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A aqüicultura é a atividade zootécnica que mais cresce no 

Estado do Amazonas. Com o desenvolvimento dessa atividade 

torna-se necessária a criação de uma infraestrutura de apoio. 

Diante disto, a Embrapa Amazônia Ocidental, por rneio do seu 

corpo técnico, criou o Laboratório de Qualidade de Água, 

Fisiologia e Parasitologia de Peixes Aqua-Lab.

A análise de qualidade da água e efluentes é fundamental 

para o desenvolvimento de aqüícuitura, pois o órgão ambientei 

local tem uma preocupação crescente com a capacidade poluidora 

da criação de organismos aquáticos, impondo inclusive, limites 

máximos para os efluentes da criação. Porém, não existiam 

instrumentos para monitorar a água, ficando então estas 

importantes exigências delegadas ao segundo plano.

O monitaramento das condições fisiológicas e parasitárias 

dos peixes criados é uma poderosa forrar-nenta para avaliar o 

estado de saúde dos peixes e com isso, diagnosticar com 

antecedência o estabelecimento de doenças na criação. Porém, por 

falta de um laboratório especializado de prestação de serviços na 

área em Manaus, as doenças de peixes dificilmente eram 

diagnosticadas e tratadas. Com a criação do Aqua-Lab, as lacunas 

expostas acima serão preenchidas, com base em procedimentos de 

análises realizados de acordo com a legislação vigente.

Qualidade de água Fisiologia Parasitologia

Oxigênio Dissolvido Hematócrito

Temperatura Hemoglobina

pH RBC

Alcalinidade Tbars

Dureza Células Brancas

Nitrito Glicose

Nitrito Cortisol Identificação

Amônia Lactato Índice parasitário

Nitrogênio total Glicogênio Tratamentos

Dióxido de carbono (CO2) Íon Na+

Fósforo Íon K+

Demanda Química de Oxigênio Íon Ca++

Demanda Bioquímica de Oxigênio Íon Cl-

Clorofila A

Sólidos em suspensão

Condutividade

Ser um laboratório de referência em análise de água e em 

fisiologia e parasitologia de peixes, e contribuir para o 

desenvolvimento da piscicultura no Amazonas, por meio da prestação 

de serviço à sociedade.

Na prestação de serviços à comunidade científica e ao público 

em geral, o Aqua-Lab realizará as seguintes análises:

Introdução Missão


