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RESUMO – A atividade piscícola pode provocar impactos nos ambientes aquáticos, pois o 

lançamento de efluentes não tratados são grandes responsáveis pelas alterações da qualidade dos 

corpos hídricos. Desta forma o presente estudo objetivou analisar a qualidade da água de um 

sistema de piscicultura em uma propriedade rural no município de Ji-Paraná, visando verificar 

possíveis alterações devido ao uso. Foram coletadas amostras de água ao longo do sistema, nos 

pontos de abastecimento, efluente bruto, no viveiro e no corpo receptor, estendendo-se por períodos 

de seca, transição entre as estações de seca e chuva e chuva durante agosto de 2013 a janeiro de 

2014. Abrangeu-se sete pontos amostrais com análises das variáveis físico-químicas e 

microbiológicas: temperatura, turbidez, nitrogênio amoniacal, DBO5,20, pH e coliformes fecais. 

Posteriormente os resultados obtidos foram comparados com a legislação ambiental CONAMA 

357/2005 que estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. Os resultados obtidos 

permitiram concluir que ocorreram diferenças significativas da temperatura e turbidez entre a água 

de abastecimento e os efluentes dos viveiros. Nesse contexto, os resultados evidenciam a 

necessidade de adoção de boas práticas de manejo, bem como o tratamento dos efluentes de forma a 

minimizar possíveis impactos negativos decorrentes dessa atividade. 

Palavras-Chave – Aquicultura, efluentes, impacto ambiental. 

 

ABSTRACT – The fish activity can cause impacts on aquatic environments, the release of 

untreated effluents are responsible for changes in the quality of hidrous bodie. Thus, the present 

study had as objective analyze the water quality of a system of fish breeding on a farm in the 

municipality of Ji-Paraná, in order to check the possible changes due to use. Was collected water 

samples the long system, at supply points, raw wastewater, in the nursery and in the receiving body, 

extending over periods of drought, the transition between the dry and rainy seasons and rainfall 

during August 2013 at January 2014. Covered seven sampling points with analysis of physical-

chemical and microbiological: temperature, turbidity, ammonia nitrogen, BOD5,20, pH and fecal 
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coliform. Subsequently the results were compared with environmental legislation CONAMA 

357/2005 have the conditions and standards for effluent injection.The results showed the 

differences temperature and turbidity between water supply and effluent ponds. In this context, the 

results ilustrate the needs adopt best management practices as well as the treatment of effluents to 

minimize negative possible of impacts this activity.  

Keywords: Aquaculture, wastewater, environmental impact. 

1 – INTRODUÇÃO 

 

Dentre os recursos naturais, a água é o que possui maior destaque, pois sua disponibilidade é 

necessária a todo tipo de vida no planeta, bem como para a maioria dos meios de produção Sardinha 

et al. (2008). Nesse contexto, cabe considerar que, a aquicultura, que engloba a piscicultura, é um 

empreendimento produtivo que tem tido grande desenvolvimento nas últimas décadas, revelando-se 

mais uma atividade antrópica a competir com inúmeras outras pela disponibilidade da água Tiago e 

Gianesella (2003). 

O significativo crescimento tem colocado para o setor algumas questões relacionadas à 

sustentabilidade, pois, como a atividade depende da utilização de significativas quantidades de água 

durante todo o seu processo produtivo, e na maioria dos cultivos, as descargas ocorrem diretamente 

nos rios, sem tratamento prévio, a atividade vem sendo enfocada e tratada por alguns setores 

governamentais e não governamentais como uma atividade impactante, pois gera efluentes com 

características que podem comprometer o meio ambiente receptor Rota e Queiroz (2003); Tavares 

(2004); Lima (2010); Piveta (2011). 

Diante disso, revela-se de grande importância à realização de estudos para a obtenção de 

informações das condições existentes em tais sistemas, tanto para se entender o funcionamento do 

ecossistema em relação à qualidade dos efluentes gerados e seus reflexos nos ambientes aquáticos 

existentes, como pela necessidade de monitoramento de condições adequadas para uma boa 

produtividade desses sistemas ao longo do tempo Loureiro et al. (2011). 

 

2 - OBJETIVO 

 

Analisar a qualidade da água de um sistema de piscicultura em uma propriedade rural no 

município de Ji-Paraná-RO. 

