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RESUMO 

 

O deficit no balanço hídrico do Semiárido Brasileiro (SB) faz com que a água dos açudes da 

região seja vulnerável ao aumento da concentração de substâncias dissolvidas, podendo 

limitar ou até inviabilizar seus usos múltiplos. Além disso, diversas ações antrópicas elevam o 

risco de eutrofização desses corpos d‘água. Uma delas é a aquicultura intensiva, que pode 

contribuir com o acréscimo de matéria orgânica. Para uma produção aquícola sustentável, 

busca-se utilizar tecnologias que ao mesmo tempo sejam agroecológicas, econômico-

solidárias e que promovam segurança alimentar. Este trabalho teve por objetivo a elaboração 

de uma proposta de tecnologia viável financeiramente e adequada socialmente para produção 

de peixes sem aumentaro risco de eutrofizaçãodos açudes, fonte de mais de 90% da água 

consumida no SB. A referida tecnologia consorcia macrófitas aquáticas com a produção em 

pequena escala de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) em tanques de ferrocimento com 

recirculação de água. A pesquisa foi desenvolvida em uma propriedade rural particular, 

localizada no município de Horizonte/CE, entre novembro de 2012 e fevereiro de 2013. 

Foram construídos três módulos de cultivo utilizando a tecnologia do ferrocimento e materiais 

de baixo custo para a recirculação e a aeração da água. Foi avaliado o desempenho zootécnico 

com densidade de estocagem de 30 peixes/m³, com três regimes alimentares: apenas com 

ração comercial; com ração reduzida em consórcio com aguapés (Eicchornia crassipes); e 

com ração comercial e aguapés. Realizou-se a análise financeira para a operação de um 

módulo de cultivo simulando uma produção semestral de peixes com 800 g, sendo obtidos os 

indicadores de viabilidade, as medidas de resultados econômicos e a análise de sensibilidade 

às variações de preços e de juros do mercado. No monitoramento da qualidade de água, foram 

feitas medições in situ e análises laboratoriais, medindo-se os principais parâmetros físico-

químicos de interesse aquícola. Foram levantadas as potenciais características do sistema que 

pudessem levá-lo à condição de tecnologia social, bem como seus principais pontos positivos 

e negativos, correlacionando-os com os possíveis danos ambientais inerentes e comparando-

os com os impactos da tilapicultura convencional. O módulo de cultivo foi construído com 

dois tanques de ferrocimento (criação e filtração), além de um sistema bombeamento da água 

e outro de aeração. De acordo com os dados biométricos, observou-se que o tratamento 

somente com ração comercial é o mais indicado, mas os aguapés são indispensáveis no 

biofiltro para a manutenção da qualidade de água em condições adequadas. Em simulação, o 

cultivo mostrou-se ser viável (Benefício-custo = 1,84; Ponto de nivelamento = 31%; Taxa de 

remuneração do capital = 60%) e bem estável às variações de preços e de juros do mercado 



 

(Taxa interna de retorno = 101%). Além disso, essa modalidade de cultivo mostrou-se 

bastante promissora como tecnologia social, apresentando baixo risco ao ambiente com 

poucos recursos utilizados e pequeno volume de efluente gerado. Ademais, representa uma 

fonte de proteína animal e/ou de renda para famílias de baixa remuneração, concomitante à 

conservação da qualidade dos recursos hídricos superficiais do SB pela diminuição do risco 

de eutrofização. Pode-se concluir que é viável o cultivo de tilápias em tanques de 

ferrocimento, com estrutura de recirculação para reaproveitamento da água de fácil 

construção e operação em pequena escala. O custo efetivo do módulo de cultivo (≈ R$ 2.150) 

é baixo quando considerados os benefícios da atividade para o desenvolvimento do SB, que 

fortalece a aquicultura familiar com uso sustentável dos recursos naturais. 

 

 

Palavras-chave: Tilápia do Nilo. Ferrocimento. Tecnologia Social. Eutrofização. Semiárido. 

 

  



 

ABSTRACT 

 

The deficit in the water balance of the Brazilian Semiarid (BS) makes water the dams 

vulnerable to the increased concentration of dissolved substances, which could limit or even 

derail its multiple uses. In addition, several human actions increase the risk of eutrophication 

of these water bodies. One is the intensive aquaculture, which may contribute to the increase 

of organic matter. For a sustainable aquaculture production, seeks to use technologies that are 

both agro-ecological and economic solidarity and promote food security. This study aimed to 

develop a proposal technology financially viable and socially suitable for fish producing 

without increasing the risk of eutrophication of dams, source of more than 90% of the water 

consumed in the BS. This technology makes the consortium with macrophytes in small-scale 

production of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) in ferrocement tanks using recirculated 

water. The research was conducted in a private rural property, located in Horizonte, Ceará, 

Brazil, between November 2012 and February 2013. Three modules were constructed using 

the technology of cultivation ferrocement and low cost materials for recirculation and aeration 

of the water. Were evaluated the growth performance with stocking density of 30 fish/m³, 

with three diets: only with commercial feed, with reduced ration in consortium with water 

hyacinth (Eicchornia crassipes) and with commercial feed and water hyacinth. Was 

performed financial analysis for the operation of a module simulating a production biannual 

cultivation of fish with 800 g, were obtained viability indicators, outcome measures and 

economic sensitivity analysis to changes in prices and market interest. Monitoring of water 

quality measurements were made in situ and laboratory testing, measuring the main physico-

chemical parameters of interest in aquaculture. Were raised the potential characteristics of the 

system that could take it to the status of social technology as well as its main strengths and 

weaknesses, and to correlate them with possible environmental damage inherent and 

comparing them with the impacts of conventional tilapia culture. The module was constructed 

with two culture tanks ferrocement (creation and filtration), and a water pumping system and 

other aeration. According to the biometric data, it observed that treatment only with 

commercial diet is the most suitable, but the water hyacinth are indispensable in the biofilter 

for maintaining water quality in appropriate conditions. In simulation, the cultivation proved 

to be feasible (Cost-benefit = 1.84; Point leveling = 31%; Rate of return on capital = 60%) 

and very stable to changes in prices and market interest (Rate internal return = 101%). 

Furthermore, this mode of cultivation proved to be very promising as social technology, low 

risk environment with few resources and used small volume of wastewater generated. 



 

Moreover, it represents a source of animal protein and / or low-income families to pay 

concomitant with preserving the quality of the surface water resources of the BS decreased 

risk of eutrophication. It can be concluded that it is feasible in tilapia culture tanks 

ferrocement structure with water recirculation for reuse in construction and easy operation on 

a small scale. The effective cost of cultivation module (≈ US$ 1.075) is low when considering 

the benefits of activity for the development of BS, which strengthens aquaculture familiar 

with sustainable use of natural resources. 

 

 

Keywords: Nile Tilapia. Ferrocement. Social Technology. Eutrophication. Semiarid Region. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Devido ao deficit no balanço hídrico, uma alternativa comumente adotada para 

aumentar a disponibilidade de água na região do Semiárido Brasileiro (SB) tem sido a 

construção de açudes para o aproveitamento de águas superficiais. De Araújo, Güntner e 

Bronstert (2006) relataram que a construção de redes múltiplas de açudes nessa região tem 

diminuído a vulnerabilidade a períodos secos, tornando-se praticamente a única fonte de água 

para mais de 90% da população local. Contudo, esse mesmo balanço hídrico deficitário traz 

problemas rotineiros de salinização (ASSOULINE et al., 2008) e de poluição (LOWE et al., 

2009), visto que as águas desses açudes são vulneráveis ao incremento da concentração de 

substâncias dissolvidas, podendo limitar seus usos múltiplos ou até mesmo torná-la 

indisponível para consumo humano. 

 Diversas atividades antrópicas podem contribuir para a poluição e consequente 

indisponibilidade da água, representando fontes pontuais ou difusas de degradação do 

ecossistema aquático (TUNDISI; MATSUMURA-TUNDISI, 2008). Uma dessas atividades é 

a produção de peixes em cativeiro, que vem recebendo incentivos governamentais para sua 

intensificação visando aumentar a produção de alimento e a renda em geral (BRASIL, 2012). 

Entretanto, se praticada de forma intensiva e inadequada, tal medida eleva o risco de 

eutrofização dos corpos d´água com maior aporte de matéria orgânica, além de poder agravar 

conflitos sociais pelo uso da água e possibilitar crescimento econômico sem desenvolvimento 

social devido à concentração de renda com o acúmulo de capital pelos proprietários dos bens 

de produção. 

 A piscicultura brasileira foi praticada nos seus primórdios em tanques escavados. 

Contudo, pode ser observada uma crescente expansão da criação de peixes em tanques-rede 

nos diversos açudes do país construídos para múltiplos usos (AGOSTINHO; GOMES; 

PELICICE, 2007). Corroborando para o aumento dessa modalidade de produção, o Decreto nº 

4.895, de 25 de novembro de 2003 e a Instrução Normativa Interministerial nº 06, de 31 de 

maio de 2004 foram instituídos para tratar da autorização de uso de espaços físicos de corpos 

d‘água de domínio da União para fins de aquicultura (BRASIL, 2003, 2004). 

 Todavia, segundo Phillips e Subasinghe (2008), a aquicultura, assim como toda a 

atividade produtiva, acarreta impactos ambientais, especialmente quando usa em excesso a 

água, pelos efluentes gerados (e.g. eutrofização, disseminação de doenças e alterações nos 

habitats) ou através de interferência na cadeia trófica dos ecossistemas (e.g. riscos genéticos 

de espécies exóticas, predação de peixes endêmicos e competição por alimento). 
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 Ademais, o comprometimento dos recursos aquáticos mediante as diversas 

atividades antrópicas vem limitando consideravelmente o potencial aquícola continental. O 

processo de eutrofização tem se acelerado principalmente em ambientes lênticos, onde são 

mais acentuados os impactos oriundos do uso de fertilizantes, do elevado grau de urbanização 

sem tratamento de esgotos domésticos, da intensificação de atividades agroindustriais que 

levam excessiva carga de fósforo, nitrogênio e matéria orgânica para os corpos hídricos, etc. 

(NESET et al., 2008; KELDERMAN et al., 2009; MATSUBAE-YOKOYAMA et al., 2009). 

 Conforme Cyrino et al. (2010), sistemas produtivos ambientalmente corretos e 

lucrativos demandam a adoção de estratégias de produção eficazes no controle de potenciais 

sobras alimentares e, em especial, nitrogênio, fósforo e matéria orgânica não digerida. 

Portanto, são necessárias ferramentas e metodologias viáveis para minimizar tais impactos, 

com o planejamento adequado da utilização dos recursos naturais (HENRY-SILVA; 

CAMARGO, 2008). 

 Em sistemas de aquicultura, uma grande fração dos nutrientes fornecidos é 

perdida para o ambiente, enquanto o peixe produzido representa uma pequena parcela da 

produção de matéria orgânica. Assim, deve-se primar para a produção com o uso eficiente de 

insumos, considerando também formas de elevar o respeito social, o desempenho econômico 

e a valoração ambiental (BOSMA; VERDEGEM, 2011). 

 As principais fontes poluidoras dentro de efluentes de piscicultura intensiva estão 

presentes no alimento não ingerido e nas fezes. Porém, algumas variáveis podem determinar 

se a alimentação fornecida corrobora para o impacto ambiental, tais como: palatabilidade, 

digestibilidade, estabilidade na água, fontes proteicas, hábito alimentar da espécie, 

composição química do alimento, etc. Tal alimento não aproveitado pode influenciar 

fortemente no aumento dos custos de produção. (KUZ‘MINA, 2008). 

 De acordo com Bosma e Verdegem (op. cit.), a sustentabilidade financeira da 

piscicultura depende dos preços de mercado dos produtos e insumos, além da eficiência na 

produção. Pela lei do livre mercado, os preços são determinados pela relação entre a 

quantidade ofertada e pela quantidade demanda do produto, tal relação é independente do 

produtor. Já a eficiência na produção pode ser obtida pelo controle produtivo da piscicultura, 

que depende da capacidade de gestão do piscicultor, do apoio institucional, da escala de 

produção e dos riscos de perda de safra (doenças, qualidade de água e alevinos, roubo, etc.). 

 Tendo em vista os potenciais impactos ambientais, bem como os impactos 

econômicos, é relevante para sugerir que a melhoria na aquicultura de gestão de resíduos é um 

objetivo muito desejável. A remoção de nitrogênio e fósforo da coluna d'água mitiga a 
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eutrofização das águas residuais, reduz o nível de matéria orgânica e o risco biológico, além 

de contribuir para fazer da aquicultura uma prática agrícola sustentável em longo prazo 

(CHÁVEZ-CROOKER; OBREQUE-CONTRERAS, 2010). 

 Segundo Hayashi et al. (2008), macrófitas aquáticas apresentam grande potencial 

para serem utilizadas como biofiltro em efluentes de cultivo de peixes, reduzindo os processos 

de eutrofização e podendo melhorar consideravelmente a qualidade da água em sistemas de 

recirculação para aquicultura, tanto de água doce quanto marinha. Além do mais, de acordo 

com Siqueira e Rodrigues (2009), a utilização do perifíton como alimento natural pode 

contribuir para o manejo sustentável dos sistemas e diminuir os custos para o produtor, com a 

redução de ração, e para o ambiente, pela menor adição de nutrientes ao meio. 

 Na interação entre tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) e macrófitas aquáticas, 

as plantas funcionam como substrato para o crescimento do perifíton, onde em sistemas 

controlados fazem com que se reduzam alguns compostos tóxicos nitrogenados na água (e.g. 

amônia e nitrito), ocorra uma melhor utilização do alimento natural, além de aumentar a 

sobrevivência, a produção e consequente lucro final (ASADUZZAMAN et al., 2009). Em 

cultivos consorciados, onde a tilápia do Nilo (O. niloticus) não é a espécie alvo e depende do 

alimento natural para sobreviver, ela normalmente consome alimento vivo na forma de 

plâncton, perifíton e flocos microbianos (AZIM; LITTLE, 2008). 

 Dentro de uma nova concepção de produção agrária, busca-se a aplicação de 

métodos alternativos, os quais se utilizam de tecnologias que ao mesmo tempo são agrícolas, 

ecológicas, econômico-solidárias e que promovam segurança alimentar (LASSANCE JR.; 

PEDREIRA, 2004). Diante das possíveis soluções sustentáveis para a obtenção de proteína 

proveniente do pescado, as alternativas tecnológicas a serem adotadas não podem deixar de 

contemplar a preservação ambiental e sua aplicação em um contexto social adequado. 

Entretanto, os princípios da tecnologia convencional não têm conseguido resolver, podendo 

até agravar, os problemas sociais e ambientais (DAGNINO; BRANDÃO; NOVAES, 2010). 

 O potencial para aumentar a produção aquícola expandindo a área de cultivo ou 

aumentando o consumo de água é limitado. Assim, uma maneira mais sustentável para 

aumentar a produção aquícola pode ser através da intensificação dos sistemas de cultivo sem 

aumentar os efluentes (e.g. a tecnologia de recirculação) (BOSMA; VERDEGEM, op. cit.). 

Porém, boas práticas de manejo não determinam uma sustentabilidade perene, para tanto, 

deve-se buscar uma preservação da biodiversidade e uso racional dos recursos naturais sem 

degradação dos corpos hídricos (MACEDO; SIPAÚBA-TAVARES, 2010). 
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 Com isso, a presente pesquisa foi conduzida a partir de uma experiência do 

Projeto Campo-Escola de Logística de Subsistência (CELOGS) da Universidade Católica de 

Brasília (DF), no qual foi desenvolvido, dentre outras tecnologias sociais sustentáveis, um 

manejo de tilápia do Nilo (O. niloticus) em tanques de ferrocimento com recirculação e reuso 

para a maximização do aproveitamento da água da chuva (FELIPPES; BORGES, 2007).Nesse 

sistema, água da chuva é coletada e conduzida por calhas ao tanque de ferrocimento, onde 

ficam os peixes, que são mantidos apenas com alimentação natural (sem ração) em uma 

criação extensiva sem controle populacional (machos e fêmeas juntos no mesmo tanque). 

 No intuito de realizar uma produção de tilápias do Nilo com melhor rendimento e 

que possibilite uma pequena comercialização do excedente, foram feitas algumas adaptações 

na estrutura e principalmente no manejo dos peixes, como a utilização de alimento e aeração 

artificiais, por exemplo. 

 Assim, visando à aplicação de técnicas que tenham versatilidade, custos reduzidos 

e de fácil aplicabilidade, com a utilização do peixe como elemento de segurança alimentar, 

este trabalho buscou por escopo principal a elaboração de uma proposta de tecnologia viável 

financeiramente e adequada socialmente para produção de peixes sem aumentar o risco de 

eutrofização dos açudes. 

 Para tanto, realizou-se biometrias para acompanhar o desempenho zootécnico dos 

peixes cultivados, com a avalição da qualidade da água durante o período da pesquisa, o 

estudo da viabilidade financeira do cultivo e a análise de sua potencialidade como tecnologia 

social, além da realização de um levantamento dos riscos potenciais ao ambiente pelo método 

de cultivo adotado, bem como a comparação dos resultados obtidos com o desempenho da 

tilapicultura convencional. 

 Nesse sentido, a presente pesquisa foi norteada a partir das seguintes hipóteses: 

1. O cultivo de tilápia do Nilo consorciado com macrófitas aquáticas em tanques 

de ferrocimento é financeiramente viável, além de ser ambiental e socialmente 

adequado, pois evita o uso dos açudes para a prática da aquicultura intensiva, o 

que aumenta o risco de sua eutrofização; 

2. A utilização de macrófitas aquáticas como biofiltro melhora consideravelmente 

a qualidade da água do cultivo de tilápia do Nilo com recirculação de água; 

3. A tilápia do Nilo apresenta desempenho zootécnico satisfatório quando 

cultivada em consórcio com macrófitas aquáticas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Relevância e Vulnerabilidade dos Açudes no Semiárido Brasileiro 

 

 O Semiárido Brasileiro (SB) tem por característica geral a deficiência hídrica, 

com precipitações irregularidade tanto temporal quanto espacialmente, solos rasos sobre 

embasamento cristalino e limitações agropecuárias. Na região, a ocorrência da escassez 

hídrica é proporcionada por interações geopolíticas, ambientais e econômicas associadas às 

formas desiguais de apropriação e uso dos recursos hídricos (LIMA; SILVA; SAMPAIO, 

2011). 

 Sua de precipitação anual média varia entre 500 e 1.000 mm.ano
-1

. A estação 

chuvosa bem definida (janeiro a maio) corresponde a 80% do volume de água precipitado 

anualmente e a 90% da erosividade no mesmo período (DE ARAÚJO; MEDEIROS, no 

prelo). Tal regime pluviométrico é caracterizado pela grande variação anual, com 

consecutivos anos de seca, apresentando pelo menos um evento grave por década 

(FRISCHKORN; DE ARAÚJO; SANTIAGO, 2003). 

 Contudo, a escassez hídrica não está apenas relacionada com a alta variabilidade 

temporal das precipitações, mas também com fatores como solos rasos, elevada evaporação, 

extração da cobertura vegetal natural e organização social (MEDEIROS; VIEIRA, 2006; 

ANDRADE; MEIRELES; PALACIO, 2010). Tal condição adversa passa a estabelecer 

limitações ao desenvolvimento socioeconômico da região (ARAGÃO; OLIVEIRA, 2011). 

