voltarem aos seus
portos/praias de origem, o que dificultou a identificação das localidades originais. Outras rotas
apresentaram traçados confusos, ou seja, os registros das observações coletados pelo GPS não eram
bem definidos, o que sugeriu que a rede estava “embolada” no mar. A exclusão de rotas para este
tipo de análise foi realizada por Joo et al. (2013) em dados de rastreamento de rotas
supervisionados com auxílio de observadores de bordos. A definição de critérios de exclusão pode
interferir na acurácia do modelo. Para este estudo foi encontrado uma acurácia de 98,71%, o que
pode ser considerada excelente, quando comparada ao trabalho de Joo et al. (2013) que já era
considerada alta, encontrando 80,3% na pesca com rede de cerco na costa peruana, utilizando o
mesmo modelo matemático comportamental. Segundo Joo et al. (2013), para o HSMM, quanto
menor o intervalo de observação entre os intervalos do registro do GPS maior será a acurácia. No
presente trabalho foram estabelecidos dois estados/padrões comportamentais sendo a pesca em si, e
o deslocamento da embarcação em cruzeiro. A moda da velocidade da canoa de mar aberto girou
no entorno de 1 km/h para o estado de pesca e o estado de cruzeiro no entorno de 10 km/h.
4- CONCLUSÃO
A aplicação do modelo HSMM apresentou alto valor de acurácia alcançando 98,71% para
às canoas de mar aberto. Além disso, o estudo revelou que o estado de pesca possui subdivisões
para a canoa de mar aberto. Os resultados deste estudo podem subsidiar importantes medidas de
ordenamento da atividade pesqueira, incluindo a segurança marítima dessas embarcações que
operam em áreas de transito de embarcações maiores de pesca, incluindo também as embarcações
que apoiam a indústria de petróleo na costa do estado do Sergipe.
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DOSE INSEMINANTE PARA A FERTILIZAÇÃO ARTIFICIAL DE OVÓCITOS DE
MATRINXÃ Brycon amazonicus (SPIX & AGASSIZ, 1829)
Rosilane Gomes de Souza de Oliveira1*; Eduardo Antônio Sanches2; Marle Angélica
Villacorta Correa3
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Campus de Registro; 1,3Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Departamento de Ciências Pesqueiras.

RESUMO: O objetivo deste estudo foi determinar a dose mínima inseminante para a fertilização
artificial de ovócitos de Brycon amazonicus. O experimento foi realizado na Fazenda Experimental
da Universidade Federal do Amazonas (Rodovia BR-174, Km 38, Manaus-AM). Utilizamos fêmeas
(massa corporal: 1,66±0,16 kg) e machos (massa coporal: 1,31±0,69kg), com quatro anos de idade.
Os animais foram induzidos à desova com 5,5 mg.kg-1 de extrato de hipófise de carpa dividido em
três doses (fêmeas) e 2,0 mg.kg-1, dose única (machos). Avaliamos os gametas qualiquantitativamente (nº de ovócitos.g-1, massa ovocitária, fecundidade absoluta, índice de desova,
volume seminal, motilidade espermática, concentração e morfologia espermática). Testamos as
seguintes doses de espermatozoides.ovócitos-1 mL-1: 10.000, 20.000, 40.000, 60.000 e 80.000 em
triplicatas (incubadoras). Calculamos as taxas de fertilização e estimamos a equação de regressão
que se ajustasse aos dados da variação nas taxas de fertilização em função da quantidade de
espermatozoides por ovócito, aplicando o modelo de regressão segmentada “Linear Response
Plateau”. As fêmeas liberaram 102,5±20,6g de ovócitos, com fecundidade absoluta de
162975±3535 oócitos kg-1 e índice de desova de 6,18%. Os machos apresentaram 16,5±7,0 mL de
volume seminal, com 94,16±2,5% de espermatozoides móveis e 33,66±2,9s de motilidade pósativação, com 56,8±4,5% espermatozoides normais. Segundo a equação Ŷ= 14,3415+0,0007836X,
a taxa de fertilização aumentou até atingir um plateau em 63,34% na proporção de 62.524
espermatozoides.ovocito -1.mL-1, sendo esta a dose inseminante mínima recomendada na fertilização
artificial da espécie. O conhecimento da dose mínima de espermatozoides na fertilização de
ovócitos de peixes serve de base para estudos sobre a biologia reprodutiva, fertilização artificial,
manipulação de gametas e o aproveitamento máximo dos reprodutores de espécies como o
matrinxã, que tem sua produção em larga escala limitada pela sazonalidade reprodutiva e intenso
canibalismo na fase larval.

Palavras-chave: reprodução artificial, espermatozoides, regressão segmentada.
Apoio: UFAM; SEPROR; FINEP; FAPEAM.
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO AOS AQUICULTORES DE PERNAMBUCO.
Reginaldo Florêncio da Silva Júnior1*; José Jasiel de Albuquerque2; Jacqueline da Silva
Nascimento3; Tiago Aroxa Veiga4; Dijaci A. Ferreira5; Luís Otávio Brito da Silva6; João Paulo
Viana de Lima7; Pedro P. Rocha8; Maviael F. de Castro9
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RESUMO: A Zona da Mata de Pernambuco, de antiga ocupação da terra com a monocultura da
cana-de-açúcar desde o século XVI, inibiu a expansão de outras atividades econômicas, gerando
problemas estruturais, tais como: desemprego, déficits sociais e a degradação do meio natural. No
entanto, a diversificação produtiva tem ganhado destaque na Política Estadual de Desenvolvimento
Rural Sustentável, que busca ampliar a matriz produtiva nos territórios como estratégia para
melhorar a qualidade de vida e a renda das famílias rurais. Neste cenário, a aquicultura surge como
uma alternativa para a produção de alimentos e desenvolvimento local. No entanto, há uma carência
no acesso às informações técnicas, que prejudica o ingresso de novos produtores e,
consequentemente, o aumento da produção. O IFPE Campus Vitória de Santo Antão, com o apoio do
IPA e a UFRPE, vem desenvolvendo desde 2013 projetos com produtores dos municípios de Água
Preta, Cortês, Catende, Ribeirão, Joaquim Nabuco, Vitória de Santo Antão, Maraial, Glória do Goitá,
João Alfredo, Barra de Guabiraba, Feira Nova, Limoeiro, Moreno e Jaboatão dos Guararapes. Os
procedimentos seguem os princípios preconizados pela Política de Assistência Técnica e Extensão
Rural de Pernambuco (ATER-PE). As ações vêm contribuindo com o desenvolvimento da
aquicultura na região, onde há produção de Litopenaeus vannamei, Oreochromis niloticus e
Macrobrachium rosenbergii. Os aquicultores são capacitados na Estação de Aquicultura do IFPE,
pelo Núcleo de Assistência Técnica e Extensão Rural do Campus, que paralelamente realiza cultivo
experimental fortalecendo a integração teoria-prática no processo ensino-aprendizagem. Em seguida,
recebem assistência técnica e extensão rural através de visitas técnicas com a adoção de
metodologias participativas, dentro do enfoque multidisciplinar, interdisciplinar e intercultural,
buscando desenvolver processos práticos de aprendizagem sobre o(s) sistema(s) de produção
aquícola(s). Apesar de ser garantido pela Constituição Federal, o acesso ao serviço de assistência
técnica gratuita ainda não está universalizado. No Estado, há cerca de 270 mil estabelecimentos da
agricultura familiar (público prioritário da ATER pública) e, considerando a relação de 100
agricultores para cada técnico/extensionista, seriam então necessários 2.700 profissionais para
atender 100% da demanda. Hoje, porém, a ATER pública estatal consegue atender sistematicamente
apenas 20% desse público, daí a importância da interistitucionalização da ATER. Dessa maneira, nas
avaliações preliminares, conclui-se que o projeto tem contribuído significativamente para um maior
desenvolvimento do arranjo produtivo da aquicultura no estado, integrando os pequenos produtores
rurais da região e os alunos do IFPE. Além disso, observa-se que a aquicultura vem ganhando
destaque na região quanto à produção de proteína animal, e também representa um importante papel
na geração de trabalho e renda, assim como apontado pela FAO como atividade estratégica para o
combate a fome na América do Sul e Caribe.
Palavras-chave: Desenvolvimento rural, Aquicultura; Alternativa alimentar.
Apoio: IFPE Campus Vitória de Santo Antão, PDVAGRO, UFRPE, CODAI e IPA.
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CATÁLAGO DE PEIXES COMERCIALIZADOS NA FEIRA LIVRE DO MUNICIPIO DE
BRAGANÇA – PA, AMAZÔNIA COSTEIRA.
Rita de Cassia Martins da Silva1*; Thais Sousa Martins2; Paula da Conceição Praxedes
Santana3; Ivana Veneza4; Raimundo da Silva5, Ítalo Lutz6, Felipe Araujo7, Charles
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RESUMO: O município de Bragança está localizado no nordeste paraense e apresenta-se como um
importante polo pesqueiro da região. O pescado que chega a Bragança possui vários destinos
(municipais e estaduais), no entanto uma parcela fica no município. O pescado que fica em Bragança
é comercializado principalmente na Feira Livre de Bragança, que comporta os ambientes Mercado
e Feirinha. Embora alguns trabalhos relatem uma elevada diversidade de peixes sendo
comercializadas na Feira Livre não existe um documento que ilustre estas espécies. Portanto, o
presente trabalho teve o intuito de produzir um catálogo contendo fotografias e dados de
comercialização (nome popular, preço e local de venda, ordem e família) dos peixes comercializados
na Feira Livre de Bragança. Para a elaboração do catálogo foram coletados peixes e dados de
comercialização no período de 2016-2018. Os peixes foram fotografados seguindo as normas das
fotografias científicas (lado esquerdo e escala), em seguida as imagens foram tratadas, onde o fundo
das imagens foram removidas. O catálogo comporta imagem e informações de oito ordens, 20
famílias e 62 espécies, segundo nomenclatura popular. No catálogo estão presentes peixes de água
doce (26 espécies) e marinhos (36 espécies), as famílias que se destacaram em termos de
representação de espécimes foram Ariidae e Sciaenidae. A Feirinha foi o local que apresentou a
maior diversidade de peixes, assim como os menores preços de comercialização. Este é o primeiro
catálogo das espécies comercializadas na Feira Livre de Bragança, destinado a comunidade
consumidora, peixeiros e meio científico.
Palavras-chave: Ictiofauna; diversidade; Bragança-PA; comercialização.

