
TABELA 01

Alguns valores referentes a parâmetros físico e químicos da áp,ua do viveiro e açude da Região Nor
dest8 do Brasil.

23

Perêmetros Unidade Açude "Pn r a Lre de
Mirand,," 11.

Viveiro doorrrs/P 2/.
Valores
ótimos 3/.

Oxig~n10 dissolvido ppm 6,8 a 7,3 1,0 a 7,8 acima de 5,0

CO2 ppm 7 ,8 0,0 a 20,0 abaixo de 20,0

PH 7,2 a 8,3 7,6 a 10,0 6.5 a 9.0

Tempet"lltura 9C 25,0 a· 32,0 23,0 a 34,0 acima de 18,0

A1calinidade total ppm 60,0 a 70,0 60,0 a 83,0 acima de 20,0

Dureza ppm 80,0 é\ 115,0 80,0 a 170,0 acima de 20,0

11 Reservat6rio que abastece o Hcampus" do Centro de resquisas Ictio16~icDs. Dados inseridos em D~NDY
et alii, (1966) e SHELL et a1ii (laGO).--- ---

31' Centro de Pesquisas Ictio16eicas. Dudo~ fornecidos pelo s8rviço de Limnoloeia do DIPIS/p.

31 Para climas Tropicais.
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TA~ELA D2

Resultados de ensaios re~11zados com.tambaqui c pirap1tin~a em vi
2ve1ros de 355 m •

Parãmetro Tambaqui Pirap1t1nl.:c

Taxa de estocaeem 2.0B'l/~ê 2.f~7/hc

reso médio inicial 6 g o c~ "

Duração 403 dics liC5 di:35

Biomassa inicial 443 C1
o

3Eti g

88,30 kg

Q7.'il k.~

9:32 g

B10lõlassa final 8 Q .60 i',g

Biomassa líquida 89.17 k.Z

1.245 p;

Total da ração utilizada 274 .•18 l<..g 295,72· r,g

1ndice de conversão alimentar 3,07: 1 3,30:1

Sobrevivência 100 ~
,=>rodutiv1dade II2.523 l<..g/ha- /

7./
2 .45] ,. k,g h~-

11 e 2/ EIõl13 meses.

FONTES: SILVA et a111. (1975) D LOV$HIN et al11. (1974):



TABELA 03 . 102.

Resultados de cultivos experimentois com o tambaqui, Colos50ma moera
pomum, em viveiros do ONOCS (Pcntecostc,Cearã).

EspBc1ficação

Peso médio inicial (g)
Peso nédio final (gl

Produtividade (kg/ha/ano)
Conversão alimentar 1/

fi meses
12 meses

Ganho de peso (g/dia)
Sobrevivência (%)
Duração do experimento (dias)

Taxa de estoca~cm

5.000/ha 10.000/ha

25 23
1.496 1.052
6.636 9.240

1 ,6": 1 1,éi:1
2 ,B :1 2,g:1

4.0 2,0
91 87

365 365

l/Os peixes receberam ração balanceada (pe19tizadal, contendo 3S~ de
protc:nas. sendo 18% de ori~em animal, constituida de fnr1nhar, de
p eã xe e de soja, tortas de a1r;od:;o e dn b eb e ç u e farclo .d c trir:Q.
Foi fornecida na taxa de 3% da biomass~.

TABELA 04
Resu1tad~s de policultivo entre o tarnbaqui. Co1ossoma macroponum, e
o h{brido de Sarothcrodon hornorum x S. niloticLlS, en vivniro~ na:u
ra! do DNDCS (Pentecoste, Cear51.

\ J

Esp ec-1f i caç ão Tambaqui 'Híbrido Tambaqui
híhrido

Peso médio inicial ( go) 25 18
Peso médio final [g) 1. 189 748
Produtividade (kg/ha/ano) 5.600 3.278 n.f'lC

Conversão alimentar 1/ - "

-
6 meses 1,7 : 1 1 ,2: 1

12 meses 2,8:1 1,0:1
Ganho de peso (g/dia) 3,2 2,0
Sobrevivência (~ ) 95 89

~/ Mc~mo arraçoamento dos experimentos da tabela 17.
Obs.: A taxa de estocacem foi de 10.000 reixes/~a,~cndo 5.000 tamba

quis e 5.000 híbridos. A duração do experimento foi de 365 ri1as.
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TABEL/-. 05

Rn~ullfldos de cultivos expcrimBnt()i~ \.,..UIU o pi~apitinr,a, Colossomn bioens,----
em viveiros naturais do DNOCS(Pentecoste.CE1.

12 meses

Taxa qe estoca~e~. -
f ::i' I) C 1f i c a ç a o

'_""!:1~Ode peso (g/dia)

5.000/ha 10.0CO/ha

30 ,25

1.064 B~F

4.200 5.260

1,8:1 1.~: !

3 ,7:1 3,0:1
2 ,8 - ,.

L .>

BQ C;~
365 ~S5.

_--------------------------------------------+---------~-------r---------------
r,~o médio inicial (g)
;-I~SO médio final (g)

rr~jutividade [ke/ha/anol
~~nvcrsao alimentar li

S meses

:-J~revivência (%)
::..:raçãodo experimento (di as)

i/Os peixes receberam raç~o .balanceada (peletiz~da). comercialmc:1t~ ~en
dida para galinhas, contendo 27~ de prote~nas. Foi fornecida na tExa
ce 3~ da biomassa, 6 vazes por ser.ena. e~ 2 r9feições.

T P.BELA 06

Kesultados depolicultivq cntr~ ê pirapitinp'a, CqlGsso~c bije~3, ~ ~
~{brido de SarotheroG~~ hornoru~ x 5 nilcticus, em viveiro nc~~~a~ ~o

S~;OCS (Pentecoste, Ceara).

Especificação Pi r-ep í ti,nr,a Híbrido Pirapit::lpc
H- ~_r.i c ,'J

Peso m5dio inicial (g ) 33 20
Peso médio final ( g ) 1.045 3el
Produtividade (kg/ha/unol 4.7r;~ 3.50(, '1.34'-;

Conversão alimentar 1/-
6. meses 1, n : 1 1 , n : 1

12 meses 2.7 :1 1 .'5 : 1
Gonho de peso (eldia) 2,8 1 , B

~obrevivência 93 99

~I Mesmo arraçoamento dos exporimentos'descritos na tabela 19.
Ob~.: A taxa de estocBf,em foi de 10.000 peixes/ha. sendo 5.000 p1rnp1tin

gas e 5.000 h{bridos. A duraç30 do experimento foi de ~r.5 dias.
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TABELA 07

Rendimentos mâximos obtidos em diversos experimentos, sobre criação in
tensiva de peixes, realizados pelo Centro de Pesquisas Ictiolõgicas do

DNOCS.

Experimentos Rendimentos
(k-g/ha/ano)

Cultura da tilãpia hibrida
Cultura de machos de tilâpia do Nilo
Cultura de carpa espelho
Cultura consorciada hibridos de tilâpias e suínos
Cultura consorciada T. nilotica e pescada do Piaui
Cultura consorciada T. nilotica e tucunare comum
Cultura da curimatã comum
Cultura da curimatã pacu
Cultura do "channel catfish"
Cultura consorciada "channel catfish" e til~pia do Nil0
Cultura do tambaqui
Cultura consorciada tambaqui + hibrido de til~pias
Cultura da pirapitinga .
Cultura consorciada da pirapitinga + hibrido de tilãpia

11.816
5.757
1 .29O
8.000
2. 114
2.491

949
1.182
4.041
3.270
9.240
8.878
8.26 O
8.344

TABELA 09

Resultados do cultivo de 16 carpas e· 16 curimbat~s~ alimentados com ra
ção balanceada, durante 86 dias.

Data da C A R P A CURIMBATÃamostragem
Peso ( g) Comprimento (mm) PesG..;(g) Comprimento(mm)

22.04.72 264.6 254.8 263.0 256.3
06.05.72 299.5 264.7 264.1 266.5
29.05.72 370.4 284.5 268.5 268.5
19.06.72 427.4 300.2 273.5 268.9
17.07.72 486.3 311 .2 272.4 269.5

Aumento 221 .7 56.4 9.4 13.2

Fonte: CASTAGNOLLI ~ alii (1974), inserida em NOMURA (1976)



Tl\f\ELA O~

Resultados de' experimentos roelizadps pelo Centro de Pesquisas Ict1016gicas, sobre.a ~riaç~o do h{brido 100'
macho, obtido do cruzamento de ~rothorodon niloticus x ~. ~orum.

Densidade de estoca Alimento ou P.eríodo de Peso médio
. .

gem peixe/ha - fertilizante Quantidade cultivo
Produtividfldp.

(dias)

------

(e) kg/ha/ano
-

. ,

6.960
8.960

31.000
10.000

Esterco de bovino1'- ,
Adubo químico li
Alim.suplementar ~I
Alim.sup1ementar 31

8.000
10.000
10.000
10.000
'10.000

Adubo qu:mico
Esterco 08 Galinha
Consorciação c/suinos
Torta de mamona ~I

Torta do bdh~çu SI
Torta do ~l,~ocJDo·!l./

57.t100k~/ha
3.500kp,/ha

72.800k,e/ha
7.249kp,/ha

365
365
365

154
215
419

1.341
1.856

11.816

1.:-J"'1kr,/ha
13.50r.kr,/hn

60/ha
1 • 3? I) k r. I h ,'I

1 • n (1 /. k I: I h a

1.n~gkr./ha

100 340 5.G78
106 186 2.700
183 327 6.000
21\0 323 5.290
21)0 , 266 4.002
24n 239 3 .771

•

Obs.: li - Superfosfato trinlo + sulfato de om~nia.
21 - Mistura de SC% do torta de babnçu + 50% de torto d8 al~od~o, fornec1da na proporç~o de 3' do
- peso vivo.
~I - Farelo de arroz (l4~ de prote{nnl. fornccicl0 no proporç~o de 3~ do peso vivo.
41 ~ 5! , 6/ - Fornccidao no proporç~o do ~~ rio poso vivo.

FONTE: OrWCS/CENTRO DE' PESGUrSAS ICTIOL0GICAS.
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PISCICULTUR~ A NlvEL DE PRODUTOR RURA

JOAO MOREIRA FERREIRA DA SILVA
Cournador do Projeto Biscicultura
EPAMIG. Belo Horizonte. MG.

I - HISTORICO

O Brasil apresenta, no momento, uma nova perspectiva em termos de
produção de peixe. Por um lado está a SUDEPE, tentando introduzir a pisc1
cultura, e por outro estão os Estados apresentando um maior interesse.

Minas Gerais, como não poderia deixar de ser, partiu para essa nova
opção de renda para o produtor e outra especie de carne para o consumidor.

A tentativa de introdução da piscicultura no Estado foi feita inici
almente por Oswaldo Wenceslau, em 1928, tendo recebido exemplares de car
pa japonesa de Venda Nova. Outra tentativa foi feita pelo Prof. Di090 Al
ves Pereira de Melo, ex-professor da UFV - Universidade Federal de Viço
sa, introduzindo a carpa comum nesta Escola, em. 1935. Outros professores,
tambem fizeram suas tentativas como Otto Andersen, Edson Potsch Magalhães
Secundino São Jose e Jose de Alencar. O professor Otto Andersen, mesmo
sendo especialista em horticultura, ate hoje ocupa-se tambem da criação /
de black-bass (Micropterus salmoides), alem de ter introduzido a criação
de carpa em algumas propriedades rurais.

O pioneirismo passou tambem ao Prof. Jose Rodrigues de Souza, que
usando de seu esforço pessoal e da UFV, pôde construir alguns viveíros p~
ra criação de peixes, tendo material disponível para dar a seus alunos no
ções de piscicultura nas aulas de Zoologia Geral, a partir de 1961. Em
1979 foi criada a cadeira de Piscicultur?, como materia optativa. Anual -
mente, na tradicional ~emana do Fazendeiro, sao lecionadas aulas de pise!
cultura. Em 1976, baseado no convênio entre a UFV, SUDEPE e EPAMIG foi
construida por esta última a Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de
Viçosa, no Campus da UFV. A partir dai maior ênfase foi dada ã pesquisa a
nivel de produtor rural para ie definir sistemas de produção de peixes.

Na UFMG, destacou-se na piscicultura o prof. Gilberto Cavalcante"· de
Albuquerque, que usou de seu pioneirismo para, em 1970 iniciar estudos de
piscicultura. A partir áaí criou-se tambem, nesta universidade, a cadeira
de Piscicultura como materia optativa.

Da mesma forma, foi feito outro convenio com a UFMG. Foi construida,
pela EPAMIG a Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Igarape, em fa
zenda de propriedade da UFMG, em 1977.

A ESAL, em 1978, construiu sua estação em co~vênio direto com a
SUDEPE, para tambem ter condições de ap~es21,iar aos alunos a cadeira de
piscicultura como materia optatiya.
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A Escola Agrotécnica Federal de Bambu; orientada pela EPAMIG, desen
volve um sistema de produção de híbridos de tilãpia que é o resultado do
cruzamento de fêmea de Sarotherodon niloticus com macho de Sarotherodon
hornorum. Essa Escola prepara técnicos de nível media, e os próprios alu
n os , orientados pelo prof. Jose de Souza Morgado, fazem todos os ,~ traba
lhos desde o preparo dos viveiros ã criação dos peixes e sua comercial iza
çao.

o Governo Estadual por sua vez, ã procura de novas opçoes. viu na
piscicultura excelente perspectiva opcional. tanto para o produtor rural
quanto para o consumidor. Portanto em 1975, a EPAMIG, coordenadora do Sis
tema Estadual de Pesquisa, que e constituída pelas UFMG, UFV e ESAL, ini
ciou seu trabalho de pesquisa em piscicultura, contando com o apoio fina~
ceiro da SUDEPE. Nessa epoca a SUDEPE passou a dar maior apoio ã piscicul
tura de ãguas interiores. Coube, então, ãEPAMIG, órgão vinculado ã Secr~
taria da Agricultura e ã EMBRAPA, desenvolver um plano de pesquisa ã ni
vel rural, abrindo novas perspectivas para o desenvolvimento da piscicul-
tura no Estado.

