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RESUMO 

 

Segundo a FAO (2014) atividade piscícola vem se expandindo em ritmo acelerado, resultado 
da elevação do poder aquisitivo, aumento do consumo per capta e crescimento da população. 

Rondônia possui a maior produção nacional de peixes com padrões de crescimento superior 
ao restante do país. Em Mirante da Serra-RO esta atividade destaca-se pela importância 
socioeconômica, movimentando em 2014 valores acima de 26 milhões de reais. O presente 

estudo teve como objetivo identificar os principais impactos ambientais relacionados à 
implantação e desenvolvimento das atividades piscícolas na microbacia hidrográfica do Rio 

Preguinho, Mirante da Serra - RO. O estudo foi conduzido entre fevereiro e dezembro de 
2015. Diagnósticos, diálogos e observações subsidiaram informações e características dos 
sistemas de cultivo, dos formatos de desenvolvimento da atividade, das relações com o meio 

físico, com as populações, meio ambiente e qualidade físico-química dos cursos da águas, que 
foram tratados qualitativamente. Os resultados apontam para um declínio da atividade, 

consequência do modelo de implantação e gestão dos empreendimentos, gerando impactos 
que representam uma severa ameaça a biodiversidade e manutenção dos processos 
socioeconômicos e ambientais. Identificar os impactos ambientais da atividade possibilita 

compreender a sua extensão e intensidade, permitindo definir mecanismos que propiciem o 
melhor desempenho e permanência da atividade na região. 

 
 
Palavras-chave: Atividade piscícola, impacto ambiental, cursos d’água. 

 

  



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ABSTRACT 

 

Fish-farming activity has been expanded at a rapid pace, result from raising the purchasing 

power, increased per capita consumption and population growth. Rondônia is the national 

biggest producer of fish with patterns of growth higher than the rest of the country. In Mirante 

da Serra-RO this activity stands out for its socio-economic importance, moving in 2014 

values above 26 million. This study aimed to identify the main environmental impacts related 

to the implementation and development of fish-farming in the Rio Preguinho watershed, 

Mirante da Serra - RO. The study was conducted between February and December 2015. 

Diagnostics, dialogues and observations provided information and characteristics of fish-

farming systems, developing formats of activity, relations with the physical environment, with 

the people, environment and physico-chemical quality of the water courses, which were 

treated qualitatively. The results point to the decline of the activity, result of the deployment 

and management of enterprise model, generating impacts that pose a severe threat to 

biodiversity and maintenance of socioeconomic and environmental processes. Identify the 

environmental impacts of the activity makes it possible to understand its scope and intensity, 

allowing defining mechanisms that provide the best performance and permanence of the 

activity in the region. 

 

 

Key Words: Fish-farming activity, environmental impacts, water courses. 
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INTRODUÇÃO 

 

O mercado de alimentos tem se expandido globalmente favorecendo alterações nos 

modelos alimentares nos últimos tempos. Dentre estas mudanças vê-se como marcante o 

crescimento da produção de peixes advindo de diversos setores como sistema integrado de 

produção e pesca, isto tudo resultado de uma gama de fatores, entre eles, elevação do poder 

aquisitivo, a expansão dos aglomerados urbanos, logística de distribuição cada dia mais eficiente 

e o aumento da população mundial que consequentemente eleva a demanda   por alimentos 

(TIAGO e CIPOLLI, 2010). 

O Brasil possui características indiscutivelmente favoráveis para a promoção do 

desenvolvimento da piscicultura, que somados às condições da conjuntura das atuais políticas 

públicas voltadas ao setor pesqueiro e aquícola, garantiu que o país atingisse em 2010, a 

produção de 1.264.765 t de pescado, sendo que 479 mil toneladas foram provenientes da 

aquicultura e, destas, 394 mil toneladas oriundas somente da aquicultura continental (BRASIL, 

2010). 

Não distante desta realidade, o Estado de Rondônia produziu cerca de 59,7% de todo 

representativo da região Norte com cerca de 63,25 mil toneladas (Tambaqui), sendo o Estado 

com a maior produção em 2014, com total em 72,02 mil toneladas, contribuindo 

significativamente para crescimento da piscicultura, este fato representou cerca de 15,8% da 

produção brasileira e movimentou em torno de 14% da produção nacional em termos 

econômicos, isto corrobora para a importância da atividade no estado e região (IBGE, 2014). 

No município de Mirante da Serra a piscicultura é atividade econômica presente em uma 

gama de propriedades Sua importância é evidente assim como mostra a pesquisa municipal a 

produção da aquicultura para o ano de 2014, a produção (tambaqui) foi da ordem de 7,0% do 

total estadual, gerando um valor de produção superior 26 milhões na piscicultura geral (IBGE, 

2014). 
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Contudo, no Brasil ainda há limitações quanto ao avanço da atividade piscícola sendo as 

principais limitações os custos elevados de produção, ausência de assistência técnica 

especializada, desorganização dos piscicultores (Kubitza et al, 2012).  

Portanto, para se deter de práticas de cultivo que forneça garantias ambientais, que sejam 

socioeconômicas benéficas e para a sua eficiente fiscalização, é necessário uma solida política 

que estruture os arranjos produtivos locais e globais, e principalmente a presença de instituições 

que corrobore com a gestão responsável dos recursos envolvidos na atividade (TIAGO e 

GIANESELLA, 2003).  

Diante de tudo isso, para Sampaio et al (2013), um dos grandes questionamentos sobre a 

sustentabilidade da aquicultura é a falta de métodos para compreender seus possíveis impactos 

ambientais. 

O presente estudo teve como primícia identificar os principais impactos ambientais 

relacionados à implantação e desenvolvimento das atividades da piscicultura na microbacia 

hidrográfica do Rio Preguinho, Mirante da Serra – RO, sob hipótese que a inserção das 

pisciculturas acarretam alteração do meio físico e biótico, culminando à diversos problemas 

socioambientais identificados no estudo. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1 CENÁRIO DA PISCICULTURA 

 

A aquicultura é vista como uma peça fundamental na melhoria de qualidade de vida, na 

promoção de saúde, na erradicação da fome e combate à pobreza, pois seu resultado é alimentos 

ricos em proteínas e nutrientes, amparo a subsistência de milhões de pessoas, geração de 

riquezas e empregos que neste setor cresceu à taxa mais elevada que a população mundial de 

3,2% e 1,6% respectivamente (FAO, 2014). Esta realidade torna-se um indicativo de que 

certamente a produção de peixes será uma atividade que continuará a crescer nos próximos anos.  

Visto que a população deverá atingir 9,6 bilhões de pessoas até 2050, a demanda por 

alimentos crescerá substancialmente; em 2012 o setor forneceu quase metade dos pescados 

consumidos no mundo e estima-se que ultrapasse 60% até 2030, e acima disso o desafio de 

fornecer alimentos saudáveis e salvaguardar os recursos naturais promoverá o crescimento do 

setor (FAO, 2014). Ainda segundo este mesmo órgão, em 2012 o consumo médio per capta de 

peixe chegou a 19,2 kg e a produção piscícola mundial tornou a bater recorde com produção da 

ordem de 66,6 milhões de toneladas com estimativa de 70,5 milhões de toneladas para 2013.  

Com a demanda crescente de pescados tem-se um mercado promissor a ser atendido, 

contudo, a pesca extrativista não poderá abastecer a crescente demanda e com isso a aquicultura 

será responsável por fornecer pescados para complementar a demanda (BRASIL, 2015). 

A atividade piscícola assim como de uma forma globalmente empregada a aquicultura, 

vem ao longo dos últimos anos se tornando uma das principais recorrências à fontes de proteína, 

no Brasil apesar de ser uma atividade recentemente praticada que data seu primeiro cultivo de 

1968, vem crescendo e se tornando uma atividade promissora com expressiva expansão (IZEL et 

al, 2014). 