 No intuito de amenizar os impactos negativos da escassez de água, foram 

elaboradas diversas políticas para construções de açudes no SB, visando o acúmulo de água 

para diversos usos, principalmente para o abastecimento humano e irrigação, bem como para 

regularizar as vazões de cursos de água intermitentes (ANA, 2012b). 

 Assim, essa região destaca-se por apresentar o maior índice de açudagem do 

mundo, sendo que sua área engloba cerca de 70 mil açudes de pequeno porte, que representam 

cerca de 80% do total de açudes (MALVEIRA; DE ARAÚJO; GÜNTNER, 2012). 

Entretanto, constata-se que há um predomínio de pequenos açudes sem arranjos espaciais 

definidos (DE ARAÚJO, 2011) e seu excesso afeta tanto a quantidade
1
 e a qualidade das 

águas (KROL et al., 2011; LIMA NETO; WIEGAND; DE ARAÚJO, 2011). 

                                                 
1
 Açudes de pequeno porte apresentam pouca profundidade, condição essa que colabora com o aumento das 

taxas de evaporação, diminuindo assim a água disponível em grande quantidade. 
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 Os açudes adquiriram com o tempo grande relevância nas relações 

socioeconômicas das comunidades rurais (ANDRADE, 1998), servindo de referencial na 

sociabilidade e identidade territorial da população (SIGAUD, 1992). Com isso, os mesmos 

passaram a serem destinados outros usos além do consumo direto, tais como lazer, 

dessedentação de animais, agricultura familiar, implantação de polos agrícolas, aquicultura, 

entre outros (DANTAS et al., 2011). 

 A água disponibilizada pelos açudes de pequeno porte permita a realização de 

atividades agropecuárias de subsistência e a permanência do homem nos ambientes rurais 

semiáridos (ALVES et al., 1998; LIEBE; VAN DE GIESEN; ANDREINI, 2005; ANNOR et 

al., 2009). Porém, devido ao volume de armazenamento reduzido e à fiscalização ambiental 

insuficiente, essa importante fonte de água para a região passou a ter seu balanço qualitativo 

comprometido, principalmente pela eutrofização (ANA, 2012a). 

 Eutrofização é o processo no qual ocorre o aumento da concentração de 

nutrientes, em especial fósforo e nitrogênio, nos ecossistemas aquáticos, ocasionando a 

elevação na produtividade natural com diversas alterações no seu funcionamento normal. 

Assim, o ecossistema passa a produzir mais matéria orgânica do que é capaz de consumir e 

decompor gerando poluição orgânica da água (ESTEVES; MEIRELLES-PEREIRA, 2011). 

 Inúmeras ações antrópicas contribuem para a eutrofização e ameaçam 

crescentemente a qualidade e a disponibilidade de água e de solo nas bacias hidrográficas para 

múltiplos usos. Entre essas atividades destacam-se o desmatamento, particularmente da mata 

ciliar; a poluição por esgoto doméstico, efluentes industriais e/ou originários de insumos 

aplicados à agricultura e à aquicultura; construção de barragens e de aterros; além da 

canalização de rios, alterando os habitats naturais. Ademais, tais atividades podem colaborar 

para grande perda de biodiversidade e de espécies nativas de peixes (ROSA et al., 2005; 

COSTA; NOVAES; PERETTI, 2007;CHELLAPPA et al., 2009). 

 Esse processo de eutrofização artificial (causado pela atividade humana) vem 

tornando-se motivo de preocupação, principalmente em regiões que apresentam seu sistema 

de abastecimento humano de água dependente quase que exclusivamente de açudes, sendo o 

caso do Ceará
2
. A Bacia Hidrográfica Metropolitana de Fortaleza (Ceará, Brasil), por 

exemplo, apresenta 18 açudes monitorados pela COGERH, dos quais onze já se encontram 

eutrofizados, incluindo os três principais açudes que formam o eixo central de abastecimento 

da capital, os açudes Pacoti, Riachão e Gavião (COGERH, 2010). 

                                                 
2
 61% dos 126 açudes monitorados no Ceará (Brasil) pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do 

Estado do Ceará estão eutrofizados e 10% estão hipereutrofizados (COGERH, 2010). 
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2.2 Tecnologia Social (TS) 

 

 Segundo Rodrigues e Barbieri (2008), desde as décadas de 1960 e 1970, várias 

formulações de propostas tecnológicas foram desenvolvidas com primícias que iam além da 

ótica econômica com acumulação de capital. Assim, foram intituladas Tecnologias 

Apropriadas (TA), as quais serviam como alternativa ao pacote tecnológico dominante que 

pertenciam aos países desenvolvidos. Também tiveram a conotação de tecnologias 

alternativas (DICKSON, 1974), tecnologias suaves (CLARKE, 1976) e tecnologias 

intermediárias (SCHUMACHER, 1979). 

 Com as consequências desastrosas geradas pela globalização, mais evidenciadas 

na exclusão social e nos impactos ambientais, tal tipo de tecnologia novamente ficou em 

destaque, desta vez denominadas Tecnologias Sociais (RODRIGUES; BARBIERI, op. cit.). 

 Tecnologia Social (TS) é o termo que designa um conhecimento sociotécnico 

reaplicável que atende aos problemas que populações com baixo poder aquisitivo enfrentam, 

como moradia, alimentação, abastecimento de água, saúde, renda, ambiência, entre outros. 

Para tanto, a mesma deve ser adaptada ao pequeno tamanho físico e financeiro, simplificada 

(com capacitação autogestionária), viável economicamente, ambientalmente adequada e 

orientada para o mercado interno local ou para a subsistência (DAGNINO, 2010). 

O conceito de TS vai além das iniciativas que ocorrem nas comunidades urbanas e 

rurais, dos movimentos sociais e dos centros de investigação que podem desenvolver 

métodos, técnicas e produtos para inclusão social com responsabilidade ambiental. A 

verdadeira transformação social ocorre quando o conhecimento científico se une ao saber 

popular para a resolução dos problemas cotidianos (ASSEFA; FROSTELL, 2007). 

 De acordo com Assefa e Frostell (op. cit.), no desenvolvimento de qualquer 

sistema tecnológico dito sustentável, deve-se atentar para a inserção simultânea das esferas 

social, econômica e ambiental nos processos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, 

planejamento e execução estrutural, bem como no momento de sua implantação e manejo 

operacional (FIGURA 1). 
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Figura 1 – Esquema do desenvolvimento de sistemas tecnológicos sustentáveis. 

 
Fonte: Adaptado de Assefa e Frostell (2007). 

 

 Assim, as tecnologias sociais divergem das tecnologias convencionais (TABELA 

1) normalmente pela quantidade de investimentos aplicados, visto que as tecnologias 

convencionais no geral propiciam maior obtenção de receitas dos bens e serviços gerados em 

grande escala, isso faz com que os profissionais, as organizações e os governos comumente 

invistam mais para acumulação de capital (DAGNINO, op. cit.). 

 

Tabela 1 – Comparativo entre a Tecnologia Convencional e a Tecnologia Social. 

TECNOLOGIA CONVENCIONAL TECNOLOGIA SOCIAL 

Escalas de produção sempre crescentes, com 

grandes infraestruturas de produção. 

Adaptada ao pequeno tamanho físico e 

financeiro. 

Ambientalmente insustentável, com intensivo 

consumo de insumos. 

Capaz de aproveitar os recursos naturais 

locais e com consumo sustentável. 

Padrões orientados pelo mercado externo e de 

alta renda. 

Orientada para o mercado interno ou de 

subsistência em menor escala. 

Monopolizada pelas grandes empresas dos 

países ricos. 

Libertadora do potencial e da criatividade do 

produtor direto. 

Voltada para a acumulação de capital e o 

desenvolvimento econômico. 

Viabiliza economicamente investimentos 

cooperativos e/ou individuais. 

Fonte: Adaptado de Dagnino (2010). 

 

 Enquadradas como tecnologias sociais, as alternativas tecnológicas desenvolvidas 

para a convivência com a seca em regiões semiáridas podem servir como exemplos bem 

sucedidos da aplicação social do conhecimento técnico-científico. Cisterna de placas, 

barreiros, cacimbas, tanques na pedra, mandalas, cacimbões, e barragens subterrâneas são 

exemplos desse tipo de tecnologia (LIMA; SILVA; SAMPAIO, 2011). 
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 Dentro do universo das tecnologias sociais, o Instituto de Tecnologia Social – ITS 

(2007b) enumera doze principais características ou propriedades desse tipo de tecnologia 

vistas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Dimensões e Características Correspondentes das Tecnologias Sociais. 

DIMENSÕES CARACTERÍSTICAS / INDICADORES 

Conhecimento, Ciência, Tecnologia e 

Inovação 

1. Objetiva solucionar demanda social 

2. Organização e sistematização 

3. Grau de inovação 

Participação, Cidadania e Democracia 

4. Democracia e cidadania 

5. Metodologia participativa 

6. Difusão 

Educação 

7. Processo pedagógico 

8. Diálogo entre saberes 

9. Apropriação / Empoderamento 

Relevância Social 

10. Eficácia 

11. Sustentabilidade 

12. Transformação social 

Fonte: ITS (2007b). 

 

 Com tal caracterização, as TSs possibilitam diferentes soluções para problemas do 

cotidiano: alimentação, ambiente, educação, energia, habitação, renda, saúde, saneamento, 

entre outros. Diversos exemplos podem ser encontrados no Banco de Tecnologias Sociais da 

Fundação Banco do Brasil (FBB, 2013). Várias aplicações dessas TSs também podem ser 

exemplificadas na região semiárida brasileira, mencionadas em obras como ITS (2007a); 

Malvezzi (2007); e Andrade, Pereira e Dantas (2010). 

 No SB, inicialmente, as TSs utilizadas tinham objetivos voltados para o 

armazenamento de água, passando a serem conhecidas como Tecnologias de Convivência 

com a Seca. O principal exemplo são as cisternas de placas (ASA, 2001). Entretanto, o 

processo de difusão foi continuado com abordagens significativas na produção agroecológica 

de alimentos (SEBRAE, 2009). Além disso, com a problemática da eutrofização dos corpos 

hídricos da região, algumas TSs que combatem a poluição da água também vêm sendo 

difundidas, como a ―fossa verde‖ por exemplo (COELHO et al., 2012). 
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2.3 Cultivo de Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) 

 

 Tilápia do Nilo, Oreochromis niloticus, é uma espécie de peixe de alto interesse 

comercial, apresenta uma carne de excelente sabor e com boa aceitação no mercado 

consumidor (FIGURA 2). No Brasil, é a espécie mais cultivada, pois apresenta bom 

desempenho zootécnico. É um peixe rústico que possui hábito alimentar planctófago e 

detritívoro, podendo atingir até 800 g no período de seis a oito meses (SEBRAE, 2008). 

 

Figura 2 – Exemplar de tilápia do Nilo [A] e cadeia produtiva [B]. 

  
Fonte: Autor. 

 

 O cultivo de tilápias, também conhecido como tilapicultura, é realizado 

principalmente no sistema intensivo, caracterizado pelas altas densidades de estocagem 

(GONÇALVES et al., 2008). 

 Os sistemas aquícolas em geral podem ser classificados em várias categorias, de 

acordo com suas particularidades, bem como vantagens e desvantagens. Por exemplo, a 

utilização da água define os sistemas em (LANDAU, 1992): 

a) abertos – o local de cultivo é o próprio meio natural e não há necessidade de 

captação ou circulação de água; 

b) semifechados – ocorre a captação da água até uma estrutura produtiva, onde é 

realizada uma circulação parcial da água; 

c) fechados – onde a água é totalmente reutilizada no sistema após tratamento, 

podendo ser aproveitada em vários ciclos de cultivo. 

 Segundo Teixeira et al. (2006), dentro da piscicultura tradicional realizada no 

Brasil, podem-se destacar os sistemas de viveiros, denominados semifechados extensivos ou 

semi-intensivos, os sistemas em tanques-rede, ditos abertos e intensivos (FIGURA 3), além 

dos sistemas de recirculação de água, que são fechados e intensivos. 

[A] [B] 
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Figura 3 – Sistemas de piscicultura: em viveiro com hapas [A] e em tanques-rede [B]. 

  
Fonte: Autor. 

 

 O cultivo em viveiros, escavados ou de alvenaria, pode se realizar com uma ou 

mais espécies na mesma estrutura, com densidade de estocagem relativamente baixa (1000 a 

2000 peixes/hectare). O viveiro necessita de água em abundância para seu enchimento e para 

reposição da água infiltrada e/ou evaporada (QUEIROZ et al., 2005). 

 Para aumentar o desempenho econômico com o aumento da produção natural de 

alimento, utilizam-se fertilizantes que incrementam a produtividade primáriado viveiro, por 

exemplo, com a adição de compostos nitrogenados e fosfatados (SHRESTHA; LIN, 1996). 

Outro manejo adotado é o controle de pH e alcalinidade por meio da calagem (aplicação de 

calcário agrícola), que auxilia no efeito tampão da água e aumenta a alcalinidade da água, 

melhorando sua produtividade (KUBITZA, 2000). 

 Todavia, Lin e Yi (2003) afirmam que o fato de agregar ração e adubação limita 

as condições de cultivo com a diminuição da qualidade da água, fazendo com que uma 

produção mais intensificada não tenha tanta eficiência quanto em outros sistemas de produção 

(e. g. tanques-rede). Ainda segundo os mesmos autores, a despesca dos viveiros ocasiona 

grande impacto ambiental, pois um grande volume de água rica em matéria orgânica é 

drenado de uma só vez. 

 Em termos de quantidade, o cultivo em viveiros pode chegar a consumir de 

12.000 a 38.000 L de água / kg de peixe com enchimento, infiltração e evaporação 

(HOPKINS; MANCI, 1992). 

 O cultivo em tanques-rede ocorre em corpos d‘água naturais e/ou artificiais, com 

troca de água natural e consequente remoção dos dejetos do interior da estrutura para o 

ambiente externo. Os tanques podem ser feitos de inúmeros materiais, tais como ferro 

galvanizado, PVC e nylon, além de outros materiais sintéticos. Também são diversificados 

[A] [B] 
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quanto ao tamanho e à forma, sendo comumente encontrados nas formas retangular, quadrada 

ou cilíndrica (BEVERIDGE, 2004). 

 A produtividade média de um tanque-rede de pequeno porte (até 6 m³) aproxima-

se a 20 kg de peixe/m³/ciclo, considerando-se um ciclo de 160 dias (FURLANETO; 

AYROZA; AYROZA, 2006). 

 As principais vantagens do sistema de cultivo em tanques-rede são o uso de fontes 

de água prontamente disponível, maior eficiência de gestão e colheita fácil, bem como as 

taxas de ocupação elevadas e fluxo contínuo de água, que, teoricamente, melhora a qualidade 

da água dentro dos tanques-rede (BORGHETTI; SILVA, 2008). Comparados com os sistemas 

de fluxo contínuo ou raceway, os tanques-rede apresentam uma maior lucratividade e eficácia 

econômica (COLLINS; DELMENDO, 1979; BEVERIDGE, 2004). 

 Entretanto, no Brasil, vários estudos apontam problemas socioambientais 

associados à aquicultura de tanque-rede em reservatórios, como a eutrofização da água de 

abastecimento (BUENO et al., 2008; CARVALHO; RAMOS, 2010), alterações no habitat e 

interações ecológicas dos peixes nativos (PEREIRA; AGOSTINHO; GOMES, 2010), a 

atração de peixes nas proximidades de tanques-rede e fuga de exemplares cativos, entre outros 

(RAMOS; VIDOTTO-MAGNONI; CARVALHO, 2008). 

 Além disso, os tanques-rede também podem colaborar com a introdução de 

patógenos, dificultar a navegação, alterar a dinâmica das correntes próximas à superfície e 

aumentar as taxas de sedimentação nos recursos aquáticos (BEVERIDGE, op. cit.). 

 A Tabela 3 traz um resumo dos principais pontos positivos e negativos desse tipo 

de sistema de produção: 

 

Tabela 3 – Principais vantagens e desvantagens do cultivo em tanques-rede. 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Facilidade da despesca Necessidade de fluxo constante de água 

Investimento inicial de 60% a 70% menor do 

que viveiros escavados 

Poluição direta da água por excrementos e 

restos de ração não ingeridos 

Baixa variação dos parâmetros físico-

químicos da água 

Possibilidade de introdução de doenças e/ou 

peixes no ambiente 

Intensificação da produção Risco de perdas por rompimento da rede 

Redução do manuseio dos peixes Dependência da ração artificial 

Fonte: Adaptado de Schmittou (1997). 
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 O cultivo em tanques de ferrocimento ainda está em fase inicial de 

desenvolvimento do pacote tecnológico que possibilite sua massificação, com pouquíssimas 

experiências no Brasil. Um exemplo é o cultivo extensivo dentro do Projeto Campo-Escola de 

Logística de Subsistência (CELOGS) da Universidade Católica de Brasília (DF) gerido por 

Felippes e Borges (2007), no qual foram baseados alguns parâmetros de dimensionamento 

iniciais do presente estudo. 

 

2.4 Sistemas de Recirculação para Aquicultura (RAS) 

 

 Além da quantidade, a qualidade tornou-se fundamental quando se é desenvolvido 

um sistema para aquicultura. Isso porque o rápido crescimento do setor impulsionado pela 

demanda de pescado causou um aumento da poluição dos corpos hídricos nos últimos anos. 

Para tanto, deve-se observar o uso mais eficiente da água com menor impacto ambiental 

associado (ZHANG et al., 2011). 

 Entre os modos de produção conhecidos, os Sistemas de Recirculação para 

Aquicultura, em inglês Recirculating Aquaculture Systems (RAS), vêm sendo utilizados para 

reduzir os impactos ambientais sem comprometer substancialmente o desempenho produtivo. 

Podem ser considerados RAS sistemas criados como solução ecológica que trabalham com um 

tratamento mecânico e biológico da água para reutiliza-la no intuito de minimizar a 

quantidade de água e de energia demandadas, além de diminuir o aporte de nutrientes para o 

ecossistema (MARTINS; EDING;VERRETH, 2011). 

 O RAS oferece alguns benefícios que favorecem a sustentabilidade da aquicultura 

quando comparado aos sistemas convencionais de tanques-rede e em viveiros (VAN 

GORDER, 1994). Na escala de produção sustentável, o efluente do tanque de cultivo passa 

por tratamento físico e biológico antes de ser novamente utilizado no tanque original (WIK; 

LINDÉN; WRAMNER, 2009). 

 Ele propicia a produção de pescado com a conservação dos recursos hídricos, 

permitindo a redução do uso de água, a higienização com manejo profilático e remoção de 

parasitas, predadores e competidores (SUMMERFELT et al., 2009), a destinação adequada 

dos resíduos e a reciclagem de nutrientes (TAL et al., 2009), além da possibilidade de 

produções lucrativas (D‘ORBCASTEL et al., 2009). 

 Martins et al. (2010) afirmam que, dentre os sistemas aquícolas existentes, o RAS 

possibilita uma considerável produção, preservando as condições ambientais e garantindo 

bem-estar animal com um impacto ecológico mínimo. O bem-estar dos peixes de cultivo 
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também é relevante, uma vez o estresse pode desencadear dores e doenças (EL-KHALDI, 

2010) com perdas financeiras consequentes. 

 De acordo com Hayashi et al. (2008), no funcionamento da circulação, a água sai 

dos tanques de produção e segue para o tratamento em filtros mecânico e biofiltros, 

retornando a sua origem mediante bombeamento (FIGURA 4). 

