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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo, implementar o uso de gaiolas com flutuadores 

acopladas em tanques escavados, nas propriedades de região de várzea amazônica, para uso na 

piscicultura. Utilizou-se como metodologia, a pesquisa-ação, através da construção de um protótipo 

de gaiola para tanque escavado, empregando como materiais, tubo PVC, polietileno, madeira, 

pregos, tela de nylon, barbantes de nylon, vergalhão e estacas de madeira. A gaiola e o tanque 

escavado foram construídos em escala menor, sendo feito o experimento em um terreno com perfis 

de várzea. Os materiais utilizados no experimento possibilitaram o deslocamento vertical da gaiola 

durante o período de subida e descida dos rios. O referido experimento teve como protótipo um 

tanque de 1,2m x 0,9m x 0,35m com capacidade volumétrica para 378L de água, escavado em solo 

argiloso, típico da região de várzea; para a gaiola acoplada ao referido tanque, foi necessário uma 

estrutura armada em madeira fixada com pregos, tela em nylon, flutuadores em polietileno fixados 

com barbantes de nylon, vergalhão e estacas de madeira ou varejões para manter a referida gaiola 

estável para suportar a força da correnteza do rio amazonas. Durante o período da vazante, a gaiola 

ficará dentro do tanque escavado, recebendo água corrente, através de um pequeno canal, ligado a 

um outro tanque, para a limpeza dos dejetos dos peixes. No período da cheia, a gaiola irá flutuar, 

conforme o aumento do nível da água, evitando que os peixes sejam dispersos do local de 

contenção. Em análise do custo-benefício, verificou-se que a construção da gaiola e do tanque 

escavado apresentará reduzida oneração para o ribeirinho, haja visto a possibilidade de utilização de 

materiais recicláveis, como garrafas PET para os flutuadores, madeira retirada da própria área de 

várzea, sendo necessário somente a compra da tela e outros materiais, itens de baixo custo de 

aquisição. Através do experimento foi possível perceber que a estrutura oferece condições para esta 

atividade, possibilitando a flutuação da gaiola verticalmente, conforme aumenta o volume de água, 

dentro do tanque escavado. Como conclusão, verificou-se que o referido projeto tem viabilidade 

para ser uma nova alternativa na piscicultura da região de várzea amazônica, obedecendo aos 

períodos de vazante e enchente, sem a necessidade de deslocamento dos mesmos, possibilitando aos 

residentes, mudanças em seus atuais aspectos socioeconômicos, fomentando a renda familiar e 

garantindo a segurança alimentar de inúmeras famílias durante a época do Defeso.  
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