A produção nacional na aquicultura para o ano de 2011 alcançou 628.704 toneladas, 

destas aproximadamente 86,6 % foram resultados da piscicultura continental, ou seja, a 

piscicultura contribui no referido período com 544.457,9 toneladas (Brasil, 2013). 

Rondônia apresentou crescimento acima da média nacional com aproximadamente 16% 

(2011), tornando-se uma região com expressiva contribuição para a expansão e consolidação 

desta atividade na Amazônia Ocidental Brasileira (BRASIL, 2013). 

Na Amazônia, a piscicultura tem se destacado por ser encarada como uma atividade 

lucrativa, de agregação de grande número de produtores e baixo impacto ambiental. Esta 

característica permite que a atividade possa ser desenvolvida em diferentes tipos de propriedades 
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com diferenciadas formas de cultivo e produtos, proporcionando diversas formas de 

comercialização e até mesmo agregar valor ao produto processado (MPA, 2015). 

O cultivo de peixes na Região Norte do Brasil indubitavelmente é representado pelo 

Tambaqui (Colossoma macropomum), peixe originário da Bacia Amazônica preferido devido a 

sua rusticidade, fácil manejo e principalmente pelo rápido crescimento, sendo o peixe mais 

cultivado na região Norte do país e o segundo a nível nacional (EMBRAPA, 2014). Além disso, 

o tambaqui é a espécie de peixe nativa mais cultivada no território nacional, fato este devido a 

características zootécnicas que favorecem o cultivo e ao mesmo tempo corrobora para a 

importância econômica da piscicultura nacional (RODRIGUES, 2014). 

A produção registrada para o ano de 2014 da referida espécie para a região supracitada, 

fora da ordem de 105.910,9 toneladas que representa cerca de 76,1% da produção nacional de 

tambaqui, responsável por 29,3% da produção de pescado nacional. Em termos gerais a 

aquicultura movimentou no ano de 2014 aproximadamente 3,87 bilhões de reais, dos quais a 

piscicultura foi responsável por mais de 70% chegando a movimentar mais de 2,78 bilhões reais 

(IBGE, 2014). 

Em função dos resultados alcançados pela aquicultura nos últimos anos, esta se tornou o 

setor da agropecuária com maior expansão, sendo vislumbrada com aspectos mercadológicos 

para a produção de alimentos e desenvolvimento sustentável (IZEL et al, 2014). 

 No Estado de Rondônia a produção alcançou 63.256,29 toneladas representando cerca 

59,7% da produção da espécie na região Norte, ademais o estado impulsionou o crescimento da 

piscicultura na região, passando a ocupar a primeira posição entre as unidades da federação com 

despesca realizada com cerca de 72,02 mil toneladas (2014), ou seja, o estado produziu cerca de 

15,8% da produção brasileira de pescado (piscicultura) e movimentou em torno de 14% em 

termos econômicos a nível nacional, demonstrando a importância da piscicultura para o estado e 

região (IBGE, 2014). 

Esta importância também é sentida no município de Mirante da Serra, onde a atividade 

piscícola está presente em uma gama de propriedades. De acordo com a pesquisa pecuária 

municipal a produção da aquicultura para o ano de 2014 fora da ordem de 4.434,65 toneladas, 

isto é, cerca de 7,0% da produção estadual de tambaqui totalizando um valor de produção 

superior a 18 milhões de reais para a espécie e acima de 26 milhões na piscicultura geral (IBGE, 

2014), comprovando que a piscicultura é uma atividade econômica consolidada no município. 

Embora com grande representatividade produtiva e econômica a piscicultura ainda 

necessita de muito incremento para alcançar a eficiência desejada. A pouca profissionalização 

por parte dos piscicultores, a falta de controle da produção e a utilização da piscicultura como 
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atividade secundária ocasionam alguns dos entraves que resultam na redução da margem de 

lucratividade inviabilizando a produção e contribuindo para que muitos produtores acabem por 

desistir.  

Não somete os piscicultores precisam qualificar-se, mas os recursos humanos de forma 

geral ainda não estão preparados para as exigências do mercado. A falta de conhecimento nos 

segmentos de produção, industrialização, comercio, entre outras ainda são evidentes dentro do 

segmento. Se este quadro fosse revertido se conseguiria alavancar a produtividade média e um 

aumento expressivo da produção de pescado nacional (CAMPOS, 2011). 

 

1.2 PISCICULTURA E MEIO AMBIENTE 

 

1.2.1 Sistema Produtivo 

Para Rondônia (2014) a piscicultura é atividade de cultivo de alevinos ou peixes em 

ambientes naturais e/ou artificiais com as finalidades econômica, social ou científica. O 

desenvolvimento da atividade pode-se dar sob a forma de diversos sistemas, e estes podem ser 

definidos segundo as tecnologias empregadas e pela produtividade. São descritos como: 

 *Sistema Extensivo - desenvolvido em açudes, represas e lagos, não tendo controle sob a 

água, ausência de alimentos exógenos, e caracterizado por baixa produtividade (NASCIMENTO 

E OLIVEIRA, 2010; RONDÔNIA, 2014).  

*O Sistema semi–intensivo é realizado em ambientes de viveiros de barragem com 

controle da variação das vazões e relativamente ao nível da coluna d’água, contudo, não se tem 

renovação, a produtividade esperada para este sistema varia de 3 a 8 toneladas por hectare de 

lâmina d’água (RONDÔNIA, 2014). 

O sistema intensivo é caracterizado por ser desenvolvido em ambientes planejados, sendo 

no geral viveiros escavados, com densidade de estocagem elevada e significativa produtividade, 

geralmente se pratica o monocultivo e usa-se rações balanceadas (NASCIMENTO E 

OLIVEIRA, 2010). 

Para o sistema super-intensivo a produtividade é fundamentada no volume e não por área, 

sendo predominante a utilização de tanques revestidos e tanques rede, onde se tem altos e 

contínuos fluxos de água (RONDÔNIA, 2014). Neste sistema os custos são elevados, fato pelo 

qual se prioriza o cultivo de espécies mais valorizadas (NASCIMENTO e OLIVEIRA, 2010). 

1.2.2 Uso da Água 

Com a expansão da sociedade moderna, a cada dia fica mais factível a dependência das 

atividades humanas por água. Seja para consumo humano, agricultura, pecuária ou setores 
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industriais o consumo per capta e a demanda é continuamente crescente, sem dúvida a qualidade 

de vida das populações está intrinsecamente interligadas à disponibilidade de água de qualidade 

e quantidades suficientes (ESTEVES, 2011). 

Sobretudo, a água é responsável pelo equilíbrio dos biomas e ecossistemas que por sua 

vez interagem com meio físico e biótico e condicionam o comportamentos dos elementos 

componentes dos mesmos, isto é, não se poderia visualizar as formas de vida e o equilíbrio do 

planeta sem visualizar este recurso nas formas em que ele se apresenta na natureza. 

Diante da necessidade deste recurso tão precioso e indispensável é preciso que se tenha 

cuidado e planejamento ao utilizá-lo, visto a ameaça de escassez, de contaminação e poluição, 

conflitos pelo uso e principalmente por se saber que é um recurso de qualidade finita e que as 

ações humanas podem e estão influenciando seu ciclo que por sua vez compromete a 

disponibilidade deste recurso (ESTEVES, 2011). 

Na piscicultura bem como em demais atividades produtivas os impactos são passíveis de 

acontecer e consequentemente resultar em processos negativos ao meio e a sociedade 

(CASTILHO, 2008). 

 

1.2.3 Limnologia e Aquicultura 

A limnologia tem adquirida significativa importância junto com o crescimento da 

piscicultura ao que tange o ciclo de conservação dos mananciais e seu fluxo sistêmico e a 

qualidade da água para o desenvolvimento racional da aquicultura (SIPAÚBA-TAVARES, 

1994). 

Para Esteves (2011) a limnologia pode ser definida como estudo ecológico de todas 

massas d’água continentais, independentemente de suas origens, dimensões e concentrações 

salinas. 

