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1. Identificação 

 
a)  Título do Projeto: “Diagnóstico das Práticas de Manejo da Piscicultura Familiar em Alta  

                             Floresta e Paranaíta-MT”. 

b) Início do Projeto: 01/08/2018 a 31/07/2019 

c) Nome do Orientador: Prof. Alexander Stein de Luca 

d) Participante: Tec. Fernando Luiz Silva 

e) Aluno Bolsista: Geovan Marcos dos Santos da Silva 

f) Instituição/Campus: IFMT- Campus Alta Floresta 

 

2. Resumo do Projeto  
     

No Mato Grosso, os municípios de Alta Floresta e Paranaíta a piscicultura está em ascensão, 

constituindo-se uma importante alternativa de renda para os produtores. Porém, como ocorre com 

todas as novas opções de produção, sua implantação deve ser planejada e precedida de estudos e 

pesquisas que indiquem, com segurança, os melhores sistemas de criação a serem utilizados. Nos 

meses de setembro e outubro de 2018, através de informações obtidas com a secretaria de 

agricultura dos municípios, foram visitadas 10 propriedades, sendo quatro em Paranaíta e seis em 

Alta Floresta todas praticam a piscicultura familiar. Também foram realizados encontros com os 

produtores nos dois municípios. Os objetivos foram de diagnosticar: a) Tipo de Criação; b) Tipo de 

Estrutura para Criação e c) Espécies de Peixes Criadas.  Das dez propriedades visitadas, sete sendo, 

cinco em Paranaíta e duas em Alta Floresta, a captação da água para os tanques é proveniente de 

afloramento do lençol freático. Quanto ao comprimento das normas da legislação ambiental, os 

produtores tem seus tanques dentro das APPs. Das propriedades visitadas foi selecionada a chácara 

esteio sendo uma propriedade considerada “modelo’’ para o acompanhamento da biometria dos 

peixes de um tanque cedido pelo proprietário onde foi povoado com 400 alevinos, sendo 200 de 

Tambaqui e 200 de Tambatinga, neste mesmo tanque foi realizado o monitoramento mensal da 

qualidade de água. Através da avaliação biométrica da espécie hibrida Tambatinga, apresentou um 

desenvolvimento normal para região. O Tambaqui apresentou sensibilidade quando houve 

diminuição da transparência e aumento da temperatura da água, mas dentro dos padrões para 

espécie. Acredita-se que o comprimento total e o peso dos peixes deverá ter um acréscimo mensal 

mais elevado até o abate quando tiverem por volta de 14 meses de idade, pois as medidas realizadas 

nos dois últimos meses (Junho e Julho) já demonstraram esta tendência. A analise dos parâmetros 

físicos e químicos da água, demonstrou que, mesmo com a captação da água sendo diminuída pela 

entrada do período estiagem na região no mês de maio, a qualidade da água se manteve satisfatória 

no período do estudo. Nota-se que, esta condição permanecerá desde que o proprietário se atente em 

não aumentar a população dos tanques e manter o acompanhamento dos parâmetros físicos e 

químicos, realizar o acompanhamento da manutenção da quantidade correta de ração e preservar a 

sua qualidade. Desta forma a sua produção continuará surtindo bons resultados.   

 

Palavras-chave: Piscicultura Familiar, Biometria, Qualidade da água, Monitoramento.  
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3. Metodologia  
 

3.1. Área de estudo 

 

    Alta Floresta é considerada município polo da região, esta localizada na microrregião Norte 

Mato-grossense (M-332/IBGE), com uma área de 19.447 km
2
, compreende os municípios: Alta 

Floresta, Paranaíta, Apiacás, Nova Bandeirante, Nova Monte Verde. Os municípios de Alta Floresta 

e Paranaíta, estão localizados no estremo Norte de Mato Grosso a 830 Km e 900 km 

respectivamente da capital Cuiabá. 

