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RESUMO: O objetivo do artigo foi avaliar o desempenho ambiental da piscicultura no município de
Colorado do Oeste, estado de Rondônia, Amazônia Ocidental do Brasil. Foram entrevistados 15
piscicultores, utilizando-se de questionário elaborado a partir das indicações dadas pela Organização
das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO). O questionário considerou 12 itens,
organizados em três assuntos principais: a) padrões sociais e legais; b) padrões ambientais; c) padrões
de segurança alimentar e higiênicos. A piscicultura nesse município apresentou dois sistemas de
produção de peixes: um extensivo e outro semi-intensivo, utilizando as espécies de peixe Tambaqui
(Colossoma macropomum), Tilápia (Oreochromis spp.) e Pirarucu (Arapaima gigas). Nove
propriedades apresentaram desempenho ambiental crítico (inferior a 30,0%) e seis propriedades
apresentaram desempenho ambiental péssimo (entre 30,0 e 50,0%). Os índices de desempenho
ambiental obtidos comprovaram que a piscicultura no sul do estado de Rondônia é ambientalmente
insustentável.
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ENVIRONMENTAL PERFORMANCE OF FISH FARMING IN THE WESTERN
BRAZILIAN AMAZON
ABSTRACT: The objective of article was to evaluate the environmental performance of fish farming
in the city of Colorado do Oeste, Rondônia state, western Amazon of Brazil. 15 fish farmers were
interviewed, using a questionnaire developed from the indications given by the United Nations Food
and Agriculture Organization (FAO). The survey found 12 items, organized into three main topics: a)
social and legal standards, b) environmental standards, c) standards of food safety and hygiene. Fish
farming in this county showed two production systems of fish: an extensive and semi-intensive
another using fish species Tambaqui (Colossoma macropomum), Tilapia (Oreochromis spp.) and
Pirarucu (Arapaima gigas). Nine properties had environmental performance critical (less than 30.0%)
and six properties had poor environmental performance (between 30.0 and 50.0%). The indices of
environmental performance obtained proved that fish farming in the southern state of Rondonia is
environmentally unsustainable.
Keywords: sustainable pisciculture, environmental management, fish production in Amazonia.
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INTRODUÇÃO
Os recursos aquáticos continentais
constituem componente essencial de todos os
ecossistemas
terrestres.
A
escassez
generalizada de água, a destruição gradual e o
agravamento da poluição dos recursos
hídricos em muitas regiões do mundo, ao
lado da efetivação progressiva de atividades
incompatíveis, têm exigido cada vez mais o
planejamento e manejo integrado desses
recursos (OSTRENSKY et al., 2008).
No Brasil, foi criado pelo Decreto n.
1.697 de 1995 (BRASIL, 1995) o Grupo
Executivo do Setor Pesqueiro (GESPE),
tendo como missão conciliar a política do
governo aos anseios do setor. Seu propósito
foi promover o desenvolvimento do setor
com função de propor à Câmara de Políticas
dos Recursos Naturais a política nacional
para a Aquicultura e Pesca e coordenar, em
condição nacional, o delineamento de suas
ações.
A partir de 2003 foi empregada e
desenvolvida estrutura definitiva e focada na
temática socioeconômica adotada pelo setor
público. Foi criada pela edição da Lei n.
10.683 de 2003 (BRASIL, 2003), a Secretaria
Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP/PR),
ligada à Presidência da República. Essa Lei
estabelece que a pesca necessita ser
desenvolvida respeitando os pressupostos
legais da legislação ambiental, mantendo a
divisão de competências estabelecidas
historicamente.
A Lei n. 9.433 de 1997 (BRASIL,
1997) vinculou, em seus propósitos legais, as
questões dos Recursos Hídricos com as
questões ambientais. Dentro desse princípio,
não pode ser desconsiderado que a água é,
também, matéria-prima do sistema produtivo
da agricultura e da pecuária.
Desenvolvimento sustentável é forma
inteligente e responsável de utilização dos
recursos naturais sem prejudicar o valor
econômico do bem natural para as futuras
gerações.
Piscicultura
sustentável
e
piscicultura responsável são geralmente
utilizadas como sinônimos (NEW, 2003).
Dessa forma, aquicultura responsável é fazer
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uma piscicultura rentável, mas com
consciência ambiental.
Com a evolução da questão ambiental
e das condições que o planeta apresenta o
cultivo racional de organismos aquáticos, a
aquicultura é atividade economicamente
emergente na competição pelo recurso água
(ELER & MILANI, 2007). Atualmente, a
aquicultura enfrenta o desafio de moldar-se
ao conceito de sustentabilidade, o que implica
em agregar novos valores à produção de
conhecimento e às práticas do setor.
Segundo esses autores, favorecer o
desenvolvimento sustentável da piscicultura
brasileira para conciliar a preservação
ambiental com distribuição dos benefícios
sociais e econômicos por ela gerados,
constitui tarefa para os que a integram no
âmbito aquícola nacional. Transformar o
imenso potencial nacional, tantas vezes
divulgado em decorrência da dimensão
continental do país, da sua incomparável
disponibilidade hídrica e de sua imbatível
diversidade de espécies de peixes cultiváveis,
em reais vantagens competitivas, não se fará
possível sem informações estruturais e
planejamento estratégico.
O objetivo deste artigo foi avaliar o
desempenho ambiental da piscicultura no
município de Colorado do Oeste, estado de
Rondônia.
O problema da pesquisa surgiu da
seguinte pergunta: como está classificado o
desempenho ambiental da piscicultura em
Colorado do Oeste?
MATERIAL E MÉTODOS
Colorado do Oeste é município
brasileiro localizado no estado de Rondônia,
distante 760 km da capital Porto Velho,
situado ao sul desse estado (Figura 1).
Localiza-se
à
latitude 13º07'00"sul e
à longitude 60º32'30" oeste,
estando
à
altitude de 460 metros. Sua população
estimada em IBGE (2010) estava em torno de
23.000
habitantes.
Possui
área
de
1.442,4 km², que representa 0,65% do estado.
O clima é quente e úmido, com temperatura
média anual de 23 °C, máxima de 33 °C,
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mínima de 12 °C. A média de precipitação pluviométrica está em 2.400 mm anuais.