Os viveiros de piscicultura podem ser encarados como compartimentos artificiais nos 

quais se deseja controlar os aspectos bióticos e abióticos na tentativa de otimizar o sistema de 

produção, isso é possível através de manejo e da inserção de insumos como fertilizantes e 

alimentos. A inserção de qualquer elemento/substância acarreta a alteração da qualidade da água 

que em sua maioria são desfavoráveis ao sistema e aos organismos. Consequência disso, as 

sobras de alimentos do processo produtivo piscícola proporcionam o crescimento de outros 

organismos do sistema além dos peixes, e taxa de estocagem pode reverter em processo de 

disponibilização em gás carbônico que por sua vez interfere na produtividade primária podendo 

reduzir o oxigênio dissolvido necessário a respiração dos organismos e a decomposição de 

matéria (SIPAÚBA-TAVARES, 1994). 
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No Brasil grande parte dos ambientes aquáticos está comprometido, isto é, há processos 

em curso que danificam a integridade do meio e em especial a ictiofauna, devido a fatores como: 

a degradação da qualidade d’água consequente do mau uso e do lançamento de efluentes; 

introdução de espécies exóticas advindas da aquicultura que ameaçam a diversidade da 

ictiofauna local, e o represamento de rios para quais sejam os fins alteram a distribuição 

longitudinal das espécies (PETRY et al, 2011). 

Ao se falar de comprometimento do meio aquático, não se pode passar despercebido 

quanto ao processo de eutrofização artificial, pois acomete o rompimento de equilíbrio do 

ecossistema, visto que se trata de um processo onde se produz mais matéria no ambiente do que 

se consegue consumir e decompor. Há um aumento dos nutrientes essenciais à produtividade 

primária em especial o fósforo, trazendo resultados negativos aos organismos fitoplanctônicos, 

zooplanctônicos, bentos e peixes (ESTEVES e MEIRELLES-PEREIRA, 2011). 

Para que a expansão da aquicultura se dê em bases ambientalmente sustentáveis, o 

desenvolvimento de sistemas mais eficientes do ponto de vista de uso da água e menores 

impactos ambientais, deve ser alvo de pesquisas (SILVA, 2013). 

 

1.2.4 Impactos da Piscicultura 

 De acordo com Brasil (1981) a degradação ambiental pode ser compreendida como 

alteração adversa das características do meio ambiente. 

Impacto ambiental pode ser definido como consequência das atividades, produtos e 

serviços, são causas de qualquer modificação ambiental (SÁNCHEZ, 2013). Já para Brasil 

(1986), considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do meio ambiente ...].  

A preocupação ambiental em torno da piscicultura é grande por parte de alguns 

especialistas que acreditam que o desenvolvimento da aquicultura, de forma geral, pode estar 

comprometida caso não haja a aplicação e o uso de boas práticas de manejo (BPM’s) que vise a 

integridade de diversos fatores; tais como ambiental, ecológico e socioeconômico que culminem 

com a sustentabilidade do setor. Entre as preocupações pode-se citar a conversão de terras 

agrícolas para viveiros e áreas aquícolas, a poluição e alteração de corpos hídricos resultante do 

lançamento de efluentes de viveiros, geração de sedimentos, transmissão de patologias à animais 

de populações nativas, alteração da biodiversidade, aumento do uso de produtos químicos, além 

da ameaça de escassez d’água pela excessiva utilização das reservas subterrâneas e outras fontes 

hídricas (ROTTA e QUEIROZ, 2003; BOYD et al, 2008). 
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A implantação de sistemas piscícolas como as demais atividades econômicas antrópicas, 

geram alterações na dinâmica dos ambientes ocasionando impactos negativos. Segundo Silva et 

al (2013) destaca-se entre os principais impactos a significativa quantidade de matéria orgânica e 

nutriente principalmente o nitrogênio e fósforo nos efluentes que comprometem a qualidade da 

água nos corpos hídricos. 

Na atividade piscícola desenvolvida em viveiros escavados é comum o uso de 

fertilizantes e corretivos, o que pode comprometer o ambiente devido ao impacto causado pelos 

efluentes principalmente no momento de despesca no qual grande volume de água concentrada 

em carga orgânica é despejado em única vez (TEIXEIRA et al, 2006). 

Um fator que impacta sob a qualidade da água concerne à alimentação demasiada e mal 

balanceada, que resulta em excesso de matéria orgânica no meio e consequentemente em locais 

com características tropicais são prontamente disponíveis para o crescimento fitoplanctônico, 

isto altera a qualidade da água acarreta o estresse respiratório e bioquímico aos organismos 

presentes no ambiente (CYRINO et al, 2010). 

Os impactos acometidos decorrentes da piscicultura podem ser desenvolvidos nas etapas 

de implantação e operação dos sistemas.  Os principais agravantes relacionados à etapa de 

implantação são ocasionados pela retirada da flora local para construir viveiros; supressão da 

mata ciliar para captação de água; erosão e o carregamento de sedimento para os corpos hídricos 

(VALENTI, 2002; CASTILHO, 2008). 

Quanto aos aspectos relacionados ao desenvolvimento operacional da piscicultura pode-

se destacar os danos ocasionados pela introdução de espécies exóticas e patologias ao ambiente, 

inserção de substâncias tóxicas e bioacumulativas, aumento da turbidez da água, além da 

eutrofização dos corpos hídricos em decorrência lançamento de efluentes ricos em nutrientes 

(VALENTI, 2002). 

Conforme Prado et al (2011), a presença de híbridos na natureza apresenta-se como um 

problema adicional e de grande impacto. De acordo com Alves et al (2014), a mistura de animais 

híbridos sobre as linhagens puras e o seu escape inadvertido para os ambientes naturais 

certamente expõe a sustentabilidade da aquicultura. 

Os danos causados podem ser oriundos de três conjuntos, sendo: exógenos à atividade, 

advindos do meio ambiente; endógenos à atividade, resultantes da própria implantação e 

operação; e os acometidos pelo desenvolvimento da atividade sobre o meio ambiente 

(CASTILHO, 2008). 
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1.3 REQUISITOS LEGAIS NA PISCICULTURA 

 

A Constituição Federal em seu artigo 225, garante direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, e 

ao mesmo tempo impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras gerações. 

Diante do direito adquirido e do dever imposto pela constituição e sabendo que a 

atividade de piscicultura envolve em seus processos diversos aspectos dos recursos naturais, é 

necessário seguir regulamentações e orientações que evitem e/ou minimizem os impactos 

negativos da mesma. 

Para a implementação e desenvolvimento a piscicultura necessita de recursos hídricos que 

segundo a Resolução Conama 357 de 17 de março de 2005, sejam enquadrados dentro dos 

corpos de água de classe 2. Dentre os parâmetros exigidos pode-se destacar os principais de 

representatividade para o estudo: 

Tabela 1: Parâmetros de qualidade de águas (Res. CONAMA 357). 

Parâmetros Valor Máximo 

Oxigênio dissolvido > 5,0 mg/L 

pH 6,0 a 9,0 

Temperatura * 

Nitrogênio amoniacal 3,7 mg/L (pH-≤ 7,5) 

Turbidez Até 100 NTU 

Fosforo total 0,1 mg/L 

Alcalinidade * 

Nitrito 1,0 mg/L 

* Não estabelecido pela resolução. 

Embora necessite de qualidade para a sua operação, a atividade piscícola também 

representa potencial poluidor para os corpos hídricos e para os sistemas de entorno conforme 

anexo da Resolução Conama 237 de 19 de dezembro de 1997, devido a isto, e por lidar 

diretamente com águas residuárias na finalização de seu processo produtivo, a atividade deve 

obedecer aos padrões de lançamento estipulados pela Resolução Conama 430 de 13 de maio de 

2011. 

A Resolução Conama 413 de 26 de julho de 2009, dispõe sobre o licenciamento da 

aquicultura, define portes, classifica sistemas e atribui ao estado competência para o 

licenciamento ambiental. 