    A região de Alta Floresta apresenta um clima tropical quente e úmido com temperaturas médias 

elevadas (23 a 26
o
C) durante o ano. Os índices de pluviosidade anual acusam valores próximos a 

1.820 mm. Duas estações climáticas, e bem definidas: inverno seco, com curto período seco de 03 

meses - maio, junho e julho; e, verão chuvoso. Os meses mais quentes são os da primavera-verão 

(setembro-abril) que coincidem com o período mais chuvoso. 

    Faz parte da Grande Bacia do Amazonas, tendo como Rio Teles Pires com maior porte e seus 

tributários os rios: quatro pontes, santa helena, Paranaíta e Apiacás (Figura 01).  

 
Fig.1 – Caracterização das Áreas de Estudo 

Através de informações obtidas com a secretaria de agricultura dos municípios, foram 

visitados dez propriedades que praticam a piscicultura familiar, sendo seis em Alta Floresta e quatro 

em Paranaíta. As visitas foram realizadas com a finalidade de diagnosticar a realidade de cada uma 

observando-se: a) Tipo de Criação; b) Tipo de Estrutura para Criação e c) Espécies de Peixe 

Criadas.  Destas foi selecionada uma propriedade  considerada “modelo’’ para o acompanhamento 

da biometria dos peixes e da qualidade de água mensalmente. 
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3.2- Biometria dos peixes 

 Na propriedade “modelo”, foram realizadas amostragens da população de peixes de um 

tanque para avaliar a condição geral dos mesmos, como: 

 Comprimento Total (C T)= Medida horizontal, da ponta do focinho à extremidade superior  da 

nadadeira caudal (cm); Comprimento Padrão (CP)= Medida horizontal, da ponta do focinho à 

base da nadadeira caudal (cm); Altura do Corpo (AC)= Altura máxima do indivíduo do dorso ao 

abdômen (cm). 

  Cabe destacar que estes são apenas alguns dos parâmetros técnicos básicos e econômicos 

que servirão para repassar ao produtor, podendo assim ser usado para determinar a avaliação de 

produção da piscicultura. 

3.3- Monitoramento da água 

A-Parâmetros Físicos e Químicos 

     No mesmo tanque onde estavam os peixes que foram biometrizados as medições foram 

realizadas seguindo os seguintes parâmetros: a) Perfil térmico da água em (
o
C): medições no 

próprio campo com sonda exploratória; b) Transparência da água ou transparência de Secchi em 

(cm): medida com disco de Secchi de 20 centímetros de diâmetro; d) Condutividade elétrica em 

(mS/cm): medições no próprio campo por meio de sonda exploratória; e) Oxigênio dissolvido em 

(mg/L e %): medições no campo com sonda exploratória; f) pH-potencial hidrogeniônico: medições 

no campo com sonda. Todos as medições serão aferidas sempre no período matutino entre 9:00 

horas e 10:00 horas, não sendo realizadas nos dias chuvosos. 

 

4. Resultados e Discussão. 

      

A) Cadastro das propriedades  

Nos meses de setembro e outubro de 2018 foram visitadas 10 propriedades, destas foram 

visitadas quatro em Paranaíta e seis em Alta Floresta, com a finalidade de diagnosticar: a) Tipo de 

Criação; b) Tipo de Estrutura para Criação e c) Espécies de Peixe Criadas, (Anexo 01).  

Quanto ao tipo de sistema de criação, observou-se que, das 10 propriedades visitadas, 7 

apresentavam a criação do modelo Semi-intensivo da espécie hibrida tambatinga, resultante do 

cruzamento de fêmea de tambaqui (Colossoma macropomum) com o macho de pirapitinga (Piaractus 

brachypomum); uma no modelo de pesque e pague de tambatinga e tambaqui; uma apresentava uma 

criação de três casais de Pirarucu (Arapaima gigas) ainda em fase de adaptação e uma no município 

de Alta Floresta  que apresentava também o sistema de criação Semi-intensivo, mas com a engorda 

