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BPM – Boas Práticas de Manejo para 
Produção de Peixes em Tanques Rede



RESUMO

A produção de peixes em tanques rede está crescendo rapidamente em 
todo o mundo, especialmente, em países tropicais onde as condições são 
muito favoráveis para produzir peixes em larga escala em reservatórios. A 
disponibilidade de água, o clima favorável e um mercado interno orientado para 
incentivar o consumo são as principais razões para a expansão dessa atividade 
em países como o Brasil, onde existe mais de 5 milhões de hectares que 
podem ser utilizados para produzir peixes em tanques rede em reservatórios. 
Além disso, não há qualquer restrição que dificulte esse crescimento devido 
à carência de equipamentos, disponibilidade de alevinos, falta de rações 
comerciais e métodos eficientes para manejo, processamento e distribuição de 
pescado. Em geral, os piscicultores estão obtendo bons resultados, os quais 
comprovam que a produção de peixes em tanques rede já alcançou um status 
similar ao de qualquer atividade produtiva moderna, economicamente viável, 
baseada em alta tecnologia e resultante de investimentos em pesquisa. 

Todavia, pode-se observar que erros bastante comuns ainda estão sendo 
cometidos e comprometendo, portanto, a competitividade e a sustentabilidade 
da produção de peixes em tanques rede. É normal observar sistemas de 
produção considerados como exemplos de “tecnologia e eficiência”, onde 
foram feitos investimentos em grande escala associados ao uso de tecnologias 
sofisticadas sem, no entanto, resultar em resultados positivos.

Um olhar mais atento sobre essas questões irá demonstrar que as principais 
razões para essas falhas estão fortemente relacionadas com a falta da adoção 
de Boas Práticas de Manejo (BPM). Vale destacar que já foi dispendido muito 
tempo e esforços para definir quais seriam os sistemas e os métodos mais 
adequados para produzir peixes em tanques rede, assim como, a melhor 
composição das rações é a melhor maneira para monitorar e manter a 
qualidade da água dentro de parâmetros adequados. Entretanto, o que pode 
ser observado com muita frequência é que os tanques rede têm sido estocados 
com um excesso de peixes e, ainda, que as rações têm sido ofertadas aos 
peixes em quantidades superiores aquelas que os peixes podem consumir e, 
assim, resultando em prejuízos para a qualidade da água e para a produtividade. 

A fim de resolver esses problemas uma série de recomendações e 
procedimentos está disponível para que os piscicultores possam acessá-los e 
facilmente colocá-los em prática para melhorar a produção. Entretanto, isso não 
ocorre como supostamente deveria ser. Parece que a ideia principal entre os 
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piscicultores é produzir mais e mais, não importando o quanto isso poderia custar 
em termos de prejuízos econômicos em detrimento da produção ou na geração 
de impactos ambientais negativos. Esse é um conceito errado que está sendo 
adotado desde que o ser humano começou a produzir alimentos via agricultura 
para sua própria manutenção e para a obtenção de lucros. O que realmente 
importa é que os piscicultores deveriam concentrar seus esforços no sentido de 
procurar maneiras para otimizar a relação final entre os custos e benefícios, ou 
seja, buscar a redução dos custos de produção concomitantemente associados 
ao aumento dos benefícios econômicos, sociais e ambientais. 

O aumento da produção, a prevenção e a redução de impactos ambientais 
negativos não podem ser considerados a parte. As preocupações atuais 
recorrentes sobre como produzir mais de uma maneira mais eficiente, competitiva 
e sustentável são prioridades para os planos de desenvolvimento de muitas 
agências governamentais com vistas à expansão dos sistemas de produção 
aquícola. Nesse sentido, é preciso observar quais são as metodologias e 
práticas disponíveis para melhorar o desempenho dos sistemas de produção 
aquícola. Na maioria dos casos, o que tem sido observado é que os melhores 
resultados são obtidos a partir da adoção de métodos simples e práticas efetivas 
em substituição aos processos complexos e dispendiosos. Para isso, a adoção 
de Boas Práticas de Manejo (BPM) pode fazer toda a diferença em termos de 
melhoria dos índices de econômicos e ambientais inerentes à produção de peixes 
em tanques rede. Vários estudos já foram realizados para identificar e validar 
um conjunto de BPM para peixes, camarões e outros organismos aquáticos, 
considerando diversos aspectos da cadeia produtiva desde a escolha do local 
mais adequado para a produção até os melhores métodos para a despesca e 
processamento do pescado. 