Apesar de contar com escassos recursos financairos p6de a EPAMIG cons
truir quatro Estações de Piscicultura para desenvolver suas pesquisas e
ainda fazer parte do fomento ou produção de alevinos. Atualmente já dis
poe de bons resultados, pode~do inclusive estabelecer os primeiros siste
mas de produção de peixes.

Atualmente, a EMATER-MG, que presta assistência tecnica aos produto-
res rurais mineiros, deu inicio ao tre"inamento de seu pessoal em piscicul
tura, podendo a curto prazo fazer com que essa atividade passe a ter peso
na balança de produção de alimento do Estado.

Por outro lado, outras três Estaçõei de Piscicultura, sob a respons!
bilidade da CODEVASF, CEM~G e FURNAS estão em plena atividade no estudo
da "piscicultura extensiva, desenvolvendo trabalhos com o objetivo de pr~
servar e melhorar o potencial pesqueiro de rios e grandes lagos artifici-
ais.

Na ãrea de piscicultura extensiva há um numero de pessoas que vem b~
talhando no sentido de evitar a destruição total do potencial pesqueiro
existente. Nessa área, contamos quase somente com entusiasmo e luta de al
guns. Da mesma forma que em 1978 tivemos um ano com excesso de chuvas pr~
vocando grande~ inundações e perdas de toda sorte, poderemos ter" um ano
de poucas chuvas e não ter boa produção de alimentos. Se entao, os rios
tiverem seu potencial pesqueiro preservado e ocorrer uma pequena safra o
casionada por falta de chuvas ou outro fenômeno~ o peixe seria a resposta
como elemento de alto valor biológico.

A a t ue c é c.vd essa s instituições na piscicultura extensiva pode trazer
excelentes subsidios para a piscicultura intensiva~ como por exemplo, no
vas especies para criação dos produtores rurais.
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Convém lembrar que o Estado de Minas Gerais está começando agora
com a piscicultura a nível de produtor rural, e que a produção de pescado
de nossas coleções de água, registrada epl0 IBGE, está pouco acima de
2.000 t/ha.

11 - POTENCIAL PARA PISCICULTURA

o Estado de Minas Gerais possui uma area de aguas internas de apr~
ximadamente 4.585 Km2, ocupando o 4Q lugar entre as Unidades da Federação.
Hã boa distribuição de recursos hidricos. A água estã disponivel na forma
de lagos naturais e artificiais, rios~ ribeirões e côrregos. Poucas sao
as propriedades rurais que não dispõem de água. sê atualmente e que essa
água está passando a ter algum uso e o Estado de Minas Gerais por si mes

~o poderia ter em estoque, em suas águas interiores, uma quantidade de
peixe anual estimada acima de 45.680 t. Em termos de produção total do Es

-tado, isso atenderia a um consumo per capita acima de 3 kg. O consumo e
baixissimo, porém serviria ·para atender pelo menos areas de maior
de alimento.

Somando a esse potencial da piscisultura extensiva, temos a suinocul
tura. Utilizando apenas o esterco fresco de suinos, na piscicultura inte~
siva poder-se-ã conseguir ·uma produção acima de 43.200 t de peixes/ano.I!
to, considerando apenas a sufnocultura que é conduzida técnicamente, es
tando, portanto fora o ·porco comum de chiqueiro.

falta

Minas possui uma situação bastante privilegiada na produção de ani
mais e grãos, cujos su~produtos podem ser utilizados na piscicultura. Os
estercos de aves e bovinos podem ser usados na fertil ização da água·· para

r-- roduçao de plãncton que servirá de alimento para peixes. O esterco de
suinos não sô serve para a.fertilizaçã~, como para a alimentação direta
dos. peixes, podendo ~onsiderá-lo mais econ~mico e de maior valor nutricio
nal na produção de pe~xes que os estercos de bovinos e aves. Sõ a suíno -
cultura, conduzida técnícamente, poderá oferecer esterco fresco para uma
produção acima de 43.200 t/ano. Os farelinhos provenientes de soja, trigo
arroz e outros são viáveis de uso numa piscicultura econõmica.

Considerando esses dois .fatores que são a água di sponivel e os sub
produtos, pode-se prever que, adotando sistema simples de piscicultura, a
maioria dos produtores rurais podem ter peixes em abundância para autocon
sumo e para seus empregados, a um custo baixo de produção. Serão poucos
os produtores que não terão condições por falta de água ou de subproduto.
1sso quer dizer que. se forem dados maiores esclarecimentos e orientações
técnicas aos produtores, pelo menos acima de 80% da população rural pod~
rã passar a ter em abundância um alimento de alto valor biolõgico.

Naturalmente há uma população urbana ã procur~ de novas opções de
consumo de proteina, alimentando-se mal devido ao baixo poder aquisitivo,



PU mEsmo do alto valor dos produtos aliment~cios dispon~veis no mercado ~
O consumidor e outro potenciai, porque não há peixes e tambem outras car
nes são de valor elevado.

Apresenta-se como fator de importãncia o numero bastante significatl
vo de açudes, construidos pelos produtores que podem ser utilizados tecni
camente.

Al~m do potencial anteriormente citado, indubitavelmente o grande 1n

teresse dos produtores ruralS pela piscicultura é o mais importante de to
dos. Falta-lhes porem quem os oriente bem.

Será perfeitamente viâvel a produção em abundância e a baixo custo /
para atender ã demanda do consumo, se se implantar um sistema de piscicul
tura racional para o aproveitamento do potencial que Minas apresenta.

111 - POLITICA DE PISCICULTURA

o sucesso da introdução de determinada atividade para o produtor ru
ral irá depender muito da maneira como ela será feita e da politica a ser
adotada, razão pela qual se enumeram algumas:

Primeira: Falta de Tradição e Conhecimento do Assunto.
O produtor rural não apresenta nenhuma tradição em crfação de peixe

ou mesmo em seu consumo por falta de orientação. Normalmente constroem -
se açudes nas propriedades rurais e se faz seu peixamento destes sem ne
nhuma orientação tecnica de construção e de cri·ação. Como ê tradicional/
o produtor construir açudes, o que se deve fazer e aproveitar essa situ~
ção. Açude construido e utilizado sem técnicas pode dar uma produtivida-
de de a prox ima darnen t e 100 Kg/ha/ano, mas com a p lí cac â o destas pode-rse /
chegar a 1 t/ha/ano. Em alguns casos, um açude, sofrendo certas adapta -
çoes e tendo uma criação ge peixes orientada, poderá apresentar produti-
vidade superior a 4 t/ha/ano.

Portanto a politi~a certa e aproveitar racionalmente esses açudes
oonstruidos pelos produtores para embelezamento e captação de água para
diversos fins. Da mesma forma que para açudes, o peixe e tambem criado /
em viveiros construidos tecnicamente e com controle de população e de. es
pecie recebendo alimentação, podendo ter uma produtividade de mais dei
4 t/ha/ano e que pode ser para ele mais uma fonte de renda.

Segunda: Pesquisa e Treinamento.
Para se chegar a sistemas de produção~ primeiramente tornou-se ne

cessário o desenvolvimento de pesquisas no sentido de se obterem algumas
respostas necessárias ã implantação de uma piscicultura simples.

O segundo passo foi o treinamento de pessoal tecnicamente para se
fazer a difusão de tecnologia de criação de peixe~.

Há ainda muito o que se pesquisar, mas já se podem estabelecer siso
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temas de produção de peixes bastante rentãveis.

Terceira: Especies.

Partiu-se do principio que a criação de carpa Cyprinus carpio e comum
em piscicultura em todo o mundo, já existindo, portanto, tecnicas de pr~
dução adaptadas as condições mineiras.

Outra especie que veio de encontro ã Politica Estadual foi a tilãpia,
por apresentar uma capacidade muito grande de filtrar plâncton da agua.!~
50 vai de encontro ao aproveitamento de subprodutos na fertilização da a
gua. Como a tilãpia não e bem conhecida, têm-se desenvolvido pesquisas a
seu respeito, comprovando que realmente deve ser indicada por apresentar/
muitas vantagens.

Paralelamente ao estudo de carpas e tilãpias, procurou-se estudar os
Jambaris, tendo-se conseguido bons resultados com o tambiu Astyanax bima-
culatus. Baseando em resultados preliminares de alguns campos de observa-
ção, já se pode estabelecer um sistema de produção dessa especie.

Os pontos básicos para"a escolha dessas especies basearam-se na faci
lidade que apresentam na produção de alevinos, no bom crescimento nas con
dições climáticas do Estado, e por serem as mais conhecidas.

Quarta: Aproveitamento ~ Subprodutos

As especies citadas têm õtimas condições para aproveitar subprodutos,
seja na forma de fertilização da água ou de alimentação direta.

Para as carpas, a fertilização da "~gua tem efeito ate os alevinos que
atingem um peso de 150 g. Daí para a frente necessitam de uma alimentação
Jireta com ração balanceada, para se obter boa produção. Com as til~~ias,
acontece o mesmo contudo elas têm maior capacidade de filtrar o plâncton,
para a sua alimentação. Portanto, o efeito da fertilização da agua e ma;
or 'para a t i l â p ia , o que e uma grande vantagem, quando se pensa em apr~
veitamento de subprodttos.

Estercos de animais são todos vi~veis na fertilização da água, sendo
que os peixes costumam-se a1 i~entar de alguns diretamente e em boa quanti
dade. O esterco fresco de su~nos deve ser totalmente aproveitado como ali
mento, desde que fornecido em quantidade estabelecida tecnicamente.

Os farelinhos de cereais, sobras de ração de animais, varredura de f~
brica de ração tambem s~o aproveit~veis na alimentação desses pe~xes.

Minas Gerais, Estado da Federação que ocupa o primeiro lugar em bovi-
nocultura (19 milhões de cabeças) e avicultura (115 milhões de cabeças) e
em terceiro lugar (3.250.000 de cabeças), poder~. portanto, mais intensi-
vamente servir-se dos subprodutos destes animais para desenvolvimento da
sua piscicultura.
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.IV - CUSTO DE PRODUÇAO

E significantemente afetado o custo de produção pelo planejamento.
O investimento da construção .de viveiros pode variar a partir de Cr$30.00
m2 de área construida. quando se usa mãquina para a sua construção.

O posicionamento dos viveiros, canais àe escoamento e abastecimento
pode alterar totalmente o custo. Em muitos casos nas propriedades rurais
pode-se eliminar o canal de escoamento, e o de abastecimento, pode ser
apenas de terra, fazendo-o com retroescavadeira, arado ou sulcador.

Na marcação de um viveiro deve-se considerar a declividade de manei
ra a remover so a terra necessária para se fazer aterros nas laterais. E
sua localização pode ser em função do declive e da forma do terreno.

A largura mínima de um viveiro deve ser considerada em função da mo
vimentação da máquina para evitar perda de tempo com movimentos difíceis.

O custo de construção de viveiros é significantemente afetado qua~
do o técnico não orienta o tratorista, portanto, esse técnico deverá ter
prãtica e estar presente ã.construção dos ~espectivos viveiros.

Para a construção de pequenos açudes, muitas vezes recomenda-se re
comenda-se retirar a terra para a barragem da ãrea 'onde se pretende inun-
dar, aumentando assim a área inundada.

Demais detalhes de construção so se aprendem com a prática adquiri-
da e esta so se adquire ao longo dos anos.

Outro fator de grande importância é a obtenção de alevinos. Partin
do do principio que o produtor compra _o alevino, conclui-se, que ele fez
um jnvestimento objetivando o aumento do custo de produção. Sendo assim,
se ele adquirir 10D.Oob alevinos de hTbrido de tilápia por ano, el~,. vai
pagar no minimo Cr$200.000,OO e contar com mais de 20% de mortalidade. /
sem acrescentar n custo de transporte. Por outro 1ado~ se ele mesmo pro-
duzir estes alevino~, co~prando asf~meas e machos certificados, o cus
to de obtenção doal~vino ficará da seguinte forma: 300 machos de Saro -
therodon hornorum por Cr$15.000,OO; 900 f~meas de Sarotherodon niloticus
por Cr$9.000,00 e cada alevino produzido por ele mesmo sairá a um custo
de produção unitário de Cr$O,D5. O custo de 100,000 alevinos será reduzi
do a Cr$5.000,OO e a taxa de mortal idade será abaixo de 5%.

Pode-se ainda no lugar de comprar as matrizes, adquirir um remessa
de alevinos para crescimento e posteriormente selecionar fêmeas _e machos
para o cruzamento, ficando o custo de matrizes reduzido para aproximada-
mente Cr$3.800,00 em vez de Cr$14.000.00~

Lembra-se ainda que não ê so o custo dos alevinos que leva cada
piscicultor a produzir os seus e que uma Esração de Piscicultura pode fa
lhar na produção de alevinos não atendendo devidamente ao. produtor, e re
comenda-se, portanto para qualquer planejamento de sistema de produção a
criação de seua proprios alevinos sempre que pos;ível.