do “jundiára” ou “pintado da Amazônia” espécie hibrida, resultante do cruzamento de fêmea de 

cachara (Pseudoplatystoma punctifer) e o macho do jundiá tigre ou jundiá-da-amazônia (Leiarius 

marmoratus), e matrinchã (Brycon sp). Na propriedade também está instalado um laboratório para a 
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produção de alevinos. A propriedade Chácara Esteio, a criação de peixes funciona através de uma 

organização familiar, em que o patriarca juntamente com seus dois filhos gerenciam todas as ações, 

com ajuda de 4 funcionários, esta  é a que possui uma infra-estrutura mais adequada para a criação de 

peixes na região, com cerca de 25 anos de atividade,  (Tabela 01 e Quadro 1) . 

Também foi constatado como era a procedência da água para o sistema de criação nas 

propriedades, mostrando que a captação da água era feita de duas maneiras, tanto através de 

tubulações vindas de represas e/ou nascentes, ou era proveniente de um afloramento do lençol 

freático no local onde o tanque foi escavado sendo captado lá a água de chuva, (Fotos de 01 a 10)  .  

Quanto ao tipo de local para criação dos peixes, o tanque escavado foi o tipo mais adotado 

para as 10 propriedades visitadas.  

Quanto ao comprimento das normas da legislação ambiental, onde é proibido ser utilizada 

parte ou totalmente a área de preservação ambiental-APP, somente a Piscicultura Esteio estava 

respeitando parcialmente a legislação, as outras dez propriedades estavam completamente dentro das 

APPs, devido à falta de informação ou a não orientação técnica para a construção dos tanques.  

Tabela 1- Resumo do cadastro realizado nas propriedades 

Número Propriedade Tipo de Criação Estrutura para Criação Espécies de Peixe Criadas 

1 Chácara Esteio -

Alta Floresta 

 Semi-intensiva 

 

 

- 28 Tanques escavados 

- 10 há de lâmina d’água 

 

- Alevinos de: 

tambatinga, jundiára, piauçú, 

curimbatá,  

- Adultos Matrizes: 

cachara, jundiá, piauçú, tambaqui e 

pacu 

2 Sítio Central- 

Alta Floresta 

Semi-intensiva 

 

- 4 tanques escavados 

- 4.000 m
2
 de lamina d’água 

 

 Engorda de tambatinga 

3 Chácara dos 

Klein- Alta 

Floresta 

Semi-intensiva 

 

- 1 represa de 2 ha 

 

Engorda de tambaqui, tambatinga 

e matrinchã 

4 Sítio do Sr. 

Wanderley 

Giopato, - Alta 

Floresta, 

Semi-intensiva 

 

- 1 represa de 12.000 m
2
 de 

lâmina d’água 

Engorda de tambatinga,  

5 Sitio São José - 

Paranaíta 

Semi-intensiva 

 

-4 Tanques escavados 

- 5.500 m
2
 de lâmina d’água 

Engorda de tambatinga 

6 Sitio do Sr. 

Gervasio em 

Paranaíta. 

Semi-intensiva 

 

- 2 tanques escavados 

- 2.500 m
2
 de lâmina d’água 

Engorda de tambatinga  

7 Chácara do Sr. 

Moises da 

tuvira- Alta 

Floresta 

Reprodução 

 

- 3 tanques escavados  

- 3.000 m
2
 de lâmina d’água 

3 casais de Pirarucu  

8 Chácara do Sr. 

Rosendo- Alta 

Floresta 

Semi-intensiva 

 

3 tanques escavados  

- 3.500 m
2
 de lâmina 

Pesque e pague de tambatinga e 

tambaqui 

9 Sítio Retiro-

Paranaíta 

Semi-intensiva 

 

- 6 tanques escavados  

- 4.500 m
2
 de lâmina 

Engorda de tambaqui, tambatinga 

e matrinchã 

10 Sítio 

Descampado-

Paranaíta 

Semi-intensiva 

 

- 2 tanques escavados  

- 1.500 m
2
 de lâmina 

Engorda de tambatinga 
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Quadro 1- Realidade da Estrutura dos Criadouros nas Propriedades Visitadas. 