ABSTRAT: The municipality of Bragança is settled in in the northeastern of Pará state and presents
an important role in the fisheries industry in the region. Most of the fishing products landed in
Bragança is sent to be commercialized in different cities in and out of Pará state range. The portion
which is not meant to trading is sold in popular local markets (Feira Livre de Bragança), this kind
of market is subdivided into two distinct categories, which include “Mercado” and “Feirinha”. Even
though there are many studies reporting a high fish diversity commercialized at the Feira Livre, there
is not any kind of work which illustrates the species available for sale. Therefore, the current work
means to produce a catalogue which contains photographies and trading data (popular name, price
and trading placement origin, also biological information, such as order and species) of Bragança´s
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popular market. To build our catalogue we collected fishes and trading data between the years 20162018. Each fish were photographed according to scientific standards (left side with scale measure),
thereafter the photographies were photoshopped, removing the background of it. Our catalogue
carries information about eight orders, 20 families and 62 species in agreement with the popular
name categorizations. Furthermore, among the species catalogued, 26 are freshwater related and 36
marines exclusive. The families more represented in our study were Ariidae and Sciaenidae. The
“Feirinha” was the place which showed the biggest fish diversity, as well as the lowest selling prices.
This is the first catalogue destined to consumers, fish sellers and scientists in this important regional
popular market.
Key words: Ictiofauna; diversity; Bragança-PA,; commerce.
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1- INTRODUÇÃO
O Brasil apresenta uma rica ictiofauna, fator que contribui para a elevada produção de pescado
(REIS et al., 2003), isto pode ser observado quando se analisa o número de espécies de água doce
(BUCKUP et al., 2007) e marinhas (MENEZES et al., 2003). E uma das formas mais eficientes e
utilizadas de se constatar essa abundante ictiofauna é o inventário faunístico, além de avaliar a
biodiversidade (SILVEIRA et al. 2010), uma vez que possuem como principal objetivo armazenar,
preservar e ordenar espécimes (SILVEIRA et al., 2010). Além dessa ferramenta, existem diversas
formas de se entender como a diversidade de peixes é existente, entre as quais, podemos citar a
elaboração de catálogos, com uma série de informações das espécies apresentadas, seja este, de
peixes que ocorrem em longas extensões, como a costa brasileira, ou apenas catálogos temáticos,
como das espécies comercializadas em determinadas regiões, como o caso da Feira Livre de
Bragança, Nordeste do estado do Pará, Amazônia costeira.
O uso de catálogos para se avaliar a biodiversidade pode ser visto no trabalho realizado por
Eigenmann (1910), que apresentou 1.917 espécies da Região Neotropical. Em outro levantamento
de diversidade resultou em um catálogo que compreendeu 2.587 espécies dulcícolas descritas
(BUCKUP et al., 2007). Esse registro se torna cada vez maior, pois nele está apenas as espécies
consideradas validas atualmente, excluindo as numerosas espécies nominais e as do grupo estuarinas
que já estão inclusas no catálogo de peixes marinhos (MENEZES et al., 2003).
Embora existam alguns catálogos com os peixes descritos para o Brasil, durante um longo
período foram poucos os dados com relação a distribuição e a composição da fauna de peixes da
Zona Econômica Exclusiva (ZEE) (MENEZES et al., 2003). O primeiro livro de que tentou
descrever a ictiofauna Brasileira como um todo foi: “A Fauna Brasiliense” de Miranda Ribeiro
(1915) que apresentou no seu quinto volume os Teleósteos Marinhos de Miranda Ribeiro (1915),
sendo por anos a única fonte de pesquisa com relação a peixes marinhos no Brasil (MENEZES et
al., 2003).
A descobertas de novas espécies de peixes marinhos no Brasil vêm aumentando em ritmo
acelerado, incluindo espécies pelágicas com ampla distribuição (MENEZES et al., 2003; SAZIMA;
MOURA; 1999), peixes recifais com distribuição especifica (MENEZES et al., 2003; SAZIMA;
MOURA, 1999) , peixes de águas superficiais ( HEISER et al., 2000), até de águas mais profundas
(GOMES e PARAGÓ,2001).
Em um levantamento realizado no estuário do rio Caeté, foram identificadas 32 famílias de
peixes, sendo Sciaenidae a família com maior número de representantes (Steliffer microps, S.
rastrifer, S. steliffer, Micropogonias furnieri, Macrodon ancylodon e Cynoscion acoupa), seguida
por Engraulidae (Anchovia clupeoides, Lycengraulis grossidens e Achoviella brevirrostris) e
Gobiidae (Microgobius meeki, Gobionellus stigmaticus, G. oceanicus e Gobioides broussonnetii).
As famílias que tiveram menor representatividade em termos de diversidade foram: Clupeidae,
Achiridae, Aspredinidae, Eleotridae, etc (BARLETTA et al., 1998; BARLETTA-BERGAN et al.,
2002). Enquanto Marceniuk et al. (2017) encontraram 120 espécies de teleósteos, pertencendo a 16
ordens e 48 famílias no estuário do rio Caeté. Deste total de espécies registradas, 52 são distribuídas
em toda a costa do Atlântico Sul, 21 no caribe até o Atlântico Sul e 25 delas endêmicas
(MARCENIUK et al., 2017).
Parte da diversidade do estuário pode ser observada sendo comercializada na Feira Livre de
Bragança, assim como espécies oriundas de ambientes dulcícolas e marinhos. FREIRE et al. (2011),
em um trabalho realizado na feira de Bragança, registrou a comercialização de 67 étno-espécies
(táxons), pertencentes a 36 famílias, dentre as quais os peixes ósseos foram o grupo mais
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representativo (71,26%), seguido por elasmobrânquios (11,97%), crustáceos (13,46%) e moluscos
(3,3%).
Em um trabalho realizado recentemente, foi analisado a comercialização de 13 ordens, 39
famílias e 89 espécies, conforme a nomenclatura popular que cada espécie recebe, sendo distribuídas
na Feira livre de Bragança entre Mercado e Feirinha, com peixes vendidos exclusivamente nos dois
ambientes. Dentre as 89 espécies, 14 foram comercializadas apenas no Mercado, 24 apenas na
feirinha e 51 espécies foram comercializadas em ambos (MARTINS, 2018).
Apesar de existir uma grande diversidade de peixes comercializados na Feira Livre de Bragança,
não existe nenhum documento que contenha informações das espécies vendidas. O que está
disponível são trabalhos que apresentam espécies ocorrentes no estuário do Caeté (MARCENIUK;
OSIACKI, 2017).
Portanto, o presente trabalho tem como objetivo elaborar um catálogo dos peixes
comercializados na Feira Livre de Bragança, já que representa uma das cidades com maior volume
de pescado desembarcado e comercializado do Nordeste paraense, representando uma fonte
confiável e sistematizada de informações dos táxons, incluindo área de distribuição, variação de
preço e sazonalidade, tanto como habitat e nomenclatura popular e cientifica.

2- MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi desenvolvido na cidade Bragança-PA, localizada a 01° 03’ 13” Sul e
longitude 46° 45’ 56” oeste, com uma população de 127.686 mil habitantes e uma dimensão
territorial de 2.098,144 Km² (IBGE, 2019).
As coletas dos exemplares foram realizadas na Feira Livre de Bragança-PA, nos ambientes
Mercado e Feirinha. Algumas das espécies fotografadas e catalogadas foram obtidas nas fases I e II
do Programa PIBEX/UFPA, nos anos de 2016 e 2017, foram acrescidas a estas fotos e informações
coletadas em 2018. O presente catálogo apresenta informações como: designação comercial, local
de comercialização, preço máximo e mínimo (R$/Kg) e a forma em que é comercializada (inteiro,
postas e filé), ordem e família.
Os peixes coletados foram levados ao E-multimagens da UFPA-campus Bragança, para serem
fotografados com a câmera fotográfica ®Nikon D700. Os peixes foram posicionados na direção
esquerda conforme as normas científicas para fotografia de peixes. As fotos obtidas foram editadas
pelo software de edição GIMP 2.10.4 e armazenada pela equipe PIBEX no banco de imagens. Após
as fotografias os peixes foram levados ao Laboratório de Genética Aplicada (LAGA) para compor
a Coleção Zoológica de peixes comercializados em Bragança. Além disso, uma porção de tecido
biológico foi coletada de cada exemplar para uma posterior identificação molecular

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
O catálogo apresenta imagens e informações de 62 espécies de peixes com base apenas na
nomenclatura popular, estas espécies estão dispostas em oito ordem e 20 famílias. Embora as
designações comerciais mostrem 62 espécies, quando analisamos os peixes por meio de chaves de
identificação o resultado mostra-se diferente, ou seja, uma maior diversidade. Um exemplo disso é
o camurim que embora seja comercializado por apenas esse nome ele abriga duas espécies
(Centropomus undecimalis e C. parallelus), mostrando que a diversidade comercializada é
possivelmente maior que 62 espécies.
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A Feira Livre apresenta peixes marinhos, estuarinos e de água doce, onde a maior diversidade
de espécies é proveniente de ambiente marinho que conta com 36 espécies, enquanto que os peixes
de ambiente dulcícola apresentam 26 representantes.
Entre os ambientes “Mercado” e “Feirinha” existem uma série de diferenças, sejam estruturais
ou nos peixes comercializados, entre os dois locais a “Feirinha” é o ambiente que apresentou o maior
número de espécies comercializadas, assim como os menores valores por quilograma de peixe
vendido. No ambiente “Mercado” são comercializados peixes que tem um maior valor comercial,
quando comparados com as espécies vendidas na “Feirinha”, até mesmo pela estrutura que é
oferecida para os consumidores (MARTINS, 2018). É possível observar ainda que alguns peixes
possuem variações de preço ao longo do ano e isto está relacionado com a variação no volume
ofertado, em que peixes no período de safra apresentam um valor menor de comercialização
(FREIRE et al., 2011).
As espécies mais abundantes que foram catalogadas e que são comercializadas foram as famílias
Ariidae e Sciaenidae, similar aos dados de Freire et al. (2011) que realizou um estudo sobre os
aspectos econômicos e higienização-sanitária da comercialização do pescado no Município de
Bragança (PA). A cidade de Bragança tem um importante porto de desembarque em termos de
volume, e a espécie que tem uma participação significativa é a gurijuba, que pertence à família
Ariidae (BENTES et al., 2012; ESPÍRITO-SANTO; ISAAC, 2012). Essas informações corroboram
o que foi encontrado na confecção do catálogo.
Segundo Braga et al., (2006), o município tem uma produção bem variada e as espécies mais
frequentemente capturadas são a pescada gó (Macrodon ancylodon), da família Sciaenidae, gurijuba
(Sciades parkerii), bagre (Sciades spp.) da família Ariidae e algumas espécies de arraias (Dasyatis
spp.), dados similares foram encontrados por Martins (2018) que demonstrou 89 espécies de peixes
sendo comercializados conforme a nomenclatura popular na Feira Livre. Neste estudo foi
demonstrado ainda que no ambiente “Mercado”, a pescada gó foi encontrada nos 16 meses de coleta
e os peixes denominados bagre e bandeirado que são da família Ariidae foram encontrados em 15
meses de coleta (MARTINS, 2018).
A seguir, algumas imagens da forma como o Catálogo está organizado, assim como a
representação de espécies marinhas e água doce. Além das imagens científicas apresentamos
também imagens de como os peixes são comercializados (Figuras 1, 2, 3 e 4).
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Figura 1. Capa do catálogo contendo artes de alguns peixes comercializados com maior frequência (ex.: pescada
amarela) e outras mais raras (tamatá) e contracapa do catálogo.
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Figura 2. Apresentação do capítulo de espécies marinhas, representados pela pescada gó (assim como a forma de venda)
e bandeirado.

Figura 3. Representação peixe cartilaginoso (arraia) e ósseo (peixe pedra), ambos de ambiente marinho, assim como a
forma de comércio.
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Figura 4. Demonstração do capítulo de espécies de água doce, representados pela piramutaba e dourada (assim como a
forma de comercialização).

.
4- CONCLUSÃO
Concluindo que este catálogo é o primeiro documento ordenado que apresenta de forma clara
e didática informações das espécies que são comercializadas na Feira Livre do município de
Bragança - PA, litoral amazônico sendo extremante eficaz na forma de apresentação dos peixes
comercializados e que irá ter um impacto positivo na comunidade consumidora, comerciante e
cientifica. Os espécimes que tiveram mais representantes catalogados foram os de ambiente marinho
por conta da alta dinâmica que a região costeira amazônica sofre e a influência dos estuários na
captura e comercialização de pescado.
5- AGRADECIMENTOS
Agradeço a todos os peixeiros que se dispuseram a disponibilizar as informações necessárias
para a confecção do catálogo, ao programa PIBEX/UFPA que me concedeu auxilio de bolsa durante
o projeto, ao Professor Doutor Marcus Vinicius Domingues por dispor o laboratório E-multimagem
e a câmera fotográfica, ao Matheus Watanabe por instruir o manuseio da câmera e a todos que
compõe o Laboratório de Genética Aplicada (LAGA) da Universidade Federal do Pará, campus
universitário de Bragança (PA).

6- REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
1- Periódicos
MPA. Ministério da Pesca e Aquicultura. Boletim estatístico de pesca e aquicultura 2011. p. 60,
2013.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP
9
21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

BARLETTA-BERGAN, A., BARLETTA, M. E SAINT-PAUL, U. Community structure and
temporal variability of ichthyoplankton in North Brazilian mangrove creeks. J. Fish Biol., p. 33-51,
2002.
BARLETTA, M.: BARLETTA-BERGAN, A.: SAINT-PAUL, U. Description of the fisheries
structure in the mangrove-dominated region og Bragança (State of Para, North Brazil). E cotropica
4:41-53, 1998.
BUCKUP, P. A.; MENEZES, N. A. E GHAZZI, M. S. A. Catálogo das espécies de peixes de água
doce do Brasil. Rio de Janeiro: Museu Nacional, 2007.
BENTES, B.; ISAAC, V. J.; ESPÍRITO-SANTO, R. V.; FRÉDOU, T.; ALMEIDA, M. C.;
MOURÃO, K. R. M.; FRÉDOU, F. L. Multidisciplinary approach to identification of fishery
production systems on the northern coast of Brazil. Biota Neotropica, v. 12, n. 1, 2012.
BRAGA, C. F. et al. Considerações Sobre a Comercialização De Pescado Em Bragança – Pará.
Boletim Técnico Científico do CEPNOR, v. 6, n. 1, p. 105–120, 2006.
FREIRE, J. L.; SILVA, B. B.; SOUZA, A. S. Aspectos Econômicos e Higiênico-Sanitários da
Comercialização do Pescado no Município de Bragança (PA). Biota Amazônia, v. 1, n. 2, p. 17–
28, 2011.
GOMES, UL. & PARAGÓ, C. Espécies nova de Rajídeo (Chondrichthyes, Rajiformes) do
Atltântico sul occidental Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeira, Nocva Série. Zoologia,
448:1-10, 2001.
HEISER, J.B., MOURA, R.L., ROBERTSON, D.R. Two new species of creole wrasse (Labridae:
Clepticus) from opposite sides of the Atlantic. Aqua: international journal of ichthyology. 4(2): 6776, 2000.
LCâNTARA, R. A. A. K. D. E. A.; OSIACKI, W. O. B. W. The icthyofauna ( Teleostei ) of the Rio
Caeté estuary , northeast Pará , Brazil , with a species identification key from northern Brazilian
coast. v. 12, p. 31–79, 2017.
MARTINS, T. S. INVENTÁRIO DA ICTIOFAUNA COMERCIALIZADA NA FEIRA LIVRE
DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA – PA , REGIÃO COSTEIRA INVENTÁRIO DA
ICTIOFAUNA COMERCIALIZADA NA FEIRA LIVRE DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA –
PA , REGIÃO COSTEIRA. 2018.
MENEZES, N. A.; BUCKUP, P. A.; FIGUEIREDO, J.L. E MOURA, R. L. Catálogo das espécies
de peixes marinhos do Brasil. São Paulo: Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, 2003.
SILVEIRA, L. F., BEISIEGEL, B. M., CURCIO, F. F., VALDUJO, P. H., DIXO, M.,
VERDADE V. K., MATTOX G. M. T. & CUNNINGHAM, P. T. M. 2010. Para que servem
os inventários de fauna? Estudos Avançados, São Paulo, 24(68): 173-207.
SAZIMA, I.; MOURA, R. L.; SAZIMA, C. Cleaning activity of juvenile angelfish, Pomacanthus
paru, on the reefs of the Abrolhos Archipelago, western South Atlantic. Environmental Biology of
Fishes, v. 56, n. 4, p. 399–407, 1999.
2- Capítulos de livros.
OGAWA, M.; MAIA, E. L. Química do pescado. In: OGAWA, M.; MAIA, E. L. Manual de Pesca:
Ciência e Tecnologia do Pescado. São Paulo: Varela, 1999. v. 1, cap. 4, p. 27-71.
REIS, R.E., Z.M.S. LUCENA, C.A.S. LUCENA E L.R. MALABARBA. 2003. Peixes, p.117-145.
In: C.S. Fontana, G.A. Bencke e R.E. Reis (ed.). 2003. Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de
Extinção no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, EDIPUCRS. 632p.
3- Livros
EIGENMANN, C.H. 1910. Catalogue of the fresh-water fishes of tropical and South temperate
America. In: Reports of the Princeton University expeditions to Patagonia 1896-1899. Zoology:
375-511.
5- Fontes eletrônicas