 

Figura 4 – Modelo de um sistema RAS. 

 
Fonte: Adaptado de Hayashi et al. (2008). 

 

 Dentro desses sistemas, somente a água infiltrada e aquela perdida por evaporação 

são repostas, variando entre 2% e 5% do volume total (TEXEIRA et al., 2006). Outro aspecto 

a se considerar é a produtividade regular propiciada pelo controle do ambiente interno de 

pequena área, com isso, consegue-se manter constância no abastecimento do mercado 

consumidor (CASH, 1994). 

 Segundo Davidson et al. (2009), o maior fator de preocupação nesse tipo de 

sistema é a formação de partículas sólidas finas, as quais são difíceis de serem retiradas do 

fluxo de circulação devido ao seu tamanho reduzido. Sendo que, tais partículas, quando em 

excesso, comprometem o crescimento dos peixes, piorando a qualidade da água com 

interferência em processos como a nitrificação. 

 Por outro lado, a concentração de resíduos orgânicos dentro da água de cultivo, 

como alimentos não ingeridos e subprodutos excretados da atividade alimentar, facilita seu 

reuso para adubação orgânica de plantas em sistemas integrados, fazendo com que aumente a 

sustentabilidade do sistema RAS como todo (MATINS et al., op. cit.). 

 O nitrogênio é o composto orgânico que ocorre em mais alto nível na água 

residual de um RAS, devendo ser reciclado pela ação de bactérias nitrificantes para ser 

aproveitado pelos vegetais. Devido à rápida circulação da água, a nitrificação pode ocorrer 

apenas parcialmente, razão por que, no biofiltro, utilizam-se areia, pedregulho, cascalho, 
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conchas ou outros materiais como substrato para fixar as bactérias e reduzir a velocidade de 

circulação da água residual, aumentando o potencial de nitrificação pelo maior contato com as 

bactérias (RAKOCY; HARGREAVES, 1993). 

 Sabe-se ainda que o acúmulo de metais pesados em peixes cultivados e de vida 

livre vem tornando-se motivo de preocupação (CALVI et al., 2006; YILDIZ, 2008). Assim, 

os RAS podem servir como alternativa para minimizar os riscos de contaminação por metais 

pescados mais susceptíveis à poluição ambiental, uma vez que os mesmos não apresentam 

acumulação considerável de substâncias tóxicas quando ocorre controle da alimentação e da 

estrutura utilizada (MARTINS et al., 2009). 

 

2.5 Tecnologia Ferrocimento 

 

 Ferrocimento é uma tecnologia de construção com materiais compostos feita de 

argamassa de cimento e areia reforçada com malha de arame de ferro ou aço (FIGURA 5) 

com hastes de pequeno diâmetro e aberturas de malha variadas (BHIKSHMA; 

RAVANDEKISHORE; SRINIVAS, 2011). Porém, essa estrutura de reforço não é limitada a 

ferro ou aço, embora a grande maioria das estruturas construídas apliquem esses tipos de 

materiais (ACI, 1997). 

 

Figura 5 – Exemplos de tipos de malha de ferro utilizados em placas de ferrocimento. 

 
Fonte: Adaptado de Ibrahim (2011). 

 

 Pode-se ainda considerar a tecnologia ferrocimento como um tipo de argamassa 

armada, a qual se torna diferenciada do concreto armado convencional, tanto na aplicabilidade 

quanto no desempenho de força. Assim, pode ser empregada com eficiência no confinamento 

do cimento (KONDRAIVENDHAN; PRADHAN, 2009). 
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 Os primeiros trabalhos com aplicação estrutural utilizando a tecnologia 

ferrocimento foram realizados na França, em meados de 1850, por Jean Louis Lambot. Esse 

pesquisador construiu pequenos tanques para a captação de água e vasos de plantas 

(KUMAR; SHARMA, 1975). 

 Porém, somente com as obras realizadas pelo arquiteto italiano Pier Luigi Nervi 

durante a Segunda Guerra Mundial, é que a tecnologia ferrocimento passou a ser revista e 

incorporada nas componentes estruturais de construção civil. Foram construídos hangares, 

armazéns, telhados, barcos, entre outros. A partir de então, vem crescendo a participação do 

ferrocimento no setor com construções de casas, edifícios, barcos e, principalmente, cisternas 

de água (JOSEPH, 1989; MARTIRENA-HERNANDEZ, 1993; MANSUR; TAN; 

NAAMAN, 2010). 

 No caso das cisternas para armazenamento de água, as experiências são bastante 

satisfatórias, onde podem ser construídos tanques de ferrocimento compactos, com a parede 

fina e resistente, além de poder obter grande capacidade de armazenamento por longos 

períodos (HELMREICH, HORN, 2009). 

 No Brasil, a tecnologia ferrocimento foi empregada mais de forma artesanal 

visando à aplicação em comunidades tradicionais, sendo amplamente difundida na região 

semiárida na década de 1980, por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará através do 

projeto intitulado ―Projeto Ferrocimento‖ (DIÓGENES, 1987). Uma experiência com sua 

utilização no cultivo de peixes pode ser observada por Felippes e Borges (2007) em um 

modelo de cultivo extensivo. 

 A característica principal do ferrocimento é a quantidade e a dispersão da malha 

de reforço. A malha de reforço é espaçada de forma regular e uniformemente distribuída em 

toda a argamassa, além de suportar grandes deformações das hastes. Isso transforma a 

argamassa de cimento frágil em um composto resistente e de alta 

flexibilidade(CHANDRASEKHAR; GUNNESWARA; RAMANA, 2006). Ademais, os 

custos de construção podem ser reduzidos em até 30% quando comparados com uma estrutura 

de concreto armado convencional (MOITA et al., 2003). 

 Estruturas de ferrocimento são construídas com placas finas, onde o material 

apresenta um comportamento quase homogêneo. Portanto, em uma placa de ferrocimento, as 

resistências à tração, à fadiga, à flexão e ao impacto, além da tenacidade são incrementadas 

pela dispersão uniforme de reforço em sua matriz, propiciando uma maior vantagem na 

fabricação e utilização (RATISH; RAO, 2006). 
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 As propriedades físicas e mecânicas supracitadas desse material, incluindo o 

módulo de elasticidade, foram investigadas no decorrer das pesquisas preliminares, onde se 

comprovou a eficácia do ferrocimento para a construção civil (NAAMAN; SHAH, 1971; 

LOGAN; SHAH, 1973; NAAMAN; ARGON; MOAVENZADEH, 1973; PICARD; 

LACHANCE, 1974). Também em testes realizados em placas de ferrocimento, submetidas a 

cargas de força distribuídas uniformemente, as estruturas se mostraram com vasta resistência 

ao cisalhamento final (IBRAHIM, 2011). 

 Assim, o potencial de plástico, as técnicas de construção simples com um mínimo 

de mão de obra qualificada e o baixo custo relativo fazem da tecnologia ferrocimento uma 

alternativa promissora na área da construção civil, justificando seu uso especialmente nos 

países em desenvolvimento. (MOITA et al., op. cit.). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Caracterização da Área de Estudo 

 

 A área do cultivo experimental encontra-se próxima a delimitação dos municípios 

de Aquiraz, Cascavel, Horizonte e Pindoretama (Ceará, Brasil). O cultivo teve suas unidades 

produtivas instaladas no Sítio Emaús, propriedade particular, localizada no município de 

Horizonte/CE, distante em média 60 km de Fortaleza. Situa-se próxima ao km 14 da CE 350 

(Estrada da Coluna), com acesso realizado pela BR 116 ou pela CE 040 (Mapa 1). 

 

Mapa 1 – Localização da área de cultivo em Horizonte/CE, Brasil (datum SAD-69). 

 
Fonte: Autor. 
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 A pesquisa foi desenvolvida dentro da Bacia Hidrográfica do rio Malcozinhado, 

que pertence às Bacias Metropolitanas de Fortaleza, a qual se desenvolve exclusivamente 

sobre embasamento sedimentar. Contém solos profundos a muito profundos, bastante 

drenados, formados por associação de Latossolo vermelho-amarelo distrófico e areias 

quartzosas (COGERH, 2010). 

 Ainda segundo o mesmo autor, apresenta vegetação do tipo cerrado, constituída 

de um de estrato arbóreo e um estrato herbáceo de gramíneas e dicotiledôneas. Possui 

cobertura vegetal nativa e matas ciliares preservadas ao longo do rio principal. O clima é do 

tipo Aw‘, baseado na classificação de Köppen (1931): clima tropical chuvoso, com estação 

invernosa ausente e estação chuvosa no outono de precipitação anual entre 1.000 e 1.500 mm. 

 Na propriedade onde se realizou o experimento (14 ha), existem plantações de 

tubérculos e gramíneas. Apresenta árvores frutíferas e uma área relevante de mata nativa 

(70%). O terreno é cortado pelo rio Malcozinhado e contém uma cacimba, cuja água é usada 

na piscicultura (FIGURA 6). 

 

Figura 6 – Plantações e frutíferas na propriedade [A] e Área de mata preservada [B]. 

  
Fonte: Autor. 

 

3.2 Estrutura de Cultivo 

 

 Foram construídos três módulos de cultivo que funcionam como sistemas de 

recirculação de água independentes, sendo compostos de um tanque de criação (TC) com 3,50 

m de diâmetro e um tanque de filtração (TF) com 1,80 m de diâmetro, ambos feitos com a 

tecnologia ferrocimento e possuindo 1,0 m e 1,10 m de altura (FIGURA 7). 

 

  

[A] [B] 
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Figura 7 – Tanque de criação em construção [A] e Três tanques de criação prontos [B]. 

  
Fonte: Autor. 

 

 O sistema é completado por uma caixa d‘água de polietileno com volume de 500 

litros, uma eletrobomba de lavadora de roupas ligada a uma boia de micro chave no interior 

da caixa d‘água, que funciona como sistema de bombeamento de pequeno porte para 

recirculação da água, além de um compressor de ar acoplado a um timer analógico usado no 

fornecimento de aeração artificial. 

 O escoamento da água nos TCs, com um sistema de ralo central de fundo, foi 

construído para permitir o autossifonamento dos resíduos depositados. Os TFs foram 

subdivididos em três compartimentos: o primeiro compartimento livre conectado ao TC; o 

segundo com uma camada de brita; e o terceiro livre com a saída de água por bombeamento 

(FIGURAS 8 e 9). Os dois primeiros compartimentos contêm aguapés (Eicchornia crassipes) 

na superfície da água. 

 

Figura 8 – Destaque para a estrutura de escoamento central (seta indicativa) em um tanque de 

criação [A] e Armação de tela de ferro e polietileno de um tanque de filtração [B]. 

  
Fonte: Autor. 

 

  

[A] [B] 

[A] [B] 
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Figura 9 – Divisórias de um tanque de filtração [A] e Aguapé (Eicchornia crassipes) [B]. 

  
Fonte: Autor. 

 

 Com o fluxo de entrada de água inverso ao de saída em cada compartimento, as 

unidades de TFs apresentaram filtragem mecânica através da passagem água entre os 

compartimentos e pela camada de brita, depuração biológica feita por microrganismos 

associados às superfícies rugosas e absorção de nutrientes dissolvidos pelos aguapés (E. 

crassipes). Os tanques, instalados a céu aberto, foram cobertos com tela sombrite 50% para 

minimizar o ataque de predadores aéreos e promover conforto térmico aos peixes. 

 Para o desempenho adequado do sistema de bombeamento, determinou-se a vazão 

de saída da caixa d‘água ou vazão de retorno da água para o TC ( RQ ), utilizando-se das 

equações 1 e 2. Como critério, escolheu-se determinar uma RQ  que circulasse o volume 

equivalente ao de um TCV  (volume do TC) em um dia. 

 

TCTCTC hAV       (1) 

sendo: TCV  = volume do TC (m³); TCA  = área do TC (m²); TCh  = altura da base 

até o extravasor ou profundidade máxima do TC (m). 

 

t

V
Q

eq

R

.
       (2) 

em que: RQ  = vazão de saída ou de retorno (m³/h); .eqV  = volume equivalente 

estipulado para circulação (m³); t  = tempo de um ciclo saída-retorno (horas). 

 

  

[A] [B] 
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3.3 Desempenho Zootécnico 

 

 O período de cultivo foi de novembro de 2012 a março de 2013. Para avaliação do 

desempenho zootécnico, foram estocados alevinos de tilápia do Nilo (O. niloticus) que 

passaram pelo processo de reversão sexual. 

 Os peixes foram adquiridos em uma larvicultura particular próxima à área de 

cultivo. Antes do peixamento
3
, fez-se a aclimatação

4
 dos alevinos (FIGURA 10). Primeiro 

colocou-se o saco com os peixes dentro do TC para condicionamento térmico e em seguida 

misturou-se, em intervalos de 15 minutos, a água do saco com a nova água em que seriam 

estocados na proporção de ¼ do volume do saco até completá-lo. 

 

Figura 10 – Aclimatação: condicionamento térmico [A] e mistura das águas [B]. 

  
Fonte: Autor. 

 

 Realizou-se então o peixamento na densidade de 30 peixes/m³, totalizando 257 

peixes/TC (volume útil ≈7,7 m³/TC + 10% de perdas), e alimentados sob três tipos de dieta: 

a) apenas com ração comercial – os peixes foram introduzidos no TC com peso 

inicial de ± 5 g e alimentados com ração comercial quatro vezes ao dia 

(10h00min, 12h00min, 14h00min e 16h00min). Cada fase de crescimento dos 

peixes (alevino e juvenil) foi acompanhada de mudança na quantidade e no 

tamanho da ração ofertada, conforme o fabricante; 

b) com ração reduzida em consórcio com macrófitas aquáticas – nesse 

tratamento, a quantidade de ração comercial ofertada foi reduzida pela metade. 

                                                 
3
 Tem-se por peixamento o ato de introduzir intencionalmente peixes, em geral alevinos, em um determinado 

reservatório hídrico (rio, açude, lagoa, lago, tanque, viveiro, entre outros). 

4
 Aclimatação trata-se do condicionamento dos indivíduos às características físico-químicas da água receptora 

antes do peixamento. É importantíssima, pois evita principalmente choque térmico e choque de pH nos peixes, o 

que compromete, dentre outros fatores, as funções fisiológicas e o bem-estar do animal. 

[A] [B] 
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Somando-se a isso, foram introduzidos exemplares de aguapé (E. crassipes) 

cobrindo uma área de 30% do espelho d‘água do TC. Os horários de 

alimentação permaneceram iguais aos do tratamento anterior. Os aguapés (E. 

crassipes) foram trocados por outros exemplares que estavam no TF a cada 

semana, sendo, portanto reposta a biomassa de perifíton aderido nas raízes das 

macrófitas que foi consumida pelos os peixes durante o período. Já os 

exemplares de aguapé retirados do TC foram repassados para o TF a fim de 

absorver nutrientes da água e recuperar o tamanho de suas raízes; 

c) com ração e macrófitas aquáticas – foi ofertada ração comercial em regime 

semelhante ao primeiro e acrescidos os exemplares de E. crassipes conforme o 

segundo regime alimentar descrito anteriormente. 

 Com isso, foi analisada a influência do consórcio testado no desempenho 

zootécnico mediante biometrias quinzenais, nas quais se realizou uma amostragem de 30% 

dos peixes de cada TC para medições de peso e comprimento total, obtendo-se: 

a) comprimento total (LT) – medido entre a parte anterior da cabeça até o final da 

nadadeira caudal; 

b) peso médio final (Wm) – o cálculo do peso médio final foi obtido através da 

amostragem e pesagem dos peixes no final do cultivo, onde é feita a diferença 

entre o peso final e inicial dos peixes; 

c) conversão alimentar aparente (CAap) – foi avaliada a proporção entre a 

quantidade de ração ofertada em cada tratamento alimentar e o ganho em peso 

dos peixes cultivados no final do cultivo; 

d) sobrevivência (S%) – realizou-se uma contagem final para ser feita a razão 

entre o número de peixes vivos no final do cultivo e o número de alevinos 

estacados expressa em percentual. 

e) taxa de crescimento específico (TCE) – obteve-se a curva do ganho de massa 

em gramas, cuja equação exprime, em média, a taxa ou razão pela qual ocorre 

esse incremento em peso (LEGENDRE et al., 1995): 

  100
lnln

% 1 








 


t

WW
diaTCE

if
   (3) 

sendo: fW  = peso médio final (g); iW  = peso médio inicial (g); t  = tempo de 

experimento (dias). 
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f) fator de condição (FC) – expressa a relação entre o comprimento e o peso do 

animal (JOBLING et al., 1994): 

100
3










L

W
FC      (4) 

em que: W = peso (g) e L = comprimento total (cm). 

 No processo de biometria, os indivíduos eram capturados com rede de arrasto e 

amostrados sem reposição. Somente depois de feitas as devidas medições em 30% da 

população de cada TC, os exemplares eram devolvidos aos respectivos tanques. Com isso, 

acompanhou-se quinzenalmente o desenvolvimento dos peixes em peso e em comprimento 

total, utilizando-se balança digital e ictiômetro respectivamente (FIGURA 11). 

 

Figura 11 – Biometria quinzenal com medições de: peso [A] e comprimento total [B]. 

  
Fonte: Autor. 

 

 Os dados de peso e comprimento dos três módulos de cultivo foram analisados 

através de estatística paramétrica, mediante o uso da Análise de Variância (ANOVA). Tal 

análise permite estabelecer se as médias das populações possuem diferença estatística. Porém, 

não permite detectar quais médias diferem das demais (VIEIRA, 1980). Ocorrendo diferença 

estatística, o Teste de Tukey foi empregado para comparar os tratamentos, indicando o mais 

adequado a ser implantado. Em todas as análises considerou-se um nível de significância de 

5% (confiança de 95%). 

 

  

[A] [B] 
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3.4 Análise Financeira da Tecnologia Social 

 

 Com a estrutura instalada e operacional, foi realizado um orçamento de todos os 

materiais adquiridos e mão-de-obra contratada para a construção de um módulo de cultivo, 

além do valor da aquisição de equipamentos/instrumentos e insumos produtivos necessários à 

operacionalização e manejo do sistema (APÊNDICE A). 

 Tendo sido feito esse levantamento de custos (fixos e variáveis) e estimado os 

valores de receita esperados, realizou-se uma avaliação da viabilidade financeira do cultivo 

para os padrões comerciais locais, abordando indicadores como: 

a) rédito financeiro (RF) ou receita líquida – é o valor monetário bruto apurado 

da produção retirando-se o custo total para produzir [custos fixos e variáveis] 

(HOFFMANN et al., 1978). 

b) ponto de nivelamento (PN) – indica o nível mínimo de produção que se deve 

operar no empreendimento. 

c) taxa de remuneração do capital (TRC) – é a taxa percentual média pela qual 

ocorre uma remuneração do capital investido ao ano. 

d) capacidade de pagamento (CP) – mostra o máximo que o empreendimento 

pode pagar anualmente pelo capital obtido. 

e) relação benefício/custo (Rb/c) – é o total das receitas dividido pelo total de 

custos, com seus valores atualizados, dentro do horizonte de planejamento 

para funcionamento do projeto de cultivo. Indica o ganho, em termos 

monetários, por unidade de capital investido. 

f) valor presente líquido (VPL) – representa o total das receitas a receber 

subtraindo-se ototal de custos, com seus valores atualizados. Expressa o 

retorno do investimento através da concentração dos valores esperados no 

período inicial, descontados uma taxa de juros (CONTADOR, 1981). 

g) taxa interna de retorno (TIR) – trata-se da taxa de juros que anula o valor 

presente líquido do projeto. É necessária para igualar o valor investido no 

empreendimento investimento com os seus respectivos retornos futuros em 

valores atualizados (BRANDT; OLIVEIRA, 1973). 

h) tempo de reposição do capital investido (TRCI) – trata-se do tempo necessário 

para que o total das receitas nominais futuras seja igual ao valor inicial 

investido (SCORVO FILHO; MARTIN; AYROZA, 1998). 
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i) análise de sensibilidade – traz uma avaliação do comportamento do 

empreendimento quanto às oscilações do mercado com variações nas receitas 

obtidas e/ou nos custos de produção. 