   

  
 

  
                                                                         

  
                                                                         

       
 

Alta Floresta. Criação de Pirarucu, tanques pequenos, pouca água Alta Floresta. Pesque e Pague dentro da cidade  totalmente irregular 

Alta Floresta. Afloramento de água, talude de  bordas  altas, sem vasão.  Alta Floresta. Afloramento lençol freático, algas, sem renovação d’água 

Alta Floresta. Afloramento do lençol freático e  oxigenação muito baixa Paranaíta. represamento de nascente feito indevidamente 

Paranaíta. Tanque com Bordas dos taludes muito altas  Paranaíta. Tanque construído incorretamente, rompimento de talude. 

Paranaíta. Tanques com comunicação entre si,  incorretamente Paranaíta. Afloramento de água mas, seca no período de estiagem 
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          B)  Encontro com Os Produtores Para Compartilhar Experiências  

A equipe do Projeto participou em parceria realizando um dia de campo desenvolvido como 

atividade de projeto de Extensão em Piscicultura, também do Campus Alta Floresta, realizado no dia 

10/11/2018, (sábado) na Comunidade São Lucas, Assentamento São Pedro - Paranaíta, MT. Naquela 

data tivemos a presença de piscicultores familiares e do secretário de agricultura daquele município. 

Em maio de 2019,  nosso projeto realizou um encontro com piscicultores de Alta Floresta e convidou 

a equipe do projeto de extensão em piscicultura para a compartilhar experiências (Quadro 2)  

 Quadro 2- Participação dos Piscicultores, Compartilhando Experiências  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia de Campo em Paranaíta 

    

 

Encontro em Alta Floresta        
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C- Escolha da Propriedade “Modelo” para as Analises Biométricas dos Peixes e dos 

Parâmetros Fisico-químicos da Água . 

 

1- Caracterização da Propriedade Escolhida 

Os trabalhos de campo para o acompanhamento biométrico dos peixes e dos parâmetros 

físico-químicos da agua, foram realizados na Chácara Esteio, propriedade do Sr. Élcio Luedke 

localizada na estrada 1ª Vicinal Leste, lote-143/3 A, nas coordenadas 9
0
54’00,15”S e 56

0
03’26.36” 

W  à 5,5 km do centro da cidade (Figura 02).  

Esta propriedade tem como atividade a produção de gado de leite, apicultura, pomar de frutas 

tropicais, mas a atividade principal é a Piscicultura, com tanques de peixe destinados para 

alevinagem, recria e engorda e para matrizes. A chácara Esteio tem a maioria de seus tanques 

povoados com a espécie hibrida tambatinga, resultante do cruzamento de fêmea de tambaqui 

(Colossoma macropomum) com o macho de pirapitinga (Piaractus brachypomum). Lá o sistema de 

criação e Semi-intensivo de engorda do jundiára ou pintado da Amazônia espécie hibrida, resultante 

do cruzamento de fêmea de cachara (Pseudoplatystoma punctifer) e o macho do jundiá tigre ou 

jundiá-da-amazônia (Leiarius marmoratus), e matrinchã (Brycon sp). Também está instalado um 

laboratório para a produção de alevinos. Esta propriedade é a que possui uma infra-estrutura mais 

adequada para a criação de peixes na região, sendo a mais antiga com cerca de 25 anos de atividade.  

.  

 

  

 

 

 

Figura 02: Chácara Esteio, Alta Floresta-MT (Fonte: Eleandro Luedk) 

https://www.guiamais.com.br/alta-floresta-mt/est-1-vicinal-leste
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D- Implantação do Experimento  

1- Preparação do Tanque para a Introdução dos Peixes 

 

No primeiro momento no mês de março, foi feita a medição de um tanque com 200 m², que 

foi cedido pelo proprietário para que se pudesse realizar os acompanhamentos.   

