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RESUMO: A piscicultura é uma importante atividade econômica e social voltada para a criação de 

peixes em ambientes artificiais. Assim, o presente trabalho tem como objetivo, caracterizar o perfil 

socioeconômico dos produtores de piscicultura no município de Tefé-AM. Os dados foram 

coletados por meio de questionários em propriedades rurais e analisados de forma descritiva 

utilizando tabelas. Apartir da analise dos dados foram identificados os produtores de piscicultura 

sendo adultos, entre quais possuem idade de 12,5% entre 19 – 37 anos, 37,5% com idade de 38-56 

anos e 50% com idade entre 57-75 anos. Em relação ao gênero, todos os entrevistados foram do 

sexo masculino. O nivel de escolaridade dos produtores variou, de ensino médio incompleto (25%), 

ensino médio completo (12,5%), ensino técnico (12,5%), curso superior (25%) a ensino superior 

incompleto com 25%. O tempo de desenvolvimento da atividade pelos piscicultores está entre 2-6 

com 50%, 7-11 com 37,5% e entre 12-16 com 12,5 %. A atividade de piscicultura foi observada 

com 100%, não sendo a unica fonte de renda, onde 37,5% dos piscicultores consideram a atividade 

como principal fonte produtiva e 62,5% não considera. 
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ABSTRAT: Fish farming is an important economic and social activity aimed at raising fish in 

artificial environments. Thus, this paper aims to characterize the socioeconomic profile of fish 

farmers in the municipality of Tefé-AM. Data were collected through questionnaires in rural 

properties and analyzed descriptively using tables. From the analysis of the data were identified the 

producers of fish farming being adults, among which they are aged 12.5% between 19 - 37 years 

old, 37.5% aged 38-56 years old and 50% aged 57-75 years old. . Regarding gender, all respondents 

were male. The educational level of the producers ranged from incomplete high school (25%), 

complete high school (12.5%), technical education (12.5%), higher education (25%) to incomplete 

higher education with 25%. The time of activity development by fish farmers is between 2-6 with 

50%, 7-11 with 37.5% and between 12-16 with 12.5%. Fish activity was observed with 100%, not 

being the only source of income, where 37.5% of fish farmers consider the activity as the main 

productive source and 62.5% do not. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

A piscicultura é uma importante atividade econômica e social voltada para a criação de peixes 

em ambientes artificiais. Embora, a região Amazônica apresente forte potencial hídrico, clima 

favorável e variedades de espécies para cultivo de fácil manejo (ONO, 2005), fatores esses que 

contribui para o sucesso da piscicultura, a atividade ainda é considerada economicamente pouco 

desenvolvida na região (FREITAS, 2003).  

Para que se tenha sucesso na piscicutura é importante a busca de informações necessárias para 

a produção, com o objetivo de promover e gerar conhecimento para o melhor aperfeiçoamento da 

atividade assim como a aquisição de tecnologias para o aumento da produção (LIMA, 2005). Lima 

(2018) afirma ser levado em consideração para esta causa, o fato dos piscicultores no estado do 

Amazonas serem identificados como adultos, sendo homem com ocorrência em 79,58% dos 

empreendimentos pesquisados entre os quais 30,83% deles possuem idade entre 56 e 65 anos e 

ainda sim possui pouco conhecimento e experiência, o índice de escolaridade  em que cerca de 

(36,25%) possuem até o ensino fundamental completo, (72,50%) até o ensino médio 

completo,(30%) possui o ensino médio e (21,67%) possui  nível superior completo. O que dificulta 

a aquisição de conhecimento e o repasse do mesmo.  

A piscicultura é uma atividade alternativa, sendo realizada apenas como uma fonte 

complementar de renda de forma que é observado pouco investimento em todo o processo de 

produção assim como a falta de dedicação na administração da atividade e controle financeiro. 

Desta forma, este estudo tem como objetivo, analisar o perfil socioeconômico dos piscicultores no 

município de Tefé, Amazonas. 

 

2- MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de estudo: O estudo foi realizado no município de Tefé localizado na região central do 

Amazonas, com área territorial de 23.808 km (FIGURA 1). O município possui aproximadamente 

62.230 habitantes sendo o 6º mais populoso do estado e apresentando uma densidade populacional 

de 2,65 habitantes por km² (IBGE, 2016). A pesquisa teve como área focal as propriedades que 

exercem a atividade da piscicultura na zona e rural do município. 

 

 

Coleta de dados: Os dados foram coletados entre os meses de agosto a dezembro de 2018 em 

propriedades de piscicultura localizadas na zona rural do município, que foram identificadas por 

meio de informações registradas no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. As 

visitas nas propriedades foram feitas por via terrestre, com utilização de veículo. A equipe 

 
Figura 1: Localização geográfica do Municipio de Tefé. Fonte: Landsat/Copernicus, 2018. 

 



 

 

 

CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA DE PESCA – XXI CONBEP         3 

21 A 24 DE OUTUBRO DE 2019 

MANAUS (AM) – A CAPITAL BRASILEIRA DA PESCA E DA AQUICULTURA 

 

designada para aplicar os questionários foi composta por 04 pessoas, o orientador, motorista e duas 

bolsistas de Iniciação Científica. As informações foram coletadas por meio de entrevistas utilizando 

questionários semiestruturados aplicados ao proprietário e, na ausência deste, ao encarregado da 

propriedade (caseiro). As questões abordaram aspectos relacionados a estrutura de cultivo, espécies 

e tipos de práticas de manejo adotadas na criação.  