D cu~to de alin,er.~aç~o deve também ser rigorosamente estudado. r hor~
de se fazerem Vàrla~ p8rguntas é es~udos das respostas. O esterco de bovi
no e inferior ao das aves, mas ambos têm valor quando util izodos em cul
turas, bem como aú serem consumidos em pequenas quantidades, quando forne
cido fresco. Quanto ao esterco de suínos, este tem sido jogado fora, mas
pode ser utilizado totalmente na alimentação do peixe, diretamente, ainda
ser eficaz para seu crescimento. O alimento deve ser colocado numa gaiola
de alimentação e não jogado na água a lanço. A captura dos peixes pode ser
parcialmente por arrastão, e o restante Delo lado de fora e/ou captura to
tal pelo lado de fora. Este ~ltimo processo reduz em 10 vezes o custo de
captura, quando comparado ã captura interna. Deve~se precaver para evitar
perdas de peixes após a captura. Conforme o caso este deve ser levado o
mais rapidamente poss~vel para o mercado consumidor ou estocado'· em um
"freezeru

• O processamento do peixe tambem deve ser considerado com muito
cuidado, devido às várias maneiras de se colocar esse peixe no mercado. E
le pode ser comercializado vivo~ resfriado e não eviscerado, resfriado e
eviscerado, na forma de file~ salgado, defumado, pat~ e outras. r bom le~
brar que o peixe vivo no mercado tem maior aceitaç~o, porque o corrsumidor
tem medo de comer pEixe. Ciente de que ele deteriora-se com facilidade e
aquele que esta no mercado, proveniente de pesca profissional, e pratica-
mente todo deteriorado. Jã em restaurante, muitas vezes, ele e servido /
mais salgado e acompanhado de limão para mascarar a deterioração.

Se ,se faz entrega ao mercado consumidor de um peixe realmente fresco
e com boa apresentação há aumento da procura, consequentemente o produtor
aumenta a venda.

Enfim, tem~se que considerar todas as implicaç6es num planeja~~nto de
piscicultura, de maneira que o custo de produção por kg de peixe produzi-
do seja o '~~no~ p05s~vel. Exemplificando-se, não se pode vender o· kg de /

'. .

peixe vivo por mais de Cr$lOO,OO e seu custo de produção e Cr$60,OO e, se
se quer ganhar mais ~or quilo, a 0nica chance que tem e diminuir esse.cu!
to de produção. O produtor as vezes ganha o que ele deixa de gastar.

V SISTEMAS DE PRODUCAO

Naturalmente que cada propriedade rural difere uma de outra. A parte
mais dificil para o técnico orientar em piscicultura é exatamente definir
junto ao produtor rural, quel será o sistema de produção de peixe mais
conveniente. r necessãrio ajustar o plano em função da construção, da
água nas suas condiç6es e situações, subprodutos disponíveis, mercado con
sumidor e outros.

Alguns sistemas de produção viáveis de implantação podem ser citados:

- suino x pato x peixe x arroz.
A raçao balanceada ~2r~ fornecida aos SUlnos, o dejeto fresco destes
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(ti imenta os patos, o de j e t o dos patos e sobra de dejeto de suíno a1 ime n t a.
os peixes e a agua que sai do viveiro vai irrigar por infiltração alguma
cultura (como por exemplo o arroz), fertilizando-a. Os tabuleiros dos ar
rozais podem ser utilizados para criação de peixes. Este e um dos siste /
mas mais completos. Alem disso um produtor poderá ainda produzir soja, ml
lho e sorgo para a ração do suíno, e com restos de peixes, a farinha de"
peixe que completara esta ração. Dentro desses sistemas podem-se extrair
outros sistemas, como pato peixe, suíno peixe e arroz peixe.

- Piscicultura em Açudes
Pode-se adaptar tecnica de piscicultura para açudes ja construidos e

que não tem condições de adaptação de sistema de esvaziamento. Podem-se /
construir açudes com tecnicas recomendadas para a piscicultura. Da mesma
forma que o citado anteriormente podem-se usar diversas combinações, O
sistema de despesca pode variar, podendo ser com o uso de redes, tarrafas
anzóis e/ou esvaziamento total. Pode-se abrir a pesca a pescadores, co
brando-se uma taxa por pescador e um certo valor por kg de peixe pescado.

- Piscicultura Intensiva em Viveiros
A piscicul tura praticada em viveiros pode ter 'boa produtividade e

tambem se utilizar de varias combinações.
Portanto, o planejamento da piscicultura deve ser feito com o cuida-

do necessirio e sem pressa~ de maneira a definir' o melhor sistema lle/ou
sistemas de produção de peixes para aquele produtor especificamente, pr~
ocupando-se desde a construção ate a comercialização final.

VI - PLANEJAMENTO DA PISCICULTURA

Como foi dito anteriormente a fase mais importante da piscicultura a
nível de produtor e sem duvida o planejamento que o tecnico faz. Muitos/
cuidados devem ser tomados, pois detalhes práticos são dificeis de serem
colocados no papel. -:

1. Caracterizaçio do Produtor.
- Produtores que vão adquirir alevinos de Estações de Piscicultu,ra e

lou de outros produtores para melhorar o povoamento piscicola de
seu açude;
Produtores que vao produzir seus próprios alevinos para melhorar o
povoamento piscícola de seu açude e/ou fazer o peixamento de açude
recem-construido:
Produtores que possuem açudes ja construidos sem controle de abas-
tecimento e esvaziamento, tambem algum povoamento piscicola, sem
condições de adaptações;

- Produtores que possuem açudes construidos tecnicamente com sistema
de esvaziamento e abastecimento controlãveis, com sistema de reter
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cão de peixes e despovoado;
- Produtores que vão construir viveiros para criação de peixes em regi

me mais intensivo.

2. Levantamento de Especies Locais.
As especies que ocorrem, normalmente, nos açudes mineiros sao traira ,

lambari e acarã. Atualmente, e comum nos açudes povoados com tilãpia e
carpa. Com raridade ocorrem açudes com corimbatã, piau e outras espeCles .
E muito difícil avaliar o potencial pesqueiro existente, mas em condições/
naturais, pode-se considerã-lo muito pequeno e ate mesmo desprezã-lo. A
traira multiplica-se bem em condições naturais nos açudes, mas o lambari ,
muitas vezes não. Portanto, passa a ser necessãrio multiplicar as especies
desejadas num viveiro e voltá-Ias para o açude.

3~ Levantamento de Subprodutos.
Certamente o produtor tem algum subproduto disponivel, e se nao tem, e

necessãrio estudar uma criação ou uma cultura que produza algum subproduto.
Várias combinações de subprodutos podem ser feitas em função das necessida
des do peixe. Para a tilápia, pode-se usar: farelinho de trigo (15%), fa
rinha de carne (11%), fubã (32%), farelo de soja (34%), sal (1%), Premix
para aves (1%). Os produtores não têm esses produtos e teri que comprã-
los, portanto é menos dispendioso usar o que tem e fazer somente a compl~
mentação. Muito indicada e a inclusão de uma pocilga em ponto estrategico,
com um numero de suinos recomendado em função da ãrea ou da quantidade de
peixe.

4. Adaptações e/ou Construções.
Quando se encontra um açude construido, temos que adaptã-lo de alguma

forma sempre que possivel. Alguns podem ser esvaziados, adaptado o sistema
de esvaziamento, construido sistemas de retenção de peixes, drenagem late
ral da água de chuva na forma de eniurrada e outras.

Quando se constroi um açude, alem de se observar as recomendações tec
nicas de construção da barragem, torna-se ainda necessãrio:

- Escolher um local para a barragem onde seja mais fãcil sua constru -
ção, pelo menor custo, e onde se possa promover uma maior ãrea inun-
dada.
Muitas vezes a terra para a barragem é retirada internamente, de ma
neira a ampliar a ãrea inundada.

- Uma ãrea de brejo normalmente é irregular, e o trator pode cortar /
nas laterais para acertâ-la, podendo trazer ainda como beneficio uma
ampliação desta ãrea.

- Quando a água e pouca, deve-se levar em conta o lençol freãtico.
Para a construção de viveiros devem-se considerar também alguns pontos
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levando em conta a disposição dos viveiros, bem como os canais de abaste~
cimento e escoamento e a sua finalidade.

Se o objetivo do viveiro e a produção de alevinos para povoar açude,
pode ser localizado em determinado ponto, de maneira que quahdo chegar a
epoca de transferência dos alevinos basta abrir o sistema de esvaziamento
deixando a agua escoar ate o açude por onde os alevinos sairão.

A construção do viveiro e só de terra, apresentando um sistema de es
vaziamento e abastecimento, sempre possível ~ independente. O acerto do
fundo deve ser de maneira tal que toda a ãgua se escoe pelo sistema de es
vaziamento.

5. Planejamento do Sistema de Produção.
Conhecendo todos os requisitos da propriedade como um todo, o tecnico

passa a definir qual ou quais os Sistemas de Produção mais indicados para
aquele produtor rural, fazendo seguir o planejamento, incluindo o orçamen
to e principalmente o plano de assistência tecnica.

VII: FOMENTO E ASSISTtNCIA TtCNICA
Atendendo a uma necessidade do Estado, a EPAMIG ·assumiu a responsabi-

lidade de produzir alevinos par~ formação de matrizes para .os produtores/
rurais. Por isso ela vem-se preparando para atender a esse objetivo que ê
o passo inicial para se introduzir a piscicultura.

No que tange ã produção de alevinos de tilãpia nilõtica (Sarotherodon
niloticus) as quatro Estações de Piscicultura da EPAMIG, Estação de Hidro
biologia e Pi5cicultu~a de Viçosa (E.H:P.V.), Estaçâo de Hidrobiologia e
Piscicultura de Igarape (E.H.P.I.), Unidade de Demonstração de Piscj~ult~
ra de Leopoldina (U.D.P.L.), Unidade de Demonstração de Piscicultura de
Felix1ãndia (U.D.P.F.) e ESAL jã.estão em condiç5es de atender ã demanda.
Alevinos de (Sa ro t h erodo n hornorum)serão fornecidos a partir de 1981, aos
produtores que serão assistidos tecnicamente pela EMATER nos sistemas de
produção de a1evinos h~bridos de tilãpia.

A produção de alevinos de carpa (Cyprinus carpio) estã limitada ate
outubro de 1981. Caberã a E.H.P.V. atender ã demanda de alevinos de carpa
espelho (importada de Israel) e de carpa vermelha e ã E.H.P.I, ã procura
de carpa escama e carpa colórida a partir de 1981.

Quanto a outras especies, como black-bass e tucunare, 50 hã perspect~
va de atendimento a partir de novembro de 1981 e em numero baixo de alev i .
nos.

Recomenda-se ao interessado primeiramente a construção do viveiro tec
nicamente, e a seguir a aquisiçâo de a1evinos para formar suas matrizes,
adquirindo assim de 20 a 50 alevinos da variedade de carpa e de tilãpia
de seu in t eresse , Agindo assi m terã um baixo custo pelas suas matrizes e
~om transporte. Naturalmente que esse numero poderã ser .aumentado depen
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dendo das exi9~ncias do planejamento ou orientaç~o t~cnica que pode se~
dada pela EMATER-MG, o órgão oficial de assistência tecnica no Estado de

Minas Gerais cujos tecnicos já receberam algum treinamento.
A imp1antação da piscicultura pode ser feita por etapas, portanto a

assistência tambem o será, e a periodicidade da visita do tecnico depen-
dera das etapas de um determinado sistema de produção .

. Exemplificando: A primeira etapa para a produção de carpa visa a
construção do viveiro para o crescimento dos alevinos que formarão o pri
meiro estoque de matrizes. A segunda será a aquisição de seu transporte,
paixamento e alimentação. A terceira e a preparação do viveiro de repro-
dução. seleção dos machos e fêmeas, peixamento do viveiro, fertilização/
e alimentação. A quarta e a retirada dos alevinos do viveiro de reprodu~
ção, colocando-os em viveiros de crescimento, e a engorda indicando a
alimentação. A quinta etapa e a captura total e a comercialização.

Para esse exemplo a primeira etapa será em outubro, a segunda em no
vembro, a terceira em agosto, a quarta em novembro e a quinta em agosto
do ano seguinte. Essas etapas foram exemplificadas para àqueles que vão/
iniciar o trabalho em outubro de 1981 e termina-lo em agosto de 1983.

VIII~ CONCLUSAO

A piscicultura rural no Estado de Minas Gerais poderá passar a _.ser
representativa na produção de alimentos de alto valor biolõgico a medio
prazo, por apresen~ar as seguintes condições:

- Recursos hidricos e áreas abundantes,
- Inumeros açudes'aproveitâveis para a pisci€ultura e com ótimas con

dições para a construção de açudes tecnicamente,
- O Sistema Estadual de Pesquisa Agropecuaria possui uma infra-estru

tura e m condições de desenvolver pesquisas e fomento,
Uma grande disponibilidade de subprodutos aproveitãveis na r .p3sci
cul tura, ~
Disponibilidade de alevinos de especies de peixes indicadas pa ra
pronta entrega,
Inicio de treinamento de pessoal da EMATER-MG para prestar assis -
tência tecnica aos produtores rurais,

- Uma opção econômica para o produtor,
Falta de peixe que seria mais uma opção para o produtor.
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P1SCICULTURA NA LAGOA FEIA

OSVALDO CAETANO DE MELO FILHO
Medico Veterinãrio. SUDEPE/RJ

I - INTRODUCAO .

As lagoas de baixadas no Brasil foram formadas por depõsitos qu~
ternãrios, as formadas do limite sul da Bahia ate Santa Catarina, se ori
ginaram não sõ pela elevação dos continentes (grau minimo), mas por sedi
mentação continua do desenvolvimento das restingas.

As restingas são linguas de areia marginal ã costa primitiva, es
tirando-se numa largura uniforme, e ate em grandes distâncias, formando
cordões paralelos de ate dezenas de quilômetros, apresentando frequentes
intercalações de lagoas, que são as chamadas lagoas em Rosãrio, como por
exemplo a Lagoa de Maricã. Este fenômeno tem inicio em ponta de rocha
(esporão) onde a areia começa a se depositar.