 

3.5 Funcionamento do Biofiltro 

 

 Essa etapa da pesquisa se desenvolveu através do acompanhamento da evolução 

da qualidade da água nos TCs e nos TFs durante o cultivo. Para tanto, foram realizadas 

medições in situ com equipamentos portáteis e análises laboratoriais seguindo alguns 

procedimentos descritos no manual Standard Methods (APHA; AWWA; WPCF, 2005). 

 As amostras de água para análise laboratorial foram coletadas mensalmente no 

período matutino às 08h00min em garrafas pet opacas previamente descontaminadas com 

solução de ácido clorídrico 10%, sendo acondicionadas em uma caixa térmica com gelo e 

encaminhadas ao laboratório para análise imediata. As análises foram realizadas no 

Laboratório de Águas e Resíduos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Ceará (IFCE). Assim, analisaram-se os seguintes parâmetros físico-químicos: clorofila ‗a‘, 

condutividade elétrica, alcalinidade total, CO2 livre, dureza total, ortofosfato (PO4
3-

), demanda 

química de oxigênio (DQO), amônia (NH3), nitrito (NO2
-
) e nitrato (NO3

-
). A condutividade 

elétrica foi medida com um condutivímetro portátil, já os demais parâmetros foram obtidos 

seguindo os procedimentos mostrados na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Métodos de análise laboratorial dos parâmetros físico-químicos pesquisados. 

PARÂMETROS AUTOR CÓD. MÉTODO 

Alcalinidade Total APHA, AWWA, WPCF (2005) 2320-B Títulometria 

Amônia (NH3) Silva e Oliveira (2001)   Nessler 

Clorofila ‗a‘ APHA, AWWA, WPCF (2005) 10200-H Espectrofotometria 

CO2 livre APHA, AWWA, WPCF (2005) 4500-CO2-D Indireto alcalinidade 

DQO APHA, AWWA, WPCF (2005) 5220-D Colorimetria  

Dureza Total APHA, AWWA, WPCF (2005) 2340-C Títulometria EDTA 

Ortofosfato APHA, AWWA, WPCF (2005) 4500-P-E Colorimetria 

Nitrato APHA, AWWA, WPCF (2005) 4500-NO3-E Redução do cádmio 

Nitrito APHA, AWWA, WPCF (2005) 4500-NO2-B Colorimetria 

Fonte: Autor. 
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 Realizaram-se ainda medições três vezes ao dia (8, 12 e 16 horas) através de 

equipamentos portáteis (FIGURA 12), para um acompanhamento mais crítico, tais como: 

oxigênio dissolvido, pH, transparência, salinidade e temperatura. 

 

Figura 12 – Equipamentos utilizados para medições in situ: Oxímetro [A], Peagâmetro 

portátil [B], Disco de Secchi [C] e Refratômetro de salinidade [D]. 

  

  
Fonte: Autor. 

 

3.6 Caracterização do Cultivo como Proposta de Tecnologia Social 

 

 No intuito de caracterizar o cultivo de tilápia do Nilo em tanques de ferrocimento 

em pequena escala produtiva, foram levantadas as potenciais características do sistema 

proposto que pudessem levá-lo à condição de tecnologia social. Através de análise crítica de 

pontos fortes e pontos fracos, realizou-se uma investigação da sua adaptação física e 

financeira, voltada para o mercado consumidor local, além da sua capacidade de autogestão e 

formação de relações de trabalho não discriminatórias. 

 Partiu-se da identificação das dimensões essenciais para uma tecnologia ser 

considerada socialmente adequada (ITS, 2007b), tais como: a) dimensão do conhecimento, 

ciência, tecnologia e inovação; b) dimensão da participação, cidadania, democracia; c) 

dimensão da educação; e d) dimensão da relevância social do sistema. 

[C] 

[A] [B] 

[D] 
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 Assim, fez-se avaliação da possibilidade do sistema proposto, com seu 

desenvolvimento e aprimoramento, atender aos principais objetivos das tecnologias sociais, 

tais como: diminuição da injustiça social, bem-estar com melhorias na qualidade de vida, a 

apropriação da tecnologia pelo seu público-alvo, entre outros. 

 Mediante abordagem analítica interpretativa, dentre outros aspectos, foram 

investigados os seguintes pontos: 1. Efeito multiplicador do sistema; 2. Forma de gestão; 3. 

Contribuição para o desenvolvimento local; 4. Utilização de mão-de-obra; e 5. Possibilidade 

de fomento. 

 

3.7 Discussão sobre Riscos Ambientais 

 

 Risco ambiental pode ser definido como sendo a possibilidade de ocorrência de 

um dano ambiental promovido por algum tipo de impacto sobre o meio. O cultivo de tilápias, 

como toda atividade humana, gera impactos sobre o ambiente. Estes impactos podem ser tanto 

indiretos, na utilização de uma fonte natural de água para cultivos em construções aquícolas, 

por exemplo, quanto diretamente com a produção intensiva de peixes dentro dos corpos 

hídricos (DOTTI; VALEJO; RUSSO, 2012). 

 Realizou-se a avaliação dos principais pontos positivos e negativos da instalação e 

operacionalização do cultivo em tanques de ferrocimento como proposto na presente 

pesquisa, correlacionando-os com os possíveis danos ambientais inerentes. 

 Dentro das variáveis possíveis para tal avaliação, foram utilizadas como 

referenciais os seguintes pontos: 

a) Impacto nos ecossistemas aquáticos; 

b) Interferência na disponibilidade hídrica; 

c) Limitação do uso múltiplo da água; 

d) Demanda energética e consumo de materiais para a instalação. 

 Posteriormente, fez-se uma comparação do potencial poluidor do método de 

cultivo proposto com os impactos ambientais relatados na literatura especializada atrelados 

aos principais sistemas de produção de tilápia do Nilo (O. niloticus) vigentes, a criação em 

tanques-rede e em viveiros escavados. 

 

  



RIBEIRO, D. C. Proposta de tecnologia social para redução do risco de eutrofização... 46 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Estrutura de Cultivo 

 

 Para a escolha do local do cultivo, não é preciso ter muitas condições para 

adequação, uma vez que a tecnologia do ferrocimento possibilita a construção de estruturas 

com forma arredondada ou sem arestas, como tanques preferencialmente circulares em locais 

cujo solo tenha a granulometria ou a composição química inadequada para piscicultura, 

inférteis para agricultura ou em espaços reduzidos. 

 É desejável que o terreno apresente alguma declividade para facilitar a passagem 

da água do TC para o TF dos módulos, entretanto pode-se realizar a construção em locais 

planos bastando apenas desnivelar em alguns centímetros as bases dos dois tanques. Também 

é preferível que a estrutura fique próxima a um ponto de captação de água (rio, lago, 

reservatório, poço, etc.) para evitar gastos adicionais com energia ou perdas de água durante o 

enchimento dos tanques. 

 No caso em questão, a fonte de captação de água para o cultivo foi uma cacimba 

de ferrocimento presente na propriedade (FIGURA 13), mas os tanques também podem ser 

construídos próximos a edificações para aproveitamento da água da chuva que cai sobre 

telhado e coletada em calhas. 

 

Figura 13 – Área dos módulos de cultivo [A] e Cacimba usada como fonte de água [B]. 

  
Fonte: Autor. 

 

 Se possível, evitar solos pedregosos e acidentados para facilitar a demarcação e o 

nivelamento do fundo dos tanques. A localização próxima a uma residência ou galpão de 

trabalho também facilita realizar a construção, o manejo e a segurança do cultivo. 

[A] [B] 



RIBEIRO, D. C. Proposta de tecnologia social para redução do risco de eutrofização... 47 

 Mesmo assim, caso esses pré-requisitos não sejam possíveis, a construção dos 

módulos poderia ser realizada. Apenas se teria um pouco mais de trabalho para captar água, 

deslocar os materiais de construção, nivelar o fundo dos tanques no solo e realizar o manejo 

diário de produção. 

 Na etapa inicial da construção, o terreno é preparado para receber a demarcação 

do fundo dos tanques. Assim, fez-se uma limpeza superficial do local para posterior colocação 

dos tanques (FIGURA 14). 

 

Figura 14 – Vista do local escolhido para construção [A] e Limpeza do terreno [B]. 

  
Fonte: Autor. 

 

 Em seguida, as armações dos TCs e dos TFs foram confeccionadas com peças de 

6,0 m x 2,0 m de uma malha de ferro eletrosoldado de 3,4 mm de diâmetro com abertura de 

15,0 cm x 15,0 cm, na qual é sobreposta uma malha de polietileno com abertura de 3,0 mm 

em peças de 100,0 m x 3,0 m com o auxílio de amarras de arame liso recozido (FIGURA 15). 

 

Figura 15 – Peças de malha ferro usada na formação das armações dos tanques [A] e Tela de 

polietileno que recobre a malha de ferro para facilitar a aplicação da argamassa [B]. 

  
Fonte: Autor. 

 

[A] [B] 

[A] [B] 
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 Para fazer a estrutura de sustentação dos tanques, primeiro é feito um corte 

circular na tela da malha de ferro usando uma serra de aço nos tamanhos respectivos de cada 

tipo de tanque (TC ou TF) e dobrando em um ângulo reto suas extremidades. Depois, faz-se a 

moldura da parede lateral dos tanques com o mesmo diâmetro do suporte de fundo unindo as 

duas extremidades de uma tela da malha de ferro (FIGURA 16). 

 

Figura 16 – Fundo circular com extremidade ortogonal [A] e Moldura lateral [B]. 

  
Fonte: Autor. 

 

 Após esta etapa, coloca-se a malha de polietileno sobre a sustentação de ferro, 

fazendo amarrações com pedaços de arame liso recozido ao longo da tela. Une-se a moldura 

lateral com o fundo, fazendo junções em cada extremidade (FIGURAS 17 e 18). 

 

Figura 17 – Etapa de união das malhas: fundo de um tanque [A]; borda lateral [B]. 

  
Fonte: Autor. 

 

  

[A] [B] 

[A] [B] 
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Figura 18 – Etapa de junção da moldura lateral e do fundo. 

  
Fonte: Autor. 

 

 Com todas as armações montadas, demarcam-se as bases dos tanques no solo 

levando-se em consideração o ponto central escolhido com estaqueamento circular. A 

escavação da base foi feita com uma enxada e uma pá para a retirada do entulho. 

 À medida que ocorre a escavação, faz-se o nivelamento da base com uma 

mangueira de nível e uma trena. A Figura 19 apresenta a sequência de demarcação, escavação 

e nivelamento de uma base de um tanque. Tal sequência foi adotada tanto para os TCs quanto 

para os TFs. 

 

Figura 19 – Demarcação, escavação e nivelamento da base de um tanque. 

  

  
Fonte: Autor. 
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 Terminada a escavação da base de um tanque, coloca-se a armação de sustentação 

(malha de ferro + malha de polietileno) pronta para ser cimentada e faz-se a instalação 

hidráulica antes da cimentação (Item 4.1.3). 

 O processo de cimentação do tanque requer um pouco de cuidado e paciência. 

Para a produção da argamassa de cimento utilizada nos tanques, alguns cuidados devem ser 

tomados no intuito de evitar partículas muito grossas e impurezas na massa final. Assim, 

efetuou-se o peneiramento da areia grossa utilizando uma peneira com malha de 3,0 mm sobre 

tábuas de madeira. 

 Com a retirada das partículas maiores, adiciona-se cimento comercial e água na 

proporção de 2,0 kg de areia grossa peneirada para 1,0 kg de cimento e 0,5 litros de água 

(argamassa de cimento com traço de 1:2:0,5). A areia molhada e o cimento foram misturados 

manualmente com uma enxada até ficar com uma textura onde não houvesse excesso de água 

ou a massa ficasse quebradiça (FIGURA 20). 

 

Figura 20 – Peneiramento da areia grossa e produção da argamassa de cimento utilizada. 

  

Fonte: Autor. 

 

 Com a armação de sustentação posta na base, foram colocadas tábuas de madeira 

do tipo compensado para ajudar no nivelamento da argamassa de cimento tanto na parte 

interna quanto na parte externa da borda circular vertical. Para auxiliar a cimentação do 

fundo, foram utilizados plásticos pretos forrando a base da estrutura. 

 O fundo do tanque foi nivelado com 3,0 cm de espessura respeitando o espaço do 

ralo central. A tábua de compensado foi fixada provisoriamente na borda vertical com 

pedaços de arame enroscados com um alicate. Depois, fez-se a cimentação com 1,5 cm de 

cada lado da borda. Tal sequência é exposta na Figura 21. 
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Figura 21 – Procedimento para cimentar as armações dos tanques: Plástico preto forrando o 

fundo da armação [A]; Fixação da tábua de compensado com colocação de amarras de arame 

fino [B] e torção das amarras de arame fino na armação [C]; Cimentação da armação da borda 

vertical na parte exterior [D]. 

  

  
Fonte: Autor. 

 

 Após a cimentação do tanque, espera-se a secagem para a realização da cura do 

cimento
5
. A cura é um procedimento feito para evitar a evaporação prematura da água 

necessária à hidratação do cimento. No processo de cura, os tanques foram molhados tanto 

interna quanto externamente durante sete dias, pelo menos três vezes ao dia, de manhã cedo, 

ao meio dia e no fim da tarde (FIGURA 22). 

 Terminado o período da cura do cimento, deve-se realizar uma rigorosa limpeza 

da superfície interna e o enchimento dos tanques, evitando assim a exposição direta do fundo 

do tanque ao sol. Cabe salientar que a primeira água dos tanques foi descartada após quatro 

dias, visto aos altos valores de pH (≈ 9,5) gerados pela argamassa recém aplicada. Assim, o 

tempo total da construção do módulo de cultivo (TC + TF +Instalações hidráulicas e elétricas 

+ Tempo de cura) foi de três semanas (21 dias). 

                                                 
5
 O processo de cura do cimento é um ponto crítico na construção de estruturas de ferrocimento. Ele manter a 

argamassa o mais próximo possível da saturação até que os espaços inicialmente preenchidos por água sejam 

ocupados pelos produtos da hidratação do aglomerante do cimento. Uma cura bem realizada diminui a 

porosidade (menor infiltração) e aumenta a durabilidade da estrutura (menos microfissuras), aumentando assim a 

vida útil da construção (AL-GAHTANI, 2010). 

[C] 

[A] [B] 

[D] 
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Figura 22 – TC [A] e TF [B] em processo de cura após secagem. 

  
Fonte: Autor. 

 

 Concomitante ao processo de cura pode-se realizar a montagem de uma estrutura 

sombrosa para melhorar o conforto térmico dos peixes caso seja conveniente. Utilizou-se de 

uma tela tipo sombrite com opacidade de 50%, fixada a 2,0 m de altura sobre os TCs tendo 

por sustentação estacas de madeira (FIGURA 23). 

 

Figura 23 – Sombrite armado sobre os TCs [A] e Opacidade de 50% [B]. 

  
Fonte: Autor. 

 

 Na armação dessa cobertura, deve-se atentar para a trajetória solar ao longo do dia 

e para possíveis pontos de ruptura e a firmeza na sustentação. Também é recomendada uma 

pequena elevação com leve declividade que permita drenagem satisfatória da água pluvial e 

não apresente muita resistência à passagem do vento. 

 O sombrite melhorou substancialmente a sensação térmica na área dos TCs, 

tornando mais fáceis as atividades de manejo com os peixes. Além do mais, mostrou-se 

bastante útil para diminuir as taxas de evaporação dos módulos por abranger a maior área de 

espelho d‘água do sistema exposta à radiação solar. 

 

[A] [B] 

[A] [B] 
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4.1.1 Estrutura de um Tanque de Criação (TC) 

 

 Os TCs têm como finalidade principal comportar os indivíduos cultivados. Eles 

são os habitats do produto principal da criação, os peixes. Neles acontecem: a alimentação dos 

animais, o incremento de oxigênio via aeração artificial, bem como a circulação da água, com 

entrada na caixa d‘água por tubulação acima do mesmo e saída pelo ralo central no fundo do 

tanque. 

 Para a pesquisa específica, possuíram em média 3,50 m de diâmetro interno, 3,0 

cm de borda externa e 1,0 m de altura. O fundo do TC teve uma declividade de 5,0 cm de 

desnível do centro em relação às bordas (FIGURA 24). No centro do TC, há um ralo de PVC 

de 6,0 cm de diâmetro enterrado no solo, com saída abaixo do fundo de um tubo de PVC de 

50 mm que o conecta com o TF. Do lado oposto à conexão com o TF, fez-se um extravasor 

(―ladrão‖) com um tubo de PVC de 25 mm, situado a 10,0 cm da borda superior para evitar 

transbordamentos (APÊNDICE C). 

 

Figura 24 – Componentes de um TC: Planta baixa (layout) [A]; Ralo central unido à estrutura 

de cimento [B]; Borda vertical com ralo central [C]; Extravasor oposto à saída para o TF [D]. 

  

  
Fonte: Autor. 

 

[C] 

[A] [B] 

[D] 
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4.1.2 Estrutura de um Tanque de Filtração (TF) 

 

 Um TF possuiu em média 1,80 m de diâmetro interno, 3,0 cm de espessura da 

borda externa e das divisórias internas. A borda externa apresenta 1,10 m de altura. A 

divisória entre o primeiro e o segundo compartimento possui 70,0 cm de altura e a divisória 

entre o segundo e o terceiro compartimento tem 1,10 m de altura (APÊNDICE C). 

 Na divisória entre o segundo e o terceiro compartimentos, foram feitos orifícios 

para o encaixe de tubos de PVC de 50 mm de diâmetro, os quais se estendem ao longo do 

segundo compartimento e transpassam a divisória em 5,0 cm. Tais tubos foram furados e 

encamisados com a malha de 3,0 mm usada na armação dos tanques. Além disso, os mesmos 

foram cobertos por tubos de PVC furados de 100 mm de diâmetro para evitar obstrução da 

malha e consequente bloqueio da passagem da água (FIGURA 25). 

 

Figura 25 – Partes componentes de um TF: Armação com malhas de ferro e de polietileno 

[A]; Aberturas na parede interna entre os compartimentos 2 e 3 [B]; Compartimentos de um 

TF: 1 – entrada; 2 – intermediário; 3 – saída [C]; Tubos encamisados conectando os 

compartimentos 2 e 3 [D]. 

  

  
Fonte: Autor. 

 

[C] 

[A] [B] 

[D] 
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 O tanque de filtração (TF) tem a função de biofiltro dentro do módulo de cultivo. 

Nele ocorre a decomposição e a absorção das substâncias residuais da água. A água chega à 

parte inferior do primeiro compartimento do TF, o qual é livre para a decantação das 

partículas maiores carreadas do TC, e aguapés (E. crassipes) no espelho d‘água. 

