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AVALIAÇÃOFÍSICO-QUÍMICADAQUALIDADEDAÁGUADEPISCICULTURA
NACIDADEDETIMBIRAS-MA

JoseGersonBastosdosSantos1&PauloRobertoBrasildeOliveiraMarques2

RESUMO:A piscicultura tem semostrado uma ótima opção na renda.Esteestudo
objetivouefetuaranálisesfísico-químicasdaqualidadedaáguadepsiculturanacidadede
Timbiras-MA.Apartirdadisponibilidadedecooperaçãocom oestudoeliberaçãodeáreas
decriaçãoparaasanálisesdeáguafoidefinidoum estabelecimentodecultivocomoárea
deestudoparaasanálisesfísico-químicasdemonitoramentodaqualidadedaágua.A
propriedade comercialescolhida apresentou 18 tanques de criação de peixes em
funcionamento,bem comoumarepresaparaabastecimentodaáguadostanques.Destes
foram definidosos6tanquescentraisparaefetuarasanálises.Foram definidastrês
campanhasdemedições,coletaseanálises,ocorrentesentreosmesesdejunhoa
setembrode2021.Osparâmetrosfísico-químicosanalisadosforam:pH,temperatura,
condutividadeelétrica,corverdadeira,salinidadeeoxigênio dissolvido.Osdadosse
apresentaram com baixaoscilaçãonosvaloresobtidos,tendobaixoscoeficientesde
variação.Desta forma pode-se concluirque todos os dados se encontraram em
conformidadecom alegislaçãodoCONAMA357/05paraoqueéesperadoparauma
águadequalidadeparacriaçãodepeixes.
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1-INTRODUÇÃO

Aaquiculturamundialtem seexpandidonasúltimasdécadasenoBrasilnãotem
sido diferente,poisestereúnecondiçõesextremamentefavoráveisàessaatividade
econômica.Além dograndepotencialdemercado,opaíscontacom climafavorável,boa
disponibilidadedeáreas,grandessafrasdegrãoseinvejávelpotencialhídrico.Sampaio
(2013)nosdizqueapisciculturaéumatécnicadecriaremultiplicarospeixessendo,
portanto,umaatividadequerepresentaumafontedeempregoerendanopaís,além de
contribuirpara a diminuição do déficitalimentarnas populações mais pobres.A
pisciculturaéumadassoluçõesmaisvaliosasparaasuperexploraçãodosrecursos
naturais,difundindotecnologiadecriaçãodepeixesem cativeiro,suprindoomercado
regionalediminuindoapressãodapescasobreosriosdaregião,assumindoextrema
importâncianopanoramadoabastecimentoalimentar(KUBITZA,2003).

NoBrasil,apisciculturaéatividadequepodecontarcom reservasdeágua,em
várias regiões do país.Sendo assim,a qualidade do produto da piscicultura está
diretamenteassociadaaqualidadedaáguaem queospeixesestãosendocriadoseessa
qualidadeéextremamenteimportanteparaaobtençãoderesultadossatisfatóriosna
produção.Fatoestequeimplicanocontroledeváriosaspectosdavidadosorganismos
nomeioaquático,bem comodomonitoramentodediversasvariáveisquímicasefísico-
químicas,taiscomo:temperatura,salinidade,transparência,pH,cor,turbidez,formas
nitrogenadas (amônio,nitrito,nitrato),formas de fósforo (ortofosfato,fósforo total
dissolvido e fósforo total), oxigênio dissolvido, coliformes totais, coliformes
termotolerantes,entreoutras.Condiçõesinadequadasdequalidadedaáguaresultam em
prejuízoaocrescimento,àreprodução,àsaúde,àsobrevivênciaeàqualidadedospeixes,
comprometendo o sucesso dos sistemas de aquicultura.A qualidade da água em
qualquercriação(SOUZA;2020).

A partirdeste panorama,o presente trabalho abordou o monitoramento da
qualidadedaáguadepisciculturanacidadedeTimbiras-MA,poranálisesfísico-químicas
em 6tanquesdecriaçãodepeixesdeum mesmoestabelecimento,objetivandomontar
um sistemabásicodeanáliseedeobtençãodedadosiniciaisqueauxiliem ecorroborem
com açõesfuturasdemonitoramento.