Muitos procedimentos de rotina para garantir a melhoria dos índices econômicos 
e ambientais para a produção de peixes estão validados e disponíveis. Assim, 
a questão que é sempre colocada pelos diferentes setores da cadeia produtiva 
da aquicultura é: por que muitos piscicultores ainda não adotam as BPM e as 
aplicam corretamente? A melhor resposta para essa pergunta poderia ser a 
dificuldade encontrada pelos piscicultores para identificar, selecionar e aplicar 
as melhores BPM para resolver um problema em particular que está afetando 
a produção. Certamente, existe uma série de recomendações para superar os 
problemas relacionados com a escolha do local, com a qualidade da água, o 
manejo alimentar e a prevenção de doenças. Entretanto, é preciso entender quais 
são os fatores que afetam diretamente a produção de peixes em tanques rede 
em reservatórios. Para isso, vale verificar as informações contidas na publicação 
“Boas práticas de manejo (BPMs) para a produção de peixes em tanques-redes” 
(Rotta & Queiroz, 2003), as quais ainda são válidas e indispensáveis para 
alcançar esses objetivos com sucesso.



 
 

Figura 1.  Detalhe de um tanque rede e da balsa para armazenamento e distribuição 
de ração para os peixes. Foto: Emiko Kawakami de Resende.

A produtividade do cultivo de peixes em tanques rede é em grande medida afetada 
diretamente pelas características do local. Em geral, os tanques rede são instal-
ados em grandes reservatórios onde não há controle sobre as condições meteo-
rológicas e sobre a hidrodinâmica local, as quais, afetam diretamente a produção 
de peixes.  Para a produção de peixes em viveiros as características do local tam-
bém exercem uma influência significativa, entretanto, a maior parte dos efeitos 
negativos pode ser resolvido por meio da adoção de algumas BPM. Nos grandes 
reservatórios onde normalmente estão instalados centenas, ou mesmo, milhares 
de tanques rede os peixes estão sujeitos a vários impactos causados não só pelas 
condições naturais do próprio local, como também pelas mudanças climáticas, hi-
drodinâmica do local e alterações bruscas na qualidade da água. Ainda, por outros 
fatores externos como o aporte de matéria orgânica e, por vezes, devido a contam-
inação da água por poluentes transportados pelo escoamento superficial para o 
interior dos reservatórios após chuvas intensas. Muitos desses problemas podem 
ser facilmente observados no próprio local a partir de um olhar mais crítico das 
características locais. 



Normalmente a implantação de tais sistemas ocorre em áreas de pastagens já es-
tabelecidas e que apresentam algum grau de degradação, visando a recuperação 
do potencial produtivo das mesmas. Após avaliação das atividades necessárias à 
recuperação da espécie forrageira já implantada, tais como roçada, aplicação de 
calcário e adubação de cobertura, é realizada a marcação das covas para implan-
tação das linhas de árvores. Deve ser adotado o cultivo mínimo, com a abertura 
de covas e controle de matocompetição apenas nas faixas de plantio das árvores. 
A depender da condição do terreno, é possível a abertura de sulcos nas linhas de 
plantio, sempre no sentido transversal ao do escoamento natural do terreno. As 
árvores devem ser estabelecidas em linhas dispostas no sentido transversal ao do 
escoamento natural do terreno, acompanhando as curvas de nível (Figura 1)
 

Figura 1. Sistema silvipastoril: linhas de árvores estabelecidas em sentido trans-
versal ao escoamento superficial natural do terreno. Foto: Marcelo Dias Müller

Escolha da Essência Florestal
A escolha da espécie florestal a ser utilizada deve obedecer a alguns critérios 
básicos, tais como: adaptação climática, finalidade do plantio, crescimento rápido, 
copa alta e pouco densa, possibilidade de mercado, dentre outros. Além disso, o 
nível de conhecimento técnico sobre a silvicultura da espécie deve ser consider-
ado, bem como a disponibilidade de mudas a preços acessíveis e a existência de 
assistência técnica local qualificada.
A produção madeireira, na maioria das vezes, tem sido o principal fator na escolha 
da espécie. Neste sentido, em função de suas características de rusticidade, adap-
tação a diversos ambientes, facilidade no manejo cultural, conhecimento técnico 
disponível, disponibilidade de mudas e material genético, crescimento rápido e 
multiplicidade de usos, atendendo a diversos mercados, as espécies do gênero 
Eucalyptus têm sido as mais utilizadas.
Outras espécies, tais como Acacia mangium (acácia), Grevilea robusta (gravílea), 
Khaya ivorensis, K. senegalensis (mogno-africano), Schizolobium amazonicum 
(paricá), Tectona grandis (teca) e Toona ciliata (cedro australiano), têm sido apon-
tadas como potenciais. Entretanto, devem ser observadas as limitações edafo-
climáticas na seleção destas alternativas.