Fonte: http://www.guiageo.com/rondonia.htm

Figura 1 – Localização do município de Colorado do Oeste, Rondônia.
O trabalho foi conduzido no
município de Colorado do Oeste, Amazônia
Ocidental do Brasil. Foram entrevistados 15
piscicultores. Para efeito de classificação,
este estudo considerou como pequenos
produtores aqueles que possuíam menos de
2000 m2 de espelho de água na propriedade,
médios produtores aqueles que possuíam

entre 2000 m2 e 10.000 m2 de espelho de
água e grandes produtores aqueles que
possuíam acima de 10.000 m2 de lâmina de
água.
A Tabela 1 apresenta a população de
produtores de peixes e o tamanho da amostra
utilizada para a realização dos cálculos de
desempenho ambiental.

Tabela 1 – Dados de população e amostra de piscicultores em Colorado do Oeste, em 2011
População
23

Amostra
15

Amostra (%)
65,2

Fonte: Dados da pesquisa

Para a coleta de dados foram realizadas entrevistas estruturadas, elaboradas a partir do
Quadro 1.
Esse Quadro mostra critérios para a classificação do desempenho ambiental de uma
piscicultura ambientalmente sustentável.
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Quadro 1 - Classificação do desempenho ambiental para Colorado do Oeste, 2011
Critério
Inferior a 30%
Entre 30 e 50%
Entre 50 e 70%
Entre 70 e 90%
Superior a 90%

Classificação
Crítica
Péssima
Adequada
Boa
Excelente

Fonte: adaptado de CARRASCO (2006).