2-METODOLOGIA
2.1–MaterialeMétodos

Paraaanálisedosparâmetrosfísico-químicosdaáguaforam utilizadosdois
equipamentosespecíficos,sendo:a)medidormultiparâmetrosAK88damarcaAkso,
compostodequatrossondasespecíficasqueefetuam medidasdepH,temperaturadoar,
temperaturadaágua,condutividadeelétrica,salinidadeeoxigêniodissolvido(OD)eb)
medidordecorparaáguaAK530damarcaAkso,efetuamedidasdecoraparenteecor
verdadeira,querealizamediçõesatravésdométodoplatina-cobalto.Osequipamentos
foram calibrados de acordo com o protocolo de cada aparelho um dia antes das
atividadesdecoleta,com exceçãodasondadeoxigêniodissolvido,queteveacalibração
nodiadeuso.

2.3-PontosdeColetaeAmostragem
Os pontos de coletas foram determinados a partir do estudo inicialde

reconhecimentodecampocom visitasinloco(Timbiras-MA),levantamentoquantitativo
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do cultivo depeixesparafinscomerciais,seleção decriadouro etanquesaserem
analisados.Foram quantificados11criadouroscomerciaisnacidade,sendoselecionada
umapropriedadecomercialcom 18tanquesdecriaçãoem funcionamento,bem como
umarepresaparaabastecimentodaáguaparaostanques.Paraaamostragem deanálise
foram selecionados6tanquescentrais(33,33%)earepresa.Ostanquesforam então
codificadoscomo:T1,T2,T3,T4,T5eT6,comoapresentadonaFigura1.

.
Figura1-Localizaçãogeográficadostanquesdaaquiculturadepisciculturaestudadosem Timbiras-MA.

Fonte-ElaboradonoArcGis10.5imagensdobasemapImagerydasmalhasterritoriaisdoIBGE(2020).

Foram definidastrêscampanhasdemedições,coletaseanálises,ocorrentesentre
osmesesdejunhoasetembrode2021,períodoquecaracterizouatransiçãoentreas
estaçõesdechuvaeestiagem naregião.Osparâmetrosforam analisadosparacadauma
dastrêscampanhas,nosrespectivostanquesdecriação.MedidasdepH,temperaturado
aredaágua,condutividadeelétrica,salinidadeeoxigêniodissolvidoforam efetuadasin
loco.Paraasmedidasdecorforam efetuadascoletasdeamostrasdeáguaqueforam
levadasparaoLaboratóriodeQuímicadaUFMA,CampusVII,ondeforam analisadas.
Todasasmedidasforam efetuadasem triplicata.Osdadosobtidosdasmediçõesforam
anotadosnasrespectivasfichasdecoletaeanálise,sendoposteriormentetransferidos
paraumaplanilhaem Excell®,ondeforam efetuadososcálculosparaanálisedevariância
apartirdemédias,desviopadrãoecoeficientedevariação.

3-RESULTADOSEDISCUSSÕES

3.1-Campanha1

Osresultadosnuméricosobtidosparaaprimeiracampanhaestãoapresentadosno
gráficodaFigura1.OsvaloresdepHseapresentaram próximosdaneutralidade,com
médiaem pH=6,9±0,1indicandoestabilidadenosistemaassociadaaosajustesnaturais
desseparâmetro.Essesvaloresestãonointervaloidealparaareproduçãodepeixes(6,5
a9,0)eseencontraram deacordocom oCONAMA357/05,noenquadramentoem águas
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docesdeclasseII,queéotipodeáguautilizadoparaessacriaçãoem estudo(BRASIL,
2005).A condutividade obteve valormédio de 193,2 ±52,9 μS cm-1 (CV=27.4%).
Zimermannetal.(2001)afirmam queafaixarecomendadaparapsiculturaestáentre20e
150μS.cm-1equevaloresaltosdecondutividadeelétricaindicam graudedecomposição
elevado,jávaloresreduzidosassinalam acentuadaproduçãoprimária,sendo,portanto,
umamaneiradeavaliaradisponibilidadedenutrientesnosecossistemasaquáticos.Os
tanquesT2,T3,T5seencontraram dentrodointervalo,jáT1,T4eT6obtiveram valores
maiselevados.

Osvaloresdesalinidadeapresentaram médiade100±28,2ppt*1000,tendomaior
coeficientedevariaçãoentreostanques(28,2%),coincidindovaloresmaiselevadospara
T2,T3,T5,visto que a condutividade e a salinidade podem ser parâmetros
interdependentes,jáqueasalinidaderepresentaapresençadesaisqueestãoassociados
acondutividadeelétricapelaformaçãodeíonsem soluçãoaquosa(ESTEVES,1998).

Figura2-Parâmetrosfísico-químicosem seistanquesdecoletanacampanha1em Timbiras-MA.
Fonte-AutoriaPrópria,2021.