 A água passa sobre a divisória interna e cai no segundo compartimento, que 

possui uma camada de brita nº 2 suficiente para cobrir os tubos conectores dos 

compartimentos 2 e 3 (≈ 0,11 m³) e uma camada de brita nº 1 com 40,0 cm de altura no fundo 

(≈ 0,44 m³) para realização de filtração mecânica primária das partículas maiores que 

passaram do primeiro compartimento, totalizando aproximadamente 0,55 m³ brita/módulo. 

 As pedras tipo brita também servem como área superficial para colonização de 

bactérias decompositoras da matéria orgânica (FIGURA 26 [A]). Já os aguapés absorvem 

substâncias orgânicas dissolvidas na água pelas raízes para seu crescimento, principalmente 

nitratos e fosfatos, além de também servirem de substrato para a colonização do perifíton. 

 Através de tubos de PVC de 50 mm perfurados e encamisados com tela de 

polietileno 3,0 mm que transpassam a divisória interna na parte inferior, a água passa para o 

próximo compartimento. No terceiro compartimento, a água filtrada é retirada por um ponto 

de captação a 30,0 cm do fundo do tanque na região central (FIGURA 26 [B]). 

 

Figura 26 – Brita utilizada [A] e Capitação da água [B]. 

  
Fonte: Autor. 

 

  

[A] [B] 
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4.1.3 Sistema Hidráulico 

 

 A Figura 27 mostra as instalações hidráulicas ressaltando os principais tubos e 

conexões utilizados. 

 

Figura 27 – Instalações hidráulicas do módulo de cultivo: Layout do sistema de registros em 

‗T'‘ [A]; Sistema de registros em ‗T'‘ instalado [B]; Tubulação com válvula de pé para 

retirada da água do TF [C]; Entrada (superior) e saída (inferior) de água pela caixa de 

armazenamento [D]. 

  

  
Fonte: Autor. 

 

 Um tubo de PVC de 50 mm com um sistema de registros acoplados conecta o TC 

ao TF. Ele sai do ralo central do TC e chega rente ao fundo do primeiro compartimento do TF 

com declividade média de 10,0 cm entre os tanques. 

 O sistema de registros é composto por três registros de 50 mm, sendo dois 

concorrentes ao eixo TC–TF e um na transversal. Esses registros (Rs) são interligados por 

uma conexão em ‗T‘ de mesma dimensão (FIGURA 27[A]). Tal sistema assim construído 

funciona com R3 fechado + R1 e R2 abertos. 

 Além disso, permite o esvaziamento somente do TC (R2 fechado + R1 e R3 

abertos), somente do TF (R1 fechado + R2 e R3 abertos) ou de ambos simultaneamente (R1, 

[C] 

[A] [B] 

[D] 

3 

2 1 ‘T’ 

3 

2 1 ‘T’ 

TC TF 
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R2 e R3 abertos). Para o esvaziamento completo do TF faz-se necessário o uso de um tubo de 

25 mm com registro acoplado saindo perpendicularmente do terceiro compartimento rente ao 

fundo. No intuito de evitar acidentes e danos à estrutura, fez-se a proteção das válvulas dos 

registros com tubo PVC de 200 mm de diâmetro. 

 Na circulação da água de cultivo, a retirada da água do TF é feita por um tubo 

PVC de 25 mm de diâmetro com uma válvula de pé na sua extremidade a 30,0 cm do fundo. 

Tal tubo apresenta uma conexão tipo ‗joelho‘ de 90° que o liga a uma eletrobomba de 

pequeno porte, geralmente usada em máquinas de lavar roupas, fixada abaixo da caixa d‘água 

(FIGURA 27[C]). 

 A água passa da eletrobomba para a caixa d‘água com entrada na parte superior 

através de uma mangueira semi-flexível com ¾ de polegada. Depois retorna da caixa d‘água 

para o TC por um tubo de PVC de 25 mm com um registro acoplado próximo à saída de caixa 

para a regulagem da vazão de retorno (FIGURA 27[D]). 

 

4.1.4 Sistema de Bombeamento da Água 

 

 O bombeamento do módulo de cultivo funciona a partir da saída da água do 

último compartimento do TF, passando por um reservatório de armazenamento e retornando 

para o TC, sendo propiciada a manutenção da circulação da água entre os tanques. 

 Para tanto, esse sistema aproveita:a pressão gerada pelo desnível entre os tanques 

para a movimentação unidirecional da água no sentido TC→TF; a força de sucção e de 

impulsão provida pela eletrobomba para elevar a água até a caixa de armazenamento; bem 

como a gravidade para o retorno da água da caixa para o TC. 

 Utilizou-se uma eletrobomba de máquina de lavar roupas, a qual possui potência 

reduzida (34 Watts) e consequente baixo consumo de energia elétrica (FIGURA 28[A]). 

Devido ao seu pequeno porte, sua instalação foi facilitada. Contudo, cuidou-se para que a 

mesma permaneça sempre abaixo do nível da água captada, assim, a eletrobomba foi instalada 

na mesma altura da válvula de pé no terceiro compartimento do TF. 

 Além disso, fez-se necessária proteção contra intempéries, com isso, a 

eletrobomba foi instalada sob um balde plástico fixado na pilar de sustentação da caixa d‘água 

(FIGURA 28[B]). 
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Figura 28 – Componentes do sistema de bombeamento: Eletrobomba para elevação da água 

do TF até a caixa d‘água [A]; Instalação da eletrobomba com proteção contra intempéries [B]; 

Pilar com caixa d‘água para armazenar a água de retorno [C]; Retorno da água para o TC [D]. 

  

  
Fonte: Autor. 

 

 Por apresentar pouca potência, a eletrobomba utilizada possui restrição na altura 

até a qual promove a impulsão da água. Testes foram realizados constando-se que, para uma 

eletrobomba comercial desse tipo, a altura de funcionamento não ultrapassa 2,10 m e seu 

poder de impulsão não é comprometido até 1,80 m. 

 Desse modo, optou-se por construir uma pilar de 1,40 m, feita com alvenaria de 

tijolo vermelho comum de seis furos para a sustentação da caixa d‘água de armazenamento 

(FIGURA 28[C]). Como a eletrobomba foi instalada a 40,0 cm da base da pilar e a caixa 

d‘água comercial usada possuía 58,0 cm de altura, a distância para impulsão (base da 

eletrobomba até a entrada superior da caixa) ficou em 1,50 m. 

 Mantidas tais condições de alturas, de distâncias (Item 4.1.6) e de diâmetro das 

instalações hidráulicas, fez-se o teste de vazão proporcionada pela eletrobomba com medição 

de volume impulsionado em intervalo de tempo definido, encontrando-se uma vazão média da 

eletrobomba ( bomba
Q ) de 11,0L/minuto. 

 A caixa d‘água tem a função dentro do sistema de acumular a água retirada do TF 

e retorná-la para o TC com uma vazão controlada. Ela torna-se importante principalmente 

[C] 

[A] [B] 

[D] 



RIBEIRO, D. C. Proposta de tecnologia social para redução do risco de eutrofização... 59 

para evitar que a eletrobomba funcionem ininterruptamente, aumentando assim a vida útil das 

mesmas. Através de uma boia de micro chave instalado na caixa d‘água (FIGURA 29), ocorre 

o processo liga/desliga das eletrobombas. 

 

Figura 29 – Boia de micro chave: posição que liga a eletrobomba [A] e desliga [B]. 

  
Fonte: Autor. 

 

 A instalação da boia de micro chave foi feita próximo ao nível superior da caixa 

d‘água (entrada) com o peso acessório colocado perto da tubulação de saída (parte inferior). 

De acordo com as especificações do fabricante, fizeram-se as devidas instalações para que o 

equipamento ligasse a eletrobomba quando o nível da água estivesse abaixo do peso acessório 

e a desligasse quando o nível da água se elevasse até o plano horizontal de instalação da boia. 

 Nessa dinâmica, o fluxo de água que entra na caixa d‘água não deve ser menor ou 

igual ao fluxo que sai, caso contrário,a eletrobomba permaneceria ligada continuamente. Essa 

condição essencial torna necessária a determinação de uma vazão de saída ou vazão de 

retorno ( RQ ), onde Rbomba
QQ  . Pelo critério estipulado ( TCeq VV  0,1. ) e com o TC 

construído com aproximadamente 7,7 m³, a RQ  encontrada foi de 0,32 m³/hora ficando 

próxima de 5,5 L/minuto. 

 Nota-se que, para a circulação do volume equivalente a um TC pelo sistema, a 

vazão regularizada para a saída da caixa d‘água é aproximadamente a metade do valor da 

vazão média da eletrobomba ( Rbomba
QQ  2 ). Essa relação entre as vazões de entrada e de 

saída fez com que as eletrobombas trabalhassem na proporção 1:2, onde se observou, dentro 

do volume variável delimitado, o regime de funcionamento foi de aproximadamente 20 min 

ligadas e 40 minutos desligadas. 

 

[A] [B] 
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4.1.5 Sistema de Aeração 

 

 Devido ao manejo alimentar adotado, com fornecimento de ração comercial, teve-

se que instalar um sistema de aeração para evitar a diminuição a níveis críticos do oxigênio 

dissolvido (OD) dentro dos TCs. 

 Foi utilizado um compressor de diafragma comercial, o qual foi conectado com 

uma peça de distribuição de onde partiam três mangueiras 3/8 de polegada que levavam o ar 

até o meio dos TCs, próximo ao ralo central. No final de cada mangueira foi acoplado um 

chuveiro de polietileno comercial para melhorar a difusão do ar dentro da coluna d‘água. 

 O compressor usado tinha 1/3 hp de potência (250 Watts), com vazão máxima de 

65 L/min de ar soprado (FIGURA 30[A]). Esse modelo de compressor é projetado para 

funcionar em regime intermitente periódico, devendo não permanecer ligado por mais de 15 

minutos e ficar desligado pelo mesmo período de tempo. 

 

Figura 30 – Componentes do sistema de aeração: Compressor de ar com diafragma (isento de 

óleo) [A]; Timer analógico acionador do compressor (potência máxima suportável de ½ cv) 

[B]; Chuveiro de plástico usado na difusão do ar [C]; Sistema funcionando em um TC [D]. 

  

  
Fonte: Autor. 

 

[C] 
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 Assim, para promover o uso adequado do equipamento em questão, foi instalado 

um timer analógico (FIGURA 30[B]) antes da ligação com a rede elétrica, tendo programação 

de 15 minutos funcionando e 15 minutos parado durante 24 horas por dia. 

 As mangueiras usadas devem ser de preferência rígidas ou reforçadas com malhas 

metálicas para evitar possível ruptura com a pressão exercida pelo ar soprado. Para baratear os 

custos do sistema, foram empregados chuveiros de polietileno como difusores de ar fixados 

com pesos (tijolos e pedras) no fundo dos TCs (FIGURA 30[C]). 

 Cabe salientar que tanto o compressor de diafragma quanto o timer analógico 

devem ser abrigados da ação do sol e de chuvas, porém atentando-se para a correta ventilação 

dos equipamentos, além da necessidade de limpeza dos orifícios dos chuveiros difusores 

quando houver diminuição do fluxo de ar nos tanques. 

 

4.1.6 Layout do Módulo de Cultivo 

 

 No caso em questão, em cada módulo foi construído um TC de 7,7 m³ (3,50 m 

diâmetro e 0,8 m de profundidade) e um TF de 2,3 m³ (1,80 m diâmetro e 0,9 m de 

profundidade), totalizando 10 m³ de volume útil por módulo. Empregou-se a tecnologia 

ferrocimento em um solo franco arenoso com desnível de 10 cm entre os tanques. A 

disposição espacial dos tanques, bem como a localização da caixa d‘água foi definida de 

forma a proporcionar um melhor manejo (FIGURA 31). 

 

Figura 31 – Representação da disposição dos módulos de cultivo. 

 
Fonte: Autor. 
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 Assim, a distância entre o TC e o TF foi de 1,0 m. O tubo que os interliga foi 

colocado em linha reta com os pontos centrais dos dois tanques. A caixa d‘água dista 40,0 cm 

do TF e é perpendicular ao terceiro compartimento do TF (ponto de capitação da água). As 

Figuras 32 e 33 mostram a vista superior e a vista lateral de um módulo de cultivo construído 

na presente pesquisa com seu encanamento e sentido de circulação. 

 

Figura 32 – Vista superior de um módulo de cultivo. 

 
Fonte: Autor. 

 

Figura 33 – Vista lateral do módulo de cultivo: tanque de criação (TC), tanque de filtração 

(TF), caixa d‘água e eletrobomba em destaque (seta indicativa). 

 
Fonte: Autor. 

 

 Todas as dimensões utilizadas podem ser alteradas de acordo com o espaço físico 

disponível, o nível de produção desejado, bem como se levando em consideração o capital 

inicial a ser investido. Embora a faixa de densidade de estocagem ótima ainda não tenha sido 

estabelecida para essa estrutura construída, deve-se ponderar que tanto a estrutura 

desenvolvida quanto seu manejo a baixos custos e reduzidos riscos ambientais não 

suportariam um cultivo com altas densidades, completa renovação de água e fornecimento de 
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alimentação industrializada em larga escala. Para tanto, algumas componentes estruturais 

precisariam ser drasticamente modificadas (e.g.sistema de bombeamento e de aeração). 

 

4.2 Desempenho Zootécnico 

 

 No experimento, cada TC (7,7 m³) recebeu 257 alevinos de tilápia do Nilo (O. 

niloticus) revertidos com peso inicial de ± 5 g. Assim, retirando-se 10% de perdas esperadas 

(26 peixes) a densidade de estocagem final estimada era de 30 peixes/m³. 

 Devido aos empecilhos ocasionados pela escassez de água na região durante toda 

a vigência da pesquisa (de nov./12 a fev./13, segundo FUNCEME (2013), foram registrados 

apenas 90 mm de precipitação no posto pluviométrico mais próximo ao experimento), a fonte 

da água que abastecia a piscicultura secou por completo. 

 Com isso, o período de cultivo limitou-se em 12 semanas (um trimestre), sendo 

atingido aproximadamente um peso médio equivalente a 105 g. A taxa de sobrevivência 

média real obtida foi de 94%, isto é, ± 240 peixes sobreviventes/módulo no cultivo. 

 Diante da diferenciação entre os tratamentos alimentares nos três módulos de 

cultivo (Módulo 1 = 50% ração + aguapé; Módulo 2 = 100% ração sem aguapé; e Módulo 3 = 

100% ração + aguapé), os resultados das biometrias quinzenais foram expressos na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Dados biométricos obtidos durante a pesquisa (valores médios). 

PARÂMETROS MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3 

Comprimento inicial (cm)
 

8,4
a
 8,4

a
 8,5

a
 

Comprimento final (cm)
 

17,9
a 

18,5
b 

16,9
c 

Peso inicial (g)
 

5,5
a
 5,4

a
 5,1

a
 

Peso final (g)
 

102,1
a 

119,1
b 

88,8
c 

Mortalidade (%)
 

3,0 4,9 10,2 

Crescimento total (cm) 9,5 10,1 8,4 

Ganho em peso (g.peixe
-1

) 96,6 113,7 83,7 

Ganho em peso diário (g.peixe
-1

.dia
-1

) 1,0 1,2 0,9 

Ganho em biomassa (kg.módulo
-1

) 25,26 29,15 20,19 

Fonte: Autor. 

 

 Feita a ANOVA (α = 5%), verificou-se que, para os valores de peso e 

comprimento inicial, não houve diferença estatisticamente significativa para os três módulos, 

evidenciando que a pesquisa foi iniciada com indivíduos oriundos de um lote homogêneo. No 
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entanto, decorridos 84 dias de cultivo, pôde-se verificar que houve diferença para os mesmos 

parâmetros analisados nos três tratamentos. Assim, com a posterior aplicação do teste de 

Tukey, foi evidenciado que os três módulos diferiram entre si, sendo melhor desempenho 

zootécnico de peso e comprimento final (Gráficos 1 e 2) obtido no módulo 2. 

 

Gráfico 1 – Crescimento em Peso da tilápia do Nilo durante o cultivo. 

 

Fonte: Autor. 

 

Gráfico 2 – Relação Peso/Comprimento da tilápia do Nilo durante o cultivo. 

 

Fonte: Autor. 

 

 Quanto à relação peso/comprimento apresentada no gráfico 2, houve para os três 

módulos de cultivo uma tendência de distribuição linear dos dados (R² = 0,9944) com um 

baixo desvio padrão entre módulos, porém com maiores valores para o módulo 2. 
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 O módulo de cultivo 2, alimentado somente com ração em quantidade sugerida 

pelo fabricante, apresentou um funcionamento do sistema extremamente satisfatório, sem 

nenhuma situação crítica como obstrução do ralo central do TC ou concentração excessiva de 

matéria orgânica ao longo do cultivo. Seu desempenho zootécnico foi determinado em função 

da quantidade de ração ofertada. 

 Já os módulos 1 e 3 tiveram sua produção comprometida devido às constantes 

obstruções do ralo central dos TCs por raízes dos aguapés utilizados na alimentação, havendo 

a perda de água pelo extravasor e a não sucção da água pela eletrobomba causada pela 

consequente diminuição do nível da água dos TFs. 

 Soma-se a esse fato, o maior aporte de matéria orgânica e de partículas sólidas em 

decomposição (restos de aguapés) dentro desses sistemas que, inicialmente, corroborou para o 

crescimento corporal dos peixes, mas que, a partir da 6ª semana no módulo 3 (mais ração 

ofertada) e da 10ª semana no módulo 1 (menos ração ofertada), passou a atuar de forma 

negativa tanto sobre a qualidade de água (Item 4.4.2) quanto sobre a taxa de crescimento em 

peso (crescimento a taxas reduzidas). 

 A ração a ser ofertada seguiu um regime de arraçoamento estabelecido dentro das 

recomendações do fabricante da ração (ANEXO A) de acordo com o apetite dos animais e de 

forma a simplificar o manejo do cultivo
6
. Assim, determinou-se a quantidade de ração 

consumida por módulo (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 – Ração consumida pela tilápia do Nilo durante o cultivo. 

 

Fonte: Autor. 

                                                 
6
 Deve-se atentar no fornecimento de ração para o cálculo: taxa de arraçoamento x biomassa: (nº de peixes 

estocados inicialmente x peso médio x sobrevivência acumulada do período). 
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 Analisando-se os dados da Tabela 5 em conjunto com o Gráfico 1, foram obtidos 

os índices de desempenho dos três módulos de cultivo (TABELA 6). 

 

Tabela 6 – Parâmetros de desempenho zootécnico dos módulos de cultivo. 

PARÂMETROS MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3 

Tempo de cultivo (dias) 84 84 84 

Nº de peixes 257 257 257 

Densidade de estocagem (peixe.m
-3

) 30 30 30 

Sobrevivência (%) 97,0 95,1 89,8 

Conversão alimentar aparente 1,17 1,38 1,98 

Taxa de crescimento específico (%.dia
-1

) 3,48 3,68 3,40 

Fator de condição 11,82 11,62 14,77 

Fonte: Autor. 