O questionário utilizado para a
avaliação do desempenho ambiental nas
propriedades produtoras de peixe buscou
aproximação teórica ao coeficiente de
sustentabilidade ambiental que possuíam as
propriedades rurais. O questionário foi
elaborado a partir das indicações dadas pela
FAO (1995) para o desenvolvimento de
piscicultura sustentável por meio de seu
Código de Conduta para a Aquicultura
Responsável (CCAR), (CARRASCO, 2006).
Foram consideradas as práticas de manejo
aquícola elaboradas pela Universidade de
Auburn (Estados Unidos da América) e
utilizadas
pela
organização
não
governamental Aquaculture Certification
Council (ACC1).
A confiabilidade e a validade das
variáveis sociodemográficas do questionário
corresponderam ao grau de coerência com o
qual foram avaliadas as características de
credibilidade desse questionário. Foram
avaliadas a consistência, a coerência e a
credibilidade desse questionário através do
valor total do Alfa de Cronbach2, obtido de
amostra (n=20) de outra amostra de
piscicultores do município de Ariquemes,
localizado no norte do estado de Rondônia.
Segundo Davis (1964), os questionários que
medem crenças, atitudes e valores

1

Disponível: http://www.aquaculturecertification.org.
Acesso: 29 de mar. 2012.
2
O coeficiente Alfa de Cronbach foi apresentado por
Cronbach (1951). É estimativa da confiabilidade de
um questionário que se aplica em uma pesquisa. O
coeficiente varia de zero a um (1). Valores altos
sugerem elevada consistência interna, confiabilidade,
coerência e concisão de um questionário. Valores a
partir de 0,50 são considerados aceitáveis. Esse
coeficiente é tanto melhor quanto mais próximo de
um.