 

2.1 - Objetivos específicos 
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a) analisar os aspectos físico-químicos e microbiológicos da água em pontos i) afluente aos 

tanques, ii) no viveiro, iii) efluente final e iv) ao longo do corpo receptor, de acordo com a 

sazonalidade da região. 

b) comparar os resultados obtidos aos padrões de qualidade da água estabelecidos pela 

legislação vigente. 

 

 

3 - METODOLOGIA 

 

O município de Ji-Paraná está localizado na região centro-leste do estado de Rondônia e 

possui posição geográfica entre os paralelos 8°22’e 11°11’ S e entre os meridianos 61°30’ e 62°22’ 

W, ocupando uma área de 6.922 km², que corresponde a 2,9% do território do estado IBGE (2010). 

A propriedade está localizada na zona rural do município de Ji-paraná, região sul, sentido Ji-

Paraná/ Nova Londrina, em área pertencente à bacia hidrográfica do Rio Ji-Paraná, figura 1. A 

extensão dessa bacia é de 80.630,566 km², sendo a maior dentre as bacias totalmente inseridas no 

estado Silva e Zuffo (2002). 

 

 

Figura 1 – Localização do município de Ji-Paraná e da Bacia Hidrográfica do Rio Ji-Paraná. 

 

A instalação da piscicultura é do tipo viveiros de derivação, que são reservatórios escavados 

em terreno natural, dotados de sistemas de abastecimento Silva (2007). O sistema utilizado na 

propriedade é o semi-intensivo, a categoria na qual se enquadra a piscicultura em estudo é do tipo 

sistema intermitente e a descarga dos efluentes dos viveiros é realizada diretamente no corpo 
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receptor. Os pontos selecionados foram: dois a montante do sistema, três no sistema de piscicultura 

e dois no corpo receptor, figura 2. 

 

 

Figura 2. Mapa de localização dos pontos de coleta de água da propriedade piscicultora nos pontos afluente ao sistema 

(P1) e (P2); viveiro (P3); no corpo hídrico (P4) e (P6) à jusante da descarga do sistema e nos efluentes (P5) e (P7); 

durante o período de agosto. 

 

As coletas foram realizadas com o intuito de abranger a sazonalidade da região, visto que o 

ano é distinguido em quatro estações devido à intensidade e período de ocorrência pluviométrica, o 

que pode interferir no padrão de qualidade das águas em análise. As estações são: cheia, 

compreendida entre o mês de janeiro a março, transição de cheia para seca, meses entre abril e 

junho; seca, de julho a setembro; e transição de seca para cheia, período de outubro a dezembro 

Gomes (2011). A Tabela 1 apresenta os períodos de realização das coletas. 

 

Tabela 1 – Data da coleta e período abrangido. 

Data da coleta  Período do ciclo hidrológico  

09/ Agosto/2013 Seca 

11/ Setembro/2013 Seca 

10/Outubro/2013 Transição de seca para o período de cheia 

07/ Novembro/2013 Transição de seca para o período de cheia 

07/ Dezembro/2013 Transição de seca para o período de cheia 

09/Janeiro/2014 Cheia 
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 Vale ressaltar que, pelo período de realização do estudo, não foi possível abranger o período 

de transição de cheia para seca. 

 

As amostras destinadas a avaliar os índices físico-químicos e bacteriológicos da água, foram 

coletadas conforme a metodologia proposta no Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater APHA (2005). Para a aferição dos parâmetros foram utilizados os métodos listados na 

tabela 2. 

 

Tabela 2 – Métodos utilizados para determinação dos parâmetros analisados. 

Parâmetros analisados Métodos utilizados 

Temperatura (ºC) Oxímetro portátil da marca YSI, modelo 55-12 (in 

loco) 

Turbidez (UNT) Turbidímetro de bancada da marca Alfakit 

Demanda Bioquímica de 

Oxigênio (mg/L) 

Titulação com Tiossulfato de sódio 

Nitrogênio amoniacal (mg/L) Fotocolorímetro AT 100P microprocessado da marca 

Alfakit 

pH pHmetro /Orion, modelo 250 A (in loco) 

Coliformes fecais (coliformes/ 

100mL) 

Técnica dos tubos múltiplos 

 

Para cada parâmetro, foram obtidos os valores das médias, mínima e máxima. Os valores 

obtidos foram plotados em gráficos no formato de box-plots. Em seguida, foi utilizado o método 

estatístico de kruskal- wallis para verificação de diferenças significativas entre as médias dos 

pontos. 