Após ter definido o tamanho, foi feito aplicação de cal virgem, cerca de 100g por m², sendo 

aplicado 20kg. Logo em seguida foi feito a adubação orgânica, com cerca de 150g por m² que foi 

distribuído ao longo do tanque um total de 20kg de farelo de casca de arroz. Sendo assim foram 

definidas 2 espécies a serem trabalhadas, Tambatinga e Tambaqui, espécies mais utilizadas na 

região, num total de 400 alevinos sendo 200 alevinos de cada espécie, (Fotos 11 a 14). 

  
                                                                                            
 

 

   

                                                                            

 

Após receber água capitada por tubulação vindo de uma nascente perene da propriedade, o 

tanque permaneceu durante 10 dias, para a estabilização do Ph e da adubação para a proliferação 

dos zoo e fitoplânctons.  

No decimo primeiro dia, o tanque foi povoado com 400 alevinos, sendo 200 de Tambatinga 

e 200 de Tambaqui, com 32 dias de idade, produzidos no laboratório de reprodução da propriedade, 

(Fotos de 15 a 16). 

  

Foto 11- Tanque finalizado Foto 12- Medição final do tanque. 

Foto 13- Calagem e adubação do tanque               Foto 14- Tanque já preparado para receber a água 
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E- Medida dos Parâmetros Biométricos dos Peixes. 

 No período de março a julho, durante 5 meses foram realizadas  amostragens mensais. Dos 

400 alevinos do tanque, foram amostrados 30 peixes, sendo 15 alevinos de Tambaqui (Colossoma 

macropomum) e 15 de Tambatinga resultante do cruzamento de fêmea de tambaqui (Colossoma 

macropomum) com o macho de pirapitinga (Piaractus brachypomum). 

Os peixes amostrados foram capturados com um pequena rede de arrasto, com malha e 

material apropriado, acondicionados em baldes com água, para serem mantidos vivos, contados e 

pesados em gramas, através de uma balança digital (Fotos 17 e 18 e Quadro 3)  

  

 

Após a captura, foram mensurados: 

O peso total do lote dos peixes amostrados (PT): foi realizado pela somatória do peso de 

cada peixe, realizado através de balança digital; Comprimento total (CT): Medida horizontal, da  

ponta do focinho à extremidade superior da nadadeira caudal (cm); Comprimento padrão 

(CP): Medida horizontal, da ponta do focinho à base da nadadeira caudal (cm); Altura do corpo 

(AC): Altura máxima do indivíduo do dorso ao abdômen (cm), (Quadro 3) 

Foto 17 – Rede arrastão utilizada durante as coletas dos peixes Foto 18- Contagem e separação dos peixes para a biometria 

Foto 15- Estabilização dos alevinos com a temperatura da água  

 
Foto 16 - Soltura dos alevinos 
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Quadro 3 – Biometria Realizada nos Peixes. 

 

 

Foram amostrados 120 peixes, sendo 60 Tambatinga e 60 Tambaqui, foi observado que nas 

duas espécies apresentaram uma variação média de peso de por volta de 17,5 g mensal até o mês de 

julho, sendo superior entre junho e julho em 125 g. Tanto o comprimento total como comprimento 

padrão apresentaram variação média de 2,7 cm entre os meses de agosto a setembro, para a altura 

do corpo a variação foi menor com acréscimo de 1,6 em media mensal (Tabela 02 e Quadro 04).  

O Comprimento total (CT), dos peixes amostrados apresentou uma variação entre 9,85 a 16,08 

centímetros. O peso total (PT), apresentou uma variação entre 17,55 a 69,60 gramas.O 

Comprimento padrão (CP) apresentou uma variação entre 7,75 a 13,05 centímetros. A altura do 

corpo (AC), apresentou uma entre 4,29 a 7,00 centímetros (Tabela 02). 