Na formação da Baixada de Campos, houve geolõg;camente um antigo
golfo da Lagoa Feia (Pleistocênico-Cenozõico Superior), onde o mar era e
ainda e, continuamente. invadido por restingas durante o periodo quatern~
rio. Como se julga que do Pleistocênico ate hoje devam existir aproxim~
damente 2.000.000 de anos, a terra ne~ses locais, avança sobre o mar sem
pre cerca de 3 centimet~os por ano, dando como resultado os 30 quilôm~

-tros, que hoje marca a distância ate o mar dos terrenos de baixada.
A Lagoa. Feia está localizada ao sul do Rio Paraiba, considerando-

se o trecho que vai de (terere ã barra, que e alimentada principalmente,
pelas águas dos Rios Ururai e Macabu, e ainda por outros cursos d-agua
menores e por ~lguns lanais de drenagem provenientes do oeste e do nor
te. A Lagoa Feia deve ser considerada como substancial reserva de agua
doce localizada a pequena dis~~ncia do ocean05 de fundamental impo~~â~
cia para o uso direto do homem e animais, mas, ganha valor sobretudo de
vido assegurar um nivel satisfatõrio do lençol freãtico de ãgua doce de
toda a região que circunda a lagoa.

A Lagoa Feia que já contou com cerca de 280 qui16metros ~uadrados
e que devido a invasões de suas margens, conta atualmente com 176 qui1~
metros quadrados, somando aproximadamente 1.500 quilometros de canais,
formam o chamado complexo Lagoa Feia, que tem potencialmente a possibill
dade de produzir uma grande quantidade de pescado, desde que respeitados
os principios ecolõgicos.
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11 - SITUAÇAO ATUAL
o Departamento Nacional de Obras e Saneamento vem trabalhando na re

gião realizando obras contra a penetraçio da "L~ngua Salina" nos rios e
canais que descarregam no oceano, como tambem na construçio de can~is que
visam favorecer o saneamento regional, evitando as cheias que frequent~
mente ocorriam pelo transbordamento do Rio Paraiba do Sul e canais de lr

rigação para aproveitamento do grande potencial hidrico no sentido da a
gricultura da cana.

Os problemas ecológicos principais da região residem no vinhoto, o
produto poluente da industria canavieira, e no herbicida utilizado para
os canais desobstruidos da vegetação superior, que dificultam a passagem
natural da igua, esti al~m de destruir as macrófitas destroem tamb~m a
rodução primiria, refletindo na produtividade pesqueira total.

111 - ESTUDO ICTIOLOGICO E AGRICULTURAL NA LAGOA FEIA
O estudo proposto engloba o montante do estoque existente no Compl~

xo Lagoa Feia e o comportamento das esp~cies existentes. Pretende-se defi
nir t~cnicas de capturas mais adequadas, com vista~ ao desenvolvimento da
atividade pesqueira na região.

Para o incremento dos recursos pesqueiros~ urge a necessidade do
conhecimento e avaliação dos componentes do limnociclo do Complexo Lagoa
Feia, e no tocante as caracteristicas bisicas deste ecossistema e suas ;n
terações ecológicas. Os dados obtidos e avaliados proporcionarão subsí
dias importantes para ~aracterizar a biologia pesqueira, dos hidróbios e
conomicamente significativos~ visando aplicações práticas em aquicultura,
das soluções para os problemas ecológicos do vinhoto com o uso racional
em piscicultura, usar peixes rnacrofitõfagos para o combate da
que fecham os canais e estudar esp~cies alõctones objetivando um

. -
aproveitamento dos nichos ecológicos com vistas a uma maior capacidade da

vegetação
melhor

produção pesqueira.
Alem desses aspectos o Estudo teri uma repercursao sõcio-econômica,

muito grande, pois visa a comunidade de pesca da região, aumentando o seu
>.padrão de vida, evitando o exodo rural e fixando o homem a terra, numa re

glao em que a renda per capita ~ a menor do Brasil.

IV - CENTRAL PRODUTORA DE ALEVINOS
Seu objetivo mor e a produção de peixes para o povoamento e repovo~

mento do Complexo Lagoa Feia, e incrementar a piscicultura intensiva atra
v~s do fomento e assistência técnica aos piscicultores.
3.1- Bases Fis;cas

a) ~rea disponivel~ 30 ha
b) Predios de apoio
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- Administração
- Laboratórios
- Almoxarifado
- Alojamento
- Oficina
- Casa de Força e Obras de Infraestrutura

c) Tanques
- Plancton
- Reprodutores e Matrizes
- Alevinagem
- Larvicultura
- Hipofisação

d) Canais de Abastecimento e Escoamento

v - PEIXES A SEREM CRIADOS
Especies que serao estudadas e selecionadas:

1 - Carpa Comum - Cyprinus carpio
2- " Espelho Cyprinus carpio varo Specularis
3- " Capim Ctenopharyngodon idella
4- Curimata Comum - Prochilodus scrofa
5- 11 Pacu Prochilodus argenteus
6- Pescada do Piaul Plagioscion squamosissimus
7- Tambaqui - Colossoma macropomum
8- Ti l âp i a do Nilo - Sarotherodon niloticus
9- " de Zanzibar- Sarotherodon hornorurn

10- li do Congq Tilapia rendalli
11- Trairão - Hoplias lacerdae

NOTA: Serã estudada uma especie de crustãceo, o camarao canela
(Macrobrachium amazonicum), com grandes possibilidaes de
aproveitamento.



A TRUT1CULTURA NA SERRA DA BOCAINA

IVAN MATA MACHADO
Diretor. Acqua S/A. Aquicultura

I A CRIAÇAO DA ACQUA S/A. AQUICULTURA

Jã hã muitos anos as autoridades do setor pesqueiro do Brasil e os
técnicos brasileiros despertavam a atenção do Govêrno e dos Empresários
para a existência de uma nova possibilidade de produção econômica através
da aquicultura, sendo a truta uma das espécies de cultivo mais viável no
Brasil.

Hã aproximadamente 10 anos iniciou-se em são Paulo, por iniciativa de
Investidores de origem japonesa e italiana, uma produção comercial de a
proximadamente 15 toneladas anuais de trutas. A Salmonicultura Terraço
Itália, em Campos do Jordão, teve o mérito de inaugurar a produção econo
mica de trutas no Brasil, cbm elevado nTvel de tecnologia.

Reunindn uma equipe de técnicos brasileiros, bi~logos, economistas
engenheiros, arquitetos, etc, para estudo da viabilidade técnica e ecano
mica da criação de trutas, tecnologia de produção, engenha~ia hidráulica-
estrutural, estudo de mercado, traduzindo um grande volume de obras esp~
cializadas, a Acqua S/A. Aquicultura, empresa do Grupo Brastel, apoiada
pelo financiamento do FISET PESCA, realizou a implantação do Projeto 80
caina e conseguiu consolidar o processo de criação de trutas em larga es
cala no Brasil.

As pesquisas realizadas na fase do projeto de criaçio de truta~·~a 80
~aina e a experiência na implantação do processo de produção vieram canso
lidar a viabilidade t~cnic~ e econômica da produção de salmon~deos no Bra
sil~ principalmente da truta Arco-lris.

11 - ESPECIE CULTIVADA

A truta arco-lris é mais apropriada para a criação na Serra da Bocai-..na porque possui maior facilidade de adaptação do que a truta fário ou, a
fontinãlis. Presta-se melhor·ã domesticação, e ã alimentação com ração, ~
mais resistente ã elevação da temperatura, e ao menor teor de oxigênio
dissolvido na água. E mais saudável, mais robusta e resiste melhor ãs en
fermidades.

Seu desenvolvimento e mais rápido, o perlodo de incubação é mais cur
to, o crescimento se realiza com maior rapidez e sua carne é de excelente
qualidade.

E menos carnívora, menos destruidora de peixes menores, aproveita me
lhor o alimento que lhe ~ dado.
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Seu crescimento e rãpido: pode alcançar 250 gramos em um ano na~
condições próprias da Serra da Bocaina, quase o tamanho normal de uma PO!
çao no restaurante.

11 - ASPECTOS ECONOMICOS DA CRIAÇAO DE TRUTAS NO BRASIL

Do ponto de vista dos recursos naturais ficou demonstrado que a Bo-
caina tem condições superiores às dos paises europeus para a produção de
trutas: O período de crescimento da truta ate atingir o tamanho comercial
de abate (300 gramos) depende bãsicamente da temperatura da água e do ti
po de alimentação que e dada ao peixe. Como a tecnica de alimentação e
universalmente conhecida. a diferença de crescimento de um pais para ou
tro, depende exclusivamente do ritmo de atividade biológica, que e em fun
ao da temperatura da ãgua.

Quando criadas em águas com temperaturas entre 15 e 20 graus~ a tru
ta apresenta um crescimento extraordinariamente acelerado, entre 10 e 15
graus o rítmo de crescimento e menor, entre 5 e 10 graus e lento~ e nas
aguas gelidas, com temperatura inferior a 5 graus centígrados ficam redu
zidas ao mínimo suas funções vitais, não se alimenta, nao cresce. e ate
diminui de peso, consumindo as energias adquiridas no perTodo anterior
mais quente.

Na Europa a truta cresce rapidamente apenas durante cinco meses do
ano e tem seu crescimento reduzido ao minimo durante os sete meses mais
frios. Leva dois anos apara atingir o tamanho comercial, enquanto no Bra
si1, o crescimento e contínuo e a truta atinge o mesmo peso aproximadame~
te na metade do tempo.

A temperatura da ãgua e tão importante para o crescimento e para a
rentabilidade da empresa produtora que os paises Escandinavos estão em
penhados em pesquisas de ádaptação da truta arco-iris a ãgua do mar, de
modo a permitir o a~roveitamento da massa quente que a Corrente do Golfo
leva para os paisee nõrdicos.

Para evitar o ônus causado pelo empate de um grande montante de cap~
tal~ os paises produtores estrangeiros optam pelo emprego de um processo,
de uso menos intensivo de capital. As trutas são criadas, muitas vezes
em tanques escavados na teria, tendo o fundo revestido com borracha sinte
tica para facilitar a limpeza e impedir a infiltração da agua. Uma grande
porcentagem da truta vendida no mercado internacional e produzida nesses
tanques, que reduzindo custos fixos oferecem condições de competição na
concorrência externa.

Essa alternativa, no entanto, compromete a qualidade da truta, nao o
bstante a legislação desses paises procurar recuperar o sabor do peixe
exigindo que antes do abate, a truta seja colocada em ãgua limpa, durante
c in c o d ias, sem se a 1 ime n ta r .
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Talvez nao se trate de um otimismo exagerado a impressão que estamos
tendo de que o sabor das trutas criadas nas águas 1 impas dos tanques da
Bocaina e superior ao da truta importada pelo Brasil.

Muitas vezes o custo das terras utilizadas na aquicultura, principal-
mente na aquicultura marinha dos paises desenvolvidos e muito alto, avô
liado pelo que se deixa de ganhar pela não utilização da área de cultivo,
em outra atividade produtiva. O custo alternativo do Projeto Bocaina foi
prãticamente nulo na parte de recursos naturais, porque deu utilidade eco
nômica a rios de montanha que nao poderiam ser usados para outra produção
econômica.

Deve-se considerar que embora o custo alternativo seja muito .. a'to,
quando se pensa em localizar projetos de aquicultura muito prõximos dos

~entros urbanos, este custo e prãticamente nulo na parte dos recursos na
urais quando o projeto e instalado na zona rural,. em terrenos imprõprios

para outra aplicação na agricultura e que podem ser excelentes para a tO!
mação de tanques.

A aquicultura intensiva tem, em valor absoluto, um custo de produção/
alto pelos investimentos que exige, mas a aplicação da tecnologia e a mão
de obra especializada aumentam a produtividade mais do que proporcional -
mente aos custos de produção, aumentando a lucratividade total do proj~
to. O custo fixo das instalações e elevado mas, o custo de produção de um
quilograma de peixe em aquicultura e baixo, em virtude do volume de prod~
ção e do longo periodo de vida util das instalações.

A adptação de especies europeias de tecnologia conhecida pode dar. uti
lização econômica aos rios de montanha brasileiros, tendo o empreendimen-

umeu st o a1 terna t i vo p ra t i cam ente nu1o, Porque e s 5a 5 ã 9uaS não _ ,.estão
sendo aproveitidas para nenhuma outra produçâo comercial.

Nâo hi motivo para se temer o custo alternativo em aquicultura, por -
que e atividade rentivel mesmo quando comparada com as empresas mais efi
cientes dos outros s~tores de produçâo de proteinas.

111 - O GANHO DE DIVISAS

A criação de trutas pode gerar divisas com baixo custo social. A eco-
nomia brasileira dispende atualmente um considerável volume de dólares
com a importação de trutas e outros pescados finos que podem ser parcial-
mente substituidos pela truta da Bocaina. O empreendimento tem capacidade
de formação liquida de divisas, porque não usa em seus processos produti-
vos bens ou serviços importados, não gastando divisas para a obtenção de
maiores divisas. A capacidade de formação de divisas ê acrescida ainda p!-
10 fato de podermos substituir. em parte, o consumo interno de camarão e
de lagosta pela truta, de menor preço, produzida pela aquicultura nacio
na1, e liberar uma quantidade maior desses dois pr~dutos para o mercado /



externo. Acrescente-se ainda, a possibilidade nao muito distante, de a'
truta brasileira adquirir condições de competitividade no mercado expo~
tador, pelos ganhos de eficiência que se adquire a cada dia e com a redu
çao do custo medio com a produção em larga escala.

Nossa vantagem futura no mercado internacional se fundamenta no fato
de que o crescimento da truta da Bocaina e muito mais rápido do que nos
atuais países produtores europeus e na observação de que existe em nos
sa região um grande volume de águas de montanhas, nos rios com vazão su
perior a 500 litros por segundo, permitindo a instalação de grandes em
presas com redução dos custos medios, pela escala de produção, o que nao
e possível nos principais paises produtores, onde a dimensão da empresa,
é limitada pelo pequeno volume d~ água dos rios próprios para o cultivo
da truta.
IV - O CONHECIMENTO DO PRODUTO

E verdade que mesmo as pessoas cultas no Brasil, que nao viajaram ao
exterior, tem um conhecimento vago do que seja a truta, Mas é também ve~
dadeiro que existe um grande numero de estrangeiros residentes no Brasil
e brasileiros que conhecem a truta, seja por viagens realizadas ao exte
rior, seja pelo cardãpio dos restaurantes brasileiros que servem a tru
ta, importada ou produzida em Campos de Jordão ou na Bocaina.