 

 

4 - RESULTADOS 

 

Os viveiros e tanques de criação de peixes são ecossistemas dinâmicos que apresentam baixa 

profundidade e fluxo contínuo de água, revelando-se suscetíveis a influência de fatores internos 

(autóctone) como taxas biológicas e processos químicos, e fatores externos (alóctone) como 

temperatura, radiação solar, velocidade e fluxo de água. 

Comportam-se como sistemas intermediários entre sistemas lênticos (lentos) e lóticos (de 

correnteza), afetando diretamente as variáveis limnológicas ao longo do dia, resultando em um 

balanço contínuo entre os processos fotossintéticos e respiratórios das comunidades aquáticas 

presentes no meio Sipaúba-Tavares et al. (1994); Sipaúba-Tavares (1994). 

De acordo com as análises realizadas a temperatura apresentou média geral de 27,02 ºC, 

sendo as menores médias registradas à montante do sistema, figura 3, nos pontos P1 (24,4 ºC) e P2 
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(24,4 ºC), provavelmente decorrente do leito coberto por vegetação e da água corrente, colaborando 

para menores temperaturas Toledo et al. (2003), enquanto que as maiores médias registradas 

referem-se aos pontos P3 (viveiro) e P5 (efluente bruto) (28,9 ºC e 29,2 ºC, respectivamente), 

possivelmente associado ao fato dos viveiros serem sistemas artificiais rasos e expostos a fatores 

como os raios solares. 

Denota-se assim que a atividade piscicultora em questão produziu influência na elevação 

desta variável, pois se constatou diferenças estatísticas significativas entre a água de abastecimento 

(P1 e P2) e a água do viveiro P3 e o efluente do P5. Contudo, todos os valores estiveram abaixo de 

40ºC, limite permitido pela Resolução CONAMA 357/2005.  

Foi observado que para os sete pontos amostrais, a média da turbidez foi de 55,59 UNT, 

oscilando entre os valores médios de 12,1 UNT à montante do sistema (P1) e 17 UNT no corpo 

receptor à jusante do lançamento de efluentes (P6) a 122,4 UNT e 172,6 UNT nos efluentes (P5 e 

P7 respectivamente), estando acima do estabelecido pela Resolução, conforme ilustra a figura 4. A 

elevação da variável nos viveiros pode ter sido provocada pela decomposição da ração em excesso e 

adubos orgânicos presentes nos tanques e a partir da aeração por agitadores mecânicos que revolve 

o fundo e não permite a decantação das partículas Silva (2007). 

Vale ressaltar que houve diferenças estatisticamente significativas entre a água de 

abastecimento (P1 e P2) e os efluentes dos pontos (P5 e P7), evidenciando que a atividade 

piscicultora em questão produziu influência na qualidade da água entre os pontos analisados. 

Porém, mesmo a variável sendo significativa em ambos os pontos, não houve evidências de 

impactos na qualidade da água do corpo receptor (P6), estando todos os valores abaixo de 100 

UNT, limite permitido pela Resolução CONAMA 357/2005.  

 

A média geral do nitrogênio amoniacal foi de 0,46 mg/L, sendo os menores valores médios 

observados nos pontos P1 (à montante) e P6 (à jusante) (0,26 mg/L e 0,24 mg/L, respectivamente), 

enquanto que a maior concentração média observada ocorreu no corpo receptor P4 (0,77 mg/L) , 

figura 5. Observa-se assim que houve evidências que a atividade piscicultora em questão produziu 
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influência na elevação do nitrogênio amoniacal, no entanto, o teste não revelou diferenças 

estatísticas entre os pontos. A elevação da concentração da variável pode estar relacionada ao 

aumento do arraçoamento, resultando na maior disponibilização deste nutriente originado das 

excretas e trocas gasosas Paggi (2006). 