 

Tabela 2- Médias dos Parâmetros Biométricos de Alevinos e Juvenis de Tambaqui e 

Tambatinga, Entre  Março a Julho de 2019, na Chácara Esteio - Alta Floresta- MT. 

 TAMBAQUI 

Meses ComprimentoTotal (cm) Comprimento Padrão (cm)  Altura do Corpo(cm) Peso(g) 

Março 10,39 8,19 4,51 19,71 

Abril 13,26 10,37 5,88 39,53 

Maio 13,54 11,26 5,93 44,40 

Junho 15,42 12,36 6,61 62,11 

Julho 14,27 11,61 6,11 50,20 

 
TAMBATINGA 

Meses Comprimento Total(cm) Comprimento Padrão(cm) Altura do Corpo(cm) Peso(g) 

Março 
9,85 7,75 4,29 17,55 

Abril 
13,08 10,08 5,49 33,45 

Maio 
14,12 11,17 5,69 48,38 

Junho 
14,46 11,55 6,38 54,18 

Julho 
16,08 13,05 7,00 69,60 
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Nos Tambaquis tanto o peso total (PT), como o comprimento total (CT), amostrados 

apresentou um pico a partir do mês de junho. Já nos Tambatingas o peso total (PT), e o 

comprimento total (CT), amostrados apresentou um pico a partir do mês de julho. Os resultados das 

medições nos mostraram que a espécie tambatinga se desenvolveu de maneira significante ao 

contrário do tambaqui, que teve uma queda de pico no ultimo mês devido ter ocorrido algumas 

variações nos parâmetros físicos químicos da água (Quadro 04). 

 

Quadro 4 - Variação das Medidas Biométricas dos 120 Peixes Amostrados Entre Março a    

Julho de 2019, na Chácara Esteio-Alta Floresta-MT.                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-Monitoramento dos parâmetros físico-químicos da água dos tanques 

Para o tanque onde estavam os peixes que foram biometrizados, foram amostradas as seguintes 

variáveis físicas e químicas. 

a) Perfil térmico da água em (
o
C): à campo com sonda exploratória.  

b) Transparência da água ou transparência de Secchi em (cm): medida com disco de Secchi 

de 20 centímetros de diâmetro.   

c) Condutividade elétrica em (S/cm): à campo com sonda exploratória.  
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d) Oxigênio dissolvido em (mg/L e %): à sonda exploratória. 

e) pH-potencial hidrogeniônico: medições no campo com sonda exploratória .  

Todos as medições foram aferidas sempre no período matutino entre 9:00 horas e 10:00 

horas, não sendo realizadas nos dias chuvosos. 

Segundo CASTAGNOLLI & CYRINO (1986) e TAVARES (1994), Dentre os elementos chaves 

para se implantar e manter a criação de peixes em cativeiro, a qualidade da água deve ser 

monitorada periodicamente, pois oscilações dos parâmetros físico-químicos da água dos tanques, 

pode trazer danos à criação. Condição também preconizada por ARANA (1997). 

Sabendo da importância de monitorar a água comentada pelos autores supracitados, 

efetuou-se as analises dos parâmetros das variáveis físicas e químicas do perfil vertical da coluna 

d’água, em 30 cm de profundidade nos tanques onde os peixes eram amostrados para biometria, 

(Figura 03). 

Durante os meses de monitoramento observou-se que no tanque onde os peixes 

passariam sob o acompanhamento de biometrias mensais, não ocorreu uma variação expressiva 

nas medições de temperatura. 

Para o Ph observou-se que no mês de março este parâmetro apresentou em alta. 

Podemos considerar que isso seja devido a demora da estabilização após a calagem, realizada no 

primeiro mês quando foi preparado o tanque para receber os peixes. Vindo a se estabilizar a 

partir de maio. 