Mas, na transferência de um novo processo de produção do exterior p~

ra o Brasil, na aplicação de uma tecnologia nova, o Projeto Bocaina p~

gou um preço elevado pelo seu pioneirismo.
v - O CUSTO DA PESQUISA

A implantação do Projeto Bocaina foi precedida de um grande inv-e-sti-
mento em pesquisa para avaliação da viabilidade técnica do projeto, via
bilidade econ6mica, tecnologia de pro~uç[o, engenharia hidráulica e es
trutural, arquiteturi e an~lise da água.

Nesta f a se in ic ia1';, de im p1a n ta ç[o o proj e to b ra si1 e iro enf ren to u
condições desvantajosas comparativamente ãs empresas estrangeiras que se
dedicam a criação de trutas. Nesses paises já existe não apenas o conhe-
cimento do processo de produção como também o apoio de consultorias esp~
cializadas e de firmas de engenharia produtoras de equipamentos e insta-
lações para a criação de trutas, que no interesse de vender ~eus prod~
tos oferecem aos criadores assessoria técnica totalmente gratuita- ou a
reduzido custo.

VI - AS CONDIÇOES LOCACIONAIS

Tratando-se de um empreendimento que visa a criação de um pescado
que exige condições extremamente favoráveis quanto a temperatura da água
P4reza, teor de oxigênio di~solvido, teria o projeto de se localizar em
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região especial, prõxima ã nascente do rlO, e que dispõe de excepcionais
condições para o habitat da truta, enfrentando todo tipo de dificuldades
decorrentes de sua topografia, do clima, da natureza geológica do solo,
da distancia e das condições de acesso que influíram nos custos de 1m
plantação do projeto.

Ressentiu-se a empresa das implicações locacionais que a natureza do
empreendimento exigia, tanto em termos das condições naturais de locali-
zação quanto das deficiências de infraestrutura na região, especialmente
as referentes ã obtenção de materiais, de ;nsumos básicos e de recursos
humanos.

O empreendimento foi implantado a 1.200 metros de altitude em local
que tinha como unica comunicação com o exterior a estráda SP-247, com
25 Km de traçado irregular, cobertura de cascalho, não permitindo a pa~
agem de caminhões com mais de 6 toneladas, sendo interrompida frequent!

mente por condições climáticas desfavoráveis.
Na epoca da implantação do projeto a infraestrutura da região era ex

tremamente deficiente quanto a disponibilidade de energia eletrica, de
mão de obra, de habitação para os trabalhadores e de condições de trans
porte. A pequena cidade de Bananal, distante 25 Km, nao era capaz de of!
recer material necessário ã cosritrução nem a mão de obra, i os trabalha-
dores foram contratados em-Barra Mansa, Volta Redonda, Rezende e Arapeí,
distando a cidadé: mais próxima 68 Km do local onde foi realizado o in
vestimento.
VII - COMBINACAo DESARMONICA DO CAPITAL

As instalações do Projeto: tanques, laboratórios, complexo de repro-
lutores e produção de ração, foram construidas com as dimensões mínimas,
de operacionalidade para a criação. No entanto, pela indivisibi1idade n!
tural do capital instalado' no início da produção não poderia haver uma
com~inação harm6nica dos fatores: os tanques tem a capacidade para 120
toneladas anuais, ~ la~oratõrio e o complexo de reprodutores podem aten
der ~ produção de 600 toneladas e a capacidade de produção da fibrica de
ração projetada ê de 1.200 toneladas.

Alem do apoio das instituições de pesquisa e extensão, ospa~ses es
trangeiros tem a vantagem do áumento da eficiência com a especialização,
do trabalho no processo de produção de trutas. Em todos esses palses e
xistem firmas especializadas na produção de rações para fornecer aos pr~
dutores. Essas empresas alem de fornecerem a ração, mantem um eficiente,
serviço de informações aos seus clientes sobre a tecnica de alimentação/
do peixe, de modo a se conseguir o crescimento máximo e a evitar as defi
ciências alimentares e doenças devidas ã alimentação imprõpria. O servi
ço de informação de algumas dessas firmas alcança _o âmbito internacional

,assessorando diversos países produtotes de trutas.
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Nos pa;ses produtores, instituições governamentais ou firmas especia.,
lizadas se dedicam exclusivamente ã produção de ovos embrionados ou de
alevinos para fornecimento aos criadores gratuitamente ou a ,preços redu
zidos.

VIII-.FALTA DE INFRA-ESTRUTURA

Os produtores de'trutas dos pa1ses nõrdicos estão em desvantegem re
lativamente ao Brasil quanto ã disponibilidade de recursos naturais
tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo, mas estão em
posição vantajosa quanto a outros aspectos, como tradição de consumo e
donhecimento do preparo da truta, alto nível de conhecimento tecnolõgi-
co~ infra-estrutura de apoio e produção de ração para trutas.

IX - O DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA NO BRASIL

O incentivo ã aquicultura deverá abranger as três areas dos fatores
de produção: tecnologia, capital e trabalho.

Existe a possibilidade' de desenvolvimento da tecnologia aplicada -a
aquicultura, reunindo os conhecimentos jã adquiridos pelos pesquisado -
res brasileiros no campo da Limnologia, da Ictiologia das especies na
cionais~ pela conquista de novos ~onhecimentos brasileiro~ e pela impo!
tação da tecnologia de piodução de peixes originãrios de outros palses
e que se adaptaram perfeitamente em diversas regiões brasileiras, pri~
cipalmente a tilãpia, a carpa, o black-bass e,a truta arco-íris. Há uma
tendência de considerar esses peixes estrangeiros como especies exõti -
caso Mas pode acontecer que a exploraç~o dessas especies seja mais eco
nômica no Brasil do que na própria região de origem, em virtude do me
nor tempo de crescimento, da taxa de conversão de raç~o em carne e pelo
custo de produç~o. Tem-se observado que muitos cultivos encontram em ou
tras continentes condições econômi~as e agronômicas mais adequadas do
que na sua ecologia primiiiva, e e prov~vel que aconteça com peixes o
mesmo que aconteceu, por exemplo~ com o cafe, que originário da Africa
adaptou-se melhor no Brasil, ou com o cacau, que e de origem amazõnica,
mas encontrou no Golfo da Guine condições de cultura incomparavelmente
superiores. r possivel que dentro de alguns anos não consideremos mais
a til~pia, a carpa e a truta como produtos estrangeiros, da mesma forma
como hoje não consideramos o cafe um produto exótico.

A aquicultura brasileira deve selecionar um conjunto de especies na
cionais e estrangeiras que estejam de acordo com os hábitos de alimenta
çao do nosso povo ou com a demanda de exportação, levando em considera-
çao o conhecimento c i en tTf i co do c omp ort ame n t o do peixe e da natureza,
de sua ecologia.

Embora exista um campo imenso de pesquisas sobre o comportamento
das eSDec;es de Deixp", OIlP nonpffi <;pr rllltiv~n,,<; ,nhro nc f'on;:;monnc tio



· I 29.

reprodução natural ou induzida, sobre o crescimento e alimentação artifi
cial do peixe, a tecnologia já desenvolvida em outros paisest conjunta -
mente com o resultado da pesquisa e da experimentação brasileira podem o
ferecer ao empresário nacional uma orientação segura sobre as especies ,
que já podem ser economicamente cultivadas. Tudo indica que no Brasil e
xiste uma falta de iniciativa empresarial no sentido de utilizar os co
nhecimentos tecnicos, jã consolidados, na aplicação prática da aquicult~
ra comercial que hoje se expande na Asia, na Europa e nos Estados Uni
dos.

Há muitos anos quase todos os paises do mundo se dedicam ã pesquisa
biol~gica de vãrias espécies de peixes, crustãceos,~moluscos e diversos
tipos de algas. Já foram realizados grandes investimentos· em empresas de
aquicultura que consolidaram na prãtica comercial a aplicação do conheci
mento cientifico. Existe no Brasil um grande numero de instituições de
pesquisa que se dedicam ao estudo de comportamento dos peixes brasilei -
ros e da adaptação das espécies lmportadas ao nosso ambiente natural.

A grande vantagem da pesquisa cientifica é sua apropriação coletiva.
Os conhecimentos técnicos obtidos pelas instituições cientificas brasile
iras podem ser reunidos, sistematizados e colocados ã disposição empres~
rios que desejam investir em aquicultura. A tecnologia exi st en te no mun
do está tambem ã disposição da empresa brasileira, porque existe um gra~
de numero de livros e publicações que divulgam os resultados das pesqui-
sas s·ibre aquicultura e o sucesso ou as dificuldades que estão sendo en
contradas na aplicação prãtica do conhecimenio. Neste campo destaca-se o
trabalho do Programa .de Exploração e Coordenação da Aquicultura da FAO,
Organização das Nações Unidas.

Sendo adotada a politica de apoio governamental ã aquicultura brasi-
leira, uma das medidas mais importantes seria reunir um grupo de estudos
f9rmado por agrônomos, economistas e engenheiros, com o objetivo de sis
tematizar todo o conhecimento jã existente no Brasil e no éxterior sobre

"espécies economicamente cultivãveis, colocando esses conhecimentos ã di~
posição do setor empresarial. Desta forma, a tecnologia obtida em todos/
os paises do mundo pode ser colocado ã disposição das empresas inv~~tid~
ras brasileiras com um custo m1nimo, tendo em vista que não hã necessida
de de pagamento de firmas consultoras estrangeiras para a elaboração de
projetos de ,aquicultúra.

Este levantamento daria uma lista de .todas as espécies de tecnolo -
gia conhecida mundialmente e a relação das especies que a tecnica brasi-
leira já pode considerar economicamente explorãvel.

Esse conjunto é muito amplo, porque o unico critério de restrição e
ser cultivãvel ou não. A partir dessa relação seriam feitas as restrições
tecnicas do ponto de vista f1sico, qUlmlco e biolõgico. Quais são as exi
gencias de uma determinada especie quando ao clima, temperatura, movimen
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~ação da agua, profundidade do .tanque, composlcao quimica, acidez, teor
de oxigenio dissolvido? Estabelecidas essas condições ficariamos saben-
do em que áreas geográficas poderiamos cultivar as especies nacionais e
as especies estrangeiras, mediante a importação de tecnica: trutas, car
pas, black-bass, enguias, peixe-rei, tilãpia, catfish, lucio, apaiari ,
cangati, curimã, curimatã~comum, curimatã-pacu, curimbatã, pescada cacu~
da, pescada do Piaui, piavas, pirapitinga, sardinha, tainha, tambaqui
traira, tucunare, camarão de água doce, camarão marinho, ostras, maris -
cos, e diversos tipos de algas. Esta relação possivelmente não inclui
nem a decima parte das espécies que devem ser consideradas para estudo,
das viabilidades tecnicas de cultivo.

Já tendo sido estabelecidas duas restrições: primeira já existir um
conhecimento técnico sobre a especie, e segunda, adaptar-se às condições
flsicas, qUlmicas e biológicas das águas brasileiras, seria estabelecida
a terceira condição que se refere ã biologia do peixe e o seu ambiente,
de vida: resistência ou suscetibilidade às, doenças, alimentação, fecun-
dação e incubação artificial, época de desova, possibilidade de associa-
çao do pejxe com uma outra espécie, etc.

Para que um cultivo seja considerado possivel e necessário que aten-
da a um quarto critério de restrição, dado pela viabilidade econômica do
projeto. Sob este ponto de vista seriam estudados os aspectos referentes
a custos e a receita para estimativa da lucratividade, levando-se em con
ta principalmente os seguintes pontos: produtividade por hectare (no ca
so do cultivo'extensivo ou semi-intensivo), produtividade por metro qU!
drado (cultivo intensivo), tempo de crescimento, taxa de conversão de r!
ção em carne, custo da alimentação artificial, custo da instalaçãQ~. cus
to da manutenção, gosto dos consumidores (consumidor brasileiro e estran
ge;ro tendo em vista a possibilidade de exportação), obtenção de divisas
com a venda ao exterior, possibilidade de substituir uma importação atu-
al ,comercialização, beneficiamento (congelamento ou refrigeração), arma

~zenamento, transporte, distribuição e preço de mercado.
As espécies que passassem por todos esses criterios de seleção forma

riam um grande conjunto de investimentos viãveis no campo da aquicultura
brasileira. Tudo indica que esta relação é muito maior do que o pequeno
conjunto de peixes que atualmente estamos considerando como cultivãveis,
no Brasil. O desenvolvimento de pesquisa no exterior e no Brasil .• aumen-
ta a cada dia a possibilidade de criação de outros tipos de peixes, alem
do que jã permite o estado atual da tecnologia e a possibilidade do
Brasil se beneficiar dessas conquistas cientificas depende da rapidez
com que possamos assimilar as descorbertas do exterior e da passagem do
campo da ciência para a aplicação econômica prãtica.

Com um novo campo de produção econõmica é pre~iso que a aquicultura,
rompa o preconceito da inutilidade de grandes investimentos para a cri
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açao de peixes. Havia, e existe ainda no pais o preconceito de que a
aquicultura significa assumir um grande custo desnecessário para a obten
ção de um produto que a natureza generosa oferece gratuitamente na longa
extensão maritima.

Este preconceito e prejudicial ao trabalho em aquicultura porque dei
xa a impressão de que apenas um dos fatores de produção. os recursos na
turais, é de tal forma produtivo que sempre e desnecessário a aplicação,
de tecnologia complexa, bastando um reduzido volume de capital e um po~
co de trabalho para a obtenção de qualquer quantidade de produto na aqui
cultura e na pesca.