sociodemográficos necessitam de coeficiente
Alfa de Cronbach superior a 0,50.
A ACC é uma Organização Não
Governamental (ONG), internacional, que
outorga selo que certifica a aplicação das
práticas
de
manejo,
garantindo
a
responsabilidade social e ambiental, os
padrões de segurança alimentar e higiênica e
de rastreabilidade na cadeia de produção das
empresas aquícolas. Este é um programa
educativo e voluntário que permite que os
empresários atendam requisitos nacionais e
internacionais dessas empresas. O programa
de certificação considerou 12 itens, os quais
foram organizados em três assuntos
principais e utilizados nesse questionário: a)
Padrões sociais e legais, compostos pelos
itens direitos de propriedade e atendimento
das leis, relações com a comunidade e
segurança do trabalhador; b) Padrões
ambientais,
compostos
pelos
itens
conservação de áreas protegidas, manejo do
efluente, manejo de sedimentos, conservação
do solo e da água, origem das pós-larvas e
alevinos, disposição de insumos e resíduos;
c) Padrões de segurança alimentar e
higiênicos compostos pelos itens manejo de
medicamentos
e
químicos,
sanidade
microbiana, coleta e transporte.
As perguntas do questionário foram
geradas para dar atendimento a cada um dos
itens anteriores, dando ao estudo um patamar
de requisitos internacionais para a avaliação
do
desempenho
ambiental
e
do
desenvolvimento sustentável da piscicultura
(CARRASCO, 2006). Foram 66 perguntas
agrupadas em 12 itens. O tempo dedicado às
entrevistas de cada piscicultor foi de pelo
menos uma hora.
As opções
de respostas do
questionário foram de três tipos: Sim, Não e
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Não se Aplica. A cor verde indicou a atuação
a favor do desempenho ambiental, o
vermelho indicou a atuação em desfavor do
desempenho ambiental e a cor amarela
indicou a não aplicabilidade da pergunta. A
cor era independente da resposta Sim ou Não.
Para alguns casos seria positivo dizer Sim e
em outros seria negativo. Comparando o
gabarito com os quadros marcados foi
determinado o coeficiente de desempenho
ambiental da piscicultura. As respostas do
questionário foram analisadas de forma
independente para cada fazenda e através da
seguinte fórmula foi determinado o grau de
desempenho ambiental (BANCO DO
NORDESTE,
1999):
Sustentabilidade
ambiental da fazenda piscícola = (Quadros
Verdes x 100) / (Total de Perguntas –
(menos) Quadros amarelos).
As perguntas do questionário foram
geradas para dar atendimento a cada um dos
itens anteriores, dando ao estudo padrão de
requisitos internacionais. A seguir estão
exemplos das perguntas utilizadas na
pesquisa, conforme teoria proposta por
Carrasco (2006): a) Esta propriedade tem
licença de operação? (O licenciamento
ambiental para a aquicultura, no domínio
Federal, tem o IBAMA como órgão
competente e obedece à legislação ambiental
pertinente: Resolução CONAMA n. 01 de
1986 e Resolução CONAMA n. 237 de
1997); b) Esta propriedade ocupa áreas de
preservação ambiental permanente?; c) O
piscicultor possui registros que permitam
saber que insumos e tratamentos receberam
cada lote de peixes?
A mensuração da classificação do
desempenho ambiental das propriedades
piscícolas foi apresentada como percentagem
das respostas positivas ambientalmente de
todas as propriedades produtoras e
categorização da sustentabilidade definida
segundo o Quadro 1 (BANCO DO
NORDESTE, 1999).
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Todas as respostas de cada
propriedade piscícola foram inseridas em
planilha eletrônica do programa Microsoft
Office Excel 2007 e analisadas com o apoio
do programa Statistical Package for the
Social Science (SPSS), em sua versão 19.0
(SPSS 19.0). As respostas de todas as
fazendas de piscicultura foram somadas para
interpretar facilmente os resultados. Foram
obtidas as percentagens de respostas positivas
ambientalmente (cor verde). Para obter esta
percentagem, em todos os casos, foram
ignoradas as respostas de cor amarela.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A piscicultura no município de
Colorado do Oeste apresentou dois sistemas
de produção de peixes: um extensivo e outro
semi-intensivo.
No sistema extensivo, raramente,
foram utilizadas rações comerciais e os
peixes foram alimentados com subprodutos
agrícolas ou dejetos animais. A produtividade
não ultrapassou a faixa dos 2.500 a 3.000 Kg
de peixe/ha/ano. Em contrapartida, os custos
de produção foram baixos e a margem de
lucro foi significante.
Nos sistemas extensivo e semiintensivo foram utilizadas as espécies de
peixe Tambaqui (Colossoma macropomum),
Tilápia (Oreochromis spp.) e Pirarucu
(Arapaima gigas).
Os piscicultores utilizaram rações
extrusadas com quatro diferentes coeficientes
de garantia (Tabela 2). O tamanho dos pellets
das rações para o coeficiente de garantia 1 foi
de 08-10 mm, para o coeficiente de garantia 2
foi de 15-20 mm, para o coeficiente de
garantia 3 foi de 10-15 mm e para o
coeficiente de garantia 4 foi de 04-06 mm.
Todas as três rações com coeficiente de
garantia de 28% de Proteína Bruta (PB)
foram utilizadas para peixes onívoros na fase
de engorda. A ração com 32% de PB foi
utilizada para peixes onívoros na fase juvenil.
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Tabela 2 - Rações utilizadas pelos piscicultores de Colorado do Oeste, em 2011
Coeficientes de Garantia (%)
1
2
3
PB
28,0
28,0
28,0
Extrato etéreo
4,0
3,4
4,0
Fibra bruta
4,5
5,7
4,5
Fósforo
1,0
1,0
1,0
Matéria mineral
7,5
7,0
7,5
Cálcio
1,7
1,7
1,7
Umidade
9,2
12,0
9,2

4
32,0
6,8
4,8
1,2
8,0
2,1
9,2

Fonte: dados da pesquisa.

