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55..22..  AAQQÜÜIICCUULLTTUURRAA  

55..22..11..  IInnttrroodduuççããoo  

A Aqüicultura é a atividade que realiza o cultivo de organismos 
aquáticos, incluindo-se neste ramo de atividades: a piscicultura, 
carcinocultura, ranicultura e outras. Na bacia U30 foi somente encontrada a 
realização da piscicultura, portanto não sendo necessário a abordagem dos 
demais cultivos. 

A aqüicultura é uma metodologia antiga de criação de insumos 
aquáticos em tanques ou em cercados no ambiente natural, que tem crescido 
muito no Brasil. Segundo Vinatea & Muedas (1998), esta pode ser considerada 
uma das alternativas para enfrentar o desafio socioeconômico que ocorrerá no 
país no próximo século, desde que preparada para atender às autênticas 
necessidades da realidade aonde a tecnologia vir a ser aplicada.  

55..22..22..  IInnddiiccaaççõõeess  MMeettooddoollóóggiiccaass  

As informações existentes para a caracterização da atividade na 
bacia U30 foram obtidas no banco de dados e cadastro junto aos processos de 
licenciamento ambiental das atividades na FEPAM. 

A demanda de água será estimada com base na área dos 
tanques, na evaporação superficial e outros dados secundários constantes em 
estudos já realizados. 

55..22..33..  PPiisscciiccuullttuurraa  

A piscicultura é uma atividade produtiva, que permite o equilíbrio 
entre o interesse econômico e a exploração racional da natureza, porque 
apresenta elevada produtividade por hectare (entre 2.500 e 10.000 
Kg/ha/ano), utilizando menos superfície de terra, em comparação com outras 
atividades. Os tanques para piscicultura têm em média 1000 m2 e uma 
profundidade de 1m a 1,5m. Utiliza-se freqüentemente a piscicultura 
associada a suinulcultura, onde a água da lavagem das pocilgas vai para os 
tanques, tendo uma proporção de 1 suíno para cada 75 peixes, com uma 
produtividade de 1 kg de peixe/m2/ano (www.agridata.mg.gov.br/ 
viveiros.htm).  

A piscicultura foi impulsionada principalmente nos últimos 20 
anos, a partir de projetos de irrigação desenvolvidos no Nordeste pelo DNOCS 
(Departamento Nacional de Obras Contra a Seca) e pela CODEFASF 
(Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco), os quais 
investiram em estudos biológicos e de cultivo de espécies nativas (Ostrensky 
& Boeger, 1998). 
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Atualmente, os maiores investimentos na área da piscicultura tem 
sido em cultivo de espécies exóticas (carpas, black bass, tilápias), por ser 
relativamente fácil o desenvolvimento dos seus alevinos, atingirem grande 
biomassa em pouco tempo, e serem muito procuradas para programas de 
“pesque e pague”, onde é muito comum a prática da pesca esportiva, com 
iscas artificiais, a qual só é possível com peixes carnívoros, altamente 
predadores, caso em que todas as espécies exóticas trazidas para criação no 
Brasil se enquadram. Mas este investimento tem se tornado perigoso para 
muitos criadores, pois a alta oferta e baixa procura para os fins de 
comercialização tem levado pequenos piscicultores a vender sua criação 
abaixo do preço de custo, sem contar a mortalidade daquela, devido às baixas 
temperaturas. 

Existe um fator muito importante do ponto de vista ecológico que 
é o risco das espécies exóticas criadas em cativeiro acabarem entrando nos 
cursos de água natural. Devido a estas espécies utilizadas na piscicultura 
serem grandes predadores naturais, elas promovem um desequilíbrio tão 
grande na cadeia alimentar aquática que acabam por extinguir da região, 
muitas espécies nativas. Segundo Casal & Bartley (1999), o crescimento da 
aqüicultura foi o maior responsável pela introdução de espécies de peixes 
exóticos nos cursos d'água naturais. Deste modo, torna-se uma alternativa 
apropriada, tanto do ponto de vista ecológico quanto econômico, a cultura de 
espécies nativas, as quais tem uma saída comercial mais intensa durante o 
ano todo, não sofrem com a queda da temperatura e não oferecem riscos 
ecológicos em caso de escape. 