Outro fato importante para a piscicultura é a necessidade de outorga de uso de recurso 

hídrico estipulado pela Lei 9.433 de 08 de janeiro de 1997, atribuído pelo artigo 12. No Estado 

de Rondônia a lei complementar 255 de 25 de janeiro de 2002 instituiu a política de recursos 

hídricos, criou o sistema de gerenciamento e o fundo de recursos hídricos do Estado, e define 

critérios para a outorga em seu artigo 24. Esta lei é regulamentada pelo decreto 10.114 de 20 de 
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setembro de 2002, que atribui em seu artigo 34 a necessidade de outorga dos empreendimentos 

que alterem o curso d’água ou as condições qualitativas e/ou quantitativas definidas neste. 

Em Rondônia a piscicultura é regulamentada pela Lei 3437 de 9 de setembro de 2014, 

que dispõe sobre a aquicultura no Estado e dá outras providências. Em seu capitulo IV das 

relações com meio ambiente, visa resguardar a conservação dos recursos naturais e a 

minimização dos impactos. Em seu capitulo VII estabelece quais são os impactos oriundos da 

atividade e condiciona penalidades. 

 

1.4 QUALIDADE DA ÁGUA 

 

A água pode ter sua qualidade definida ou representada por inúmeras variáveis, podendo 

ser de ordem física, química e biológica. Essas características podem ser conferidas à águas de 

diversas aplicações, origens e destinos, ou seja, podem ser utilizadas para caracterizar águas 

naturais, abastecimento, residuárias entre outras (VON SPERLING, 2011). Entre os diversos 

parâmetros segue abaixo os principais: 

 

1.4.1 Parâmetros físicos 

Turbidez 

Esta pode ser representada como relação entre a passagem da luz e a aparência turva 

(VON SPERLING, 2011), em função da presença de materiais sólidos em suspensão, de algas, 

plâncton, matéria orgânica e outras substâncias resultantes de processo natural e antrópicos 

(FUNASA, 2009). 

Nos ambientes aquáticos quando elevada, a turbidez pode ocasionar interferência sob o 

processo de fotossíntese podendo prejudicar a produção primária e a disponibilidade de oxigênio 

dissolvida. Quando se tratar de águas residuárias a turbidez pode representar problemas quanto a 

características biológicas visto que patógenos e outros podem manter-se aderidos às sólidos em 

suspensão (VON SPERLING, 2011). 

Temperatura 

De forma simples, a temperatura é a medida de intensidade de calor no meio aquático, 

sendo esta advinda da transferência de calor pela radiação solar (VON SPERLING, 2011). Ao 

encontrar a coluna d’água a radiação é convertida em energia térmica (calor) e o transporte desse 

calor é função das massas d’água no processo chamado condução (ESTEVES e BARBIERI, 

2011). 
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A principal importância da temperatura sob o ambiente é pelo fato desta regular a 

velocidade das reações de ordem físicas, químicas e biológicas (VON SPERLING, 2011). 

 

1.4.2 Parâmetros Químicos 

PH 

Indica o estado de acidez, alcalinidade e/ou neutralidade da água, também chamado de 

potencial hidrogeniônico. Representa a concentração de íons de hidrogênio (H+). Valores 

relativamente afastados da zona de neutralidade pode afetar a vida aquática (VON SPERLING, 

2011). 

Alcalinidade  

Pode ser entendida como a soma das concentrações de hidróxidos, carbonatos e 

bicarbonatos, sendo esta expressa em razão de carbonato de cálcio (CaCO3). De forma geral a 

alcalinidade é o potencial de neutralização dos ácidos (FUNASA, 2009). Von Sperling (2011) 

ainda acrescenta que é capacidade tampão, isto é, a capacidade de resistir às mudanças de pH, 

quantidade de íons (HCO3; CO3
2-; OH-) que reagirão com os íons de hidrogênio (H+). 

Nitrogênio 

O nitrogênio em função de seu ciclo biogeoquímico, alterna em variados compostos e 

estados de oxidação, contudo, nos ambientes aquáticos as formas mais interessantes para os 

estudos podem ser compreendidas como nitrogênio amoniacal, sendo a amônia (NH3) a forma 

livre e o amônio (NH4
+) a forma ionizada; nitrito (NO2

-) e nitrato (NO3
-). É elemento 

indispensável à produção primária e suas origens podem ser múltiplas advindo de fontes 

antropogênicas como despejos industriais, atividades agropecuárias e também naturais oriundas 

de proteínas e composição celular de organismos (VON SPERLING, 2011). 

O nitrogênio também representa grande importância para os organismos tanto em sua 

constituição quanto ao metabolismo. Sua importância chega a ser limítrofe ao desenvolvimento 

da produção primária. Sua origem principal é resultante da fixação biológica além de inserção 

deste através de efluentes (ESTEVES e AMADO, 2011). 

Em sua forma amônio (NH4
+) e em elevadas concentrações o nitrogênio pode representar 

sérias implicações ao meio ambiente (aquático), pois influencia diretamente a dinâmica do 

oxigênio presente no meio, isto é, quando em elevadas concentrações de amônio grande 

quantidade de oxigênio é requisitada para o processo de nitrificação para a conversão à nitrato 

(NO3
-), o problema ainda se agrava quando elevada disponibilidade de amônio está presente em 

meio básico, pois neste ambiente o NH4 é rapidamente convertido em amônia (NH3), esta por sua 
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vez é tóxica aos organismos podendo gerar a mortandade dos mesmos (ESTEVES e AMADO, 

2011). 

Fósforo 

Na água este elemento pode se apresentar sob forma de diversos compostos, sendo as 

principais; ortofosfato, polifosfato e fósforo orgânico. Sua origem está ligada a diversas fontes 

sendo de origem natural e decorrentes das atividades antrópicas. É de suma importância para o 

desenvolvimento primário em ambientes aquáticos (VON SPERLING, 2011). 

O fósforo desempenha papel fundamental como constituinte da parede celular de seres 

vivos, da molécula de ATP (adenosina trifosfato), dos ácidos nucleicos componentes do DNA e 

RNA, e também está presente no metabolismo celular, fatores que demostram sua elevada 

importância no ambiente aquático.  

Além de seu papel benéfico, este elemento está ligado a eutrofização artificial a qual tem 

papel negativo nos recursos hídricos. Grande parte da parcela de fósforo tanto orgânica quanto 

dissolvida podem ser adsorvidas à partículas coloidais, o que promove a sedimentação deste, 

com possibilidade de retorno a coluna d’água. A volatilização em forma de fosfina dependerá de 

outros fatores. 

Fósforo total pode ser utilizado como forma de mensurar o grau de trofia (fertilização) do 

meio aquático, contudo, o Ortofosfato representa a parcela assimilável de fósforo pelos 

produtores primários. Em ambientes com condições tropicais e principalmente sob influência da 

temperatura, há aceleração do metabolismo estimulando assimilação do Ortofosfato o que pode 

reduzir a concentração a níveis baixos quando ambientes não eutrofizados (ESTEVES e 

PANOSSO, 2011). 

Oxigênio dissolvido 

Este é essencial a vida dos organismos para os processos respiratórios e também atua na 

decomposição da matéria e na oxidação de compostos auxiliando no ciclo de outros elementos. 

Sua origem pode ser derivada de dois processos, pela difusão do O2 na água e pela atividade da 

fotossíntese. Sua concentração e/ou solubilidade em água depende basicamente de dois fatores, a 

temperatura e a pressão (VON SPERLING, 2011; ESTEVES e FURTADO 2011). 