OsvaloresobtidosparaoOD mantiveram-seem níveiscom elevadaoscilação
(6,0±1,7mg.L-1).SegundooCONAMA357/05ovalormáximopermitidoéde5,0mg.L-1.
SomenteostanquesT4eT6ficaram abaixodestamedida(BRASIL,2005).Kubtza(2003)
destacaqueparapiscicultura,aconcentraçãomínimadeODdevesermantidaéde4mg.
L-1.Oparâmetrocorapresentouvalormédiode20,3±3,6uH.ACONAMA357/05nosdiz
queovalormáximoparaacoréde75uHparaoscorposhídricosdeáguadoceclasseII,
assim pode-sedizerquetodosostanquesficaram dentrodopermitido(BRASIL,2005).A
temperaturadaágua,vistoquesemanteveumamédiade29,5°C,com um desviopadrão
baixode±0,2em seuvalor.Esteparâmetropodeserconsideradoum motornosistema,
influenciandodiretamenteem váriosprocessosfísico-químicosebiológico.

3.2-Campanha2

A Figura 3 a seguirmostra o gráfico sobre a variação dos parâmetros em
conformidade com os pontos de coleta da segunda campanha.O pH apresentou



EncontrodeRecursosHídricosem
Sergipe

XIVEncontrodeRecursosHídricosem Sergipe 5

comportamentoestáveleneutro,com médiade6,9±0,04,dentrodopadrãodispostona
legislaçãobrasileira(BRASIL,2005)edentrodointervaloidealparaareproduçãode
peixes(FARIAetal2013).Acondutividadeapresentoumédiade203,4±41,6μScm-1.O
tanqueT6apresentouvaloresmaiselevadosqueosdemais.A salinidadeapresentou
valoresdasmedidasdostanquessemantiveram bem próximos,estáveis,com baixoCV.
ParaoODovalormédiodasmedidasfoide5,8±1,2mg.L-1,tendoomenorresultadopara
oT6(3,3mg.L-1)emaiorparaoT4(6,9mg.L-1).Osdadosestãoem conformidadecom o
esperado.Oparâmetrocor,apresentoumédiade67,7±21,3uH,possivelmenteporconta
deiníciodoperíododeestiagem noscriatórios.Nasegundacoleta,atemperaturadaágua
ficoucom médiade29,5±0,2ºC.Apartirdosdadoslevantadoseanalisadosconclui-se
queacampanha2apresentoudadoscom asmédiasbem específicosepoucavariação
desinalnadistribuiçãoespacialdospontosparatodososparâmetros.

Figura3-Gráficodosdadosobtidosparaosparâmetrosnosseistanquesdecoletanacampanha
2.

Fonte:Autoriaprópria,2021.

3.3-Campanha3

OsdadosparaaterceiracampanhaestãoapresentadosnográficodaFigura4.OpH
obtevemédiade6,5,0±0,2.Estandolevementeácidoeseusvaloressãocondizentescom
aclasse2 deágua,segundo aresolução CONAMA 357/05 (BRASIL,2005).Paraa
condutividadeostanquestiveram médiade81,1±6,4μScm-1.Paraasalinidadeobservou-
semédiade0,10±0,12ppt.NoquesedizrespeitoaoparâmetroOD,esteapresentou
médiade6,01±5,2mg.L-1 ondeoT6apresentouum valoridealparaacriaçãopeixes
nessacampanha,quandocomparadocom ascampanhasanteriores.
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Figura4-Gráficodosdadosobtidosparaosparâmetrosnosseistanquesdecoletanacampanha
3.

Fonte:Autoriaprópria,2021.

Paraoparâmetrodacoramédiafoide24,3±3,5uH,configurandoamaiorvariação
entreosdadosapresentados.Caberessaltarquediasantesdaterceiracampanhahavia
chovidonaregiãodostanques,oquepodeacarretarnessavariaçãodecorparaos
tanques pela matéria orgânica suspensa (MACEDO,2004).A temperatura da água
manteveacaracterísticadecrescimento,ficandoamédiaparaessacoletanovalorde
30,9±0,2ºC.

4.CONCLUSÕES

Foiobservadaumaregularidadenosdadosdosparâmetrosanalisados,com pouca
variação temporalpara as 3 campanhas,apesarde tendências de crescimento e
decréscimo,praticamentetodososdadosseencontraram dentrodoqueéesperadopara
umaáguadequalidadeparacriaçãodepeixes,indicandoquenãoexisteumavariação
bruscanosistemaparaosdadosnesseperíodoespecíficodetransiçãodeestação.
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