Vigora há quase 500 anos na agricultura brasileira o preconceito de
que ~a terra é de tal forma graciosa que em se plantando tudo dã", e ao
mesmo tempo .em que valorizamos um dos fatores, a terra, subvalorizamos a
participação do capital, da técnica e do trabalho.

Um estudo recente, realizado por um dos maiores técnicos da agricul-
tura nacional, provou que na própria região da Bahia a que se referia o
Cronista, é indispensável ·a correção da acidez do solo, a adubação e o

- -combate as pragas, sem o que, apesar de ser a terra generosa. nao e pos-
sível a exploração econômica da agricultura.
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A CRIACAO DA RA TOURO-GIGANTE (Rana castebeiana Shaw),
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO COMO ATIVIDADE EMPRESARIAL

EDYR BAPTISTA PAGLIARELLI
Ranicultor. Criador e Sócio Fundador da
Associação Brasileira dos Criadores de Rãs

~ ranicultura no Estado do Rio de Janeiro como atividade empresarial}
apesar deste Estado ter sido o pioneiro neste tipo de criação, dando-se
isto por volta de 1935, ainda estã engatinhando não só por falta de incen
tivos e financiamentos por parte do govêrno, mas tambem pelas entidades
)ancãrias e empresariais particulares, que ainda não acreditam ser a rani
cultura nao 50 um empreendimento lucrativo como tambem uma nova fonte de
divisas para o nosso país, .n o que concerne ã exportação para outros paí -
ses, alem de ser tambem uma derivação alimentar de grandes valores nutri-
tivos, devendo a mesma ser estimulada e incrementad~ como uma nova ativi-
dade empresarial. Sendo necessãrioressaltar ter sido criada atraves o E!
tado de são Paulo, a Associação Brasileira dos Criadores de Rãs, onde es
tão localizados atualmente o 'maior numero de criadores registrados ofici-
almente.

A carne da ra como fator alimentício e sobejamente conhecida em todo
o mundo devido as propriedades contidas na carne destes batrãquios, pode~
do-se ressaltar o seu grande valor proteico, sendo inclusive recom~Qdada,
ar vários medicas como tratamento alimentar para pessoas debilitadas, co

mo no caso da tuberculose, bronquites, e ate mesmo doenças do estômago d~
vido a sua fácil digestibilidade~ A carne de rã fornece um rendimento de
mais ou menos 70%.a 89%~ pois são sõmente desprezadas as extremidades (as
patas), a cabeça, e tambem o couro e as víceras.

Em anãlises feitas por laboratõrios americanos, franceses, mexicanos
e argentinos, resultaram as seguintes composições para a carne desta ~~p~
cie:

Jl.gua · 78.88%
Protelnas .•................................... 17.13%
Azoto......................................... 2.83%
Materias Minerais............................. 0.65%
Gorduras................... 0.51%
Sendo que de acordo com as análises efetuadas, uma porçao de equiva -

lente a 100 g, produzem 30.48 calou 21.30 unidades nutritivas.
O valor econômico desta especie (Rana castebeiana Shaw), ou como pas-
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sou a chamar-se no Brasil, Rã T ou ro Gigante ou Rã Americana, deve-se ao
seu rãpido crescimento, pois a mesma ating9 peso e dimensões bem avantaja
das (150 a 750 g), com o comprimento standard que va ria de 13 a te 25 crns,

paladar de - muito mais apurado do da s ou t ra s especie o sua ca rne e que o
es existentes. r um animal de venda fã c il , pois sua ca rn e e muito procur~
da e consumi da nos hoteis e restaurantes e no mercado de comestíveis em
geral. Tudo o que se possa produzir e consumido, podendo-se tambem contar
em um futuro bem prõximo, com os seus subprodutos, como o aproveitamento,
do couro, que na Europa e nos Estados Unidos, e muito usado na manufatura
de encadernações de livros de luxo, carteiras para dinheiro, objetos de
arte, adornos, ete, considerando-se tambem, o aproveitamento da cola, p~
ra ser aplicada na indústria de cerâmica e porcelana (no Brasil, segundo
~onsta, ainda totalmente inexplorada), luvas, etc.

A ranicultura, apesar da falta de recursos e financiamentos (princi
palmente ), e uma atividade nova, fascinante e relativamente fácil, que
não requer muito trabalho por parte do ranicultor. O custo de uma criação
no Estado do Rio de Janeiro, incorre com certas dificuldades, como a aqui
sição de telas, pois a maioria das fábricas estão localizadas em outros
Estados. Devemos tamb~m considerar o problema da ~ão-de-obra na abertura,
e entelamento dos tanques, que pode variar de custo de acordo com a loca
lização do terreno e do tipo de solo, pois em alguns tipos de solos, exis
te a necessidade de se fazer uma impermeabilização a fim de se conseguir,
a retenção da igua ne~essiria. r aconselhãvel. tambem para a diminuição do
capital empregado nas instalações, usar-se todo o material que se
conseguir no próprio local de instalação (sitio ou terreno), como
as, bambus, pedras~ etc.

Esta especie de rã tem certas peculiaridades que a diferem da

possa
madei

nossa
ra nativa e demais espécies, como a de não gostar de águas muito frias
nem de ser 5ncomoda~a ou tocada, ~rincipalmente, durante o período 'de ac~
salamento e desova, ~sto é, na fase de reprodução. Outras de suas peculi!
ridades, e a de cavar buracos (locas, malocas,etc.) no fundo e nas late
rais dos tanques, principalmente quando estes são construidos na terra, a
fim de se esconderem e se abrigarem durante o dia, pois, como todos sabem
as rãs são notivagas, ou seja, possuem hãbitos noturnos.

Para se criar rãs e preciso ter muita coragem e entusiasmo, pois, a
falta de financiamentos como disse acima, ~ evidente, apesar de não haver
necessidade de um grande r:í'I~it;d 'i n i c iaL, e ser no meu ver, uma criação,
bem lucrativa, pois no mercado do Rio de Jane~ro, a rã abatida, alcança
no momento, uma faixa de preços que variam de Cr$600,oo ate Cr$7oo,00 por
quilo, sendo que, com toda a prolificidade desta rã, que tem uma desova
que varia de 5.000 a 25.000 ovos por fêmea, a demanda ainda e maior do
que se pode oferecer ao mercado.
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beralmente ao chegar o inverno, como quase todos os animais de ~angue
frio, as rãs hibernam ocultando~se no lôdo do fundo dos tanques, ficando
totalmente inativas nas locas, não saindo destas nem para se alimentar,
o que no caso de uma criação 'ind~strial ou comercial, ~ aconselh~vel pr~
curar nesta~ ~pocas, obri9i-las a sairem destas locas a fim de que nao
morram de inanição, pois enquanto estão forçadas a ficarem fora dos abri
90s, sempre se alimentam um pouco. Para se iniciar uma criação de ras
basta seguir os conselhos de alguns criadores tradicionais, como:

1 - O ranario deve ser instalado em terras que não tenham possibili-
dades de enchurrdas, a fim de se evitar os desmoronamentos,

2 - a agua do ranario deve ser de preferência corrente, ou de nascen
te, sem cloro ou fluor, e de pH neutro, pois a agua salobra ou
salgada, ê imprópria para a criação deste batraquio,

3 - o ranario deve ser entelado com tela de nylon fina, a fim de se
evitar o ataque e a entrada de animais predaclores,-e a saída das
ras,

4 - cada tanque deve ser formado com dois terços de terra e um de
agua, com uma profundidade maxima de 60 em,. não devendo ter mui
ta vegetação a fim de evitar queo próprio tratador, pise nas
ras,

5 - sera necessario tambem ter-se outros compartimentos com a finali
dade de se fazer triagens consecutivas, a fim de se manter um
certo teor de homogeneidade dentro de cada tanque, para que se
possa diminuir o índice de canibalismo na criação.

A maturação sexual desta especie e bem mais precoce do que nas ou
tras, apesar de .variar tambem com o tipo de ambi~nte que forem criadas /
as mesmas, tipo de alim~ntação ministrada, qualidade e quantidade, sendo
que em algumas regiões. o amadurecimento sexual ocorre em apenas 18 me
ses~

Em estado selvage~ ou natural, nao so pela lei de sobrevivencia como
tambem as vezes pela necessidade de alimentos (escassos em certas regi
ões), exercem o canibalismo, assim como, segundo alguns criadores, e es
tudiosos sobre o assunto, ê frequente a disputa de território, podendo
um 50 macho se apropriar de um determinado numero de fêmeas, cobrindo u
ma determinada área em que se encontra, inclusive nos tanques de criação.

Assim sendo, esta ~ mais uma caracterlstica que devera ser levada em
consideração pelos que pretendem iniciar uma criação, a fim de que nao
seja diminuida a atividade de um macho pela presença numerosa de outros

A fecundação do ovulo e externa, sendo que o macho cavalga a fêmea,
aproximadamente por 10 dias, e a postura e feita atraves de uma m2ssa g~
latinosa branca, contendo um alto teor de albumina, sendo os ovulos fe
cundados externamente e imediatamente a medida que vão sendo espelidos
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~ela fêmea, ficando esta gelatina flutuando dentro dos tanques de repror
dução.

Tão logo sejam notadas~ deve-se transpô-las por meio de um recipien-
te, para os tanques de eclosão, ~ fim de que se evite que os adultos co
mam não sõmente os ovos como tambem as larvas após a eclosão das mesmas.

Logo após serem fecundados, levam de 3 a 4 dias para os óvulos se
transformarem em p~queninas larvas de cor negra, que nas primeiras sema
nas de vida, ficam no fundo dos tanques, começando a subir ã superficie,
em grupos. Na epoca do cio, o~ ma~hos e f~rneas alimentam-se menos, vol
tando a fazê-lo com grande voracidade, logo após a reprodução. Durante
alguns dias após o nascimento das larvas, estas se alimentam do saco vi
telino do próprio ovo, passando após este per;odo, a se alim=ntarem do
plaocton natural contido nos tanques, o qual pode ser produzido por meio
de estêrco ou adubos inorgânicos, que devem ser colocados dentro dos tan
ques 3 ou 4 dias antes de se colocar a massa gelatinosa com os óvulos
dentro d~s tanques de eclos~o. Após a transformação da larva em girino ,
propriamente dito, o mesmo, começa então a alimentar-se de ração balance
ada, sendo a mesma constituida de, farinha de peixe~ farelo de trigo, fu
bâ de milho refinado, leite em põ desnatado e sal mineral (sal grosso mo
ido).

Muitos criadores pensavam que, pelo fato desta especie viver muito
tempo dentro dagua e gostar de pequenos peixes~ era suficiente fazer-se,
uma criação mista de peixes e ras no mesmo tanque, mas a pratica nos mos
tra que as mesmas preferem insetos e larvas vivas a tudo o mais. Por es
te motivo, ~ necessarió ter-se dentro dos tanques, principalmente,_ ..das
dultas e jovens na fase de engorda, larvarios nos quais depositaremos,

detritos como, restos de peixes~ conseguidos nas feiras livres ou peixa-
rias, v;sceras de outros animais abatidos, frutas em estado de decompos~
ção. sangue de boi, etc •

.,.

Entre outras pec uLi a rioades dá Rã Touro Gigante, esta, a de ela po~
suir uma membrana interdigital nas patas ~osteriores como se f6sse um
pe ~ pato, que facilita muito a locomoção desta e sp é c i e dentro daguil. ~
ao passo que, as rãs nativas em geral, possuem 5 dedos e vivem mais na
terra do que na agua. A duração de vida desta especie, de ac6rdo com pe~
quisas efetuadas pelo Instituto de Investigaciones Biologico Pesqueras ,
do M~xico, DF., pode variar de 12 a 15 anos, por conseguinte, as rãs p~
dem reproduzirem-se por varios anos sucessivos. A coloração desta ra
quando adulta, varia indo do verde claro ao verde pardo, com manchas mar
rons no dorso e na parte ventral, variando de um amarelo creme suave at~
ao amarelo bem acen~uado, quase ouro, principalmente, em volta da boca
e do papo, nos machos, apesar de que, sua coloração depende tamb ern, mui
to do ambiente em que vivem, al~m disto, como varios outros animais ela
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~la exerce o mimetismo para melhor se defender d~ seus inimigos predado~
res.

r muito importante, entre outros fatôres que, nos tanques onde este-
Jam sendo criados os girinos, exista um bom teor de oxigenação na agua,
pois nesta fase os mesmos respiram atraves de brânquias como os peixes,
e a falta de oxigênio suficiente pode ser fatal, causando a morte dos g1
rinos por asfixia. Dependendo da temperatura da ãgua~ como jã dissemos
em outra parte deste trabalho, dentro de 3 ou 4 dias ini,ia-se o nasci -
mento das larvas, as quais tem pequena capacidade de locomoção, sendo
nesta fase, a respiração, exclusivamente branquial, ou seja, retiram o
oXigênio que necessitam para viver da água, não podendo pois, abandonar/
a mesma, e sua nutrição e feita atraves das reservas alimentares do ovo
que foi incorporado durante o per;odo embrionário. Alguns dias mais tar
de, as brânquias são recobertas por uma membrana formando um operculo, o
que, constitui a câmara branquial, decorrido este fenômeno, sua forma e
pisciforme, começando os mes~os a nadar, recebendo então o nome de giri-
no.