 

Figura 2. Vista geral de uma área de produção de peixes em tanques rede com 
destaque para a instalação e posicionamento adequado dos tanques e da cobertura 
vegetal ao redor das margens do local. Foto: João Manoel Cordeiro Alves.

Nesse sentido, a melhor abordagem para avaliar um sistema de produção de 
peixes em tanques rede pode ser feita a partir de uma visita ao local para avaliar 
vários aspectos relacionados à produção, incluindo, desde as características 
da área até os métodos de produção e de gestão do sistema produtivo. Essa 
abordagem torna mais fácil para os produtores responderem uma das questões 
primordiais envolvidas na avaliação da produção de peixes em tanques rede, ou 
seja: Quais devem ser as principais características que precisam ser observadas, 
e como avaliar se essas características são adequadas para a produção de peixes 
em tanques rede ou não? Para isso, já existem muitos sistemas para avaliar não 
só um conjunto de indicadores ambientais de sustentabilidade, como também, o 
desempenho dos sistemas de produção aquícola. A maioria desses sistemas é 
baseada em uma lista de indicadores e seus padrões correspondentes, os quais 
podem ser relacionados com a qualidade da água e dos sedimentos do fundo, 
e também com os índices zootécnicos e econômicos referentes à produção de 
peixes.



 

Figura 3. Detalhe de um tanque rede de produção de tilápia no momento da 
administração de ração. Foto: André Luiz Scarano Camargo.

As características da área do entorno do reservatório onde os tanques rede estão 
instalados irá desempenhar um papel importante e exerce uma forte influência 
sobre a produção. O primeiro aspecto a ser observado é a topografia do local, 
porque tanques rede instalados em reservatórios onde a topografia das áreas 
adjacentes é montanhosa, a produção de peixes será diretamente afetada pelo 
aporte de materiais erodidos do solo que serão transportados para o interior dos 
reservatórios devido ao escoamento superficial durante chuvas intensas. Isso 
poderá ser facilmente observado com base na topografia do local, da composição 
do solo e da cobertura vegetal nas áreas adjacentes ao reservatório onde os 
tanques rede estão instalados. 

A partir da observação desses aspectos é possível afirmar que durante os 
períodos chuvosos a qualidade da água no reservatório próximo a esses 
locais será prejudicada causando, portanto, estresse aos peixes e redução da 
produtividade. A solução para esses casos será manter uma cobertura vegetal 
mais densa e adequada nesses locais ou construir, na medida do possível, 
uma pequena valeta para desviar o escoamento superficial para uma área mais 
distante daquela onde os tanques rede estão instalados.  



A hidrodinâmica do reservatório na área onde os tanques rede estão 
instalados também é importante porque a distribuição de oxigênio dissolvido 
e a maneira como os resíduos e substancias contaminantes serão 
transportadas e diluídas será determinada pela direção e velocidade das 
correntes de água. A forma do reservatório e a profundidade do local onde 
os tanques rede são instalados também vai afetar em grande medida a 
produção de peixes. As áreas de produção de peixes localizadas nos cantos 
dos reservatórios tendem a acumular muitos detritos na superfície da água, 
e também altas concentrações de sólidos em suspensão, os quais, irão 
precipitar e se acumular no fundo aumentando, portanto, a demanda de 
oxigênio dissolvido, especialmente, em locais onde a coluna da água não 
é muito alta. Por outro lado, tanques rede instalados em reservatórios onde 
a profundidade é muito alta os peixes podem ser facilmente submetidos a 
grandes mortalidades causadas pela desestratificação da coluna de água. 
Também é importante observar que os tanques rede devem ser instalados 
não muito distantes das margens dos reservatórios para facilitar o acesso 
aos tanques, e devem estar distantes o suficiente das margens para permitir 
a passagem de barcos. Ainda, devem estar suficientemente protegidos 
da ação de ventos fortes que podem danificar sua estrutura em caso de 
tempestades. Além disso, os tanques rede devem ser instalados distante 
de locais onde existe a possibilidade de ocorrer impactos negativos sobre a 
qualidade da água provocados por fontes de poluição difusas resultantes do 
uso de agrotóxicos aplicados nos sistemas de agricultura intensiva, além da 
drenagem de efluentes domésticos e industriais.
 
Essas considerações sobre BPM têm como base os trabalhos e documentos 
técnicos abaixo relacionados. Esses trabalhos são resultantes de vários 
projetos de pesquisa conduzidos pela Embrapa Meio Ambiente em parceria 
com a Auburn University, AL, EUA, e também com algumas Unidades 
Descentralizadas da Embrapa e outras instituições de fomento, ensino e 
pesquisa, tais como: FINEP, CNPq, APTA – Polo Regional do Leste Paulista. 
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