O
sistema
semi-intensivo
se
caracterizou por utilizar as espécies de peixe
Tambaqui, Tilápia e Pirarucu. A criação de
Tambaqui no município de Colorado do
Oeste
vem
apresentando
resultados
satisfatórios. O pacote tecnológico utilizado
na produção semi-intensiva do Tambaqui foi
em viveiro com barragem, onde a produção
foi dividida em duas fases: recria, com ciclo
de 60 dias e engorda, com ciclo de 240 a 300
dias. A produtividade não ultrapassou a faixa
dos 4.500 a 5.000 Kg de peixe/ha/ano.
O sistema semi-intensivo de criação
de peixes pode ser classificado como aquele
com custos entre baixos e médios e
produções classificadas nestas magnitudes
(NEW, 2003). Embora sejam pequenos
produtores, utilizaram ração, outros insumos
e densidade na faixa de 1 a 4 peixes por m2.
Também foram desenvolvidos nesse sistema
os cultivos de peixes realizados em viveiros

escavados, onde os alevinos foram estocados
e alimentados com ração durante todo o
período de cultivo. Ocorreu enriquecimento
nutricional da água com adubações
inorgânicas compostas por formulações
simples de ureia e formulações associadas
por Nitrogênio, Fósforo e Potássio. Estas
formulações visaram aumentar a quantidade
de alimentos naturais fitoplâncton e
zooplâncton. Os piscicultores ofereceram aos
peixes subprodutos naturais disponíveis nas
propriedades rurais tais como restos de
mandioca, milho, frutas e verduras.
Os problemas sanitários que mais
ocorreram no município estudado estão
relacionados a doenças causadas por fungos e
bactérias. Na Tabela 3 estão especificados os
principais
medicamentos,
hormônios,
desinfetantes e nutrientes utilizados no
município.

Tabela 3 – Medicamentos, hormônios, desinfetantes e nutrientes utilizados na piscicultura de
Colorado do Oeste, em 2010
Medicamento
Uso
Fonte
Premix
Suplemento
Pillay (1992)
Verde malaquita
Desinfetante
Pillay (1992)
Formol
Desinfetante
Pillay (1992)
Terramicina/Oxytetraciclina
Antibiótico
Vinatea (1999)
Cloramina/Amoxilina
Antibiótico
Vinatea (1999)
Cloreto de sódio
Desinfetante
Pillay (1992)
Sulfato de cobre
Algicida
Vinatea (1999)
Permanganato de potássio
Desinfetante
Pillay (1992)
Vitaminas
Suplemento Alimentar
Pillay (1992)
Dipterex
Controle de predador
Pillay (1992)
Hidróxido de sódio
Desinfetante
Vinatea (1999)
Hipocloreto de sódio
Desinfetante
Vinatea (1999)
Hormônio
Reprodução/sexagem
Pillay (1992)
Fonte: Adaptado de Eler e Millani (2007).
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A produção semi-intensiva pode ser
classificada como positiva, uma vez que na
maioria dos casos os grandes produtores
mundiais de organismos aquáticos cultivados
são originários de países cuja produção está
fundamentada em pequenas propriedades
rurais (VALENTI et al., 2000).
Em ambos os sistemas utilizados
nesse
município,
a
produção
foi
comercializada junto a duas indústrias de
pescado dos estados de Mato Grosso e de
Rondônia.
As vísceras dos peixes, quando não
enviadas às indústrias de pescado, foram
fornecidas a suínos, aves e aos peixes
carnívoros da propriedade piscícola. Em
alguns casos, foi despejada em corpos de
água ou nos pastos. A tecnologia utilizada foi
praticamente nula. Alguns proprietários e
funcionários realizaram cursos de capacitação
oferecidos pela Emater de Rondônia. Com
relação à associatividade organizada por
Cooperativas de produtores de peixes, esta
não existe nesse município.
A forma de produção piscícola no
município foi fundamentada nos princípios da
aquicultura familiar, numa forma de
produção onde predominou, de forma
rudimentar, a pequena interação entre a
gestão e o trabalho. Os estabelecimentos
integrantes da agricultura familiar no
município estudado foram administrados pelo
próprio produtor rural, onde foram utilizadas
mais a mão-de-obra familiar que a contratada.
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Pode ser considerada uma piscicultura
familiar que apresentou grande capacidade de
absorver mão-de-obra e de gerar renda, mas
não de gerar empregos.
No município de Colorado do Oeste a
área de lâmina de água total utilizada pela
soma de todas as propriedades produtoras de
peixe foi de 344.700 m2, em 2010. O pescado
total produzido no mesmo ano consistiu em
193.100 Kg, o pescado total comercializado
no mesmo ano incidiu em 161.000 Kg, o
número de alevinos adquiridos no mesmo ano
foi de 169.000 unidades, a ração consumida
no mesmo ano foi de 321.950 Kg, o custo
médio da ração por ciclo foi de R$
310.760,00 e a estimativa de produção futura
foi de 274.500 toneladas.
Na Tabela 4, estão descritos: o preço
pago pelo frigorífico por Kg de peixe, a
quantidade de pescado vendido diretamente
ao consumidor, a quantidade de pescado
vendido à indústria, a receita bruta obtida, a
receita líquida obtida e o imposto recolhido
para o estado e pago pela indústria.
Já o Gráfico 1 expõe a distribuição
dos produtores de peixes no município de
Colorado do Oeste e a aproximação aos
coeficientes de desempenho ambiental
obtidos na avaliação das propriedades
produtoras de peixe da amostra (n=15).