 

1.4.3 Qualidade na piscicultura 

Uma água de boa qualidade auxilia no desenvolvimento dos peixes e possibilita redução 

acerca do custo de produção, evita-se a inserção de insumos constantemente necessários a 

regulação da qualidade que por sua vez eleva a relação custo e receita. Por isso, o piscicultor tem 

um motivo a mais para prezar pela qualidade da água de seu sistema de cultivo, 
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consequentemente as águas residuárias terão melhor qualidade menos impacto e/ou alteração 

ocorrerá no meio, deste modo, constantemente deve-se monitorar os parâmetros de qualidade da 

água (EMBRAPA, 2014).  
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo compreende os limites da microbacia hidrográfica do Rio Preguinho, 

localizado na porção central do município de Mirante da Serra, afluente da margem direita do 

Rio Pregão, este último é de grande importância ao município e a região pois além fornecer a 

água para o abastecimento público de Mirante da Serra também é um dos afluentes do Rio 

Urupá. Portanto, sendo de interesse não apenas ao município mas também ao território central, 

visto ser um dos afluentes principais da alto cabeceira do Rio Urupá que por sua vez fornece 

água as populações e atividades de três municípios entre eles Ji-Paraná a maior população de 

Rondônia após Porto Velho.  

O município está localizado na região centro-leste do Estado de Rondônia situa-se entre 

latitude 63º 20’ e 62º 30’ e longitude 10º 50’ e 11º 20’ ocupa uma área territorial de 1.191 km², 

limitado por Alvorada do Oeste, Jaru, Governador Jorge Teixeira, Urupá e Nova União, com 

população de 11.878 habitantes dos quais aproximadamente 45,75% estão inseridos na zona 

rural e 54,25% na zona urbana (IBGE, 2010).  

O clima predominante da região é segundo a classificação de Köppen tropical chuvoso 

(Aw), com períodos de seca e chuvas bem definidos e média de precipitação entre 1400 e 2600 

mm/ano. Ainda para este a média de temperatura anual varia entre 24 a 26 Cº (SEDAM, 2012). 

O relevo e os solos apresentados podem ser dispostos como solos: argissolo vermelho 

amarelo distrófico típico e léptico, argissolo vermelho-amarelo eutrófico típico, do ponto de vista 

textural classifica-se como sendo argila de média para a fase pedregosa, o relevo é suave 

ondulado com pouca movimentação (IBGE, 2006). A área da microbacia de aproximadamente 

43,83 km² (Figura 1). 
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Figura 

1: Localização da área de estudo. 
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2.2 AMOSTRAGEM E AQUISIÇÃO DE DADOS 

No desenvolvimento das etapas para o presente estudo a abordagem metodológica valeu-

se de pesquisa exploratória e descritiva, no intuito de adquirir dados dos sistemas de cultivos, das 

formas de desenvolvimento da atividade piscícola, das relações com o meio físico e a atividade, 

das relações com as populações e meio ambiente e através destes tratá-los qualitativamente. Para 

fins de definições e contextualizações sobre a piscicultura tomou-se como base a legislação 

estadual (Lei 3437 de 9 de setembro de 2014). 

Além disso, as informações e diagnósticos das interferências da piscicultura sobre o meio 

e suas consequências se deram através de observações durante as visitas e diálogos com os 

piscicultores e pessoas residentes na área de estudo. Para conhecer o sistema de cultivo e suas 

influências se percorreu o trecho dos cursos d’água dos principais formadores da microbacia, 

avaliando todas as propriedades observadas. Durante as observações de campo, diagnóstico e 

coletas de amostras foram mantidos os registros (escrito e fotográfico) dos eventos identificados. 

Como proposto no projeto, o estudo buscou evidenciar as consequências da atividade 

piscícola nos recursos hídricos sob a hipótese de alteração das características físico-químicas da 

água. A coleta de dados partiu de pontos previamente conhecidos e definidos através de visitas in 

loco que antecederam as coletas. 

Para aquisição de dados quanto às características da qualidade da água foram escolhidas 

duas cabeceiras principais da microbacia como pontos iniciais da coleta, posteriormente no final 

dos cursos d’água formados pelas cabeceiras, e logo após as águas oriundas das mesmas se 

unirem no objetivo de averiguar possíveis alterações ao longo do caminho percorrido sob 

influência da atividade. 

As coletas ocorreram de fevereiro a dezembro de 2015 considerando as características as 

diferenças entre os períodos chuvoso e de seca. 

Os pontos definidos para as coletas de água são apontados na Figura 2: 
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Figura 2: Área de estudo com os referidos pontos de coletas . 

 

2.3 DADOS ANALÍTICOS 

As coletas das amostras de água nos pontos supracitados teve como foco a análise de 

parâmetros físico-químicos, conforme a tabela. 

Tabela 2: Resumo dos parâmetros analisados e respectivas metodologias . 

Parâmetros Método 

Oxigênio dissolvido Oxímetro 

PH PHmetro 

Temperatura Oxímetro 

Nitrogênio amoniacal Reagente de Nessler 

Turbidez Turbidímetro 

Fosforo total Metavanadato-Molibidato 

Alcalinidade Titulometria 

Nitrito Bicloridrato de n-(1-naftil) 
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As análises realizadas podem ser divididas em: 

Físicas 

Realizou-se as análises de turbidez logo a após a chegada das amostras em laboratório 

com o auxílio de turbidímetro (HACH-2010P). A temperatura fora determinada no local através 

de oxímetro (YSI-5512).  

Químicas 

As medições de pH e condutividade elétrica se deram in loco realizada através de 

pHmetro (Orion, modelo 250A) e condutivímetro (ver modelo), respectivamente. 

Nitrito, a determinação deste foi através da utilização espectrofotometria com reagentes 

de sulfanilamida e bicloridrato de n-(1-naftil)-etilenodiamina com onda na faixa de 543nm (λ).  

Fósforo total, foi determinado através de método espectrofotométrico utilizando solução 

de vanadato-molibdato e onda a 420nm (λ). 

Nitrogênio amoniacal, na determinação deste parâmetro empregou-se o método 

espectrofotometria com reagente de Nessler e comprimento de onda de 425nm (λ). 

Alcalinidade, foi realizada através do método de titulação com ácido sulfúrico. 

Oxigênio dissolvido, foi desenvolvido in loco com oxímetro portátil (YSI-5512). 

 

 

 

  



31 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 DIMENSÃO FÍSICA E TECNOLÓGICA DA PISCICULTURA 

 

3.1.1 Sistema de cultivo 

De acordo com estudo o modelo de atividade desenvolvido na área selecionada, bem 

como na maior parte do município, apresenta características rústicas, sem a presença de mão de 

obra qualificada e assistência técnica especializada, ausência ou baixo nível do uso de 

tecnologias no cultivo e ineficiência de atuação do poder público. 

Quanto ao sistema de cultivo foram diagnosticados dois, o sistema extensivo e semi-

intensivo, entendidos de acordo com Rondônia (2014), sendo o primeiro o  modelo praticado em 

represas, lagos e açudes nos quais não se controla a vazão, com produtividade de até 3,0 t/ha, e o 

segundo refere-se a viveiros de barragens  (Figura 4) onde se tem o controle da vazão e nível 

d’água, podendo alcançar produtividade de 3,0 a 8,0 t/ha, sem renovação de água, fato 

vivenciado na maioria das propriedades as quais não tem capacidade de renovação no período de 

estiagem. 

  
Figura 3: Viveiros escavados (a), viveiros de represa (b). 

Fonte: da pesquisa. 

 

Durante o estudo pode-se identificar um terceiro sistema no qual a piscicultura é 

desenvolvida em viveiro escavado ou viveiro de barragem, contudo, o fator comercial fora 

abandonado e o cultivo é realizado apenas para subsistência. Este modelo é consequência da falta 

de conhecimento do piscicultor, ou seja, da ausência mão de obra qualificada e da assistência 

técnica que culminam na inviabilidade econômica da atividade e/ou da insatisfação do 

piscicultor com os resultados obtidos. 

Tal fato é relatado por Kubitza et al (2012), entre muitos fatores que restringem o 

desenvolvimento da piscicultura pode-se mencionar a ausência de assistência técnica 

especializada, a baixa qualidade da mão de obra e também a ineficiência organizacional dos 

a b 
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piscicultores. Campos (2011), ainda acrescenta que a falta de profissionalismo por parte dos 

piscicultores resulta em baixa produtividade e inviabilização da produção. 