A média da DBO foi de 7,42 mg/l, sendo o menor valor médio obtido na represa P3 (5,71 

mg/l), provavelmente em função da baixa densidade de estocagem de peixes e grande volume de 

água, enquanto que a maior média foi verificada no P4 (9,65 mg/L) provavelmente decorrente da 

baixa vazão do corpo hídrico, figura 6. 

Verifica-se que a água de abastecimento colaborou com uma quantidade considerável de 

matéria orgânica para os viveiros, o que pode ter contribuído com o aumento de DBO no corpo 

receptor à jusante do lançamento de efluentes (P6), onde foi observado o valor médio de 8,21 mg/L, 

estando todos os valores acima de 5 mg/L, limite permitido pela Resolução CONAMA 357/2005. 

Além disso, houve evidências que a atividade produziu influência na elevação da variável, no 

entanto, o teste não revelou diferenças significativas entre os pontos. 

 

A média geral do pH foi de 6,3, sendo a menor média constatada à montante do sistema, no 

ponto P1 (6,18), enquanto que o maior valor médio foi obtido no efluente do P7 (6,45). A elevação 

da variável pode ser um indicativo de grande quantidade de fitoplâncton e elevadas temperaturas 

dentro do viveiro, o que resulta em uma intensa atividade fotossintética, figura 7. Estatisticamente 

não houve diferenças significativas entre os pontos à montante (P1 e P2) e à jusante dos viveiros 

(P6). 

A média geral dos coliformes fecais foi de 1531,54/100 mL, sendo os menores valores médios 

foram observados na represa (P3) (503/100mL), que pode ser reflexo da diluição, enquanto que as 

maiores densidades de coliformes fecais obtidas foram no P5 e P7 (efluente) (2.886/100 ml e 

2.095/100 ml, respectivamente), que pode ser associado às excreções intestinais de animais de 

sangue quente existentes na propriedade, como cabras, cães, gansos, garças e outras aves 

encontradas ao redor dos viveiros estudados. 
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Nota-se que a água de abastecimento contribuiu com uma quantidade considerável de 

coliformes fecais para os viveiros, o que pode ter influenciado diretamente na qualidade do corpo 

receptor (P6) onde foi observada média de 1.100/100 ml estando acima do limite recomendado pela 

Resolução 357/05. Além disso, houve evidências que a atividade piscicultora em estudo produziu 

influência na elevação da variável, no entanto, o teste não revelou diferenças estatisticamente 

significativas entre os pontos a montante (P1 e P2) e a jusante dos viveiros (P6), figura 8. 

 

 

Conforme Paggi (2006) o nível de poluição gerado pela piscicultura apresenta-se intimamente 

ligado às situações de manejo dos tanques e alimentação dos peixes, portanto o emprego de práticas 

articuláveis e adequadas do manejo do sistema resulta numa gestão racional da água e melhoria da 

qualidade dos efluentes gerados. 

 

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A água de abastecimento contribuiu com um aporte considerável de matéria orgânica e 

coliformes fecais para os viveiros, o que pode ser atribuído à exploração da microbacia por parte da 

população. Além disso, a atividade piscicultora provocou elevação das variáveis temperatura, 

turbidez, nitrogênio amoniacal, DBO, pH e coliformes fecais, constatando-se as maiores alterações 

nos efluentes dos pontos P5 e P7. Em decorrência disso, a DBO e os coliformes fecais no corpo 

receptor estiveram acima do recomendado pela Resolução CONAMA 357/2005, influenciando 

diretamente na qualidade do corpo receptor. 

Mesmo não ocorrendo diferenças estatisticamente significativas entre os pontos de montante e 

jusante para todas as variáveis, o panorama encontrado aponta que o lançamento dos efluentes dos 

viveiros de peixes diretamente no corpo d’água receptor pode conduzir a alterações na dinâmica do 

ambiente como eutrofização, assoreamento e ameaça aos usos como abastecimento humano. 
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Diante disso, para o presente estudo recomenda-se que haja: o monitoramento contínuo da 

qualidade dos efluentes do sistema; o emprego de boas práticas de manejo como o uso de alimento 

de forma controlada para impedir sobras; evitar a presença de animais próximos aos viveiros, 

devido aos aspectos sanitários não adequados para produção de peixes; a realização de estudos para 

a escolha do melhor método de tratamento de efluentes para o local, a fim de adequar aos padrões 

de lançamento para águas destinadas à piscicultura.  
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