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP
10
21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2019. Disponível em: <
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pa/braganca/panorama> Acesso em: 13 de setembro de 2019.

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

1

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

AVALIAÇÃO DA ICTIOFAUNA DO PARQUE ESTADUAL ILHA ANCHIETA,
UBATUBA (SP) E SUA IMPORTÂNCIA COMO FONTE DE RECURSOS NATURAIS
João Batista Damasio Neto¹*; Venâncio Guedes de Azevedo²; Priscila Saviolo Moreira³;
Marilia Cunha Lignon4.
1

jobatista429@gmail.com.br. Engenheiro de Pesca, UNESP Registro (SP).2vazevedo@pesca.sp.gov.br. Núcleo
Regional de Pesquisa do Litoral Norte - Instituto de Pesca - (SP). 3prisaviolo@gmail.com. Gestora do Parque Estadual
Ilha Anchieta, Fundação Florestal (SP). 4cunha.lignon@unesp.br. Professora Doutora Assistente, do Curso de
Engenharia de Pesca, UNESP, Registro (SP).

RESUMO: O presente estudo teve como objetivo avaliar a ictiofauna do Parque Estadual Ilha
Anchieta (PEIA), Ubatuba (SP) de modo a verificar a importância dessa Unidade de Conservação
(UC) como fonte exportadora de recursos naturais. Foram selecionados seis pontos para a realização
do monitoramento da ictiofauna: 1-Aquário natural , 2-Trilha Subaquática, 3- Praia das Palmas, 4Praia do Sul, 5- Praia do Leste e 6- Costão do Engenho. Cada amostragem foi composta de
transectos lineares de 20 metros de comprimento e 2 metros de largura. Os transectos foram
posicionados para caracterizar as assembleias de peixes recifais em dois estratos do recife: 1 - acima
do sedimento consolidado e 2 - na interface entre a areia e sedimento consolidado. Foram realizadas
no mínimo cinco amostragens por local dependendo do tamanho do costão rochoso. Um total de 57
espécies pertencentes a 41 gêneros e 30 famílias foram registradas. Cinquenta e seis espécies
(98,2%) tiveram seu estado de conservação avaliado com 6 espécies incluídas nas categorias:
Criticamente em Perigo (CR), Em Perigo (EN), Quase Ameaçada (NT) e Vulnerável (VU). Essas
espécies são altamente visadas pela pesca, com destaque para indivíduos das familias Epinephelidae
e Lutjanidae. O status de proteção do perímetro marinho do PEIA está bem justificado pela sua alta
riqueza e concentração de peixes, e é um excelente instrumento que pode contribuir na recuperação
de estoques colapsados ou considerados ameaçados, servindo como berçários e fonte exportadora
de indivíduos para as áreas adjacentes.
Palavras-chave: Monitoramento, Peixes Recifais, Unidade de Conservação de Proteção Integral.
ABSTRAT: This study aimed to evaluate the ichthyofauna of Anchieta Island State Park (AISP),
Ubatuba (SP) in order to emphasize the importance of this Conservation Unit (UC) as an exporting
source of natural resources. Six points were selected for the monitoring of the ichthyofauna: 1Natural Aquarium, 2- Underwater Trail, 3- Palmas Beach, 4- South Beach, 5- East Beach and 6Coast of the Mill. Each sample consisted of linear “transects” 20 meters long and 2 meters wide.
The transects were positioned to characterize the reef fish assemblages in two reef strata: 1 - above
the consolidated sediment and 2 - at the interface between the sand and the consolidated sediment.
At least five samplings were performed per site depending on the size of the rocky shore. A total of
57 species belonging to 41 genres and 30 families were recorded. Fifty-six species (98.2%) had
their conservation status assessed with 6 species included in the categories: Critically Endangered
(CR), Endangered (EN), Near-Threatened (NT) and Vulnerable (VU). These species are highly
targeted by fishing, especially individuals of the Epinephelidae and Lutjanidae families. The
protective status of AISP's marine perimeter is well justified by its high fish richness and
concentration, and is an excellent tool that can contribute to the recovery of collapsed or threatened
stocks, serving as nurseries and exporting individuals to adjacent areas.
Key words: Monitoring, Reef fish, Integral Protection Conservation Unit.
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1- INTRODUÇÃO
Os ambientes recifais do Brasil são formados por uma grande biodiversidade, sendo os únicos
recifes encontrados no Oceano Atlântico Sul-Ocidental (LEÃO et al., 2010). A fauna desses recifes
é rica em espécies endêmicas de invertebrados, atraindo uma grande diversidade de peixes
(CORREIA e SOVIERZOSKI, 2013). A ictiofauna recifal da costa brasileira é distribuída desde os
recifes do Parque Estadual Marinho Parcel de Manuel Luiz (0°50′0″S, 44°15′0″W), até o Estado de
Santa Catarina (27°16′12″S, 50°29′24″W) (FLOETER et al., 2007).
Os ambientes recifais são considerados ecossistemas marinhos que apresentam a maior
biodiversidade no mundo, exercendo papel ecológico fundamental para pequenos invertebrados
bentônicos até grandes predadores, que exploram essas áreas principalmente para alimentação
(MARAGOS et al., 1996), esses ambientes servem ainda como barreiras físicas, protegendo os
continentes contra a ação das ondas (LOWE et al., 2005).
As principais famílias de peixes recifais encontradas na costa do Brasil são: Holocentridae,
Serranidae, Acanthuridae, Chaetodontidae, Muraenidae, Pomacanthidae, Pomacentridae, Labridae e
Haemulidae (FLOETER et al., 2001, SOUZA et al., 2018). As famílias Serranidae e Labridae são
abundantes no Sudeste, Haemulidae e Labridae no Nordeste e Muraenidae nas ilhas oceânicas, em
destaque Fernando de Noronha e Atol das Rocas (FERREIRA et al., 1995).
A região sudeste pode ser considerada como uma área de “hotspot” por ser rica em espécies
de peixes recifais, incluindo espécies endêmicas (SALA et al. 2012). Os recifes costeiros rasos são
um dos ecossistemas marinhos que mais sofrem com atividades humanas, sendo de fácil acesso, por
estarem próximos à costa, atraindo várias pessoas para visitarem esses ambientes (MEDEIROS et
al., 2007). A visitação turística pode causar descontrole ambiental por descarte indevido de resíduos
sólidos, pisoteio e pela alimentação suplementar de peixes nessas áreas (ILARRI et al., 2008).
A ictiofauna destaca-se por apresentar grande diversidade de peixes com os mais variados
aspectos ecológicos e morfológicos nos recifes costeiros. Essa abundância de peixes encontrada nos
ambientes recifais está relacionada principalmente com a disponibilidade de alimento e abrigo, onde
as espécies que utilizam esses habitats apresentam diversas estratégias tróficas (FERREIRA et al.,
2004). Várias espécies dependem dos ambientes recifais durante o seu ciclo de vida, como por
exemplo os peixes crípticos e herbívoros, devido aos abrigos presentes nessas áreas e à grande
quantidade de algas nesses locais (CHAVES et al., 2012).
De acordo com Vila-Nova et al. (2014), diante da ameaça que os recifes costeiros vêm
sofrendo, são necessárias iniciativas para a criação de mais Unidades de Conservação marinhas,
principalmente para proteção dos recifes próximos à costa, uma vez que são um dos ambientes mais
expostos às ações antrópicas e que abrigam espécies endêmicas, vulneráveis, ameaçadas e
criticamente ameaçadas.
Em todo o mundo, o número de áreas protegidas vem crescendo, passando de cerca de 600,
em 1950, para 202.467 atualmente, abrangendo aproximadamente 20 milhões m2, ou 14,7% do
planeta, exceto na Antártida. América Latina e Caribe têm a maior área protegida do mundo, cerca
de 5 milhões km2. Cerca de metade destas terras protegidas estão no Brasil, que detém o recorde de
país com mais terras protegidas do mundo: são 2,47 milhões km2 (IUCN, 2017).
As áreas marinhas protegidas no Brasil abrangem 92 milhões de hectares marinhos que
equivalem a quase duas vezes a área da Espanha, ou 25% da área marítima do Brasil, superando a
porcentagem determinada para a proteção de áreas costeiras e marinhas da meta 11 de Aichi,
estabelecida em 2010, durante a 10ª Conferência das Partes na Convenção da Diversidade Biológica
que prevê também a proteção de pelo menos 17 por cento de áreas terrestres e de águas continentais
(MMA, 2017).