Tabela 4 – Dados econômicos da piscicultura de Colorado do Oeste, em 2010
Preço pago
pelo
frigorífico
(R$/Kg
peixe)
3,30

Peixes
vendidos ao
consumidor
(Kg)

Peixes
vendidos à
indústria
(Kg)

Receita
bruta
(R$)

Receita
líquida
(R$)

Imposto
pago pela
indústria
(R$)

15.000

172.100

637.270,00

330.470,00

34.035,80

Fonte: dados da pesquisa.
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Gráfico 1 - Aproximação aos coeficientes de desempenho ambiental das propriedades
analisadas na amostra, Colorado do Oeste, em 2011.
Os dados apresentados no Gráfico 1
mostraram
que
as
nove
primeiras
propriedades de piscicultores avaliadas
apresentaram desempenho ambiental crítico
(inferior a 30,0%). As outras seis
propriedades de piscicultores avaliadas
apresentaram desempenho ambiental péssimo
(entre 30,0 e 50,0%).
Em termos gerais, a situação de
desempenho ambiental não foi favorável a
todas
as
propriedades
piscícolas,
independentemente da área de lâmina de água
da propriedade, faltando aos produtores
maior envolvimento com as questões
ambientais. Foram detectados problemas de
relações com a comunidade, segurança do
trabalhador e relações com os mesmos,
conservação de áreas protegidas, problemas
no manejo de efluentes oriundos dos viveiros,

disposição de insumos e resíduos, manejo de
medicamentos e químicos e rastreabilidade da
piscicultura desse município.
As avaliações da sustentabilidade
ambiental e do desempenho ambiental estão
fundamentadas em assuntos de ordem legal,
dando prioridade ao desenvolvimento de um
marco administrativo e jurídico idôneo para
garantir a introdução e aplicação de práticas
aquícolas ambientalmente responsáveis,
representadas pelo atendimento às obrigações
legais, relações com a comunidade, segurança
do trabalhador, conservação de áreas
protegidas, manejo dos efluentes dos
viveiros, manejo dos sedimentos dos tanques
de engorda e alevinagem, manejo de
medicamentos e terapêutica que recebeu cada
lote de peixes (Tabela 5).