Os parâmetros de Condutividade Elétrica e da Transparência, também demonstraram 

variações expressivas nos meses de Março e Abril, pois no mês de Março foi realizado a calagem 

e adubação com matéria orgânica (farelo de arroz), interferindo no aumento da Condutividade 

Elétrica e na menor Transparência da água, (Tabela 03) 

 

Tabela 3 – Resultado das analises dos parâmetros físicos químicos da água do tanque 

de criação dos peixes entre os meses de Março a Julho de 2019. 

Meses 
Temperatura 

(°C) 
PH 

Condutividade    

elétrica (µS/cm) 

Oxigênio 

Dissolvido 

(mg/L) 

Transparência 

(cm) 

Março 33,2 9,32 76,5 6,58 15 

Abril 32,2 8,88 72 6,05 28 

Maio 33 7,1 24,6 7 45 

Junho 27,5 7,1 17,1 4,3 60 

Julho 32,7 7,4 39,1 8 30 
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  5- Conclusões  

 

 Das dez propriedades visitadas, sete sendo, cinco em Paranaíta e duas em Alta Floresta, seus 

tanques tinham a captação da água proveniente de afloramento do lençol freático, estas 

propriedades devem monitorar com frequência a quantidade de oxigênio dissolvido na água e 

não elevarem a população de peixes em seus tanques, pois a criação de peixes nestas 

circunstancias estão no limite aceitável.  

 Quanto ao comprimento das normas da legislação ambiental, os produtores com tanques dentro 

das APPs, que ainda não tem o conhecimento da legislação atual deverão procurar com 

urgência os órgãos competentes locais para serem orientados.  

 A avaliação biométrica da espécie hibrida Tambatinga, neste estudo, apresentaram um 

desenvolvimento normal para região. 

 O Tambaqui apresentou sensibilidade quando houve diminuição da transparência e aumento da 

temperatura da água, mas dentro dos padrões para  espécie.  

 O comprimento total e o peso dos peixes deverá ter um acréscimo mensal mais elevado até o 

abate quando tiverem por volta de 14 meses de idade, pois as medidas realizadas nos dois 

últimos meses (Junho e Julho) já demonstraram esta tendência.  

 A analise dos parâmetros físicos e químicos da água do tanque onde estavam os peixes 

biometrizados na Chácara Esteio, demonstrou que, mesmo com a captação da água sendo 

diminuída pela entrada do período estiagem na região no mês de maio, a qualidade da água se 

manteve satisfatória no período de estudo. Nota-se que, esta condição permanecerá desde que o 

proprietário se atente em não aumentar a população dos tanques e manter o acompanhamento 

dos parâmetros físicos e químicos, realizar o acompanhamento da manutenção da quantidade 

correta de ração e preservar a sua qualidade. Desta forma a sua produção continuará surtindo 

bons resultados.   

Figura 03- Medidas de Ph, Oxigênio Dissolvido Condutividade Elétrica e Temperatura. 



14 

 

6-Anexos 

ANEXO 01 

“Diagnóstico das Práticas de Manejo da Piscicultura Familiar em Alta Floresta e Paranaíta-MT”.  

 

DADOS SOBRE A PROPRIEDADE 

 

Data da entrevista...../...../...... 

Nome da propriedade:.............................................................................Área total:...................... 

Nome do proprietário:..................................................................................................................... 

Endereço:........................................................................................................................................ 

Posição de Georeferência:............................................................................................................ 

1. Tipos de Tanques da propriedade: 

 Tanque (parede lateral de alvenaria) 

 Tanque Escavado na terra   

 Gaiola (rígida)    

 Tanque rede (flexível)  

 Viveiro (natural) 

2.Características dos criatórios: 

Tipos de Criatório Área Quant. Alevinos/ Espécie Quant .Adultos/ Espécie 

    

    

    

    

     Total:     Total:     Total: 

 

b) Quais são as fontes de água utilizadas para abastecimento e o tipo de abastecimento (gravidade ou 

bombeamento)?..................................................................................................................................... 

c) Qual a posição do corpo d’água em função dos tanques  e a área de APP?.......................................... 

