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Aquicultura Brasileira

MPA (2013)

Total de Pisciculturas: 19 mil
Camarão

Tilapia

Surubins

Tambaqui

Carpas

Pseudoplatystoma sp.

Oreochromis niloticus

Cypribus carpio

Colossoma macropomum

Piaractus mesopotamicus

Litopenaeus vannamei



• 5.5 milhões de hectares de águas represadas em lagos e reservatórios (ANEEL, 2011);
• Litoral superior a 8.000 km;
• 42% da produção de grãos do mundo;
• Regiões com médias de temp. da água entre 25 a 28°C;
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Impacto das Mudanças Climáticas na 
Aquicultura



Sistemas de monitoramento e outras aplicações

2010 2015 2017

Objetivo:

Aplicar um modelo matemático integrado com indicadores de 
sustentabilidade ambiental para simular a carga de efluentes e o 
impacto ambiental de fazendas comerciais de tilápia-do-nilo na 

região Sudeste do Brasil. 



Entrada de P da Alimentação

Saída de Resíduo Dissolvido Saída de Resíduo Sólido

Digestibilidade 
do Fósforo (P)

Excreção de 
resíduos não fecais

Excreção de 
resíduos fecais

Estimativa total 
de resíduos

Entrada de Fósforo Digestível 
P Depositado na Carcaça

Figura 2. Modelo bioenergético fatorial para simulação do uso de P pelos peixes.         

Fonte: Bueno (2015).

Modelo Bioenergético Nutricional
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 8 Fazendas de tilápia;
 24 unidades amostrais;
 96 pontos de coleta;
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Resultados e Discussões



 Meta-dados de diferentes sistemas de produção e condições de
produção (gases, água, sedimento, biomassa animal, rações, dados
sociais, econômicos e ambientais);

 Instrumento prático para auxiliar a simulação de cenários e análise de
risco para empreendimentos aquícolas em lagos e reservatórios;

 Aprimorar um modelo que auxilia no monitoramento e controle de
fazendas instaladas em ambientes aquáticos frente as mudanças
climáticas;

 Difundir a metodologia que integra a modelagem bioenergética com
indicadores de sustentabilidade aquícola;

Resultados Esperados
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