 

 Embora o módulo 1 tenha apresentado maior sobrevivência dos peixes e maior 

conversão alimentar aparente, sua taxa de crescimento específico, seu fator de condição e sua 

biomassa final foram menores do que os valores do módulo 2. Isso indica que, para atingirem 

o peso de comercialização final (± 800 g) os peixes teriam que ser cultivados por mais tempo 

em relação ao módulo 2. Além disso, os problemas relacionados à introdução de aguapés no 

TC (obstrução e piora da qualidade da água com o tempo) fizeram com que se recomendasse 

o módulo 2 como modelo de sistema a ser adotado nas comparações de desempenho. 

 Percebe-se que os parâmetros zootécnicos encontrados na presente pesquisa foram 

semelhantes ou até melhores aos encontrados em outros sistemas do tipo RAS. Ridha e Cruz 

(2001), realizando experimento em ambiente controlado durante 172 dias com 166 peixes/m³, 

obtiveram valores de taxa de crescimento específico inferiores (1,7) e conversão alimentar 

aparente comparável ao desempenho do módulo 3 (± 2,0) com semelhante taxa de 

sobrevivência (97,5%). Valores próximos também foram encontrados para a alevinagem de 

O. niloticus por Rakocy et al. (1992). 

 Em um cultivo semi-intensivo de juvenis de O. niloticus em viveiros escavados 

realizado no mesmo intervalo de tempo (84 dias), Marengoni et al. (2008) encontraram ganho 

de peso médio diário de 0,61 a 1,02 g/dia, com taxa de crescimento específico entorno de 5% 

e conversão alimentar de 0,98 a 1,84. Entretanto a temperatura (19 a 24ºC) ficou bem abaixo 

dos padrões normais recomendados para o cultivo de peixes tropicais, que é de 26 a 30°C 

segundo Galli e Torloni (1999) e Kubitza (2003). 
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 Em cultivos em tanques-rede, ainda se pode realizar no mesmo período de tempo 

a alevinagem e a recria, fase na qual os peixes atingem peso médio de até 200 g com a 

densidade de estocagem final aproximada de 250 peixes/m³ e mortalidade de 5% 

(SANDOVAL JÚNIOR et al., 2010). Nesse tipo de sistema, com a densidade de estocagem 

usual (300 peixes/m³) e período de cultivo perto de 76 dias Godoy et al. (2005) obtiveram 

peso médio de 412 g com conversão alimentar de 1,04. Com condições semelhantes, Scorvo 

Filho et al. (2008) chegaram a encontrar até 533 g de peso médio final, 6,0 g de ganho em 

peso diário, conversão alimentar aparente de 1,02:1 e 92% de sobrevivência. Contudo, pode-

se encontrar valores de até 1,54:1 de CAaparente e sobrevivência de 90% em tanques-rede 

(SAMPAIO; BRAGA, 2005). 

 Deve-se atentar para as diferentes características de cultivo anteriormente citadas, 

onde a produção em pequena escala dos módulos instalados faz com que os resultados 

alcançados sejam naturalmente inferiores ao desempenho da criação em tanques-rede, mas 

satisfatórios se comparados a viveiros escavados e cultivos em RAS com ambiente controlado. 

 

4.3 Análise Financeira da Tecnologia Social 

 

 A tecnologia do ferrocimento permite a associação da qualidade construtiva com o 

baixo consumo de material. Somando-se a isso, a relativa facilidade para instalação bem como 

a diversidade de estruturas possíveis de serem elaboradas faz com que construções de 

ferrocimento tenham seus custos normalmente reduzidos. 

 Diante desta característica dos tanques de ferrocimento, a rentabilidade do cultivo 

de peixes é melhorada consideravelmente, visto o efeito da diminuição do montante investido 

no empreendimento, conforme afirmam Losordo e Westers (1994). 

 Nesse sentido, foi realizada uma análise dos investimentos necessários à 

instalação e à operacionalização de um módulo de cultivo proposto na presente pesquisa. Os 

indicadores de rentabilidade e a análise de sensibilidade foram elaborados para a situação com 

e sem financiamento. Os dados de custos do sistema produtivo (materiais, mão-de-obra e 

insumos) foram listados no APÊNDICE A. 

 Para efeito de análise do desempenho financeiro do cultivo de tilápia do Nilo em 

tanques de ferrocimento, utilizou-se a conversão alimentar aparente e a sobrevivência no 

módulo de cultivo mais eficiente em desempenho (módulo 2), uma vez que não houve 

condições ambientais (e.g. falta de água) para o fechamento de um ciclo de cultivo completo 
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(peixes com peso comercial de 800 g). Ademais, foram necessárias ainda outras informações 

para a montagem do cenário de análise: 

a) densidade de estocagem final: 30 peixes/m³; 

b) conversão alimentar: 1,38 (1 kg peixe : 1,38 kg ração); 

c) sobrevivência: 95%; 

d) volume útil do módulo: 7,7 m³ (TC – habitat dos peixes); 

e) tempo de cultivo: 6 meses; 

f) peso médio final: 800 g. 

g) produção total anual estimada: 351,12 kg peixe/ano; 

h) a taxa média de juros adotada foi de 10% ao ano; 

i) dado o cronograma de implantação da estrutura, a produção do ano zero será 

apenas 175,56 kg de peixe (1 ciclo semestral). Considerou-se a produção anual 

a partir do ano 1 igual a produção total anual estimada; 

j) o preço médio de comercialização adotado foi de R$ 7,50/kg de peixe (valor 

base para venda no varejo local); 

k) horizonte de planejamento: 10 anos; 

l) pagamento do empréstimo: 4 anos; 

m) carência do empréstimo: 2 anos com carência parcial; 

n) montante a financiar: 40%. 

 Conforme observado no APÊNDICE A, o custo total de instalação e operação do 

módulo de cultivo foi de R$ 2.152,62. Deste valor, o material de construção dos tanques de 

ferrocimento e a estrutura de alvenaria representaram 24% (R$ 511,47), o sistema hidráulico 

constou de 9% (R$ 201,25), o sistema de bombeamento correspondeu a 11% (R$ 234,60), o 

sistema de aeração significou 17% (R$ 365,30) e os insumos de produção foram iguais a 21% 

(R$ 460,00). 

 Já a mão-de-obra ficou em 18% do valor total (R$ 380,00), todavia seus valores 

são bastante flexíveis, variando de acordo com a localidade, oferta e demanda dos 

profissionais, bem como seu grau de qualificação. Todos os dados de valores monetários 

foram baseados nas despesas para a realização da presente pesquisa, com valores de varejo 

local (depósitos) e de mão-de-obra da região. A quantidade de ração foi estimada pelo valor 

de conversão alimentar aparente encontrado e seu preço obtido pela média dos valores dos 

diferentes tipos de ração nas fazes de cultivo. 

 Entre as componentes da instalação do módulo de cultivo, os tanques de 

ferrocimento, embora devam ter uma atenção especial no processo construtivo e grande 
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utilização de material, possuem custo relativo baixo quando analisada sua vida útil (de 20 a 30 

anos). O sistema de bombeamento torna-se mais oneroso devido ao reservatório de água 

(caixa d‘água de 500 l) necessário para permitir o período de desligamento das eletrobombas. 

Já o sistema de aeração trás o compressor de ar como o item de maior valor, contudo o mesmo 

pode ser utilizado em pelo menos três módulos (usou-se um compressor para os três módulos 

de cultivo avaliados nessa pesquisa). 

 Assim, na análise de investimento considerou-se a implantação de um projeto de 

10 anos para a construção de um módulo com produção de um ciclo de cultivo por semestre. 

 Visto que a área utilizada para o cultivo é bem reduzida (≈ 24 m²) optou-se por 

não incluir nos custos do empreendimento o valor do terreno. Como se trata de um sistema de 

produção de dimensões reduzidas, o mesmo pode ser instalado até mesmo no quintal de uma 

residência. O consumo de energia elétrica do módulo operante foi registrado em termos 

monetários pelo acréscimo observado na conta de energia elétrica, sendo de R$ 4,00 (8 kWh). 

 Para a análise de investimento, são necessárias as informações que são 

apresentadas nas Tabelas 7 a 10, como detalhes para financiamento, reinversões financeiras 

do projeto, imobilização financeira, custos operacionais e custos anuais fixos e variáveis. Tais 

dados permitem a elaboração do APÊNDICE B com o fluxo de receitas e custos do projeto. 

 

Tabela7 – Usos e fontes dos recursos para inversões
*
. 

Especificações 
Total 

(R$) 

A Financiar 

(%) 

Fontes 

Banco Próprio 

Módulo de cultivo
1 

1.721,62 40 688,65 1.032,97 

Máq. e Equipamentos
2
 431,00 40 40 40 

TOTAL 2.152,62 - 861,05 1.291,57 

Fonte: Autor. 
* 
Gastos relacionados à aquisição de imóveis ou bens de capital; 

1
 Todo o material usado na construção do módulo de cultivo excetuando-se as máquinas e equipamentos; 

2
 Compressor a diafragma, timer analógico, balança digital e rede-de-arrasto. 

 

 

Tabela 8 – Reinversões do projeto
*
. 

Especificações 
Vida Útil 

(anos) 

Ano do Projeto 

0 1 2 3 4 5 

Módulo de cultivo 20 - - - - - - 

Máq. e Equipamentos 5 - - - - - 431,00 

TOTAL (R$) - - - - - - 431,00 

Fonte: Autor. 
*
 Novo gasto com bens de capital após sua vida útil. 
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Tabela 9 – Imobilização financeira
*
. 

Itens Estoque Médio Valor (R$) 

Alevinos 60 dias 40,00 

Energia elétrica 60 dias 8,00 

Ração balanceada 60 dias 126,00 

Manutenção
1
 60 dias 21,53 

TOTAL - 195,53 

Fonte: Autor. 
*
 Custos operacionais médios para 2 meses. 

1
 Considerando-se 1% dos custos dos tanques, máquinas e equipamentos. 

 

 

Tabela 10 – Custos operacionais do projeto (valores em R$). 

Especificações 
Anos do Projeto 

0 1 2 e + 

Alevinos 120,00 240,00 240,00 

Energia elétrica 24,00 48,00 48,00 

Ração balanceada 315,00 630,00 630,00 

Manutenção
1
 64,58 129,16 129,16 

TOTAL 523,58 1.047,16 1.047,16 

Fonte: Autor. 
1
 Considerando-se 1% dos custos dos tanques, máquinas e equipamentos. 

 

 

Tabela 11 – Estrutura de custos anuais fixos e variáveis (valores em R$). 

Especificações 
Anos do Projeto 

0 1 2 e + 

CUSTOS FIXOS 471,67 536,25 536,25 

Depreciação
1
 172,28 172,28 172,28 

- Módulo de cultivo 86,08 86,08 86,08 

- Máq. e Equipamentos 86,20 86,20 86,20 

Juros sobre o capital total
2
 234,81 234,81 234,81 

Manutenção 64,58 129,16 129,16 

CUSTOS VARIÁVEIS 459,00 918,00 918,00 

Alevinos 120,00 240,00 240,00 

Energia elétrica 24,00 48,00 48,00 

Ração balanceada 315,00 630,00 630,00 

TOTAL (CF + CV) 930,67 1.454,25 1.454,25 

Fonte: Autor. 
1
 Depreciação linear (valor do bem novo / vida útil do bem); 

2
 Compreende as inversões e a imobilização financeira. 
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 Como visto no APÊNDICE B, o fluxo de caixa no ano zero (ano da instalação do 

módulo) foi negativo em ambas as circunstâncias (com e sem financiamento) devido aos 

custos de instalação tendo apenas a receita de um ciclo produtivo. 

 No ano 1, a receita gerada pelos dois ciclos semestrais ainda não é suficiente para 

cobrir o fluxo de caixa negativo do ano zero caso não haja financiamento. Com o 

financiamento (entrada do crédito de investimento), o fluxo se torna positivo a partir do ano 1 

(segundo ano do cultivo instalado). Destaca-se também que os demais anos de vida útil do 

empreendimento apresentam fluxo de caixa positivo, mesmo no ano em que ocorrem a 

reinversão (ano 5), para ambas as situações. 

 Na análise dos indicadores financeiros (TABELA 12), verificou-se que nas 

situações com e sem financiamento o projeto é consideravelmente viável, pois tais indicadores 

encontraram-se positivos para variações na taxa de juros de 2 a 20%. A Relação 

Benefício/Custo (Rb/c) ficou sempre maior do que 1 (valores entre 1,33 a 1,59). Os Valores 

Presentes Líquidos (VPLs) são proporcionais à escala do sistema, com valores positivos, 

porém não tão altos (de R$ 2.482,20 a R$ 7.469,29). 

 

Tabela 12 – Indicadores financeiros. 

Taxas de Descontos SEM FINANCIAMENTO COM FINANCIAMENTO 

(%) Rb/c VPL (R$) Rb/c VPL (R$) 

2,00 1,98 12.463,57 1,88 12.170,71 

4,00 1,95 11.088,67 1,85 10.880,74 

6,00 1,91 9.906,98 1,82 9.775,52 

8,00 1,87 8.886,04 1,79 8.823,59 

10,00 1,84 7.999,52 1,77 7.999,52 

12,00 1,80 7.226,00 1,74 7.282,64 

14,00 1,77 6.547,90 1,71 6.656,02 

16,00 1,73 5.950,77 1,69 6.105,80 

18,00 1,70 5.422,66 1,67 5.620,51 

20,00 1,67 4.953,63 1,64 5.190,66 

 TIR (%) = 101,07 TIR (%) = 212,73 

Fonte: Autor. 

 

 À taxa de mercado considerada no projeto (10%), o VPL é de R$ 7.999,52 em 

ambas as situações. Portanto, além de atingirem uma Taxa Mínima de Atratividade de 10%, o 

empreendimento apresentou um excedente de R$ 7.999,52 em valores atualizados. A relativa 

estabilidade diante das oscilações da taxa de juros de mercado (desvio padrão da Rb/c próximo 
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de ± 0,11 sem e ± 0,08 com financiamento) infere ao projeto um baixo risco econômico. A 

Taxa Interna de Retorno (TIR) do projeto foi de 101,07% sem e 212,73% com financiamento, 

mostrando as taxas de juros nas quais o VPL passa a ser nulo, indicando sua completa 

inviabilidade pela falta de capital a ser gerado. 

 A análise de sensibilidade indicou a influência dos preços de venda e dos custos 

totais sobre os resultados dos indicadores financeiros do projeto (TABELA 13). Em ambos os 

casos, constatou-se uma boa viabilidade econômica, mesmo nas simulações em que a receita 

seja reduzida em 20% com simultâneo aumento dos custos totais de 20% (Rb/c variando entre 

1,18 e 1,84; VPL com variação entre R$ 2.225,74 e R$ 7.999,52). 

 

Tabela 13 – Análise de sensibilidade aos preços (compra e venda). 

Descriminação 
SEM FINANCIAMENTO COM FINANCIAMENTO 

Rb/c VPL (R$) TIR (%) Rb/c VPL (R$) TIR (%) 

Receitas e custos 

normais 
1,84 7.999,52 101,07 1,77 7.999,52 212,73 

Receitas -5% e 

custos normais 
1,74 7.120,86 88,61 1,68 7.077,81 166,29 

Receitas normais 

e custos +5% 
1,75 7.520,84 89,19 1,68 7.477,79 168,22 

Receitas -10% e 

custos normais 
1,65 6.242,21 77,07 1,59 6.156,10 130,73 

Receitas normais 

e custos +10% 
1,67 7.042,16 79,11 1,61 6.956,05 136,56 

Receitas normais 

e custos +20% 
1,53 6.084,79 62,88 1,47 5.912,58 94,42 

Receitas -10% e 

custos +10% 
1,50 5.284,84 59,82 1,45 5.112,63 87,47 

Receitas -10% e 

custos +20% 
1,38 4.327,47 46,68 1,32 4.069,16 60,63 

Receitas -20% e 

custos +20% 
1,22 2.570,15 31,66 1,18 2.225,74 34,98 

Fonte: Autor. 

 

 As medidas de resultado econômico também se comportaram positivamente para 

a viabilidade do projeto. O Rédito Financeiro (RF) ou receita líquida da simulação realizada 

(TABELA 14) apresentou um valor de quase dois salários mínimos por ano (≈ 1,74 

salários/ano) a partir do ano 1. Esse valor torna-se importante tanto para trabalhadores 
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assalariados (14º e 15º salários) quanto para famílias de renda baixa que recebem benefícios 

sociais do governo. 

 

Tabela 14 – Rédito financeiro do projeto (valores em R$). 

Especificações 
Anos do Projeto 

0 1 2 e + 

I. Receitas
1
 1.316,70 2.633,40 2.633,40 

II. Custos Totais
2
 930,67 1.454,25 1.454,25 

III. Rédito Financeiro
3
 386,03 1.179,15 1.179,15 

Fonte: Autor. 
1
 Valor bruto da produção (preço de venda x quantidade produzida); 

2
 Custos Fixos – Custos Variáveis (TABELA 11); 

3
 Receitas – Custos Totais. 

 

 O Ponto de Nivelamento (PN) foi estimado em 109,76 kg de peixe, 31% em 

termos percentuais da capacidade instalada. Isso significa que, para o empreendimento 

começar a ter lucro, o sistema tem que operar com pelo menos 31% da sua capacidade 

máxima, obtendo uma produção mínima de 109,76 kg de peixe. Assim, o PN indicou que um 

projeto semelhante ao simulado deverá começar suas atividades com não menos do que ⅓ da 

sua potencialidade de produção. 

 Na Tabela 15, pode-se encontrar o valor máximo que o empreendimento dispõe 

para pagar anualmente pelo empréstimo obtido. Essa Capacidade de Pagamento (CP) mostra 

que haverá R$ 1.586,24 anuais em caixa a partir do ano 1. Foi considerado que 30% do valor 

de CP poderiam ser usados como capacidade efetiva de pagamento do empréstimo. Assim, o 

montante de R$ 475,87 seria utilizado para cumprir os compromissos financeiros assumidos, 

sendo, portanto, o empréstimo pago no final do ano 5 do projeto (prazo para o pagamento). 

 

Tabela 15 – Capacidade de pagamento do projeto (valores em R$). 

Especificações 
Anos do Projeto 

0 1 2 e + 

I. Rédito Financeiro 386,03 1.179,15 1.179,15 

II. Depreciação 172,28 172,28 172,28 

III. Juros sobre o capital total 234,81 234,81 234,81 

IV. Capacidade de Pagamento
1
 793,12 1.586,24 1.586,24 

Fonte: Autor. 
1
 Rédito financeiro + Depreciação + Juros sobre o capital total. 
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 Para os valores encontrados de RF, juros sobre o capital total, investimento total e 

imobilização financeira, a Taxa de Remuneração do Capital (TRC) ficou em 60%. Ou seja, do 

capital investido ocorreu uma remuneração de 60%. Assim, o tempo necessário para o 

montante investido no início do empreendimento ser completamente restituído (Tempo de 

Reposição do Capital Investido – TRCI) seria de, aproximadamente, 1 ano e 8 meses após a 

estabilização do empreendimento (a partir do ano 1). 

 O custo médio de produção foi de R$ 4,14 para cada quilo de peixe, quase o dobro 

dos valores obtidos em cultivos intensivos de tanques-rede, com 200 a 300 peixes/m³, R$ 2,27 

(SCORVO FILHO et al., 2008) e R$ 2,07 (SAMPAIO; BRAGA, 2005). Contudo, ainda 

segundo os mesmos autores, apesar da Rb/c ser bem maior (3,34), a TRC foi de 57% ao ano e 

TRCI de 1 ano e 9 meses, valores semelhantes ao sistema pesquisado. Os indicadores de 

produtividade foram, por consequência, menores em virtude da escala operacional. 