Tabela 5 - Respostas dos grupos de perguntas mais significativas obtidas da amostra
Pergunta
Atendimento às obrigações legais
Relações com a comunidade
Segurança do trabalhador
Conservação de áreas protegidas
Manejo dos efluentes dos viveiros
Manejo dos sedimentos dos tanques
Manejo de medicamentos e químicos proibidos
Terapêutica que recebeu cada lote de peixes

% de sim
100
0,0
0,0
60,0
0,0
33,3
6,7
6,7

% de não
0,0
100
100
40,0
100
66,7
93,3
93,3

Fonte: dados da pesquisa.
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Em 100% dos casos estudados,
ocorreu atendimento das obrigações legais
por parte dos piscicultores (Tabela 5). Estes
afirmaram obedecer ao estabelecido na
legislação
ambiental
pertinente
ao
licenciamento ambiental para a atividade
piscícola, segundo pressupostos legais
estabelecidos na Resolução CONAMA
(Conselho Nacional de Meio Ambiente) n. 01
de 1986 e na Resolução CONAMA n. 237 de
1997. No Plano Estadual, a responsabilidade
pelo licenciamento ambiental passa para os
Órgãos Estaduais de Meio Ambiente,
obedecendo à legislação estadual vigente que
não poderá ser mais permissível que o
estabelecido na Lei Federal que regula o
licenciamento ambiental
As relações com a comunidade
enfrentaram problemas, pois 100,0% dos
piscicultores entrevistados disseram que a
propriedade rural não contribui para o bemestar da comunidade e desenvolvimento
socioambiental
(saúde,
recreação
e
educação).
Esses resultados podem estar
relacionados ao fato de que grande parte da
produção de peixes do município de
Colorado do Oeste provém de produtores
familiares e uma pequena parcela é oriunda
da piscicultura empresarial. A carência de
capacitação tecnológica e gerencial nesses
dois processos produtivos ainda se encontra
fragilizada. Há carência de mecanismos de
participação pública. Mecanismos de
governança não devem permitir que
interesses políticos sobressaia perante
questões técnico-científicas e socioculturais.
Isso conduz a um conflito latente entre a
necessidade de proteção ambiental, nos
limites exigidos pela legislação florestal, com
a de produção rural exigida pela função social
da propriedade rural.
Quanto à segurança do trabalhador, e
relações com os mesmos, 100,0% dos
piscicultores entrevistados disseram não
proporcionar treinamento sobre segurança
geral, higiene pessoal e primeiros socorros
aos empregados na atividade piscícola na
propriedade (Tabela 5).
Essas dificuldades podem estar
ligadas aos aspectos de inadequação das