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

3

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

Porter (2016) aponta que o estabelecimento dessas áreas é um excelente instrumento para
recuperação de estoques colapsados ou ameaçados, servindo como berçários e fonte de exportação
de indivíduos maduros para áreas de pesca.
O presente estudo teve como objetivo avaliar a ictiofauna do Parque Estadual Ilha Anchieta
(PEIA), Ubatuba (SP), a fim de verificar a importância dessa Unidade de Conservação (UC) como
fonte exportadora de recursos naturais.
2- MATERIAL E MÉTODOS
O Parque Estadual Ilha Anchieta (PEIA) está localizado no município de Ubatuba, litoral
norte do Estado de São Paulo (23°27′23°34′ S, 45°02′45°04′W) (Figura 1). Trata-se de uma
Unidade de Conservação (UC) de Proteção Integral, criada pelo Governo do Estado por meio do
Decreto 9.629 (29 de março de 1977, cobrindo a parte terrestre da ilha). Destaca-se que em 1983, a
Superintendencia de Desenvolvimento da Pesca publicou a Portaria SUDEPE 56 (10 de novembro
de 1983), que estabeleceu em torno do PEIA um polígono de interdição de pesca com 1.713
hectares.
A Ilha Anchieta é separada do continente pela distância de 540m, sua costa é
predominantemente granítica, com exceção da Praia das Palmas que é arenosa e com extensão de
1,5 km. O lado norte da ilha é mais raso e menos exposto, enquanto que ao redor da ilha as
profundidades atingem até 37 m, composto por um mosaico bêntico que abrange, cascalho, arenoso
e fundo rochoso (GUILLAUMON et al. 1989).

Figura 1. Localização do Parque Estadual da Ilha Anchieta, Estado de São Paulo, com detalhes das
áreas (1 – 6), onde foram realizadas as observações.

O método de monitoramento vem sendo testado pela gestão do Parque Estadual Ilha Anchieta
desde 2017 e vem sendo aplicado por meio do Programa de Voluntariado. Assim foram
selecionados seis pontos do PEIA para a realização do monitoramento da ictiofauna: 1-Aquário
Natural, 2-Trilha Subaquática, 3- Praia das Palmas, 4- Praia do Sul, 5- Praia do Leste e 6- Costão do
Engenho. Cada amostragem é composta de transectos lineares de 20 metros de comprimento e 2 m
de largura. Os transectos foram posicionados para caracterizar as assembleias de peixes recifais em
dois estratos do recife: 1. Acima do sedimento consolidado e 2. Na interface entre a areia e
sedimento consolidado. Foram realizadas no mínimo cinco amostragens por local dependendo do
tamanho do costão rochoso.
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Para a amostragem, foi utilizada a metodologia proposta por Floeter et al. (2007) e Morais et
al. (2017). Nestes transectos, foram realizadas atividades de identificação, quantificação e estimação
do tamanho total das espécies da ictiofauna presentes na coluna d’água. O mesmo procedimento foi
realizado para as espécies bentônicas, pequenas e crípticas (Figura 2).
Os dados apresentados no presente trabalho são referentes há janeiro de 2017 e entre abril e
maio de 2019.

Figura 2. Método de censo visual subaquático usando transectos lineares, de acordo com MORAIS et
al. (2017).

Os parâmetros registrados pelo mergulhador em cada transecto foram: data, hora, local,
visibilidade, profundidade, complexidade, espécies, tamanho e abundância. As identificações foram
baseadas em Szpilman (2000) e Rolim et al. (2017). Avaliou-se o status de conservação com base
na Lista Vermelha Internacional das espécies ameaçadas da União Internacional para Conservação
de Natureza (IUCN, 2019) e na Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de
Extinção – Peixes e Invertebrados Aquáticos (MMA, 2014).
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO
Um total de 57 espécies pertencentes a 41 gêneros e 30 famílias foram registradas (Tabela 1),
Labridae (7 espécies) e Haemulidae (5 espécies) foram as famílias mais abundantes. Os gêneros
mais ricos foram Haemulon e Sparisoma com 3 espécies cada, seguido por Chromis, Anisotremus,
Halichoeres, Parablennius e Mycteroperca com 2 espécies cada (Tabela 1).
Cinquenta e Seis espécies (98,2%) tiveram seu estado de conservação avaliado em pelo menos
uma das listas citadas no estudo, com 6 espécies (10,5%), incluídas nas categorias Criticamente em
Perigo (CR), Em Perigo (EN), Quase Ameaçada (NT) e Vulnerável (VU), (Tabela 1), sendo as
espécies, Epinephelus marginatus, Mycteroperca marginata, Sparisoma axillare, Sparisoma
frondusum, Hyppocampus reidi, Lutjanus jocu, em destaque aos indivíduos das familias
Epinephelidae e Lutjanidae.
Utilizando informações do Programa de Monitoramento da Atividade Pesqueira (PMAP),
desenvolvido pelo Instituto de Pesca, foi possível identificar as espécies de interesse comercial,
sendo 13 espécies (22%), Anisotremus surinamensis, Centropomus undecimalis, Epinephelus
marginatus, Eugerres brasilianus, Hemiramphus brasiliensis, Haemulidae ssp, Kyphosus ssp,
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Mycteroperca ssp, Menticirrhus americanus, Mugil liza, Priacanthus arenatus, Pseudupeneus
maculatus, Lutjanus analis.
Tabela 1. Espécies encontradas durante monitoramento no PEIA. IUCN e Lista Nacional das Espécies da
Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção – Peixes e Invertebrados Aquáticos: Criticamente em Perigo (CR);
Em Perigo (EM); Vulnerável (VU); Quase Ameaçada (NT); Pouco Preocupante (LC); Dados Insuficientes
(DD); Não Avaliado (NE). Grupo Trófico: Macrocarnívoro (MCAR); Herbívoro (HERB); Onívoro (OMNI);
Comedor de Invertebrados Móveis (MINV); Comedor de Invertebrados Sésseis (SINV); Planctófagos
(PLANK).
Família e espécie
EPINEPHELIDAE
Epinephelus marginatus (Lowe, 1834)

IUCN

Lista Nacional

Grupo trófico

EN

VU

MCAR

Mycteroperca acutirostris (Valenciennes, 1828)

LC

DD

MCAR

Mycteroperca marginata (Lowe, 1834)

EN

VU

MCAR

ACANTHURIDAE
Acanthurus chirurgus (Bloch, 1787)

LC

LC

HERB

POMACENTRIDAE
Abudefduf saxatilis (Linnaeus, 1758)

-

LC

OMNI

-

LC

PLANK

Chromis jubauna (Moura, 1995)
Chromis multilineata (Guichenot, 1853)

-

LC

PLANK

LC

LC

HERB

HAEMULIDAE
Anisotremus surinamensis (Bloch, 1791)

-

DD

MINV

Anisotremus virginicus (Linnaeus, 1758)

-

LC

MINV

Haemulon aurolineatum (Cuvier, 1830)

-

LC

MINV

Haemulon parra (Desmarest, 1823)

-

LC

MINV

LC

LC

MINV

Stegastes fuscus (Cuvier, 1830)

Haemulon steindachneri (Jordan & Gilbert, 1882)
LABRIDAE
Bodianus rufus (Linnaeus, 1758)

LC

LC

MINV

Cryptotomus roseus (Cope, 1871)

LC

LC

HERB

Halichoeres brasiliensis (Bloch, 1791)

DD

LC

MINV

Halichoeres poeyi (Steindachner, 1867)

LC

LC

MINV

Sparisoma axillare (Steindachner, 1878)

DD

VU

HERB

Sparisoma frondosum (Agassiz, 1831)

DD

VU

HERB

Sparisoma tuiupiranga (Gasparini, Joyeux & Floeter, 2003)

LC

LC

HERB

-

LC

MINV

-

LC

OMNI

MONACANTHIDAE
Cantherhines pullus (Ranzani, 1842)

-

LC

OMNI

CARANGIDAE
Caranx latus (Agassiz, 1831)

SPARIDAE
Calamus pennatula (Guichenot, 1868)
Diplodus argenteus (Valenciennes, 1830)

-

LC

MCAR

CENTROPOMIDAE
Centropomus undecimali s (Bloch, 1792)