 Baseando-se nos resultados obtidos para os indicadores de análise de investimento 

e para as medidas de resultado econômico, pode-se afirmar que o cultivo de tilápias em 

tanques de ferrocimento nas condições propostas se torna uma alternativa viável para a 

produção de peixes em pequena escala. Assim, surge como uma tecnologia apropriada para o 

pequeno produtor pelo investimento inicial reduzido e pelo baixo risco frente às oscilações 

dos preços do produto e dos insumos, bem como da taxa de juros de mercado. 

 

4.4 Funcionamento do Biofiltro 

 

 A manutenção da qualidade da água em condições satisfatórias para o crescimento 

dos peixes é um fator determinante no sucesso do cultivo e o biofiltro é componente 

fundamental nesse sistema de recirculação de água. 

 O biofiltro do módulo de cultivo tem funcionamento determinado por ação de três 

principais aspectos: a decantação de partículas sólidas na passagem da água do primeiro para 

o segundo compartimento; a filtração mecânica ao passar pela camada de brita; e a absorção 

de substâncias orgânicas dissolvidas na água pelas macrófitas aquáticas. 

 Essas três ações do sistema de filtração devem ser acompanhadas rotineiramente 

durante o processo produtivo, sendo necessárias ações de manutenção para funcionamento 

satisfatório. Outros processos também ocorrem dentro do biofiltro (e.g. formação de lodo, 

ação bacteriana, entre outros) e contribuem para a decomposição da matéria orgânica. 
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4.4.1 Dimensionamento e Manejo 

 

 Visando o bom desempenho do biofiltro, é necessário realizar uma estimativa de 

materiais para o dimensionamento da estrutura final. O dimensionamento do biofiltro usado 

nessa pesquisa foi baseado no modelo construído no projeto de Felippes e Borges (2007), mas 

realizou-se um cálculo para saber a quantidade de brita que suporta a carga de peixe estocada 

(30 peixes/m³). 

 Segundo Kubitza (2006) o biofiltro em sistemas de recirculação de água consome 

em média 0,3 g de amônia/m²/dia. 1 kg de ração promove um consumo de 400 g de oxigênio, 

carga de 300 g de sólidos totais e 30 g de amônia para o sistema. 

 Fazendo uma estimativa para a produção de peixe de 800 g em seis meses com a 

conversão alimentar aparente encontrada nessa pesquisa (1,38:1), o consumo total de ração 

seria 255 kg (≈ 1,42kg/dia). Assim, a quantidade de amônia que entra no sistema seria de 

42,50 g NH3/dia. 

 Com o consumo de amônia citado anteriormente, o substrato para a colonização 

de bactérias oxidantes da amônia (NH3 → NO3) equivaleria a 141,7 m². Conforme Kubitza op. 

cit. a brita apresenta a superfície específica de 420 m²/m³, logo a quantidade de substrato 

necessária para a referida produção seria 0,34 m³. No módulo de cultivo proposto foram 

usados aproximadamente 0,5 m³ de brita, volume suficiente para essa escala de produção (até 

274 kg de peixe). Tal efeito foi corroborado pelos resultados de remoção de compostos 

nitrogenados apresentados no Item 4.4.2.2. 

 Ridha e Cruz (2001) testaram em um sistema RAS por 172 dias dois tipos 

diferentes de material filtrador (6,3 cm e 4,0 cm de diâmetro) no biofiltro de 0,43 m³ e 

observaram em ambos os casos que é possível uma produção de até 200 kg de tilápia 

utilizando um volume de 1,0 m³ de materiais filtrantes utilizados. 

 O dimensionamento do módulo de cultivo completo pode sofrer variações 

dependo da disponibilidade de água, da densidade de estocagem ou das demais componentes 

de circulação da água (e.g. bomba). Contudo, sempre deverá ser considerada a capacidade de 

suporte para as substâncias nocivas ao crescimento dos peixes cultivados, como a amônia 

(NH3) e o nitrito (NO2
-
). 

 O desempenho do biofiltro também está associado intrinsecamente com o seu 

manejo adequado. No modelo em questão, os cuidados que se deve ter com o biofiltro são a 

retirada de partículas sólidas decantadas, o monitoramento do nível da água no terceiro 
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compartimento e a remoção do excesso de aguapés (E. crassipes) do sistema. Também poderá 

ocorrer a formação de lodo na superfície da água, sendo necessária sua remoção. 

 No manejo do biofiltro foi feita a retirada das partículas sólidas que decantavam 

no primeiro compartimento e as que ficavam retidas no tubo que conecta o TC ao TF. Os 

registros dispostos em ‗T‘ eram abertos para esvaziamento conforme os procedimentos 

descritos no Item 4.1.3. Essa operação leva poucos segundos e retira um pequeno volume de 

água, apenas o suficiente para limpeza da tubulação (FIGURA 34). 

 Essa operação foi realizada a cada três dias e o volume perdido na mesma foi 

reposto juntamente com as perdas por evaporação e infiltração, mantendo-se o nível da água 

do TC na altura do extravasor mediante complementos de água no módulo a cada semana (≈ 

380 L). Foi observada, em determinadas ocasiões, a exalação de forte odor da água, oriundo 

da decomposição da matéria orgânica retirada normalmente presente na água de fundo. 

 

Figura 34 – Manejo de limpeza do biofiltro: retirada de partículas sólidas decantadas. 

  
Fonte: Autor. 

 

 O efluente foi gerado em poucas quantidades a cada ação de manejo e utilizado na 

irrigação de lavouras de tubérculos, apresentando boa fertilização para o solo. Devido a essas 

características, a água que sai do sistema possui impacto reduzido no ambiente (Item 4.6). 

 Outro importante ponto controlado dentro do manejo do biofiltro foi a remoção do 

excesso de aguapés. Adotou-se a proporção de 50% da superfície da água dos compartimentos 

1 e 2 do TF para limitar a quantidade de aguapés no sistema. A cada quatro ou cinco dias, 

havia uma proliferação desses aguapés que cobria 100% da área dos compartimentos. Com 

isso, a remoção manual era realizada em conjunto com a limpeza da superfície da água com 

auxilio de peneiras. 

 A retirada de aguapés e lodo do TF favorece o equilíbrio sistema, já que se tira 

matéria orgânica incorporada à biota do módulo de cultivo contrapondo-se com a entrada de 



RIBEIRO, D. C. Proposta de tecnologia social para redução do risco de eutrofização... 77 

matéria orgânica via ração. Também foram introduzidos nos TFs alguns exemplares de peixe 

betta (Betta splendens) para o controle populacional de mosquitos. 

 Além disso, viu-se que ao longo do tempo ocorre o entupimento da brita devido à 

consequência da filtração mecânica. Esse fato faz com que ocorra um desnível da água no 

terceiro compartimento. Caso não seja tomado o devido cuidado, a água pode baixar a ponto 

de descobrir a tomada de água da eletrobomba, fazendo com que a mesma pare de realizar sua 

função. 

 É esperado um pequeno desnível na superfície da água durante o período de 

funcionamento da eletrobomba, uma vez que a taxa de sucção torna-se maior do que a taxa de 

filtração. Contudo, caso esse desnível fique muito grande e ameace o funcionamento do 

sistema, deve-se realizar um leve revolvimento da camada superficial da brita. Neste caso, foi 

introduzido algumas vezes um pedaço de vergalhão de ferro fazendo pequenos orifícios na 

camada de brita, o suficiente para nivelar novamente a água nos três compartimentos. 

 

4.4.2 Qualidade da Água no Sistema 

 

 O cultivo apresentou uma variação nos parâmetros físico-químicos da água em 

relação aos parâmetros limnológicos de referência para a aquicultura na maioria das variáveis 

monitoradas (BRASIL, 2005; SÁ, 2012). A água de enchimento dos tanques (água inicial) 

tem fundamental importância para o sucesso do empreendimento. Também é desejável que a 

água de reposição tenha quantidade e qualidade igualmente satisfatórias. 

 Caso o módulo de cultivo seja cheio com água de má qualidade, é natural a 

criação tender ao declínio produtivo, com desempenho zootécnico inferior ou até mesmo 

morte dos peixes cultivados. O mesmo princípio é válido para a água de complemento. Nesse 

trabalho, as fontes de água se esgotaram devido à seca na região, com isso, não houve 

reposição da água perdida e consequente aumento dos compostos nitrogenados, em especial a 

amônia, inviabilizando a continuação da pesquisa. 

 Em relação às alterações na qualidade de água, tanto viveiros (com descargas de 

efluentes) quanto tanques-rede (aporte direto de resíduos) e sistemas de recirculação 

(acumulação de substâncias tóxicas) devem apresentar um acompanhamento criterioso das 

variáveis físicas, químicas e microbiológicas da água de cultivo para a obtenção de melhores 

desempenhos zootécnicos, menores impactos ambientais e maior bem-estar animal 

(KUBITZA, 2000; BIANCA, 2009). 
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4.4.2.1 Medições In Situ 

 

 Foram feitas as médias dos valores dos parâmetros analisados em campo gerando 

um valor representativo quinzenal. Os gráficos de pH, temperatura, transparência e oxigênio 

foram elaborados para TCs e TFs separadamente. 

 O pH e a temperatura tiveram pouca variação durante o cultivo (GRÁFICOS 4 e 

5). As médias de pH foram as que permaneceram mais estabilizadas, confirmando a ação do 

efeito tampão da alcalinidade (SÁ, 2012). 

 

Gráfico 4 – Valores de pH dos módulos de cultivo: nos tanques de criação (TCs) [A] e nos 

tanques de filtração (TFs) [B], com referências de máximo e mínimo conforme Sá (2012). 

  
Fonte: Autor. 

 

 

Gráfico 5 – Valores de temperatura nos módulos de cultivo: nos tanques de criação (TCs) [A] 

e nos tanques de filtração (TFs) [B], com referências de máximo e mínimo conforme Kubitza 

(2003). 

  
Fonte: Autor. 

[A] [B] 

[A] [B] 
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 A temperatura apresentou uma oscilação média de 1°C entre os TCs e os TFs, 

muito em virtude da tela sombrite colocada sobre os TCs. Mesmo assim, os valores de 

temperatura nos TFs não atingiram o máximo da faixa de conforto para peixes tropicais. 

Assim, partindo do princípio que um volume maior de massa de água demoraria mais para se 

aquecer com a mesma intensidade luminosa, pôde-se inferir que não seria necessária a 

utilização da tela tipo sombrite do ponto de vista zootécnico. 

 Dentre essas variáveis analisadas, a transparência foi a que mais sofreu variação 

durante o cultivo. Nos TFs essa variação foi mais acentuada (GRÁFICO 6). 

 

Gráfico 6 – Transparência nos módulos de cultivo: nos tanques de criação (TCs) [A] e nos 

tanques de filtração (TFs) [B], com referências de máximo e mínimo conforme Sá (2012). 

  
Fonte: Autor. 

 

 A variação na transparência não teve correlação com a variação de clorofila ‗a‘ 

promovida pelo fitoplâncton (Item 4.4.2.2), podendo ter sido também influenciado pela 

turbidez e pela movimentação da água pela aeração. Entretanto, a tendência em cada quinzena 

foi semelhante entre os tanques, onde o acúmulo de matéria orgânica nos TFs possibilitou 

uma leve diferença final. 

 A necessidade de aeração foi testada no intuito de diminuir o custo final do 

módulo de cultivo. Para tanto, não se utilizou aeração artificial no início do cultivo realizando 

o devido acompanhamento para saber qual o comportamento do sistema na fase de depleção 

de oxigênio e na fase de oxigenação (GRÁFICO 7). 

 

  

[A] [B] 
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Gráfico 7 – Oxigênio dissolvido nos módulos de cultivo: nos tanques de criação (TCs) [A] e 

nos tanques de filtração (TFs) [B], com referências de máximo e mínimo conforme Sá (2012). 

  
Fonte: Autor. 

 

 O valor mínimo de referência é relativo ao mínimo da zona de conforto para os 

peixes cultivados. Quando o oxigênio dissolvido chegou próximo a concentrações sub-letais 

(sexta semana), fez-se a introdução do sistema de aeração nos três TCs. A partir de então, com 

a incorporação de oxigênio no sistema, houve a retomada das concentrações a níveis 

desejáveis de produção. Todavia, essa incorporação foi bastante reduzida nos TFs (consumo 

de oxigênio na nitrificação), sinalizando a necessidade de se introduzir também nos TFs um 

ponto de difusão de oxigênio (chuveiro). 

 Assim,através do acompanhamento diário desses parâmetros pôde-se perceber a 

necessidade do sistema de aeração, bem como o fator sombreamento dos TCs não interferir na 

manutenção da temperatura em faixas ideais para os peixes. Além disso, necessitou-se 

analisar outros parâmetros físico-químicos da água em laboratório para garantir o bem-estar 

animal em condições de crescimento (Item 4.4.2.2). 

 

4.4.2.2 Análises Laboratoriais 

 

 No cultivo, os níveis de salinidade nos três tratamentos (50% ração + aguapé; 

100% ração; e 100% ração + aguapé) mantiveram-se próximos à zero, sem nenhuma 

alteração. A condutividade elétrica apresentou uma leve tendência de aumento tanto nos TCs 

quanto nos TFs, mas ainda bem abaixo do valor máximo tolerável e seguindo variações 

semelhantes (GRÁFICO 8). Essa elevação da condutividade elétrica nos três tratamentos 

alimentares pode estar relacionada à utilização de ração em diferentes proporções (SIPAÚBA-

TAVARES, 1995). 

[A] [B] 
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Gráfico 8 – Condutividade elétrica nos módulos de cultivo: nos tanques de criação (TCs) [A] 

e nos tanques de filtração (TFs) [B], com referências de máximo e mínimo conforme Sá 

(2012). 

  
Fonte: Autor. 

 

 Para a manutenção do pH em níveis satisfatórios, a alcalinidade da água deve 

apresentar-se acima de 60,0 g/m³ CaCO3 eq. (60,0 mg/l) com intuito da preservação do efeito 

tampão da água
7
. Os valores de alcalinidade foram se elevando ao longo do cultivo, havendo 

inclinação à estabilização nos TCs próximo a 200 g/m³ CaCO3 eq. (GRÁFICO 9). 

 

Gráfico 9 – Alcalinidade total nos módulos de cultivo: nos tanques de criação (TCs) [A] e 

nos tanques de filtração (TFs) [B], com referências de máximo e mínimo conforme Sá (2012). 

  
Fonte: Autor. 

 

 Os valores de Dióxido de Carbono Livre (CO2 livre) e Dureza Total tiveram um 

aumento significativo ao longo do cultivo, contudo houve uma estabilização das 

                                                 
7
 O efeito tampão ocorre quando a água resiste a mudanças de pH com adição de ácido ou de base ou ainda com 

uma diluição da solução. 

[A] [B] 

[A] [B] 
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concentrações abaixo do limite máximo para a zona de conforto dos peixes (GRÁFICOS 10 e 

11). Já as concentrações de ortofosfato tiveram um acréscimo a partir da 8ª semana, mas em 

valores abaixo do ideal (GRÁFICO 12), principalmente devido à absorção desse composto 

pelas microalgas (aumento da clorofila ‗a‘) e pelos aguapés. 

 

Gráfico 10 – CO2 livre nos módulos de cultivo: nos tanques de criação (TCs) [A] e nos 

tanques de filtração (TFs) [B], com referências de máximo e mínimo conforme Sá (2012). 

  
Fonte: Autor. 

 

 

Gráfico 11 – Dureza total nos módulos de cultivo: nos tanques de criação (TCs) [A] e nos 

tanques de filtração (TFs) [B], com referências de máximo e mínimo conforme Sá (2012). 

  
Fonte: Autor. 

 

  

[A] [B] 

[A] [B] 
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Gráfico 12 – Ortofosfato nos módulos de cultivo: nos tanques de criação (TCs) [A] e nos 

tanques de filtração (TFs) [B], com referências de máximo e mínimo conforme Sá (2012). 

  
Fonte: Autor. 

 

 A carga de clorofila ‗a‘ no sistema foi aumentando com o decorrer do cultivo. A 

produtividade primária foi elevada por conta do aumento da matéria orgânica dissolvida na 

água e pela concentração das substâncias gerada por falta de reposição da quantidade 

evaporada e perdida no manejo de limpeza (GRÁFICO 13). 

 

Gráfico 13 – Clorofila ‗a‘ nos módulos de cultivo: nos tanques de criação (TCs) [A] e nos 

tanques de filtração (TFs) [B], com referências de máximo e mínimo conforme Brasil (2005). 

  
Fonte: Autor. 

 

 O valor da concentração final de clorofila ‗a‘ superou o valor de referência, 30 

µg/l, baseado na Resolução nº 357 do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA 

(BRASIL, 2005), que estabelece, dentre outras regulamentações, as diretrizes ambientais, as 

condições e padrões de lançamento de efluentes em corpos d‘água naturais (ANEXO B). Por 

[A] [B] 

[A] [B] 
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isso, outros meios indiretos de descarte desse efluente no ambiente devem ser executados, 

pois apesar da pouca quantidade possui elevada concentração. 

 A Demanda Química de Oxigênio (DQO) expressa indiretamente a quantidade de 

matéria orgânica passível de decomposição na água. No processo de decomposição, o 

oxigênio dissolvido na água é consumido, fazendo com que a relação entre a DQO e os níveis 

de oxigênio dissolvido seja normalmente inversa. A presença de material em suspensão 

(sólidos) associada aos altos valores de clorofila ‗a‘ (mais fitoplâncton) fez com que a DQO 

aumentasse, chegando próximo ao limite máximo no final da pesquisa (GRÁFICO 14). 

 

Gráfico 14 – DQO nos módulos de cultivo: nos tanques de criação (TCs) [A] e nos tanques 

de filtração (TFs) [B], com referências de máximo e mínimo conforme Sá (2012). 

  
Fonte: Autor. 

 

 A quantidade de amônia tóxica ou não ionizada (NH3) aumentou até próxima ao 

limite sub-letal nos TFs (GRÁFICO 15[B]). Tal variação seguiu a tendência da água dentro 

dos TCs (GRÁFICO 15[A]), que tiveram valores um pouco maiores por conta do 

metabolismo dos peixes cultivados (excreção). As últimas semanas da pesquisa foram críticas 

para concentração de NH3 nos sistemas, com volume da água pela metade (elevação da 

concentração a níveis críticos). 

 No caso do módulo de cultivo 3, onde o aporte de matéria orgânica (ração e 

aguapé) foi mais acentuado, os peixes que até a metade do experimento apresentavam os 

maiores pesos médios (GRÁFICO 1) passaram a sofrer com as maiores taxas geradas desse 

produto metabólico, fazendo com que os exemplares começassem a morrer. 

 

  

[A] [B] 
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Gráfico 15 – Amônia (NH3) nos módulos de cultivo: nos tanques de criação (TCs) [A] e nos 

tanques de filtração (TFs) [B], com referências de máximo e mínimo conforme Sá (2012). 

  
Fonte: Autor. 

 

 Os TCs tiveram as maiores concentrações de nitrito (NO2
-
) se comparados com os 

valores dos TFs (GRÁFICO 16). 

 

Gráfico 16 – Nitrito (NO2
-
) nos módulos de cultivo: nos tanques de criação (TCs) [A] e nos 

tanques de filtração (TFs) [B], com referências de máximo e mínimo conforme Sá (2012). 

  
Fonte: Autor. 