5.2.3.1. Sistemas de Cultivo 

O sistema pode ser de cultivo intensivo ou extensivo. Desta 
definição dependem a escolha do tipo de viveiro, o local e todas as decisões 
relacionadas às espécies e a produção. O quadro 5.2.1 apresenta uma 
comparação entre os dois sistemas de cultivo. Ainda há o sistema conhecido 
como semi-intensivo, comum por ser economicamente mais viável para 
pequenos produtores rurais.  

Quadro 5.2.1 – Comparação entre os sistemas de cultivo. 

Piscicultura Intensiva Piscicultura Extensiva 

Atividade lucrativa, visando a uma maior 
produtividade por unidade de área 

Atividade não-lucrativa, visando ao povoamento e 
repovoamento e pesca esportiva. 

A produção de peixe por unidade de área é elevada. 
A Piscicultura Intensiva permite produzir até 
10.000 Kg/Ha/ano. 

É pequena a produção de peixe por unidade de área, 
porém muito baixos os custos de criação.  

O povoamento é feito com peixes de valor comercial. O povoamento é feito com peixes nativos na região. 

Os peixes são alimentados artificialmente com ração 
balanceada. 

Os peixes criados dependem quase que 
exclusivamente da produtividade natural do 
ambiente. 

Total controle das condições ambientais visando a 
alta produtividade piscícola. 

O ambiente não é controlado ou se o é, esse controle 
não leva em conta as necessidades piscícolas. 
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Os dados obtidos junto as licenças ambientais da FEPAM apontam 
para a existência de espécies exóticas e também nativas, tais como: jundiá 
(Rhamdia sp), traíra (Hoplias malabaricus), pintado (Pimelodus sp), grumatã, 
(Prochilodus sp), piava: (Leporinus sp), cascudo (Hypostomus sp), carpa 
húngara (Cyprinus carpio), carpa cabeça-grande (Aristichthys nobilis), carpa 
capim (Ctenopharyngodon idella), carpa prateada (Hypophtalmicthys molitrix), 
pacu (Piaractus mesopotamicus), tilápia (Oreochromis niloticus), piaçu 
(Leporinus macrocephalus), lambari (Astyanax sp), dourado (Salminus 
maxillosus), pirapitanga (Colossoma sp), surubim (Pseudoplatistoma sp). 

Para fins de cálculo do volume dos tanques considerou-se uma 
profundidade média 1,5m em cada criadouro. O quadro 5.2.2 apresenta o 
volume total dos tanques. 

Quadro 5.2.2 – Empreendimentos de aqüicultura na bacia U 30 com processo de 
licenciamento ambiental 

Sub-bacia Município Espécie 
Área de 
tanque 

(ha) 

Volume de 
água dos 
tanques* 

(m3) 

Amandaú Cândido 
Godói 

Jundiá, Traíra, Pintado, 
Grumatã, Piava: Cascudo. 

0,1 
1.500 

Santo Cristo Giruá Carpa Húngara, Pacu, Carpa 
Cabeça-Grande, Carpa Capim, 
Carpa Prateada, Jundiá, 
Piauçu. 

4,8 em dois 
tanques 

(3,5+1,3) 
72.000 

Santa Rosa Santa Rosa - 1,7 25.500 

Santo Cristo Santa Rosa Piava, jundiá,  traíra. 0,5 7.500 

Santo Cristo Santa Rosa Carpa Húngara, Carpa 
Cabeça-Grande, Carpa Capim, 
Carpa Prateada. 

0,1 

1.500 

Santa Rosa Santa Rosa - 0,12 1.800 

Santa Rosa Santa Rosa Carpa Húngara, Carpa Cabeça 
Grande, Carpa Capim, Carpa 
Prateada. 

0,15 

2.250 

Santo Cristo Santa Rosa Jundiá 0,385 5.775 

Santo Cristo Santo 
Cristo 

Tilápia, Carpa Capim, Carpa 
Prateada, Carpa Cabeça 
Grande, Carpa Húngara. 