Em ambos os sistemas identificados o cultivo prioritário é da espécie tambaqui 

(Colossoma macropomum), por não ser tão susceptível as variações ambientais e apresentar 

grande aceitação no mercado local e regional, segundo Embrapa (2014). O tambaqui originário 

da bacia Amazônica é um peixe de elevada rusticidade e crescimento, fácil manejo, 

características que o colocam em vantagem. Na região Norte é o peixe mais produzido e o 

segundo a nível nacional. 

 

3.1.2 Infraestrutura do Cultivo 

Na microbacia do Rio Preguinho o modelo de piscicultura até então estabelecido, consiste 

em viveiros escavados ao longo do leito dos córregos e cursos d’água ou barramento do fluxo de 

água (represamento) com limpeza do leito do córrego ou nascentes, sendo estes últimos os mais 

frequentes e que encontram-se em desconformidade com a legislação ambiental estadual, pois 

segundo a lei estadual 3.437 de 9 de setembro de 2014 deixa clara no § 3º do artigo 5º: não será 

autorizada a implantação da atividade de aquicultura num raio inferior a 50 metros das nascentes 

ou olhos d’água permanentes. 

Contudo, a utilização de áreas de preservação permanente ao longo dos cursos d’agua é 

permitido legalmente desde que as áreas já tenham passado por processo de supressão da 

vegetação nativa. 

O sistema conta com dois canais principais, um para desviar as águas pluviais ou águas à 

montante oriundas de propriedades vizinhas e outro para o abastecimento dos viveiros/represas. 

Neste modelo o córrego é totalmente desviado e toda a dinâmica natural existente alterada e/ou 

eliminada. O fluxo natural é induzido a escoar através de canais construídos às margens dos 

viveiros/represas (Figuras 5), isto é, os leitos dos rios, córregos e nascentes passam a ser o 

próprio ambiente de cultivo, construídos mediante a eliminação da cobertura vegetal das áreas de 

preservação permanentes que deixam de existir ou de se recompor impedindo que exerçam sua 

principal função, que segundo Brasil (2012), é de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 

estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o 

solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 
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Figura 4: Canal abastecimento (a), canal escoamento (b). 

Fonte: da pesquisa.  

Os abastecimentos e escoamentos se dão através de monges (Figura 7-a) e sistemas cano-

cotovelos (Figura 7-b), através dos canais construídos às margens dos cursos d’água onde 

encontram-se instalados as pisciculturas e do próprio aquífero visto que a maioria dos cultivos 

ocorrem junto ao leito do rio (áreas encharcadas). 

 

     
Figura 5: Estrutura de monge (a), cano-cotovelo (b). 

Fonte: da pesquisa. 

 

Não há nenhum sistema de filtros ou decantação à montante e a jusante dos cultivos e 

também não foi identificado tratamento dos efluentes do sistema, o que pode de modo geral, 

comprometer a qualidade da água que é disponibilizada para a propriedade a jusante, visto que o 

corpo hídrico tornara área de cultivo (Figura 9). 

a b 

a b 
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Figura 6: viveiros de barragem com fluxo de água passando entre propriedades. 

Fonte: da pesquisa. 

 

3.2 ASPECTOS DO MEIO FISICO E SOCIOECONÔMICO 

As características observadas apresentadas pelo modelo atual da piscicultura na área de 

estudo acarreta inúmeras consequências. Pode-se destacar como principal a alteração do fluxo de 

água (Figura 12-b), retirada da vegetação ciliar e/ou ripária (Figuras 10-a e 10-b), interrupção do 

fluxo de água (Figura 12-a) e consequentemente a suspensão dos processos ambientais que 

nestes locais ocorriam. Outra situação é no processo de implantação dos empreendimentos há a 

instabilidade do solo o que favorece a erosão e carreamento das partículas do solo, ainda no 

período chuvoso este fato é mais preocupante visto que a ausência de vegetação que proteja os 

taludes proporciona o assoreamento dos corpos d’água. 

  
Figura 7: Restos de vegetação ao longo de canal (a) Restos de vegetação à borda de talude (b). 

Fonte: da pesquisa. 

 

Sentido do fluxo 
Sentido do fluxo 

a b 
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Figura 8: Interrupção do fluxo d'água (a), Alteração do fluxo d'água (b). 

Fonte: da pesquisa. 

 

De acordo com Vogel et al (2009) há ainda uma certa controvérsia quanto ao uso do termo mata 

ciliar ou floresta ripária, contudo, Attanasio et al (2012) destaca que as zonas ripárias são áreas 

em que de forma permanente ou sazonal ocorre saturação hídrica sendo seu papel a proteção dos 

recursos hídricos. 

Dessa forma pode-se diferenciar a vegetação ripária e ciliar devido a essa característica 

intrínseca de saturação hídrica na zona ripária. 

Tendo em vista que a área de saturação hídrica da microbacia do Rio Preguinho tornou-se 

em grande parte área de cultivo piscícola, os processos ambientais desempenhados pela 

vegetação ripária no que tange a qualidade e produção de água, a preservação e manutenção da 

biodiversidade foram comprometidos. Pois assim como identificado no estudo de Attanasio 

(2012) os papeis desempenhados pela zona ripária supracitados são comprometidos à medida 

que o gestor e/ou usuário não considera a zona ripária no processo de manejo da microbacia. 

Sabe-se que é necessário e imprescindível a permanência da vazão ecológica para o 

equilíbrio dos processos ambientais, portanto, o barramento representa grandes consequências 

para as relações que ocorrem no meio.  De acordo com MMA (2000) a vazão ecológica 

compreende o volume mínimo necessário à garantir a preservação do equilíbrio natural e a 

sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos. Portanto, uma vez que a piscicultura interrompe a 

vazão do curso d’água, por conseguinte a atividade promove o desequilíbrio do meio e intervém 

na sustentabilidade do ecossistema ali predominante. 

Salienta-se ainda que a fase de implantação do sistema escavado seja um momento crítico 

para o equilíbrio do meio ambiente na microbacia, pois há grande impacto físico no espaço 

natural e antrópico, à remoção da vegetação e escavação, revolvimento, transporte do solo e 

barramento do fluxo de água, tais ações resultam na alteração da qualidade da água e também 

ocasionam conflitos para com o uso do recurso hídrico (Figura 14). 

a b 
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Figura 9: Diferença nítida entre características de águas (a) montante e (b) jusante de implantação. 

Fonte: da pesquisa. 

Além destes a fase de implantação e mesmo a manutenção das partes construtivas 

ameaçam o equilíbrio e representam consequências ao meio biótico, desencadeando desestrutura 

de ordem trófica, ocasionando até mortandade de populações (Figura 15) em função do 

barramento do curso d’água impedindo o fluxo normal que consequentemente gerou a 

mortandade da ictiofauna dependente deste recurso para sobreviver. 

 

   
Figura 10: Mortandade de peixes. 

Fonte: da pesquisa. 

 

Outro grave problema identificado é a presença de conflitos pelo uso dos recursos 

hídricos. Como a maioria dos modelos de cultivo estão instalados no próprio curso d’água, uma 

vez que os piscicultores a montante realizam o barramento deste fluxo para garantir o volume 

d’água necessário para o abastecimento de seus tanques e barragens, os piscicultores a jusante 

ficam sem água para desenvolver a atividade ou não conseguem realizar o preenchimento 

simultaneamente. Há também problemas relacionados ao manejo sanitário, pois a água utilizada 

à montante (sistema de cultivo) em sua maioria será a mesma utilizada a jusante, passando de 

a 
b 
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uma piscicultura para outra, o que pode gerar a transmissão de patógenos ou mesmo a alteração 

da água em qualidade e em quantidade, fato que interfere diretamente no sistema de cultivo.  

