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INTRODUÇÃO - Resíduos 

• Resíduos do grupo 1 - produção

FOTOS: GUSTAVO PIZATTO



Resíduos do grupo 1 - pesquisa  



Resíduos do grupo 1 - processamento  

Carcaças de tilápias Escamas de tilápias
Resíduos de pintado real 

Resíduos de Patinga



Resíduos do grupo 1 - processamento  



• Corte em “v” tilapia. • Aparas dorsal e ventral• Carcaça de tilápia: carcaça

com carne aderida após a

evisceração e filetagem.

• peles de tilápia.

• Aparas de pintado real

Resíduos do grupo 2 - processamento 



Tecnologias para utilização dos resíduos

❖ Extração de carne aderida na carcaça e/ou aparas;

❖ Curtimento de pele e/ou extração de colágeno, gelatina;

❖ Hidrolizados proteicos e/ou farinhas e óleos para consumo humano;

❖ Bioprodutos a partir de pele, ossos, carcaça de peixes e cabeças e 

cascas de camarão.

Aproveitamento 

Otimização 

❖ Farinhas e óleos a partir dos resíduos do processamento;

❖ Silagens a partir de resíduos do processamento;

❖ Compostagem orgânica (única tecnologia recomendada para a 

mortalidade catastrófica e/ou durante o período de produção).



Compostagem orgânica

Compostagem é um processo biológico, aeróbio e termofílico, controlado,

por meio do qual se consegue a humificação do material orgânico.

Material aerador

• Bagaço de cana • Arroz • Palha de feijão

• Resíduo de madeireira • Poda urbana • Casca de amendoim



Composteiras e Leiras 



Composteiras – Método Leira Estática Aerada

Fonte: Compostagem: Ciência e prática para a gestão de resíduos 

orgânicos. Inácio & Miller, 2009. Embrapa.



Composteiras – Sistema Fechado “In-vessel” 



Formulação experimental: 72% de peixes mortos; 3,0% cal 

hidratada; 12% pó de serra e 13% de água

Manejo de produção: mexer a cada três dias; estável 30 dias

Primeiras composteiras - GENESEAS



Produção de Composto Orgânico – Estudo preliminar

1,00 x 1,00 x 0,35m

Relação C/N → ~ 10/1 e substrato/carcaça → 31 a 34/66 a 69

Manejo de produção: regar com 20% de água do volume da

composteira e medidas de temperatura (diariamente).

Fontes de Carbono: pó serra, palha de arroz e palha de milho e arroz;



Temperatura das compostagens – Estudo preliminar 
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Preparo da compostagem c/ peixes mortos

Fonte: Composting a disposal method for fish waste. Carney et al, 2000,  Louisiana Departament of Enviromental

Quality,  www.agctr.lsu.edu



• Resíduos do CAUNESP são constituídos de rãs, peixes, camarões e mortalidade

natural;

• O crescimento da pesquisa tem aumentado as quantidades de resíduos, em abril de

2011 iniciou-se um estudo de caso para produzir compostagem orgânica utilizando

como fonte de carbono outros resíduos do campus, como serragem, esterco bovino

e cama de frango. Os resíduos armazenados em 60 dias totalizaram de 157 kg,

chegando a 389 kg em 90 dias;

• Sistema adotado foi o composteiras:

• Caixas de madeira modular com 1 m2 de área e 30 cm altura;

• Cada unidade de compostagem contem três módulos sobrepostos, cobertos

com telhas de amianto;

•Temperatura foi medida diariamente até quadragésimo dia de produção;

• A pilha foi misturada uma vez por semana;

• A umidade foi mantida como uma esponja encharcada.

Compostagem de resíduos de pescado – CAUNESP





Fase termofílica – temperatura ideal





Compostos orgânicos CAUNESP - 2011



Parâmetros analisados dos compsotos e as 

garantias da legislação vigente



• Tilápias mortas da produção intensiva em tanques rede durante o período de

engorda;

• Substratos utilizados: resíduos de poda coletados no Campus da UNESP e

resíduos de madeira;

• Relação substrato/peixes: 2 ou 3/1

• caixas de madeira modular com 1 m2 de área e 30 cm altura;

• Cada unidade de compostagem contem três módulos sobrepostos, cobertos

com telhas de amianto;

• Cada composteira continha quatro cestos de arame galvanizado;

• Temperatura e umidade controlados.

Compostagem de tilápias – mortalidade da engorda

2012/2013



Resíduo de madeireira Resíduo de poda urbana



Irrigação
Substrato/Resíduo de pescado

2 ou 3/1



• Substratos eficientes;

• Relação substrato/peixes: 2 /1 suficiente;

• Continuar os estudos de biodisponibilidade dos nutrientes.

CONCLUSÕES



Fonte: Panorama da Aquicultura, v. 94 Foto: Graxaria de Poloni



Lateral: 10 a 15 cm

de substrato 

Instalação da compostagem: relação 2 substrato :1 resíduo de pescado

Adaptado:  Carney et al, 2000



Composteiras – Método Leira Estática (UFSC) 

Fonte: Compostagem: Ciência e prática para a gestão de resíduos orgânicos. Inácio & Miller, 2009. Embrapa.

❖ Sequência da montagem de uma leira estática com

aeração passiva para compostagem de resíduos de

restaurante, cama de biotério e aparas de grama do

campus da UFSC

❖ Fase 1 – termofilíca com recebimento dos resíduos 

orgânicos, sem revolvimento. 

❖ Fase 2 – após o revolvimento para homogeneização  

e entrada na fase de maturação.

❖ Fase 3 – mesofílica quando ocorre a maturação.
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Compostagem de resíduos de pescado – CAUNESP 2017

• Resíduos da pesquisa dos laboratórios do CAUNESP;

• Substratos utilizados: resíduos de agroindústria do amendoim e resíduos

de madeireira;

• Relação substrato/peixes: 0,8/1 e 0,5/1

• com e sem recarga.



SETOR 
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DO 
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DE 
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“É muito melhor fazer a compostagem, 

do que enterrar os resíduos”.



COMERCIALIZAÇÃO



PISCICULTURA COMERCIAL – ZACARIAS /SP

FOTOS: JOSÉ DIAS  - PREVET



CONCLUSÕES

• Avaliação dos compostos para

culturas agrícolas;

• Experimento limão thaiti com a

CATI;

• A implantação desta prática

depende demais da mudança de

pensamento com atitude;





OBRIGADA! 

PqC. Rose Meire Vidotti

E-mail: rosevi@pesca.sp.gov.br ou rmeire@apta.sp.gov.br

Pólo Regional Centro Norte

www.aptaregional.sp.gov.br
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