Após o 3Q mes de vida os girinos começam a adquirir, primeiro as p~
tas posteriores, e depois as anteriores, a seguir, com a absorção total
da cauda, passam a receber o nome de rã propriamente dito, sendo que sua
respiração, a partir desta fase de metamorfose, passa a ser pulmonar ou
branquial. Tão logo se sucede este +enõmeno, a alimentação torna-se um
pouco mais diflci1, podendo ocasionar.o canibaljsmo dentro de uma criação
intensiva (ranãrio), .sendo necessârio farzer-se triagens periõdicas nos
tanques, para que se possa manter dentro de cada um animais de tamanhos,

( homogêneos.
A criação pode ser iniciada por meio de girinos, casais reprodutores

ou· ambos, no caso do criador desejar ter uma criação mais rãpida e poder
acompanhar ° ciclo completo. Os tanques devem ser cosntruldos no senti
do norte-sul, para facilitar a criação, sendo que, os tanques para girl

nos devem ter um declive. Na parte mais rasa 10 em, na parte mais profu~
da, no mãximo 60 em. No caso de desejar-mos uma criação comercial d~ rãs
devemos dispor de, uma ãrea para a construção dos viveiros para reprodu-
tores.e viveiros de eclosão, uma ãrea destinada ã instalação dos tanques
de engorda, sendo tambem necessãrio, um depõsito para armazenagem de u
t ensTl i o s : em geral e local para a preparação de alimentos.

Para os reprodutores deve-se fazer os tanques calcu1ando-se o espaço
de 4 a 6 mZ por casal, nos tanques de eclosão, deve-se calcular a medida
de 0.90 mZ para a desova de cada casal, para os girínos deve ser reserv~
do um espaço de 10.6 mZ para cada desova, sendo que, deste espaço, 40%
mais ou menos sera ocupado por ãgua, e o restan~e, por ãreas de circula-
çao, para manuseio dos mesmos, nos tanques de engorda, deverão ter divi~
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soes de forma que, as r~s possam ser separadas por um tamanho homog~neo,
com uma mêdia de 10 a 15 rãs por ml• Generalizando, um ranãrio para ser
iniciado com 100 casais de primeira desova, seria necessirio uma irea m~
nima de aproximadamente 2 hectares, como dispomos abaixo, isto de tiver-
mos o terreno nu, sem sêde ou quaisquer benfeitorias:

500 m2 para casais reprodutores
200
1000
12000

ml para desovas
ml para girinos
m2 para engorda

1500 ml de áreas de circulação
Os tanques mais apropriados para ranãrios deverão ser construidos de

modo a que haja maior insolação, pois isto virá fortalecer a fotos~nte~e
e por conseguinte, maior desenvolvimento do plancton, maior aquecimento/
da igua, consequentemente, acelerando o processo de metamorfose dos girl
nos. Os tanques de reprodutores deverão conter no minimo 4 espelhos di
gua com 1.50 metros de largura por 12 metros de comprimento e a profundl
dade máxima de 60 a 70 cms, devendo ser trapezoidal, com uma declividade
de mais ou menos SO'graus em direção a um dreno a fim de no futuro, f ac i
litar a limpeza e a triagem dos tan~ues. Os tanques de eng~rda poderão,
ser construidos com o formato de uma ilha e um fosso com aproximadamente
1 m de largura e 50 Ou 60 cms de fundo, sendo que, na parte de terra de
verao ser colocados alguns abrigos feitos de pneus usados com aberturas
nos lados e cobertos de sapê, para manter umido seu interior, para que,
as rãs possam se abrigar durante o dia.

Todas as entradas e saidas existentes nos tanques deverão ser ~hte-
ladas para que se evite a entrada de inimigos naturais destes batrãquios
como pricipalmente, as cobras. Para os tanques de eclosão, poderi se
usar grama, que deverá se trazer sempre bem aparada, inclusive nas bar
das dos tanques. Outr05 tipos de vegetação terrestre que podem ser usa
das nos tanques para proporcionarem sombras bem distribu~das, tais como
o inhame, o copo-de-leite, o biri, o beijinho de frade, etc., dependen-
do do clima de cada região. Deve-se plantar tambem plantas floríferAs
que atraem grande número de insetos, sendo as mais indicadas, as me1~fe
ras de porte baixo. Nos tanques de engorda, podem se'plantar vegetais c~
mo o, confrei, couve-flor, chic5rea, etc., sem se usar nos mesmos' quais-
quer defensivos agrícolas, pois as próprias rãs farão um combate às pr~
gas e larvas. Em relação à vegetação aquática nos tanques de réproduto -
res e engorda, deve-se plantar e15deas, cabombas, valisnerias, etc., p~
is, são plantas de alto teor oxigenativ~, sendo apenas necessário fazer
seguidamente um desbaste para que as mesmas ocupem no máximo 20 â 30~
dos tanques, pois estas plantas são de um grand? poder de reprodução e
lastramento. As plantas aguapê ou jacinto, assim como a pistia stratioti~
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'Repolhinho D~gua ou S~n~a luzia), nao deverão ser usadas, pois as mes
mas, tem o sistema radicular em forma de cabeleira o que impede a subida
dos girinos ã superflcie, matando-os por asfixia, as plantas aquãtàcas
p~incipalm2nte as submers~s, são as mai~ indicadas pois oxigenam melhor
a ãgua. Todo ranário deverá ser ccrc~do co~ tela de ny10n de malha fina
(tipo mosquiteiro), com 2 m de àltura, sendo que, a referida tela deverã
ficar enterrada no solo por cerca de 30 em, ou fazer-se um alicerce tã
buas, enterradas cem ~ mesma profundi~ade, o ~ue facilitarã o entelamen-
to por meio de ripas, pregadas por cima da tela de encontro às tábuas. E
nos tanques de rep~Gdução e E~SGrda, us~-se cono cobertura redes de nl
10n de seda (tipo rede de pescc), com malha de 60 a 80 mm entre os nos,
sendo que, a prãtica ensina que a mesma não deva ser esticada, pois ser
virã como uma mola para determinados pãssaros de pequeno porte, e ao mes
mo tempo darã passagem aos insetos que se constituem um dos alimentos
das rãs. A parte mais vulner~vel de todos os ranãrios sao as portas, por
tanto, devemos ter muito cui'dado com a construçio das mesmas, apesar de
que, e também acon se-In ã vei ~ u t ~)e TI J é iHj u do 1oca 1 onde seja con st ru ido o
ranãrio, uma proteçio com 4 a 5 fios de arame farpado com uma distãncia
de no mâximo 10 c~ entre um e outro, a fim de evitarmos o arrombamento,
da tela de nylon por, cachorros, lontras e outros mam;ferós que poderão
vir ao ranãrio atraídos pelo odor exalado pelos detritos colocados nos
larvârios existentes dentro dos tanques. Um dos melhores tipos de porta,
é a do tipo guilhotina, que ~evido ao seu sistema, dificilmente poderã
se r esquecida ab er t a , ou que, ·se e bre i ho r t zon t alme n t e , deverâ ter na par
te inferior, um batent2 de tijolos e madeira, bem vedados, que tenha
duas tramelas, .uma supc r ior e outra. i nt e r ior ,

A época ideal pura se iniciar uma criação com girinos, seria a pa.!:.
tir de agosto ate o final do verão, ou seja, em fevereiro ou meados de
março, e se a criação for iniciada com.reprodutores. deve-se começã-la ,
ate no máximo em fin~ de junho, permitindo assim, um bom períOdO de adaE
tação ao novo ambiente, antes do in1cio do acasalamento. Deve-se introdu
zir os casais reprodutores nos tanques, de tal forma que fiquem o I' mais
espalhados possível para poderem COTo menor disputa escolher seus térrit~
rios, sendo npcess~rio para isto, que toda a ãrea seja vegetad~ e com a
brigos artificiais para melhor adaptação e proteção aos reprodutores. E
tão logo termine o i~v~rno, coneçam os acasalamentos, os quais como jã
dissemos, se prolo~gam ate os fins do verão, sendo que, nesta epoca, os
machos se enchem de vida ·adquirindo cores vivas, principalmente cOm os
peito e boca amarelados, emitem sons iguais ao mugido de um touro, dai o
nome, nos eu país de or i 9em de 11 Bu 11 F i~og •• (n o B ra 5 i1 de Rã T ou ro -G igan-
te)~ mugido este que serve para atrair. a fêmea que estando em condições-
de acasalamento, ou seja, no cio~ vem ao encontro do macho que em segui
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tia lhe proporciona o abraço nupcial cavalgando a fêmea e com as pernas
pressionando o ventre desta a medida que vão sendo expelidos os ovos es
tes vão sendo imediatamente fecundados pelo líquido seminal do macho, a
to este, executado dentro dag·ua.



ATIVIDADES DA CEMIG NO SETOR DE PISCICULTURA EM MINAS GERAIS -

MARCIO GOMES CARNEIRO
Engenheiro Florestal. Assessor do Departamento
de Operação de Grandes Instalações. CEMIG~ MG.

Sendo a CEMIG uma Empresa que tem como objetivo, nao so a
produção, transmissão e distribuição de energia eletrica, mas, sobretudo,
romover o desenvolvimento nas mais variadas atividades do estado como um
odo, nunca poderia deixar de olhar os Recursos Naturais Renovãveis, com

um certo cuidado.
Mesmo porque, o· seu produto básico depende destes recursos,

principalrn~nte a água acumulada nos reservatórios para geração.
Assim sendo·, em todo aproveitamento hjdrelitrico, desdes os

estudos relacionados ao meio ambiente são desenvolvidos com os Objetivos
de minirnizar os efeitos negativos do reservatório na região e, elaborar
um programa bãsico de "uso m~ltiplo do reservatõrio" em questão.

Quando um. uso se torna evidente e ou v í âve l , estudos especi-
ficos sao executados, em todas as suas fases, de forma que: a implant!
ção, programação e desenvolvimento do' item, sejam as mais adequadas po~
siveis, para aquelas condições determinadas.

Como a piscicultura e um dos usos mais evidentes, e f at o r de
preocupação constante, merecendo por parte da Empresa, a partir da ultima
decada, maiores ate~ções.

Com um numero de reservatórios em operaçao bastante elevado
e a necessidade de s~ fazer alguma coisa, com base na Portaria da SUDEPE
46/71 hoje, foram feitos os primeiros contatos com orgaos oficiais, Empr~
sas e pessoas ligadas ao assunto.

O que fazer e como fazer, apos várias reuniões e encontros,
no decorrer do tempo, optou-se por um projeto integrado a partir do Rio
Grande, estruturado de modo a permitir sua expansão para outros reservat~
rios e, ate mesmo, outras bacias hidrogrãficas.

Este projeto, "Projeto de Piscicultura do Rio Grande" PRODEP
tem a participação de outras Empresas e, a base operacional da CEMIG, es
ta localizada junto ã Usina de Volta Grande.

Paralelamente ·ã construção e montagem da Estação, foi desen
volvido um trabalho de "levantamento de base" de todos os reservatórios /
do Rio Grande.
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Com duração de dois anos e superando as espectativas, os re
sul.tados, e os estudos, possibilitaram um melhor conhecimento do meio em
que se ia trabalhar, de sua biomassa e de suas possibilidades reais.

Ao contrario do que se esperava, um reservatório de geração
de energia ·el~trica, seja ele de acumulação ou de fio d~gua, forma um
ecosistema com caracteristicas próprias e bastante definidas.

Normalmente, apresentam-se com um espelho dãgua de grandes/
extensões (muitas vezes superior a 1.000 Kmz), com uma bacia de decanta-
ção extensa, atingindo em certos casos, ate 50% de sua area, com uma ex
tratificação termica acentuada, com correntezas fortes, principalmente,
se o aproveitamento for em Fegime de cascata, sem mata ciliar, devido ao
deslocamento do espelho dãgua para cotas mais altas e com ãreas de agua
parada, eutrofisadas, alem de servir como receptor de despejos urbanos e
industriais e residuos de biocidas empregados na agro-pecuãria.

Diante deste quadro, chegou-se a conclusão de que, novos es
tudos teriam de ser desenvolvidos.

Desta forma, o programa da Estação, que era de ordem mais
geral, foi alterado para uma programação mais especifica e adequada ao
meio trabalhado pois, não sõ o equ.ilibrio ecolõgico das especies dentro
da cadeia alimentar deve ser levado em conta, mas, tambem, o equilibrio/
das especies dentro de cada ·"saco ecolõgico" formados num mesmo reserva-
tõrio.

Com isto, e levados pelo apoio da direção· da Empresa,
rias linhas de ação e trabalhos foram implantados.

A irea qu~ estuda as especies como um todo, sua biolQsia

-va

e
seu comportame~to atrav~s de ensaios, com o objetivo de saber-mos como
serã sua influência no meio, de como se enquadrarã ecologicamente no re
sarvatõrio, jã surgiu com bons res~ltados e, especies como o Tucunare
(Cichla ocellari~), foram julgados como inadequados e, outras como o Tra
irão (Hoplias lacerdae), Pescada do Piaui (Plagioscion squamosissimus) e
o Apaiari (Astronotus ocelatus) apresentam como muito promissoras, tanto
pelo aspecto de cultivo, como econômico.

Estas três especies estão sendo reproduzidas na Estação com
o objetivo de peixamento, assim como outras especies estão sendo aclima-
tadas.

Estudos de outras ãreas como: nutrição. manejo de especies,
acompanhamento bioecolõgico dos reservatõrios e "levantamentos de base "
de novos aproveitamentos hidreletricos estão sendo desenvolvidos.

Hoje, com os dados preliminares existentes, não podemos dar
uma quantificação da piscicultura de reservatõrio em termos de produção
sustentada. Podemos, apenas, dizer que existem razões para que acredite-
mos nela como uma atividade viãvel e necessãria.
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1 - INTRODUÇAO

A Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, CODEVASF,
atraves de sua 19 Diretoria Regional, alem de outras atividades ao longo
do vale do Rio São Francisco, tais como, irrigação, pecuária, agricultu-
ra, reflorestamento, navegação, tem participado tambem da piscicultura e
da pesca no Estado de Minas Gerais.

Em Minas Gerais, em termos de piscicultura, atualmente sao duas as
áreas de atuação: na região da represa de Tres Marias e na região do pr~
jeto de irrigação de Gorutuba (JanaGba), este ao norte de Minas Gerais.

Na área de Tres Marias, os trabalhos já estão 'mais adiantados, vis
to que já se tem uma Estação de Hidrob1ologia e Piscicultura e uma equl
pe tecnica em ação.