 

3.3 ASPECTO E IMPACTOS DA ATIVIDADE PISCÍCOLA 

 

Os impactos ambientais podem ser entendidos como toda e qualquer alteração do meio 

ambiente podendo ser benéfica ou adversa, resultante de atividades, produtos e serviços. Já os 

aspectos ambientais podem ser entendido como os elementos das atividades, produtos e para os 

quais é possível a interação com o meio ambiente que podem ocasionar impactos (CARDOSO et 

al, 2004).  

Diante dos diagnósticos e análises realizadas durante a investigação os principais 

aspectos e impactos ambientais inerentes a atividade piscícola observados na área de estudo são 

apresentadas na tabela abaixo (Tabela 3). 

 

3.3.1 Fase de implantação 

A fase de implantação talvez seja a fase mais notável na geração de aspectos e impactos 

ambientais advindos da piscicultura. Estes podem ser melhor relacionados de acordo com a 

tabela 3. 

Tabela 3: impactos acometidos pela fase de implantação. 

Meio físico 

Ambiente Aspecto Impacto 

 

Água  

Aumento de turbidez e material em 

suspensão devido as escavações. 

Alteração na qualidade da água. 

Captação inicial. Diminuição do fluxo de água. 

 Submersão de vegetação. Liberação de gases. 

 

 

 

 

 

Solo 

 

Movimentação de solo 

 

Perdas de solo. 

Alteração no relevo. 

 

Diminuição de áreas agrícolas. 

Instabilidade dos agregados solo. 

Perda na produtividade. 

 

Contato com nível freático. Possível contaminação do nível e 

perdas de água por pressão sob os 

olhos d’água.  

Erosão Escoamento superficial. 

  Assoreamento de rio e viveiros. 

Alteração nas propriedades físicas 

e químicas da água. 

 

Compactação  Alteração das zonas de recarga de 

aquífero neste ponto. 

Aumento no escoamento 

superficial. 

 

 

Ar 

Material particulado, devido às 

escavações. 

Interferência na qualidade do ar. 

Queima de Diesel. Poluição atmosférica. 
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Meio Biótico 

Ambiente Aspecto Impacto 

Solo  Remoção Alteração das comunidades 

presentes neste. 

Água 

 

 

Vegetação  

Aumento de turbidez e material em 

suspensão devido às escavações. 

 

Supressão 

Alteração nos processos bióticos 

aquáticos (ciclagem). 

 

Ameaça a biodiversidade; 

Alteração da paisagem; 

Liberação de CO2  

Meio Socioeconômico 

Área  Aspecto Impacto 

Bens e serviços Contratação temporária Geração de empregos 

 

3.3.2 Fase de Operação 

Nessa fase os aspectos talvez não se apresente de forma tão explícita, contudo o processo 

é contínuo, o que pode ser mais problemático do que a fase de implantação. 

Tabela 4: impactos acometidos pela fase de operação. 

Meio físico 

Ambiente Aspecto Impacto 

 

Água 

Captação. Diminuição da vazão a jusante. 

Interrupção da vazão ecológica. 

Lançamento de água residuárias. Possível alteração na qualidade da 

água. 

Solo Infiltração da água solo. Possível alteração dos 

constituintes do solo. 

Ar Decomposição/ciclagem. Liberação de gases. 

Meio Biótico 

Ambiente Aspecto Impacto 

 

Água  

Monocultivo de peixes . Redução da fauna e pré-disposição 

de espécies carnívoras. 

Cultivo de híbridos. Ameaça a ictiofauna autóctone. 

 Inserção de corretivos Possíveis contaminações do lençol 

Água  Cultivo intensivo Risco de patógenos e patologias a 

ictiofauna local. 

Ar  Decomposição da matéria do 

sedimento. 

Liberação de gases. 

Meio Socioeconômico 

Ambiente Aspecto Impacto 

Bens de consumo. Consumo de insumos. Movimento na economia local. 

 

Serviço 

Mao de obra permanente Geração emprego e renda. 

Ausência de mão de obra 

especializada. 

Perdas econômicas, ineficiência 

produtiva, danos ambientais. 

Produção /Comercialização Consolidação da cadeia Contribuição na economia. 

 

3.4  QUALIDADE DA ÁGUA 

A qualidade da água na piscicultura é essencial ao processo produtivo e também ao 

equilíbrio do meio.  A produção de peixes manejada de forma inadequada pode acarretar em 

elevado impacto ambiental em termos de dejetos e a utilização da água (SILVA et al, 2013). 

Portanto, investigou-se também no estudo variáveis físico químicas da água para 

averiguar se tais características se enquadram de acordo com as legislações em vigor e analisar 
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se há influência da piscicultura, os parâmetros e o resumo de seus resultados estão dispostos na 

tabela 5 e também podem ser melhores visualizados no Apêndice-A. 

Tabela 5: resultados das análises físico-químicas. 

Parâmetros Dados P1 P2 P3 P4 P5 

 

 

OD 

Média 1,5±1,4 3,2±0,9 4,2±0,9 4,6±1,1 4,7±1,3 

Maior 3,8 4,8 5,7 6,1 6,3 

Menor 0,0 2,1 2,4 2,6 2,5 

 

 

Temperatura 

Média 24,2±1,3 25,3±1,5 25,5±1,6 25,4±1,2 25,6±1,5 

Maior 26,3 27,8 28,1 26,8 27,8 

Menor 21,7 22,3 22,8 23,3 23,2 

 

 

Nitrito 

Média 4,1±2,9 2,7±1,5 2,9±1,3 2,7±1,0 3,4±1,5 

Maior 9,0 4,8 5,6 4,2 6,3 

Menor 0,8 0,6 0,9 1,4 1,4 

 

 

PH 

Média 5,9±0,4 6,2±0,4 6,3±0,4 6,5±0,3 6,4±0,5 

Maior 6,5 6,9 7,0 7,1 7,1 

Menor 5,4 5,7 5,6 5,8 5,6 

 

 

Alcalinidade 

Média 38,2±21,9 48,3±28,8 34,1±20,3 41,6±25,9 37,8±23,0 

Maior 61,3 81,4 60,0 78,0 68,0 

Menor 7,0 9,3 6,8 6,3 6,5 

 

 

Turbidez 

Média 32,2±23,6 12,4±18,6 16,3±9,0 15,9±8,7 15,7±6,2 

Maior 83,0 65,5 31,9 36,2 24,7 

Menor 2,4 1,0 5,5 6,3 8,6 

 

 

N-Amoniacal 

Média 1,20±1,3 0,66±0,5 0,58±0,5 1,20±2,0 0,59±0,3 

Maior 3,6 1,8 1,4 6,9 1,1 

Menor 0,0 0,1 0,1 0,2 0,2 

 

Conforme as figuras abaixo pode ser observado a variação temporal dos resultados ao 

longo do período de pesquisa. 
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Figura 11: Variação temporal do oxigênio dissolvido, P-total, pH e alcalinidade. 

 

 

Houve pouca variação do pH durante o período de coleta, sendo seu mínimo e máximo 

registrado de 5,4 e 7,1 respectivamente. Apesar de não haver discrepâncias nos valores, algumas 

amostras obtiveram valores abaixo (pH<6,0) do recomendada pela resolução Conama 357. 

Sendo que o ponto 1 teve 50% dos amostras abaixo de 6,0, valor recomendado pelo CONAMA. 

Os níveis de fósforo total se comparado com as definições da Resolução CONAMA 357 

em sua maioria ultrapassaram o limite o qual é de 0,1 mg/L para ambientes aquáticos lóticos. 

Cerca de 80% das amostras mantiveram-se acima deste valor, merecendo destaque para o ponto 

1 em que 100% das amostras mantiveram-se acima do limite superior.  

Averiguou-se que no período seco houve pouca variação da concentração de oxigênio 

dissolvido (OD), sendo seu decréscimo acentuado nos meses de transição de agosto e setembro, 

exceto para o ponto 1 primeira cabeceira. Acredita-se que os valores baixos neste ponto se deve a 

presença de laticínio próximo ao ponto de coleta, fato que justificaria a diminuição drástica a 

partir das primeiras chuvas quando possivelmente os efluentes não seriam comportados nas 

lagoas ou devido a despejos diretos no corpo receptor. Contudo, todas as amostras de novembro 

sofreram grande baixa da concentração de OD, este fato pode estar ligado ao incremento de 

matéria e compostos consequência das chuvas ao ecossistema aquático que por sua vez 

demandaram oxigênio para realizar as reações químicas. 