LC

LC

MCAR

CHAETODONTIDAE
Chaetodon striatus (Linnaeus, 1758)

LC

LC

SINV

GOBIIDAE
Coryphopterus glaucofraenum (Gill, 1863)

LC

LC

MINV

Gnatholepis thompsoni (Bleeker, 1853)

LC

LC

MINV

SERRANIDAE
Diplectrum formosum (Linnaeus, 1766)

LC

-

MCAR

GERREIDAE
Eucinostomus harengulus (Goode & Bean, 1879)

LC

-

OMNI

LC

LC

MINV

-

LC

OMNI

Eugerres brasilianus (Cuvier, 1830)
HEMIRAMPHIDAE
Hemiramphus brasiliensis (Linnaeus, 1758)
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Tabela 1. Espécies encontradas durante monitoramento no PEIA. IUCN e Lista Nacional das Espécies da
Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção – Peixes e Invertebrados Aquáticos: Criticamente em Perigo (CR);
Em Perigo (EM); Vulnerável (VU); Quase Ameaçada (NT); Pouco Preocupante (LC); Dados Insuficientes
(DD); Não Avaliado (NE). Grupo Trófico: Macrocarnívoro (MCAR); Herbívoro (HERB); Onívoro (OMNI);
Comedor de Invertebrados Móveis (MINV); Comedor de Invertebrados Sésseis (SINV); Planctófagos
(PLANK).
Família e espécie
PRIACANTHIDAE
Heteropriacanthus cruentatus (Lacepède, 1801)

IUCN

Lista Nacional

Grupo trófico

LC

LC

MINV

Priacanthus arenatus (Cuvier, 1829)

LC

LC

MINV

SYNGNATHIDAE
Hippocampus reidi (Ginsburg, 1933)

DD

VU

MINV

-

LC

MINV

-

-

HERB

LC

LC

MINV

LC

LC

MINV

LUTJANIDAE
Lutjanus jocu (Bloch & Schneider, 1801)

DD

NT

MCAR

SCIAENIDAE
Menticirrhus americanus (Linnaeus, 1758)

HOLOCENTRIDAE
Holocentrus adscensionis (Osbeck, 1765)
KYPHOSIDAE
Kyphosus sp.
LABRISOMIDAE
Labrisomus nuchipinnis (Quoy & Gaimardi, 1824)
Malacoctenus delalandii (Valenciennes, 1836)

LC

DD

MINV

Odontoscion dentex (Cuvier, 1830)

LC

LC

MCAR

Pareques acuminatus (Bloch & Schneider, 1801)

LC

DD

MINV

LC

DD

HERB

MUGILIDAE
Mugil curema (Valenciennes, 1836)
HAEMULIDAE
Orthopristis ruber (Cuvier, 1830)

-

LC

MINV

BLENIIDAE
Parablennius marmoreus (Poey, 1876)

LC

LC

OMNI

Parablennius pilicornis (Cuvier, 1829

LC

LC

OMNI

PEMPHERIDIDAE
Pempheris schomburgkii (Muller & Troschel, 1848)

LC

LC

PLANK

POMACANTHIDAE
Pomacanthus paru (Bloch, 1787)

LC

DD

SINV

MULLIDAE
Pseudupeneus maculatus (Bloch, 1793)

LC

LC

MINV

-

LC

PLANK

LC

-

MINV

LC

LC

MINV

LC

DD

MINV

MICRODESMIDAE
Ptereleotris randalli (Gasparini, Rocha & Floeter, 2001)
SERRANIDAE
Serranus flaviventris (Cuvier, 1829)
TETRAODONTIDAE
Sphoeroides greeleyi (Gilbert, 1900)
Sphoeroides testudineus (Linnaeus, 1758)

As espécies identificadas no PEIA são semelhantes às registradas em avaliações realizadas no
litoral dos estados do Paraná, Espírito Santo e São Paulo (DAROS et al. 2012, PINHEIRO et al.
2015, SOUZA et al. 2018). A disponibilidade de abrigos nos recifes costeiros é um fator
determinante na distribuição dos peixes recifais (MEDEIROS et al., 2011; ROGERS et al., 2014) e
está relacionado com a proteção das espécies, principalmente quando elas não estão em atividade.
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O PEIA conta com a presença de vários peixes de recife com afinidades subtropicais e
temperadas, o que também foi observado por Floeter et al. (2001) e Pinheiro et al. (2015). A alta
complexidade estrutural dos costões rochosos (GIBRAN E MOURA 2012, TEIXEIRA-NEVES et
al. 2015), bem como o estado protegido do PEIA e da Área de Interdição de Pesca são responsáveis
pela riqueza dos peixes observados nessa UC.
Diversos autores e especialistas (SOLDERA, 2012; ÁLVAREZ E ANDRADE, 2012; JURAS
E GONÇALVES, 2014;) apontam que o estabelecimento dessas áreas protegidas é um excelente
instrumento para recuperação de estoques colapsados ou considerados ameaçados, servindo como
berçários e fonte de exportação de indivíduos maduros para as áreas de pesca adjacentes. Dessa
forma, espécies encontradas no PEIA, podem ser capturadas pela frota pesqueira quando em áreas
liberadas para a pesca, fora do perímetro de proibição de pesca do PEIA.
Evidências indicam que o fechamento de áreas a pesca a longo prazo, levam a um aumento de
densidade, tamanho médio, biomassa e fecundidade de peixes (FERREIRA et al. 2004). Permitindo,
dessa forma, que as populações de peixes recifais atinjam e mantenham altos estoques, as reservas
de pesca ajudam a manter e aumentar capturas em áreas adjacentes. A principal característica dessas
áreas é que nelas o manejo é dirigido ao ecossistema e não há espécies isoladas, tornando-se uma
ferramenta importante que leva em consideração a complexidade ecológica e contorna uma falha
fundamental do manejo tradicional (ROBERTS, 2002).
Em estudo Ferreira et al. (2004), identificaram que recursos pesqueiros de importância
comercial, tiveram suas populações aumentadas em áreas fechadas, em um período de um ano,
quando comparadas com áreas adjacentes abertas à pesca. Desta forma, os resultados do estudo
citado, corroboram a teoria de que os ambientes possuem condições de recuperação e, com isso,
torna-se cada vez mais compartilhada pela população do local estudado, a ideia de manter áreas
fechadas para benefício coletivo.
4- CONCLUSÃO
O presente estudo identificou (n=57) espécies de ambientes recifais presentes no Parque
Estadual Ilha Anchieta (PEIA), dos quais 56 (98,2%) tiveram seu estado de conservação avaliado,
na IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza) e na Lista Nacional das Espécies
da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção – Peixes e Invertebrados Aquáticos. Foram
identificadas seis espécies incluídas nas categorias Criticamente em Perigo (CR), Em Perigo (EN),
Quase Ameaçada (NT) e Vulnerável (VU).
O status de proteção do perímetro marinho do PEIA está bem justificado pela sua alta riqueza
e concentração de peixes, e é um excelente instrumento para recuperação de estoques colapsados ou
considerados ameaçados, servindo como berçários e fonte de exportação de indivíduos maduros
para as áreas de pesca adjacentes.
Neste sentido o monitoramento contínuo se faz de extrema importância, para continuidade da
coleta de dados mais robustos e para a análise das espécies do entorno do PEIA e até mesmo
comparações entre os locais mais visitados e menos visitados, além daqueles com características
hidrodinâmicas diferentes. O monitoramento deverá ocorrer ao menos em duas estações do ano,
identificando as espécies de passagem pelo parque e a biomassa local, bem como o tamanho médio
por estação.
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ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DA IMPORTÂNCIA DO PERÍODO DO DEFESO JUNTO
AOS CONSUMIDORES DE PEIXE EM DOIS PONTOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE
PESCADO EM SANTARÉM – PA
Cleudian Gonzaga dos Santos 1*; Paola Bianca Gomes Tabaranã Franco2.
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RESUMO: O objetivo dessa pesquisa foi avaliar a percepção dos consumidores de peixe na cidade
de Santarém, estado do Pará, em relação as espécies que entram no período do defeso, identificando
as espécies substitutas para o consumo, critério de escolha e possíveis mudanças entre essas
espécies nesse período. Foram aplicados 152 questionários semiestruturados em dois pontos de
comercialização de pescado, Feira do Pescado e Porto dos Milagres. Os resultados obtidos
diferenciam em relação aos critérios para a escolha do peixe entre os pontos, respectivamente 21%
para aparência do peixe aos consumidores na Feira do Pescado e 23% para o preço aos
consumidores do Porto dos Milagres. A principal espécie substituta para o consumo durante o
período foi a pescada, nos dois pontos. Entre as espécies sugeridas pelos consumidores para ser
retirada do defeso, o tambaqui foi a que eles citaram com maior frequência e a pescada para entrar
nessa proteção. Essas informações são necessárias e importantes para contribuir com o mercado
consumidor de peixe da região e também para a política pública de proteção dos recursos.
Palavras chave: Consumo de peixe; Amazônia; Perfil do consumidor