Na região de Gorotuba, há um projeto para construção de uma estação
de piscicultura e viveiros para engorda de alevinos, que terá inicio po~
sivelmente ainda em 1981, provavelmente atraves de convênio CODEVASF/
SUDENE/BANCO MUNDIAL.

11 - NA REGIAODE TRrS MARIAS

A ideia de desenvolver as atividades relacionadas a piscicultura e
ictiologia remonta a ~poca da construção da barragem de Tres Marias em
1957.

Ate 1977 houve várias tentativas de se construir uma Estação de Hi
drobiologia e Piscicultura, mas seu inicio sõ foi possível em 1978, ,atr~
ves da CODEVASF, contando com a participação da Financiadora de Estudos
e Projetos - FINEP, e colaboração da Superintendência do Desenvolvimento
da Pesca - SUDEPE.

As obras iniciadas em 1978 e concluidas em 1979, absorveram na opo~
tunidade recursos da ordem de 15 milhões de cruzeiros e sua construção /
esteve a cargo da Sociedade de Instalações Têcnicas S.A. - SIT.

Paralelamente a construção das obras da Estação de Hidrobiologia e
Piscicultura, foram iniciados levantamentos das condições do reservatõ -
rio de Tres Marias em relação ã ictiologia, lagoas marginais e futuros /
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locais parh peix&mentos, importantes para c desenvolvimento dos trabalho~
d~sta atividade.
2.1. - Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Três Marias

A Estação de Hidrobiologia e Piscicultura de Três Marias entrou em
operação no l~ semestre de 1981.

fica localizada a jusante da barragem de Três Marias, na margem di
reita do Rio São Francisco, a 3 Km da cidade de Três Marias, MG.

Pela BR-040, dista 260 Km de Belo Horizonte e 460 Km de Brasilia e
pelas BRs-040 e 365 a 320 Km de Montes Claros.

A Estação ~ bãsicamente composta de:
- Um pr~dio administrativo (250 rnz),
- Um laboratório (357 rnZ),
- Uma garagem (119 mZ),

- Um pr~dio para armazenagem e preparo de ração (119 ml),
- Um predio para depõsito de materiais (119 roz),
- Quatro casas para tecnicos (170 e 150 mZ),
- Uma ãrea inundada (2,28 Ha), onde podem ser encontrados,
- Quarenta tanques de alevinagem (12 rnZ cada ~m),

Quatro tanques de placton (200 mZ cada um),
- Dez tanques de reprodução simples (200 rnz cada um),
- Dezesseis viveiros de crescimento (600 rnz cada um),
- Dez viveiros para reprodutores (1.000 rnZ cada um),
- Mil metros de canais de abastecimento,
- Mil metros de tubulação de dre-nagem.
- Um sistema de adução que fornece água por gravidade, proveniente/

do reservatõrio"de Três Marias; atraves "de 1.800 m de tubulação /
numa vasão de aproximadamente 50 litros/segundo,

- Urbanização da área ocupad~ pela estação, compreendendo 2.500 me
tros de vias de acesso com cascalho, 850 metros de rede de iluminação ex
terna~ 40.00 mZ de ãr~a gramada e arborizada, e 3.500 metros de cerca.

Com a finalidade de atender ao que determina a Potaria 0001/77, da
Superintendencia do Desenvolvimento da Pesca - SUDEPE, a Estação de Hidr~
biologia e Piscicultura de Tr~s Marias desenvolveri pesquisas hidrobio)õ-
gicas, abrangendo estudos limnolõgicos, ictiolõgicos e de dinâmica de p~
pulações, e produziri alevinos de especies de valor econ5mico que melhor
aproveitem a atual condição ecolõgica da represa, que apresenta em sua co
ta máxima irea em torno de 1.000 Km2 e um volume da ordem de 21 bilhões /
de metros cubicos.

Com intuito de estimular a prática da piscicultura, a Estação utili
zara parte de sua produção de alevinos para fomento ãs propriedades ru
rais da região.

Inicialmente tertar-se-á trabalhar com as especies: curimatás
(Prochilodus margravii) (P. affinis), watrin~hã (Br~con lundii), p{au vet

~
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dadeiro (Leporinus obtusidens), tambaqui (Colossoma macropomum), carpa
(Cyprinus carpio), tilãpia do nilo (Sarotherodon niloticus) e camarao
canela (Macrobrachium amazonicus).

O aumento da produção e produtividade do reservatório de Três Ma
rias proporcinarã o desenvolvimento da pesca amadora, com o incremento do
turismo na .região, e a pesca profissional, que possibilitari o aparecime~
to de cooperativas pesqueiras.

2.2. - Atividades na represa de Três Marias

Paralelamente aos trabalhos da Estação de Piscicultura, foram ini
ciados e estão sendo desenvolvidas as seguintes atividades na represa
de Três Marias:

2.2.1. Levantamento limnolõgico
Este item seri motivo de exposição da bióloga Elizabeth Lomelino

Cardoso "Limnologia na Represa de Três Marias".

2.2.2. Locais de peixamentos
Os locais de peixamentos têm a finalidade de proteger os alevinos

a serem lançados no reservatório, ~ontra ~ ação predatória de peixes car
nivoros, principalmente piranhas e pi~ambebas.

Como locais de peixamentos selecionamos certos braços da represa,
onde foram ou serão construidos mini-açudes, apresentando diques, siste
ma~de comportas, sangradouros e sistema de telas.

Na seleção de tais ãreas levou-se em conta principalmente a exten
da irea inundada, profundidade m~dia, variação do nivel da igua, sub!

trato, drenagem da ãrea adjacente, comprimento do dique a ser construido/
e a vegetação ciliar.

O funcionamento desses 10c~i~ de peixamentos, com areas variando
de 05 a 10 hectares,~estaria condiLionado a flutuação do nivel da agua da
represa, que sofre um abaixamento e uma elevação durante o ano.

Durante a elevação do nivel da ãgua abriar-se-ã a comporta do di
que e deixar-se-ã o sistema de telas, que nao permitiri a entrada de pel
xes.

Quando a represa atingir o nivel mãximo, o mini-açude estari com
a sua capacidade mãxima inu~~E~el~ e então a comporta serã fechada. Dura~
te o abaixamento do nivel da represa, o mini-açude permanecerã com a agua
acumulada, excetuando a perdida por evaporação e infiltração.

Nestas condições poderemos lançar alevinos, em media com 05 a 07
centimetros de comprimento e al1 permanecerão por um periodo aproximado /
de um ano, quando esperamos que atinjam peso medio de 150 a 200 gramos,
~ue acreditamos estarem aptos a defenderem-se dos ·predadores.
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No periodo seguinte de elevação do nivel da agua, antes de atin
gir a base da comporta, abrir-se-ã a mesma, sendo o esvasiômento total, e
consequentemente todos os peixes existentes no mini-açude, entrarão no
sistema do reservatõrio.

Durante o periodo de"perman~ncia dos alevinos nos mini-açudes.pro
ceder-sE-i" a adubaç~o ea1imentaç~o suplementar.

Ate o presente, temos duas ãreas prontas, totalizando aproximada-
mente 12 hectares.

2.2.3 Determinação dos criadouros naturais de alevinos
Os criadouros naturais de alevinos (Lagoas marginais), sao respo~

sãveis pela renovação do estoque natural de muitas especies de peixes
principalmente as de piracema, mas devido a pescaria predatória, poluição
) a ação dizimadora de especies carnivoras, grande parte deste estoque e
perdido.

O controle, proteção e fiscalização de tais criadouros naturais e
tão importante para o "p cvo amen to " da represa quanto os "peixamentos" pro
venientes de trabalhos de estações de piscicultura.

Utilizando-se de mapas, fotografias aêreas~ folhas topogrãficas ,
informações de pescadores, levantamentos terrestrei aquitico e aereo, pr~
curou-se a identificação de tais lagoas marginais.

Deste estudo determtnou-se que s5mente os Rios são Francisco, São
Vic~nte e Paraobeba são os unicos contribuintes do reservatório de Três
Marias que apresentam poucas lagoas marginais~

Um estudo ma i s i de ta lha do serão executado posteriormente, levando -
e em conta as etapas: Cadastramento, Caracterização, Verificação da efi

ciência, Determinação das condições limnológicas, e Controle, Proteção e
Fiscalização.

2.2.4. Icti~logia
Dentro da Ictiologia estão sendo desenvolvidas as seguintes ativl

dades:
Sistemãtica - ~ um dos trabalhos bãsicos, para se determinar _"_as

especies de peixes existentes na represa de Três Marias. Ate o presente /
ji se catalogou 53 esp~cies" diferentes.

Neste trabalho contamos com a colaboraç~o do Dr. Heraldo A. Brits
ki, do Museu de Zoologia da USP.

Ciclo Reprodutivo - Estão sendo acompanhados peixes dos grupos: A
nostomidae, Prochilodontidae, Serrasalminae e Sciaenidae. Estes estudos /
estão sendo realizados juntamente com o Dr. Hugo P. Godinho (UFMG) e Dr.
Dãlcio R. Andrade (UFV).

Hãbito Alimentar - Estão sendo acompanhados os grupos: Prochilo -
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dontidae, Anostomidae, Sciaenidae. Curimatidae e Serrasalminae.
Curvas de Crescimento - Neste aspecto estão sendo estudados os

peixes dos grupos Sc;aenidae, Prochilodontídae e Anostomidae.
Cromossomos de Peixes - Importante para a definição sistematlca

de alguns grupos, principalmente Anostomidae, Loricariidae e Erithrini
dae. Este estudo esta sendo executado juntamente com o Dr. Pedra M. Ga
letti Jr. da (UFV).

2.2.5. Dinâmica ~ Populações
Ainda não iniciado, mas não esquecido.

III~ NA REGIAO DE JANAOBA ( GORUTUBA)

Pretende-se ainda para 1981 iniciar a construção de uma estação de
piscicultura no projeto de irrigação de Gorutuba, aproveitando agua pr~
veniente do reservat6rio de' Bico da Pedra, que apresenta em sua cota mE
xima area da ordem de 10 mil hectares e volume de 750 mil m3•

O projeto pleiteado seria atraves de um convênio CODEVASF/SUDENE /
BANCO MUNDIAL, apresentando um "Centro de Produção de Alevinos" e duas
"1\reas de Engorda de Al ev í no s ". O Centro teria uma area de ·30 a 33 hec
tares e as ~reas de Engorda cbrangeriam um total de 260 hectares em vi
veiros com 4 hectares cada um.

A meta seria a prodGção de mais ou ~enos 2.400 toneladas/ano e ini
cia1mente seria utilizada a tilãpia hibrida, todos machos, proveniente
do cruzamento entre o macho de Tilãpia do Zanzibar (hornorum) com {emea
,e Tilãpia do Nilo (nilotica).

No futuro quando a t~cnica de p~odução ~e alevinos em massa, de ou
tras especies on1vor~s e de crescim~nto r~pido for conhecida, estas se
riam associadas a tilã~ia hibrida ou possivel~ente serviriam para subs-
titui-la.

As ~species que apresentam grande viabilidade ã piscicultura ;nte~
s i va , para o futuro, são principalmente a Curimatã-pacu (Prochilodus .. /
margravii) da bacia do São Francisco, o Tambaqui (Colossoma macropomum)
e a Pirapitinga (Colossoma brachypomus) am rns da bacia Amazônica.

Para ração seria utilizada a Torta de Algodão, muito comum e' abun
dante na região.

Os viveiros de engorda seriam operados por colonos-piscicultores t

atraves de uma Cooperativa.
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As construções de represas provocam inumeras modificações nas
ãguas represadas~ como, também em longos trechos de cõrregos e rios for
madores do reservatório.

Tendo em vista a necessidade do conhecimento limnolõgico das
ãguas represadas visando a sua caracterização ecolõgica, a fim de dar

_ subsidios para a defesa e o aumento da produção da fauna ictiolõgica, t!
ve inicio em Três Marias, um projeto que fornecesse dados e parâmetros /
biolimnolõgicos para o desenvolvimento de uma piscicultura mais racional
e contrôle de qualidade de água, principalmente em virtude da implanta -
ção de agro-industrias na bacià, com o crescente uio de adubos e pestic!
das.

A principio foram demarcadas 11 estações de coletas com· 18
pontos de amostragens, distribuidos geralmente em zona de influências de
côrregos e rios formadores do reservatório.

Foram efetuadas coletas mensais de agua para exames quantita-
tivo e qualitativo do plancton, pH, oxigênio dissolvido e foram medidas/
a transparência e temperatura da ãgua.

Este projeto teve a duração de dois anos, iniciando-se em a
gosto de 1978, e seus resultados estão sendo analisados por computação.
pelo programa SPSS C Statistical Program for Social Sciences ).

Dando contjnuidade a este estudo iniciamos em janeiro de 1981
um projeto com os seguintes objetivos:

- Dar informação sobre a qualidade da ãgua, nos aspectos fis;
co-químicos com anãlises de oxigênio dissolvido, pH, condutividade, tur-
bidez, transparência~ salinidade e temperatu~~.

- Levantamento da diversidade, variação, composição e distri-
buição da comunidade p1anctôn;ca durante o tempo de estudo.

- Oet~~minação da produtividade primãria.
I- Informar sobre microorganismos importantes na orientação 50

bre alimentação de grande parte dos peixes.
- Elaboração de um atlas fotogrãfico de microorganismos pr!

sentes na ãrea em estudo.



·Para a realização deste estudo demarcamos 6 estações de colE~
tas distribuídas no eixo da represa com pontos de amostragens na coluna
vertical, desde a superfície ate a profundidade mãxima.

O objetivo principal deste projeto e o conhecimento da prod~
tividade primãria do reservatório para auxiliar nas áreas priorotãrías ao
desenvolvimento da piscicultura extensiva na represa de Três Marias, e 10
cais de "peixamentos".

,