0,45 (10 
tanques 450 

m2) 6.750 

Santo Cristo  
Santo 
Cristo 

- 2,0 30.000 

Buricá Três de 
Maio - 2,0 30.000 

Santa Rosa Tucunduva Pacu, Jundiá, Piava. 0,5 7.500 

Santa Rosa 

Tucunduva 

Carpa Húngara, Carpa Cabeça 
Grande, Carpa Capim, Pacu, 
Jundiá, Piava 0,6 9.000 

Santa Rosa 

Tucunduva 

Carpa Húngara, Carpa Cabeça 
Grande, Carpa Prateada, 
Carpa Capim. 2,0 30.000 
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Quadro 5.2.2 – Empreendimentos de aqüicultura na bacia U 30 com processo de 
licenciamento ambiental 

Sub-bacia Município Espécie 
Área de 
tanque 

(ha) 

Volume de 
água dos 
tanques* 

(m3) 

Santo Cristo  
Santa Rosa 

Carpa Capim, Carpa Húngara, 
Carpa Cabeça Grande, Pacu. 0,385 5.775 

Santo Cristo  

Santa Rosa 

Carpa Capim, Carpa Prateada, 
Carpa Cabeça Grande, Carpa 
Húngara. 0,71 10.650 

Santo Cristo  Santa Rosa Vários. 0,15 2.250 

Comandaí Sete de 
Setembro 

Carpa Capim Carpa Prateada 
Carpa Cabeça Grande. 1,8 27.000 

Santo Cristo  Santo 
Cristo 

Carpa Capim, Carpa Cabeça 
Grande, Carpa Prateada, 
Carpa Húngara, Tilápias. 

1,5 ha 
22.500 

Santo Cristo  Santa Rosa Jundiá. 0,15 ha 2.250 

Santa Rosa 
Santa Rosa 

Carpa Capim, Carpa Cabeça 
Grande, Carpa Prateada, 
Carpa Húngara. 

0,53 ha      
(3 tanques) 7.950 

* Considerada uma profundidade média de 1,50 m 

Dos empreendimentos de piscicultura identificados no quadro 
acima, o único localizado em Giruá possui outorga de utilização de água, para 
uma vazão de 0,014 m3/s. Outros três empreendimentos de aqüicultura 
possuem outorga, mas não foram localizados processos de licenciamento 
ambiental (ver quadro 5.2.3). 

Quadro 5.2.3 – Empreendimentos de aqüicultura com outorga 

Sub-bacia Município Tipo de 
cultura 

Área de 
tanque 

(ha) 

Vazão 
outorgada 

(m3/s) 
UTME UTMN 

Santo Cristo Giruá* Piscicultura 4,8 0,014 170.507 6.898.845 

Santa Rosa Santa Rosa Piscicultura - 0,002 160.673 6.919.687 

Santo Cristo Santo Cristo Piscicultura - 0,050 140.410 6.916.782 

Turvo Três Passos Ranicultura 0,063 0,0001 - - 

*Consta do quadro 5.2.2 (conta com Licença de Operação) 

A demanda de água para a piscicultura se faz necessária em 
função das perdas de volume por evaporação e, em especial, porque se faz 
necessária a manutenção de uma concentração mínima de Oxigênio Dissolvido 
de 3 mg/L O2. Neste caso, a prática corrente entre os produtores é de manter 
um fluxo d’água constante através dos tanques. A vazão associada a este 
fluxo d’água constante, utilizada para a quantificação das demandas para a 
aqüicultura foi de 0,029 m3/s/ha de tanque, obtida através da média dos 
dados contidos nos empreendimentos que dispunham de outorga. A demanda 
estimada para cada empreendimento é apresentada no quadro 5.2.4. 
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Quadro 5.2.4 – Demanda de água para aqüicultura na bacia U 30 

Sub-bacia Município Área de tanque (ha) Demanda de água 
(m3/ano) 