ABSTRACT. The objective of this research was to evaluate the perception of fish consumers in
the city of Santarém, state of Pará, in relation to the species that enter the closed season, identifying
the substitute species for consumption, criteria of choice and possible changes between these
species in this period. period. 152 semi-structured questionnaires were applied to two fish
marketing points, Feira do Pescado and Porto dos Milagres. The results obtained differ in relation to
the criteria for choosing fish among the points, respectively 21% for the fish's appearance to
consumers at the Fisherman's Fair and 23% for the price of consumers at Porto dos Milagres. The
main substitute species for consumption during the period was hake, in both points, among the
species suggested by consumers to be removed from the closure was the tambaqui and the one they
most often cited was hake to enter this protection. This information is necessary and important to
contribute to the region's fish-eating market and to public resource protection policy.
Key words: Fish consumption; Amazon; Consumer profile
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1- INTRODUÇÃO
De acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO,
2013), na Amazônia, o consumo de pescado está próximo de 150 kg per capita ano. Diversos
trabalhos sobre o consumo de pescado amazônico ressaltam a importância desses itens alimentares,
principalmente do peixe. As taxas variam de 30,0 – 616,2 e 50,3 – 150,0, respectivamente meio
rural e meio urbano, ambos em g/dia (ISAAC e ALMEIDA, 2011).
Para garantir a continuidade e qualidade dos estoques, dos recursos capturados, o governo
Brasileiro, a partir de pesquisas e análises, criou o período defeso assim sendo, as leis de defeso
devem levar não apenas o período de desova, como vem sendo feito historicamente, mas a
vulnerabilidade dos estoques à captura do pico na seca, quando os peixes se encontram
naturalmente isolados e sem condição de defesa (SANTOS e SANTOS, 2005).
As espécies Amazônicas apresentam estratégias notáveis para se adaptarem às mudanças
sazonais nos diversos ambientes que ocupam. A compreensão dessas adaptações é de fundamental
relevância para o entendimento da abundância e da composição dos recursos pesqueiros e,
consequentemente, para a definição de políticas de manejo da pesca (BARTHEM e FABRÉ, 2004).
Sobre as restrições de época de captura, tradicionalmente são emitidas, anualmente na
Amazônia, uma ou várias portarias para regulamentar a Lei 11.959/2009 sobre o período de
reprodução das espécies. Estas portarias geralmente delimitam um período de proibição de 2 ou 4
meses de extensão e também quais as espécies que são na proibição, destacando aquelas que tem
maior valor econômico e que desovam no início do período da cheia (BATISTA et al., 2004).
De acordo com o IBAMA, na portaria n°48/2007 vem descrevendo as espécies proibidas para
a captura na bacia hidrográfica do rio Amazonas, abrangendo os rios do Estado do Pará as seguintes
espécies: pirapitinga (Piaractus brachypomus), curimatá (Prochilodus nigricans), mapará
(Hipophthalmus spp.), aracu (Schyzodon spp.), pacu (Myleus spp. e Mylossoma spp.), jatuarana
(Brycon spp.), fura calça (Pimelodina flavipinnis), branquinha (Curimatá amazônica, C. inorata) no
período de 15 de novembro a 15 de março. Ainda com a Instrução Normativa IN n°34/2004 que
proibi a captura, comercialização e transporte do pirarucu (Arapaima gigas) no período de 1° de
dezembro a 31 de maio; na IN MMA n°35/2005 fica proibido anualmente, no período de 1° de
outubro a 31 de março, a pesca, o transporte, a armazenagem, o beneficiamento e a comercialização
do tambaqui (Colossoma macropomum) na bacia hidrográfica do rio Amazonas; e o acari
(Pterygoplichthys pardalis) com a IN n°22/2005 que vai de 1 de dezembro a 30 de março..
Sendo assim, conhecer o comportamento do mercado consumidor de peixes em relação as
essas espécies é de grande importância para a manutenção de sua conservação durante o defeso,
bem como fomenta a busca por novas alternativas de produção/comercialização de espécies
protegidas neste período. Portanto, a presente pesquisa buscou avaliar a percepção dos
consumidores de peixes na cidade de Santarém, em relação as espécies que entram no defeso na
bacia Amazônica, estado do Pará, em dois pontos de comercialização de pescado da cidade. Com
isso, espera-se contribuir com informações para o ordenamento das políticas públicas que envolvam
um melhor direcionamento sobre as espécies mais exploradas na região e para dissipar mais
informações sobre essa temática.
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2- MATERIAL E MÉTODOS
A pesquisa foi realizada na cidade de Santarém, localizada na mesorregião do Baixo
Amazonas, Oeste do estado do Pará. De acordo com o (IBGE, 2018), a população estimada é de
302.667 habitantes, com uma área aproximadamente de 17.989.389 km².

Figura 1: Localização da área urbana de Santarém. Fonte: (BRAGA et al. 2016)

Para essa pesquisa foram entrevistados 152 consumidores nos meses maio a julho. Os pontos
de coletas para pesquisa abrangem duas microrregiões da cidade de Santarém: Porto dos Milagres
(ponto 1) e Feira do Pescado (ponto 2), onde foram aplicados 76 questionários semiestruturados em
cada ponto.
Nos questionários haviam perguntas relacionadas a escolha e conhecimento das espécies, o
grau de escolaridade, renda familiar, consumo, critério na escolha, informação sobre o defeso e
consumo substituto. Os dados obtidos foram armazenados em Excel 2010 para posterior a análise e
produção de gráficos.

Figura 2: Localização da área de estudo - ponto 1
Fonte: Cleudian Gonzaga

Figura 3: Localização da área de estudo - ponto 2
Fonte: Cleudian Gonzaga

3- RESULTADOS
3.1- Perfil socioeconômico dos consumidores na Feira do Pescado
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O grau de escolaridade é um fator que poderá influenciar na hora da compra do pescado para
o consumo, já que o nível de formação é importante para ajudar na escolha do produto. Em relação
à escolaridade dos consumidores na Feira do Pescado, obtivemos o seguinte: 27% declararam
possuir o ensino médio completo, seguido 16% ensino superior completo, 11% ensino fundamental
incompleto, 7% superior incompleto, 6% médio incompleto, 5% pós-graduação, 4% ensino
fundamental completo e não obtivemos analfabetos.
Quanto à renda familiar, constatou-se que o maior percentual é para os consumidores que
obtêm salários entre (um e dois) representando 32%, seguido de 19% para acima de (quatro), 14%
com renda de (três a quatro) e 11% para os que declararam até (um) salário mínimo.
3.1.1- Fatores que influenciam no consumo de peixe
As quantidades quilo de peixes que são consumidos pelos entrevistados na feira do Pescado
apontam que: 53% consomem cerca de (um até quatro), seguido de 16% com o consumo de (cinco a
dez), 5% de (onze a quinze) e 2% para acima de (dezesseis), quilos por semana/família.
Foram apresentados aos consumidores quatro itens (preço, aparência, sabor e saúde) como
critérios na hora da compra do peixe. A aparência do pescado foi a mais escolhida, representando
21%, 9% dos entrevistados indicaram o sabor, sendo a mesma porcentagem para o preço, 8%
afirmaram comprar devido hábitos alimentares para a saúde. Os demais entrevistados apontaram
mais de um item como critério, (preço e aparência) 13%, para (aparência e sabor), (preço e sabor) e
(saúde e sabor) foram 3% cada, (preço e saúde) 2%, aparência, sabor e saúde 1% e para os quatro
critérios juntos 4 %.

Gráfico 1. Critérios para a escolha do peixe - Feira do Pescado.
Fonte: Dados da pesquisa.

Quando perguntados sobre a origem do peixe no momento da compra, 44% responderam que
procuravam saber a origem, enquanto que 32% disseram que não se importar com este critério. Já
em relação a importância do período do defeso para as espécies, 49 % afirmaram que sabem da
importância e 27% desconhecem sobre o assunto.

Grafico 2. Importancia do período do defeso - Feira do Pescado
Fonte: Dados da pesquisa.
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Quanto as espécies que entram no defeso da bacia Amazônica, 2% tem conhecimentos de
todas as 11 espécies que entram no defeso na cidade de Santarém/Pa. 53% conhecem algumas
destas e 21% desconhecem totalmente.
Sobre o consumo de peixe durante o período do defeso, cerca de 15% afirmaram consumir a
pescada na falta da espécie de sua preferência, 11% citaram a carne bovina e 9% o frango, sendo a
mesma porcentagem para os que substituem por “peixe de escama”. 8% e 4% dos entrevistados
relataram que consomem tambaqui e pirarucu, como substitutos respectivamente, já o tucunaré
5% e o surubim, 4%. Outras etnoespécies foram citadas: jaraqui, dourada charutinho, acarátinga e tamoatá com porcentagem entre 3% e 1% do total.

Gráfico 3. Consumo substituto durante o defeso - Feira do Pescado
Fonte: Dados da pesquisa.