ferramentas gerenciais existentes à realidade
dos piscicultores: descapitalização, pois não
podem ter acesso e beneficiar-se das
modernas tecnologias de informação; baixo
coeficiente de educação formal dos
piscicultores; falta de cultura que crie
ambiente propício à adoção de novas
tecnologias de gestão e, finalmente, falta de
capacitação
adequada
dos
técnicos
responsáveis pela assistência técnica aos
produtores.
Na conservação de áreas protegidas
60,0% dos piscicultores entrevistados
disseram ocupar áreas de preservação
permanente, áreas representadas por mata
ciliar, topos de morros e várzeas (Tabela 5).
Esses resultados obtidos podem estar
relacionados ao fato de que a legislação atual
para preservação de áreas permanentes é
inaplicável, mesmo sendo reformulada. Não
levam em conta os conhecimentos científicos
e os costumes locais. Essa legislação é
extremamente geral e não atende às
necessidades específicas dos ecossistemas e
dos piscicultores. Deveria ser regionalizada
para que tornasse aplicável às peculiaridades
socioambientais da Amazônia brasileira.
Para o grupo de perguntas que
analisaram dados relacionados ao manejo dos
efluentes dos viveiros, 100,0% dos
piscicultores disseram não dispor os
sedimentos em forma adequada para evitar a
erosão dos viveiros de engorda de peixes.
Também
66,7%
dos
piscicultores
entrevistados disseram não remover os
sedimentos de viveiros, de açudes e de outras
áreas dentro da propriedade (Tabela 5).
Esses resultados obtidos podem estar
relacionados ao fato de que a Resolução
CONAMA n. 357 de 2005, que dispõe da
classificação e diretrizes ambientais para
enquadramento dos corpos de água, bem
como estabelece as condições e padrões de
lançamento de efluentes, não estipula
concentrações máximas de sólidos (totais,
fixos e voláteis) para verificar a qualidade
dos efluentes dos tanques de piscicultura
lançados em corpos receptores. Após a coleta
dos peixes, os piscicultores devem deixar
decantar no próprio tanque 30% final dessa
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água, para depois eliminá-la aos corpos
receptores.
Com relação ao grupo de perguntas
que analisaram dados relacionados ao manejo
de medicamentos e químicos proibidos no
Brasil e nos outros países, 93,3% dos
piscicultores entrevistados disseram não
conhecer a lista de medicamentos e químicos
proibidos no Brasil e no mundo (Tabela 5).
Esses resultados obtidos podem estar
relacionados ao fato de que, no Brasil, de
modo geral, não existem estatísticas a
respeito da quantidade de antibióticos
comercializada para a produção animal. Essas
dificuldades podem estar ligadas aos aspectos
de inadequação das ferramentas gerenciais
existentes à realidade dos piscicultores, tais
como acesso às modernas tecnologias de
informação; baixo coeficiente de educação
formal dos piscicultores e falta de
capacitação
adequada
dos
técnicos
responsáveis pela assistência técnica aos
produtores.
Mais de 93,0% dos piscicultores
entrevistados na amostra disseram não
possuir registros que lhes permitissem saber
quais insumos foram utilizados na criação de
peixes e quais tratamentos terapêuticos
receberam cada lote de peixes (Tabela 5).
Esses resultados obtidos podem estar
relacionados ao fato de que a falta de
organização da piscicultura é o principal
entrave para seu desenvolvimento, pois a
falta de gestão para mitigar os entraves
ambientais, sociais e econômicos tem
afastado o setor do trilho em direção a
coeficientes de desempenho ambiental
superiores a 50%. A ausência de Sistema de
Rastreabilidade impede que a piscicultura de
Colorado do Oeste assuma outro grande
objetivo, que é o de reunir os produtores e
empresas para uma gestão organizada e
participativa.
Os resultados revelaram coeficiente
Alfa de Cronbach igual a 0,831, para o total
de 66 perguntas desse questionário que foi
adaptado e validado em amostra (n=20) de
piscicultores de Ariquemes, município
localizado ao norte do estado de Rondônia,
distante aproximadamente 200 Km da capital
Porto Velho (Figura 1).
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Esses resultados obtidos indicaram,
portanto, resultados abonatórios da adequada
homogeneidade e credibilidade linguística do
questionário que definiu o desempenho
ambiental da piscicultura em Rondônia.
Quanto mais próximo de um (1) for o valor
do coeficiente Alfa de Cronbach, mais
confiável,
consistente
e
conciso
linguisticamente
é
um
questionário
(CRONBACH, 1951).
CONCLUSÕES
A legislação atual para preservação de
áreas permanentes na piscicultura é
inaplicável, mesmo sendo reformulada. Essa
legislação não considera os conhecimentos
científicos e os costumes locais, devendo ser
regionalizada para que se torne aplicável.
Essa legislação é extremamente geral e não
atende às necessidades específicas do
ecossistema amazônico e dos piscicultores.
Os coeficientes percentuais de
desempenho ambiental demonstraram que a
piscicultura no sul do estado de Rondônia,
Amazônia
Ocidental
do
Brasil,
é
ambientalmente insustentável. Isso significa
que a ação ordenada de piscicultores,
governos, agroindústrias e instituições de
ensino, pesquisa e extensão podem
determinar instruções e práticas de manejo
ambientalmente responsáveis.
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