Análise dos dados: Após a coleta, as informações foram sistematizadas e compiladas em 

banco de dados na forma de planilhas do Microsoft Office Excel 2016® e submetidas à estatística 

descritiva utilizando gráficos e tabelas para a interpretação dos dados. 

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram observado que 12,5% dos piscicultores tinham idade entre 19 e 37 anos, 37,5% com 

idade de 38 a 56 anos e 50% com idade entre 57 e 75 anos (Tabela 1). Deve-se destacar que a faixa 

de 19 anos foi encontrada com índice baixo pelo fato de apenas uma propriedade possuir um 

produtor com essa idade correspondendo 12,5 %. Esse resultado confirma com o de Lima (2018), 

que afirma que a mesorregião centro onde o município de Tefé está inserido, possui a segunda 

maior concentração de piscicultores com idade acima de 46 anos (82,03%). A possível explicação 

para o alto índice de piscicultores mais velhos trabalharem com atividade é fato de serem 

considerados experientes. 

Em relação ao gênero, todos os entrevistados foram do sexo masculino correspondendo um 

total de 100%. Em Tabatinga, Nakauth et al. (2015) descrevem a piscicultura como uma atividade 

masculina (67,86%). O motivo pelo qual é desenvolvida pelo sexo masculino é o fato de ser uma 

atividade que exige bastante esforço físico, Araújo (2015). 

Quando ao tempo de desenvolvimento da atividade 50% dos piscicultores exercem a atividade 

entre 2 e 6 anos, 37,5% entre 7 e 11 anos e 12,5% dos piscicultores exercem a atividade a pelo 

menos 12 a 16 anos (Tabela 1). Lima (2018), ao analisar o tempo de desenvolvimento dos 

produtores na região central do Amazonas onde o município de Tefé está inserido, observou que 

grande parte dos piscicultores podem ser considerados praticantes recentes da atividade onde a 

maior parte dos entrevistados exerciam a atividade entre 1 e 5 anos. A pouca experiência na 

atividade pode influenciar negativamente para o produtor quanto as incertezas e dificuldades com o 

desenvolvimento da atividade (SÁ et al., 2008). 

Quanto a possuírem outras rendas, 37,5% dos piscicultores consideram a atividade como 

principal fonte produtiva e 62,5% não considera. Esses resultados, corroboram com o trabalho de 

Araújo (2006), que ao analisar a região central do estado do Tocantins, observou que os 

piscicultores não consideram a piscicultura como a principal atividade produtiva, onde a mesma não 

é a única fonte de renda. Visto que em decorrência da menor escala de produção, a capacidade 

produtiva é baixa, forçando o produtor a diversificar com outras culturas para distribuir os custos e 

aumentar a renda. 
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Tabela 1: Frequência relativa da Idade (A), tempo de atividade (B), principal fonte 

de renda (C) e gênero dos entrevistados (D). 

 

 
 

Tempo de 
atividade (anos) 

Frequência (%) 

2  -  6 50% 
7 - 11 37,50% 

12 - 16 12,50% 
 

 Principal 
fonte 

Frequência (%) 

Sim 37,50% 
Não 62,50%  

 

Gênero Frequência (%) 

Sim 37,50% 
Não 62,50%  

 

O nível de escolaridade dos produtores variou, de ensino médio incompleto (25%), ensino 

médio completo (12,5%), ensino técnico (12,5%), curso superior (25%) a ensino superior 

incompleto com 25% (Figura 2). Esse resultado difere de Lima (2018), onde afirma, ao analisar a 

região central do Amazonas onde Tefé está inserida, que 32,03% dos piscicultores possuem o 

ensino médio completo, 5,47% ensino médio incompleto, 25,78% nível superior completo e 4,69% 

possui ensino superior incompleto. A possível explicação do ensino ser elevado e a piscicultura 

ainda ser considerada em desenvolvimento na região, é o fato de ser uma atividade que as pessoas 

consideram como não sendo a principal atividade produtiva, sendo realizada para lazer e 

subsistência o que gera pouco investimento e desenvolvimento lento. 
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Figura 2. Frequência relativa (%) da escolaridade dos piscicultores entrevistados no município de Tefé, 
Amazonas. 

 
 

 

4- CONCLUSÃO 

 

A partir da análise dos dados pode-se perceber que os piscicultores do município de Tefé, 

possuem idade elevada, pelo fato de serem considerados mais experientes, sendo a atividade 

realizada pelo sexo masculino, por exigir bastante esforço físico. O nível de escolaridade dos 

piscicultores foi de ensino médio incompleto (25%), ensino médio completo (12,5%), ensino 

Idade Frequência (%) 

19-37 12,50% 
38-56 37,50% 
57-75 50% 

 

A 

C 
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técnico (12,5%), curso superior (25%) a ensino superior incompleto com 25%. O tempo de 

desenvolvimento da atividade variou e os piscicultores com menor tempo de experiência. A 

piscicultura na região é considerada uma atividade alternativa não sendo a principal fonte de renda, 

visto que possui áreas pequenas para produção. 
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