De acordo com Von Sperling (2007), durante a estabilização da matéria orgânica as 

bactérias usam o OD em seus processos respiratórios podendo causar redução de sua 

concentração no meio. 
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Para os pontos 1 e 2 todas as amostras mantiveram-se abaixo de 5,0 mg/L que é o 

recomendado pela Conama 357. Os pontos 4 e 5 tiveram mais de 50% das amostras abaixo do 

recomendado e o ponto 3 teve 80% das amostras abaixo disso. 

Alcalinidade manteve-se baixa no final do período chuvoso e transição para seca e 

elevou-se a partir da transição da seca à período de chuvas. Isto ocorreu para todos os pontos 

amostrados. Este fato pode estar relacionado à inserção de matéria, pois de acordo com von 

Sperling (2011) umas das principais origens naturais da alcalinidade é advinda da decomposição 

da matéria orgânica. Tal evento coincide com decréscimo de oxigênio nos pontos amostrados, 

isto pode ser indicativo de que realmente a inserção de matéria orgânica tem influenciado as 

taxas de alcalinidade e oxigênio dissolvido consequência das chuva. 

 

Figura 12: Variação temporal dos parâmetros físicos. 

Para os parâmetros físicos houve alterações entre os pontos amostrados e em relação a 

eles mesmos no decorrer da pesquisa. Contudo não se aplicou teste estatístico para determinar o 

nível de significância das diferenças/alterações. Para a turbidez o ponto 1 demonstrou-se ser o 

mais turvo em praticamente quase todas as amostras. 

Os compostos nitrogenados ocorrem naturalmente em meio aquoso, contudo estes podem 

afetar o desenvolvimento dos organismos e até mesmo mortandade. Em aquicultura as formas 

mais abundantes de nitrogênio nos viveiros são n-amoniacal, nitrito e nitrato (CAMPOS et al, 

2012). 
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Figura 13:Variação temporal das forma de nitrogênio avaliadas. 

O nitrogênio amoniacal ou também chamado de amônia total é composto por NH4
+ e 

NH3, a forma não ionizada representa maiores problemas ao meio aquático pois é tóxica aos 

organismos (QUEIROZ e BOEIRA, 2007). Estes posteriormente na presença de oxigênio são 

oxidados à nitrito (NO2
-) e nitrato (NO3

-), pelo processo conhecido como nitrificação 

(ESTEVES, 2011). 

Para o n-amoniacal investigado os resultados mostraram que 98% das amostras estavam 

de acordo com à legislação, logo se comparado a resolução CONAMA 430 as águas residuárias 

se enquadram como apropriadas ao despejo em corpos hídricos. 

 No mês de novembro, em que as concentrações de oxigênio reduziram as concentrações 

de nitrito e amônia se elevaram, este evento pode estar relacionado visto que na presença de 

oxigênio estas formas reduzidas (NH4
+ e NH3) são oxidadas à nitrito. 

Os resultados de nitrito revelam que 94% das amostras ao longo do estudo estão acima 

(3,7 mg/L; ph ≤7,5) do permitido pela legislação (Conama 357) para o referido enquadramento. 

O que pode ser responsável pela baixa presença de nitrogênio amoniacal, apenas uma amostra 

ficou acima do permitido.  

Quanto à piscicultura as formas de nitrogênio são reguladas pelas atividades biológicas, 

logo dependendo destas atividades os compostos nitrogenados podem se apresentar de formas 

diversas (QUEIROZ e BOEIRA, 2007). 

As variáveis são dependentes umas das outras e uma gama de elementos podem interferir 

nos seus resultados. Portanto, não se pode inferir que o resultados da qualidade da água é 

decorrente de grande influência da piscicultura apenas. No contexto surpreendeu-se que o ponto 

4 não apresentasse as maiores alterações das variáveis analisadas, pois o mesmo se encontra a 

jusante da maior intensidade de viveiros de piscicultura, contudo os pontos 1 e 2 que são as 

cabeceiras a montante das atividades apresentaram resultados em desacordo com a legislação 
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vigente. Em diagnóstico realizado dessas cabeceiras evidenciou-se que as mesmas já estão 

perturbadas e/ou degradadas, apresentando pontos de erosões, assoreamentos, APP’s 

desprotegidas, solo exposto e o lançamento de águas residuárias proveniente de limpeza de 

embalagens de transporte de leite (LIMA e SILVA, 2015). Podendo este fato ter influenciado no 

resultado das amostras. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados qualitativos obtidos mostram evidentemente que o modelo de desenvoltura 

estrutural, tecnológico, ambiental, e o papel desempenhado pelo poder público, não são eficazes 

ao que tange a normatização e a regulamentação da prática da piscicultura no estudo realizado. 

A localidade foco de pesquisa bem como o município de Mirante da Serra desponta de 

grande potencial para o desenvolvimento da cadeia piscícola, contudo, o modelo de gestão e 

condução tornará a atividade insustentável do ponto de vista ambiental e socioeconômico. 

Nos modelos praticados na área de estudo onde se tem o controle das águas a montante e 

da vazão do sistema de cultivo a interferência à qualidade das águas é camuflada, pois os 

piscicultores não permitem que as águas pluviais e de montante circulem pelo sistema de cultivo, 

apenas para repor as perdas. Com isso as águas do cultivo e o acúmulo dos sedimentos é lançado 

ao meio somente no momento da despesca. 

As amostras acabaram não sendo representativas do sistema de cultivo como um todo, 

visto que as amostragens não englobaram diretamente os viveiros. Afim de comprovar o real 

potencial das interferências da piscicultura nos cursos d’água é necessário realizar um estudo 

minucioso das variáveis físico-químicas diretamente no sistema de cultivo, prevendo ainda 

diferenças nos estratos dos mesmos (amostragem vertical).  

Com a implantação da piscicultura no leito dos cursos d’água há uma nova dinâmica de 

interação entre os elementos que compõem o ambiente (água, solo e biota), pois em função da 

construção de canais para escoamento das águas, “novos rios” surgem interagindo com a água de 

montante, dos viveiros com uma biodiversidade totalmente diferente da que está presente nos 

ambientes e cursos d’água característico dos rios da região. 

Não fora objetivo deste estudo investigar as interações biológicas, se prendendo à 

análises físico-químicas, contudo, julga-se necessário que novos estudos com foco nas relações 

de ordem biológicas e a atividade piscícola. Pois com a alteração do ecossistema aquático sua 

biota, macroinvertebrados, organismos planctônicos, ictiofauna, bentos, também é transformada 

e com isso se configura impactos ao meio biótico. 
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 Como se pode perceber a piscicultura tem muito a ser aprimorado, há muitas avanços 

que precisam ser incrementadas para que a atividade seja sustentável. 

Pontos cruciais devem ser trabalhados para a permanência da piscicultura na região, caso 

contrário o modelo instável estabelecido será desestruturado pelas suas próprias características. 

Dentre estes pontos considera-se preponderante a ação do poder público e a utilização de 

assistência técnica especializada do planejamento à execução das atividades ligadas a 

piscicultura, ademais a falta de conhecimento e dificuldade organizacional dos piscicultores para 

garantir melhorias de infraestrutura, tecnologia e aspectos mercadológicos devem ser reparados. 

Outros estudos mais específicos devem ser conduzidos no local para auxiliar na tomada 

de decisões que implicam no manejo e na implantação da atividade, com finalidade de otimizar o 

processo produtivo e a relação com agentes envolvidos (recursos naturais e sociedade), pois estes 

manejos culminam nos resultados obtidos, não apenas do ponto de vista econômico, mas as 

interações com demais fatores socioambientais. 
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