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Apresentação
Empenhada em auxiliar o pequeno produtor, a
Embrapa lança o ABC da Agricultura Familiar, que
oferece valiosas instruções sobre o trabalho no campo.
Elaboradas em linguagem simples e objetiva,
as publicações abordam temas relacionados à
agropecuária e mostram como otimizar a atividade
rural. Criação de animais, técnicas de plantio,
práticas de controle de pragas e doenças, adubação
alternativa e fabricação de conservas de frutas são
alguns dos assuntos tratados.
De forma independente ou organizadas em
associações, as famílias poderão beneficiar-se
dessas informações e, com isso, diminuir custos,
aumentar a produção de alimentos, criar outras
fontes de renda e agregar valor a seus produtos.
Assim, a Embrapa cumpre o propósito adicional
de ajudar a fixar o homem no campo, pois coloca a
pesquisa a seu alcance e oferece alternativas de
melhoria na qualidade de vida.
Selma Lúcia Lira Beltrão
Gerente-Geral Interina
Embrapa Informação Tecnológica
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Introdução
O tambaqui é um peixe da Bacia
Amazônica que apresenta ótimo sabor e
grande aceitação por parte dos consumidores, sendo muito apreciado frito, cozido
ou assado na brasa. Entretanto, as populações de tambaqui em rios e lagos vêm
diminuindo com o tempo, por causa do
aumento da pesca. Para suprir a demanda
pelo tambaqui deu-se início ao seu cultivo
em cativeiro, onde se apresentou como um
peixe rústico e de fácil manejo.
O tambaqui é o peixe mais cultivado no
Norte do Brasil, e o segundo mais cultivado
no Brasil inteiro. Sua criação é tão atrativa
que todos os países amazônicos realizam
seu cultivo e até mesmo países de outros
continentes.
O Estado do Amazonas possui excelentes características que ajudam na prática
da piscicultura, como clima quente o ano
inteiro, abundância de água, grande quan9