Foi perguntado aos consumidores quais espécies eles achavam que poderiam entra no rol das
espécies protegidas pela Lei do defeso bem como qual/quais deveriam sair. Quanto as que poderiam
ser inseridas (gráfico 4), 20% dos consumidores não souberam responder, 15% indicaram a
pescada, 13% apontaram o tucunaré, 11% citaram o jaraqui, 3% para o surubim, dourada, apapá;
2% para o filhote, charutinho, acará-tinga e a cujuba. Quanto as etnoespécies que poderiam ser
retiradas (gráfico 5), cerca de 29% dos entrevistados não fizeram alterações, 11% indicaram a
retirada do tambaqui, 8% o acari, 7% a Jatuarana, 6% pirapitinga, 5% a branquinha, 4% o fura
calça, 2% citaram o pacu, aracu e mapará.

Gráfico 4. Espécies que poderiam entrar no defeso
Fonte: Dados da pesquisa.

Gráfico 5. Espécies que poderiam sair do defeso
Fonte: Dados da pesquisa
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3.2- Perfil socioeconômico dos consumidores no Porto dos Milagres
A pesquisa feita no Porto dos Milagres aponta que 33% dos consumidores entrevistados
possuem o ensino médio completo, seguidos de 10% ensino fundamental completo, 8% para os
ensinos médio incompleto e superior incompleto respectivamente, 7% ensino superior completo,
6% ensino fundamental incompleto, 3% declararam analfabetos e 1% pós graduação.
A renda familiar dos entrevistados no Porto dos Milagres apresentou maior índice para os que
disseram receber entre (um a dois) salários, com 44%, os que obtêm até (um) com 18%, seguido dos
que recebem entre (três a quatro) 9% e acima de (quatro) salários representou 5%.
3.2.1- Fatores que influenciam no consumo de peixe
Entre os entrevistados no Porto dos Milagres 37% afirmaram consumir de (um até quatro),
24% de (cinco a dez), 11% (de onze a quinze) e 4% para acima de (dezesseis) quilos por semana.
Dentre os critérios apresentados para os consumidores de peixe a opção para o preço foi mais
citada como escolha, com 23%, a aparência com 16%, para o sabor 11% e a saúde 5%. Outros
entrevistados escolheram mais de um item como critério (preço e aparência) 12%, (preço e saúde)
3%, tanto (sabor e saúde) e (preço e sabor) 2% cada, assim como 1% para (aparência e sabor) e
(aparência, preço, sabor e saúde) e nenhum dos entrevistados optou por aparência, sabor e saúde
juntos.

Gráfico 6. Critérios para a escolha do peixe – Porto dos Milagres
Fonte: Dados da pesquisa.

Sobre a origem do peixe 36% dos consumidores afirmaram perguntar no momento da compra,
enquanto que 40% não procuram saber. Quando perguntado sobre a importância do período do
defeso para as espécies, 62% afirmaram saber e 14% não souberam dizer sobre essa temática.

Gráfico 7. Importância do período do defeso – Porto dos Milagres
Fonte: Dados da pesquisa.
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Em relação ao conhecimento que os consumidores tem sobre os peixes que entram no período
do defeso na cidade de Santarém, 24% souberam citar as 11 etnoespécies, 45% citaram algumas
delas e 7% desconhecem quais são.
Para o consumo substituto no período do defeso, 21% preferem pescada, o surubim com 8%,
o charutinho e jaraqui, 7% cada, 6% para o tucunaré, 5% respectivamente: acará-tinga,
tamoatá e para a carne bovina, 4% o apapá, 3% o frango e também a tambatinga e 2% preferem a
dourada.

Gráfico 8. Consumo substituto durante o defeso – Porto dos Milagres
Fonte: Dados da pesquisa.

Também foi perguntado aos consumidores que espécie poderia entrar na Lei do defeso, 26%
citaram a pescada, 17% disseram o tucunaré, 11% apontaram o jaraqui, 5% citaram tanto o
surubim e charutinho, cada, o acará-tinga com 4%, 3% apapá assim como 3% também para os
que não souberam responder e 2% para a dourada.

Gráfico 9. Espécies que poderiam entrar no defeso.
Fonte: Dados da pesquisa.

Gráfico 10. Espécies que poderiam sair do defeso
Fonte: Dados da pesquisa.

Além da pergunta sobre qual espécie poderia entrar, foi perguntado também qual dentre as
que já fazem parte do período do defeso os consumidores achavam que poderiam ser retiradas, com
isso obtivemos o seguinte: 36% não tirariam nenhuma das espécies, já 21% declararam retirar o

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP

8

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019
MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA

tambaqui, 5% o fura-calça, 4% mapará, 3% pirapitinga, seguidos de 2% para o acari e branquinha
respectivamente e 1% retirariam o aracu, jatuarana e pacu, cada.
4- DISCUSSÃO
Quando comparamos os dois pontos de venda de peixes em sua maioria, os consumidores
possuem o ensino Médio, consumem entre 1 a 4kg de peixes durante a semana e em relação a renda
familiar, os consumidores apontaram de 1 a 2 salários mínimos. Dados semelhantes foram
encontrados nos trabalhos realizador por BARBOSA et al., 2006 e MANGAS et al., 2016 em
Belém. Indicando similaridade entre os perfis do consumidor de peixe em diferente pontos na
região amazônica.
O preço do pescado também varia bastante em função do mercado, da espécie, da estação do
ano e do tamanho do peixe, bem como de outros parâmetros (SANTOS e SANTOS, 2005). Esse
critério é percebido nos consumidores no Porto dos Milagres que consideram os valores mais
acessíveis em detrimento a feira do Pescado, onde existe uma cadeia produtiva (pescadoratravessador-vendedor-consumidor). Já na feira do Pescado a escolha se deu na aparência do peixe.
Esse critério também foi percebido por Coelho et al., (2017) em Belém, capital do estado do Pará.
Fazendo uma ligação entre o presente trabalho e a pesquisa realizada por Braga et al., (2016),
sobre os hábitos alimentares, entre os 38 tipos de peixes citados pelos consumidores de Santarém,
três dessas espécies: (tambaqui, curimatã e pacu) fazem parte do período do defeso e o (tucunaré)
foi a segunda opção sugerida por ambos os consumidores para entrar no defeso.
Sobre a origem do peixe, os consumidores do Porto dos Milagres alegaram que não
perguntam devido esse ponto de venda ser diretamente ligado com os pescadores, então eles veem o
peixe chegando às vezes ainda vivo, como é o caso do acari. Já os consumidores na feira do
Pescado, em sua maioria, afirmaram que procuram saber da origem devido esse ponto receber
peixes de outras regiões do Brasil.
Sobre a questão do defeso e as espécies que são protegidas por ele, em ambos os pontos de
coleta, a maioria dos entrevistados afirmou ter conhecimento sobre algumas. Contudo, os
consumidores do Porto dos Milagres se destacam, pois alguns destes souberam citar todas as
espécies protegidas indicando um esclarecimento maior destes em relação ao ponto de coleta da
Feira do Pescado. Isto possivelmente está relacionado a aproximação dos consumidores aos
pescadores da região que favorece um conhecimento e compreensão melhor sobre este período.
Entre as espécies que poderiam sair do período do defeso o tambaqui foi a mais citada, em
ambos pontos de comercialização. Este resultado chama atenção devido a maioria dos entrevistados
considerar apenas o seu gosto pessoal para a definição deste critério, não levando em consideração a
importância do período do defeso para a biologia da espécie e conservação deste recurso para a
região.
Com estes dados, podemos perceber que os consumidores têm um certo acesso ao
conhecimento quanto ao período do defeso e sua importância. Entretanto, isto ainda é muito
superficial e não favorece uma mudança de consciência acerca da proteção eficiente das espécies.
Além disso, poucos são os trabalhos realizados que abordam a temática do perfil do consumidor de
peixe no estado do Pará e região Amazônica, bem como não houve outro que relacionasse este
perfil a importância da conservação de recursos pesqueiros na região para o mercado consumidor.
Sendo de grande importância novas pesquisas com esta temática para a compreensão deste nicho.
5- CONCLUSÃO
Através dos resultados da pesquisa conclui-se que a pescada foi a espécie principal indicada
como substituta em ambos os pontos de pesquisa. Para o critério na hora da escolha do peixe a
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aparência e o preço são os mais importantes para os consumidores. Além disto, grande parte
consumidores não procurarem saber sobre a origem do peixe. Na questão do perfil socioeconômico,
o consumidor, de modo geral possui ensino médio, renda entre 1 a 2 salários mínimos, consomem 4
kg de peixe por semana e possuem alguma consciência sobre a importância do período do defeso,
bem como as espécies que são inseridas nele.
A pesquisa apresentou dados preliminares sobre esta realidade, e ainda despertou nos
entrevistados a curiosidade em conhecer um pouco mais sobre a biologia das espécies em estudos,
principalmente quando perguntado sobre quais as espécies entram no defeso e sua importância;
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