3. Caracterização dos peixes criados 

a) Quais as espécies criadas?..................................................................................................................... 

4) Alimentação 

a) Qual o tipo de alimentação oferecida? .................................................................................................. 

b) Qual a quantidade (se for ração) e qual o custo (R$/kg) ?..................................................................... 

c)  A ração fica armazenada de que forma?................................................................................................ 

5. Alevinos 

b) Como são adquiridos? (   ) produzidos na propriedade (   ) comprados? 

e) Qual é a quantidade necessária por ano (milheiro)?.............................................................. 

d) Existe facilidade na aquisição destes alevinos? (   ) sim    (   ) não 

6) Manejo dos peixes 

a) Qual a forma de despesca?........................................................................................................................ 
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b) Pratíca algum acompanhamento no desenvolvimento dos peixes e no controle de 

doenças?..........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

7) Manejo dos tanques 

b) Como é a prática quando for fazer a despesca ?........................................................................................ 

b) Pratica desinfecção nos tanques e/ou nos peixes?...................................................................................... 

 

8) Transporte 

a) O transporte dos alevinos ou peixes adultos é realizado pelo comprador ou pelo 

fornecedor?............................................................................................................................... 

b) Quais os equipamentos ou produtos utilizados no transporte?.............................................. 

 

9) Como foi implantada a piscicultura ? (   ) foi financiada (    ) feita com recursos próprios ? 

10) Qual foi o valor gasto com a implantação? ............................................................................... 

11) A piscicultura é a única atividade da propriedade? Quais são as outras?.............................. 

................................................................................................................................................................. 

12) A piscicultura está sendo viável? ................................................................................................. 

13) O que o levou a criar peixe?................................................................................................ 

14) Pretende continuar com esta atividade?............................................................................ 

 

Obs:.................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 
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8. Dificuldades Encontradas  

 

Por questões de logística e de disponibilidade de tempo dos proprietários, não podemos 

fazer o mesmo tipo de acompanhamento numa propriedade no município de Paranaíta, da mesma 

forma que foi realizada na chácara esteio em Alta Floresta, mas isto não comprometeu as metas e as 

atividades do projeto. 

 

9. Parecer do Bolsista quanto ao desenvolvimento do Projeto 

Este projeto me ofereceu a oportunidade de conhecer mais a área da piscicultura, e com ele 

obtive a chance de conhecer junto com o professor Alexander Stein de Luca e voluntários colegas 

de curso, Maic Anzolin, Heitor Henrique, Paulo Augusto, Milena Caioni, Jessica Caioni, Camila 

Batista, o Eleandro filho do senhor Ércio Luedke proprietários da Chácara Esteio, realizar a 

biometria dos peixes e analisar os parâmetros físico químicos da água.  

O trabalho realizado, foi de suma importância, pois permitiu obter novos conhecimentos no 

desenvolvimento dos peixes das espécies Tambaqui e Tambatinga baseando-se nos resultados da 

biometria, e avaliando os parâmetros físicos químicos de água, melhorando assim nosso 

conhecimento na área da piscicultura que está em grande crescimento na região do Mato grosso. 

Estas avaliações foram fundamentais para que nós como futuros Zootecnistas possamos 

passar adiante nosso conhecimento e novas técnicas para criação de peixes, auxiliando assim o 

produtor nas tomadas de decisões quanto ao procedimentos do cultivo, necessidade de troca de 

insumos, mudança de espécies, aumento de criação entre outros.  

 Foi extremamente significante e importante participar deste projeto, pois adquiri 

conhecimento em uma área que não conhecia muito bem e consequentemente me abriu portas tanto 

para o mercado de trabalho quanto ao de pesquisa. 

Alta Floresta 30 agosto de 2019 

                

             

Orientador: Prof. Dr. Alexander Stein de Luca 

 

 

Geovan Marcos dos Santos da Silva 