Amandaú Cândido Godói 0,1 9.198,0 

Santo Cristo Giruá 4,8 em dois tanques (3,5+1,3) 441.504,0 

Santa Rosa Santa Rosa 1,7 156.366,0 

Santo Cristo Santa Rosa 0,5 45.990,0 

Santo Cristo Santa Rosa 0,1 9.198,0 

Santa Rosa Santa Rosa 0,12 11.037,6 

Santa Rosa Santa Rosa 0,15 13.797,0 

Santo Cristo Santa Rosa 0,385 35.412,3 

Santo Cristo Santo Cristo 0,45  (10 tanques 450 m2) 41.391,0 

Santo Cristo  Santo Cristo 2,0 183.960,0 

Buricá Três de Maio 2,0 183.960,0 

Santa Rosa Tucunduva 0,5 45.990,0 

Santa Rosa Tucunduva 0,6 55.188,0 

Santa Rosa Tucunduva 2,0 183.960,0 

Santo Cristo  Santa Rosa 0,385 35.412,3 

Santo Cristo  Santa Rosa 0,71 65.305,8 

Santo Cristo  Santa Rosa 0,15 13.797,0 

Comandaí Sete de Setembro 1,8 165.564,0 

Santo Cristo  Santo Cristo 1,5 137.970,0 

Santo Cristo  Santa Rosa 0,15 13.797,0 

Santa Rosa Santa Rosa 0,53 (3 tanques) 48.749,4 

TOTAL 20,63 1.897.574,4 

A figura 5.2.1 apresenta a demanda para aqüicultura identificada 
da bacia U30. 
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55..22..44..  SSíínntteessee  ddoo  sseettoorr  ddee  aaqqüüiiccuullttuurraa  nnaa  BBaacciiaa  UU  3300  

Na bacia U30 foram encontrados 27 processos de licenciamento 
para prática da piscicultura, sendo que destes, 44% dos empreendimentos 
estão concentrados no município de Santa Rosa, na sub-bacias dos Rios Santa 
Rosa e Santo Cristo. A vazão total quantificada para o setor de aqüicultura é 
de aproximadamente 1,9 milhões de m3/ano. Não foi possível indicar a 
localização geográfica da maior parte destes empreendimentos devido à falta 
de informações georreferenciadas. 

No quadro 5.2.5 são apresentadas as demandas para a 
aqüicultura nas sub-bacias dos cursos d’água principais da Bacia Hidrográfica 
dos Rios Turvo, Santa Rosa e Santo Cristo. 

Quadro 5.2.5 – Demanda para a aqüicultura em cada sub-bacia 

Sub-bacia Área de 
tanques (ha) 

Demanda para 
aqüicultura (m3/ano) 

Rio Turvo - - 

Lajeado Grande - - 

Rio Buricá 2,0 183.960 

Rio Santa Rosa 5,6 515.088 

Rio Santo Cristo 11,13 1.023.737 

Rio Amandaú 0,1 9.198 

Rio Comandaí 1,8 165.564 

Outras sub-bacias - - 

Total 20,63 1.897.547 

Com relação ao presente diagnóstico do setor de aqüicultura na 
Bacia U 30 há que se ressaltar que a inexistência de dados secundários com 
maior detalhamento deve ter conduzido a uma quantificação subestimada das 
demandas. Durante a elaboração do presente diagnóstico uma série de 
iniciativas e/ou programas de incentivo foram levantados, sem que fosse 
possível a obtenção de índices de demanda, informações quantitativas ou 
dados de localização. A inexistência destes dados impediu que fossem 
considerados nas totalizações. Exemplos destas iniciativas são as seguintes: 
(i) em Roque Gonzáles, mediante o incentivo do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Roque Gonzáles, se estabeleceram 70 (setenta) piscicultores, que 
produzem 40 ton/ano; (ii) em Chiapetta, com o apoio do poder público 
municipal, são produzidos 150 ton/ano de peixes; (iii) em toda a região 
noroeste, a presença do PÓLO DE AQÜICULTURA DO NOROESTE DO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL, abrangendo 118 municípios, inclui uma parceria em 
nível municipal, estadual e federal de incentivo a criação aquícola sustentável. 
Enfim, este diagnóstico deverá de fato ser melhor apurado com a evolução do 
cadastro proveniente das outorgas para uso da água. 