 

 O biofiltro fez uma eficiente conversão de nitrito em nitrato com o consumo de 

oxigênio no mesmo, levando as concentrações de nitrito próximo à zero. As análises 

laboratoriais puderam demonstrar até visualmente a diferença entre as concentrações antes e 

depois da camada de brita e lodo no segundo compartimento dos TFs (FIGURA 35). 

 

  

[A] [B] 

[A] [B] 
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Figura 35 – Diferente concentração de nitrito antes e depois da camada de brita e lodo. 

 
Fonte: Autor. 

Obs.: Quanto mais evidente a cor da amostra, mais nitrito ela possui (béquer à esquerda: antes da filtração; 

béquer à direita: após a filtração no TF). 

 

 Os aguapés presentes no biofiltro tiveram um importante papel na absorção de 

nitrato (NO3
-
). O consumo de nitratos e fosfatos pelas plantas diminuíram as concentrações na 

água dos TFs em relação aos TCs (GRÁFICO 17). Contudo, os valores observados desse 

parâmetro foram bem abaixo do valor estabelecido pelo CONAMA (BRASIL, 2005) que é 

10,0 mg/L (10.000 mg/m³ no gráfico). 

 

Gráfico 17 – Nitrato (NO3
-
) nos módulos de cultivo: nos tanques de criação (TCs) [A] e nos 

tanques de filtração (TFs) [B]. 

  
Fonte: Autor. 

 

 No geral, os valores das variáveis físico-químicas permaneceram dentro dos 

valores de referência de máximo e de mínimo encontrados na literatura especializada ou em 

regulamentações de órgãos ambientais do governo federal. Somente as concentrações de 

clorofila ‗a‘ e amônia excederam os limites, muito em função da escassez de água no local. 

[A] [B] 
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 A água de fundo retirada no manejo de limpeza do sistema apresentou odores 

desagradáveis devido à decomposição da matéria orgânica em condição anaeróbica dentro do 

tubo que liga o TC ao TF. Nessa condição, pode ocorrer a formação de gás metano, gás 

sulfídrico, amônia e íon ferroso solúvel (FIORUCCI; BENEDITTI FILHO, 2005). 

 

4.5 Caracterização do Cultivo como Proposta de Tecnologia Social 

 

 De um modo geral, há um histórico de desproporção entre desenvolvimento 

científico-tecnológico e desenvolvimento social (MACIEL; FERNANDES, 2011). Na maioria 

das vezes, o avanço tecnológico não dialoga com os impactos sociais a ele atrelados, tão 

pouco no aumento da degradação ambiental. Normalmente, a exclusão social se torna um 

subproduto dos efeitos indiretos da utilização tecnológica, tanto pelo alto consumo de bens e 

serviços proporcionado, quanto pela dicotomia entre seus ―consumidores‖ e os que não têm 

meios de acesso a ela. 

 O desenvolvimento desse modelo de cultivo de peixes foi orientado desde a sua 

concepção para prover a segurança alimentar e proporcionar um acréscimo na fonte de renda 

das famílias e/ou de pequenas comunidades. Para tanto, foram utilizados princípios 

construtivos, de escala de produção e de operacionalização de forma a facilitar a apropriação e 

difusão dessa técnica de cultivo pelo pequeno produtor, tornando-a uma proposta factível de 

aplicação local e posterior massificação. 

 Como proposto, o módulo de cultivo possui baixo investimento inicial comparado 

com os sistemas de cultivo tradicionais, é funcional em pequenas escalas de produção, com 

baixo custo de manutenção e operação, além de utilizar poucos recursos naturais em uma 

pequena área instalada. 

 Segundo Lassance Jr. e Pedreira (2004), uma tecnologia social deve cumprir pelo 

menos quatro fases essenciais para terem sua viabilidade em escala: 1ª Fase – criação (saber 

popular e/ou conhecimento científico); 2ª Fase – viabilidade técnica (padrão tecnológico); 3ª 

Fase – viabilidade política (autoridade e visibilidade); e 4ª Fase – viabilidade social 

(demonstração, reaplicação e orientação técnica). 

 As características do sistema proposto credenciam-no a ser uma futura tecnologia 

social, uma vez que o mesmo atinge o perfil de viabilidade técnica, tendo que ser estudado um 

pouco mais para consolidar seu padrão tecnológico. 

 Quanto àsua viabilização política, poderão ocorrer no futuro parcerias entre poder 

público e movimentos sociais por se tratar de uma alternativa a produção de pescado que 
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impulsiona o desenvolvimento local e melhora a qualidade de vida dos agentes envolvidos. 

Além disso, torna-se atrativa por ser um modo de produção mais sustentável do que os demais 

(Item 4.6), sendo passível de exemplificação em ações de educação ambiental e/ou economia 

solidária via cooperativismo. 

 A quarta fase desse processo depende muito do sucesso na terceira fase, mas a 

facilidade de construção, com materiais de baixo custo e métodos simplificados, e as 

condições de cultivo empregadas contribuem para a apropriação e reaplicação em diversas 

localidades. 

 Tratando-se do pequeno piscicultor, o regime de trabalho poder diversificado, 

com a forma de produção para consumo familiar e/ou voltada para o mercado consumidor 

local. O nível de adaptação física do sistema, bem como o montante financeiro envolvido, 

auxilia sua autogestão sem a necessidade de uma qualificação educacional elevada, onde as 

decisões administrativas são tomadas pelo próprio piscicultor ou em regime democrático 

dentro de uma cooperativa / associação. 

 Assim, o sistema apresenta grande potencial para difusão e como o seu padrão 

tecnológico ainda não foi formulado por completo (apenas sua eficácia comprovada) está 

aberto à incorporação de mais conhecimentos e saberes populares. Sua forma de gestão pode 

ser tanto individual quanto em ações comunitárias. Tal gestão descentralizada e participativa 

propicia a construção de capital social que permite uma melhor organização da sociedade em 

torno aos seus interesses (ITS, 2007b). 

 O público-alvo desse sistema também ajuda na construção da tecnologia social, 

onde um único indivíduo ou um núcleo familiar pode operar toda a estrutura de cultivo. A 

mão-de-obra não precisa ser muito especializada desde a sua instalação até o seu manejo, 

corroborando para a adesão dos pequenos piscicultores tradicionais, que atuam na maioria das 

vezes com mão-de-obra estritamente familiar (DOTTI; VALEJO; RUSSO, 2012). 

 Com o acessível valor financeiro necessário para a construção e a manutenção da 

tecnologia em discussão, em detrimento ao grande poder de desenvolvimento social e à 

tentativa de adequação ambiental da tilapicultura, não seria muito difícil a adesão do poder 

público nas ações de combate à desigualdade social ou mesmo no combate à fome. Assim, 

infere-se que o emprego desse tipo de cultivo pode ser financiado sem maiores contrapontos 

por agências de fomento públicas e/ou organização não governamentais. 
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4.6 Discussão sobre Riscos Ambientais 

 

 O espaço reduzido, a fácil construção e a recirculação da água são os principais 

pontos positivos do cultivo de tilápias em tanques de ferrocimento. Feito em tanques de 

pequeno volume, esse sistema não consome muito material (APÊNDICE A) e gasta uma 

pequena quantidade de energia elétrica (equipamentos elétricos de pequeno porte e baixa 

potência). Como desvantagens podem ser consideradas a pequena quantidade de peixe 

produzido no sistema (comparando-se a um tanque-rede, por exemplo), a necessidade de fonte 

de água reserva e a concentração de substâncias no efluente gerado. Contudo, esses problemas 

em potencial podem ser contornados dependendo da região (disponibilidade hídrica) e do 

manejo de descarte de efluentes. 

 A produção em pequena escala pode ser problema e solução ao mesmo tempo, 

pois, apesar da inferior produtividade, pode ser dita adequada a sistemas produtivos de 

subsistência, tornando-se importante para a aquicultura familiar. Por sua vez, a aquicultura 

pode retomar princípios sustentáveis, com a diminuição da pressão humana aos estoques 

naturais e melhorando a destinação de resíduos em funcionamento com sistemas 

hidropônicos, por exemplo (ELER; MILLANI, 2007). 

 O impacto do cultivo no ambiente foi bastante reduzido, pois toda a água efluente 

foi destinada a irrigação de uma lavoura de mandioca. Apenas teve que ser retirada a 

cobertura vegetal do local de instalação. Como o espaço físico é relativamente pequeno (24 

m²) e a recomendação da área a escolher seja uma região não agricultável, os riscos 

ambientais inerentes à instalação do módulo de cultivo são muito diminutos. 

 A concentração de substâncias orgânicas na água efluente pode levar à 

eutrofização do ecossistema aquático. Entretanto, esse mesmo efluente torna-se um ótimo 

adubo para as plantas, com compostos nitrogenados e fosfatados bem assimilados por 

diversas culturas vegetais para seu desenvolvimento (LIN; YI, 2003). 

 O cultivo em tanques-rede dentro dos açudes tem um potencial poluidor maior do 

que o sistema proposto, pois utiliza a água diretamente do meio e até 30% da ração destinada 

à produção do pescado não são aproveitados, tornando-se disponíveis ao acúmulo de matéria 

orgânica no ambiente (BEVERIDGE, 2004; PILLAY, 2004). 

 Já em empreendimentos que utilizam viveiros, os riscos ambientais também 

podem ser bastante consideráveis. Segundo Dotti, Valejo e Russo (2012), na implantação, há 

a remoção da cobertura vegetal na área do viveiro e da mata ciliar para a captação de água. No 
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manejo do viveiro, o grande volume efluente liberado de uma vez incorpora ao ambiente uma 

grande quantidade nitrogênio, fósforo, sólidos em suspensão e matéria orgânica. 

 Além dos riscos citados anteriormente, a atividade aquícola tradicional também 

pode gerar outros riscos ao ambiente que o sistema sugerido manejado de forma correta não 

propicia. O volume elevado de água efluente de viveiros pode representar a incorporação de 

alguns agentes indicadores de instabilidade ambiental, como a presença de microrganismos do 

gênero Cyanophyceae e Trichodina (TOLEDO et al., 2003). 

 A introdução de grandes quantidades de peixes nos tanques-rede pode acarretar 

graves danos ambientais ao ecossistema aquático, tais como: fuga de exemplares para o 

ambiente (ORSI; AGOSTINHO, 1999); mudanças na cadeia alimentar (RAMOS; VIDOTTO-

MAGNONI; CARVALHO, 2008); diminuição recursos genéticos nativos (BEVERIDGE; 

ROSS; KELLY, 1996); e dispersão de organismos patogênicos (AGOSTINHO; GOMES; 

PELICICE, 2007). 

 É notório que um dos principais riscos ambientais promovidos pela piscicultura é 

o comprometimento da qualidade da água dos corpos hídricos, seja pelo uso direto (tanque-

rede) quanto pelo uso indireto (viveiro; tanque). Com o aumento da poluição, ocorre a 

diminuição dos usos múltiplos da água, limitando a utilização desse recurso natural tão 

importante para as diversas atividades humanas. 

 Pode ser citado como exemplo o açude próximo à área de instalação dos módulos 

de cultivo, o açude Malcozinhado (Cascavel/CE). Ele foi concluído em 2002 com capacidade 

de armazenamento de 37,84 hm³ e já está eutrofizado. A água era usada para abastecer quatro 

localidades circunvizinhas, irrigação de plantas agrícolas, ornamentais e forragem, além da 

tilapicultura (COGERH, 2010). Com a deterioração da qualidade da água e a prioridade do 

abastecimento humano, as atividades agropecuárias secundárias estão passíveis de limitações 

caso não haja mudança desse cenário. 

 Neste sentido, o sistema de cultivo de tilápia do Nilo exposto nesse trabalho 

mostrou-se como alternativa ao cultivo convencional (tanque-rede, viveiro) para uma 

produção de peixes em moldes mais sustentáveis. Com a diminuição de uma potencial fonte 

poluidora (piscicultura), busca-se contribuir com a melhoria da qualidade da água, uma vez 

que para minimizar a eutrofização artificial recorre-se ao abrandamento das suas causas. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 O sistema de cultivo proposto mostrou-se viável para a produção de tilápia do 

Nilo em pequena escala, com indicadores financeiros favoráveis e desempenho zootécnico 

satisfatório. Além disso, a simplicidade e dimensionamento da estrutura são os principais 

fatores que o credencia a ser uma tecnologia social, vindo a beneficiar o desenvolvimento 

local com o fortalecimento da aquicultura familiar com uso sustentável dos recursos naturais. 

 A estrutura de cultivo desenvolvida apresentou construção e operação 

relativamente simples, na qual ocorreu a recirculação da água e filtração dos compostos 

orgânicos oriundos da criação. Os materiais e equipamentos utilizados foram de fácil 

aquisição e custo reduzido. 

 Entre os regimes alimentares adotados, o desempenho zootécnico mais compatível 

com as condições de cultivo foi o tratamento com fornecimento integral de ração 

recomendada pelo fabricante. Os demais tratamentos obtiveram desempenhos estatisticamente 

inferiores. A conversão alimentar e a taxa de crescimento específico em peso para o melhor 

tratamento foram compatíveis com a tilapicultura tradicional. 

 A análise financeira foi positiva em simulação do ciclo completo de cultivo 

utilizando-se os parâmetros zootécnicos obtidos no experimento, sendo os indicadores 

financeiros e medidas de resultados econômicos satisfatórios quando analisados em diversas 

situações de variação de preços e juros de mercado. 

 Na dinâmica de funcionamento do biofiltro, deve-se atentar para a retirada do 

excesso de aguapés e manutenção do nível de segurança para a sucção da eletrobomba, além 

da remoção de partículas sólidas do sistema, com destinação adequada do pequeno volume de 

efluente gerado (e.g. irrigação de lavouras). 

 A qualidade de água manteve-se com variações semelhantes tanto nos tanques de 

criação quanto nos tanques de filtração, porém com valores superiores nos tanques de 

filtração. As concentrações dos parâmetros de água analisados variaram dentro dos limites 

para a tilapicultura, contudo, no tratamento com maior carga de matéria orgânica (ração e 

aguapés) houve elevação crítica de amônia e clorofila ‗a‘, evidenciando a necessidade de 

futuros estudos para determinação da densidade de estocagem ótima no sistema. 

 O modelo de cultivo proposto reúne um conjunto de características que o 

credencia a ser uma tecnologia social, como sua concepção em pequena escala visando a 

primeiramente a segurança alimentar dentro da aquicultura familiar. Suas dimensões 
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reduzidas, fácil operação e viabilidade técnica também contribuem para posterior difusão 

tecnológica. 

 Os riscos ambientais do modelo sugerido foram avaliados como bastante 

reduzidos, constituindo-se fundamentalmente em: (i) retirada da cobertura vegetal em uma 

pequena área não agricultável; e (ii) descarte de pequeno volume de efluente, sendo o mesmo 

destinado à irrigação de pequenas áreas. 

 Assim, a criação de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) em consórcio com 

aguapés (Eichornia crassipes) com recirculação de água em tanques de ferrocimento contribui 

para a redução do potencial poluidor da tilapicultura e favorece um desenvolvimento local, 

possibilitando maior segurança alimentar e/ou complemento de renda. Portanto, apresenta-se 

como uma alternativa mais sustentável para produção de pescado em regiões com limitações 

hídricas e de renda, condições muitas vezes encontradas pelas famílias do SB. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Orçamento de Implantação e Operacionalização de um Módulo de Cultivo: 

materiais para construção e aquisição de equipamentos e insumos. 

 

Tabela 16 – Lista de materiais, equipamentos, mão-de-obra e insumos (continua). 

ITENS QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 

VALOR 

TOTAL (R$) 

1
 Tela de ferro 3,4‖ 31 m² 527,00 / 100 m² 163,37 

1
 Tela de polietileno 31 m² 92,00 / 100 m² 28,52 

1
 Cimento 8 sacos 21,00 /saco 168,00 

1
 Areia grossa 0,34 m³ 120,00 / m³ 40,80 

1
 Arame liso recozido 1,5 kg 7,80 / kg 11,70 

1
 Corpo caixa c/ grelha 100 mm 1 unid. 9,60 / unid. 9,60 

1
 Brita n° 1 0,4 m³ 90,00 / m³ 36,00 

1
 Brita n° 2 0,1 m³ 120,00 / m³ 12,00 

1
 Tijolo vermelho 8 furos 60 unid. 460,00 / milheiro 27,60 

1
 Folha de compensado 10 mm ¼ folha 55,50 / folha 13,88 

2
 Tubo de PVC 25 mm 5,5 m 2,30 / m 12,65 

2
 Tubo de PVC 50 mm 4,5 m 10,00 / m 45,00 

2
 Tubo de PVC 100 mm 2 m 13,50 / m 27,00 

2
 Registro esfera VS 25 mm 1 unid. 7,00 / unid. 7,00 

2
 Registro esfera VS 50 mm 3 unid. 16,00 / unid. 48,00 

2
 Tê roscável 50 mm 1 unid. 6,80 / unid. 6,80 

2
 Válvula-de-pé c/ crivo 25 mm 1 unid. 19,00 / unid. 19,00 

2
 Adaptador soldável curto 25 mm 1 unid. 0,80 / unid. 0,80 

2
 Joelho 90° 25 mm 3 unid. 0,80 / unid. 2,40 

2
 Joelho redução 90° 50 x 25 mm 1 unid. 2,50 / unid. 2,50 

2
 Adaptador p/ caixa c/ registro 25 mm 1 unid. 25,90 / unid. 25,90 

2
 Fita veda rosca 25 m 1 unid. 2,80 / unid. 2,80 

2
 Adesivo plástico p/ PVC 17 g 1 unid. 1,40 / unid. 1,40 

3
 Eletrobomba s/ hélice 34 W 1 unid. 35,00 / unid. 35,00 

3
 Mangueira de jardim siliconada ½‖ 2 m 2,00 / m 4,00 

3
 Caixa d‘água de polietileno 500 L 1 unid. 150,00 / unid. 150,00 

3
 Boia de micro chave 220 V 1 unid. 28,00 / unid. 28,00 
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Tabela 16 – Lista de materiais, equipamentos, mão-de-obra e insumos (conclusão). 

ITENS QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 

VALOR 

TOTAL (R$) 

3
 Disjuntor 16 A 1 unid. 7,00 / unid. 7,00 

3
 Caixa p/ disjuntor unitário 1 unid. 3,80 / unid. 3,80 

3
 Cabo de força Pp 3 x 25 mm 1,5 m 1,80 / m 2,70 

3
 Eletroduto flexível 32 mm 1,5 m 0,40 / m 0,60 

3
 Fita isolante 19 x 2 m 1 unid. 3,50 / unid. 3,50 

4
 Compressor a diafragma 1/3 hp 1 unid. 300,00 / unid. 300,00 

4
 Mangueira PVC trançada atóxica 7 m 3,50 / m 24,50 

4
 Chuveiro plástico 9‖ c/ braço 1 unid. 12,00 / unid. 12,00 

4
 Adaptador p/ mangueira 3/8‖ 1 unid. 0,80 / unid. 0,80 

4
 Abraçadeira inox flexível 13-19 mm 2 unid. 1,00 / unid. 2,00 

4
 Timer analógico bivolt 220 V 1 unid. 26,00 / unid. 26,00 

5
 Pedreiro 2 diárias 100 / dia 200,00 

5
 Auxiliar de pedreiro 2 diárias 50,00 / dia 100,00 

5
 Bombeiro-eletricista 1 diária 80,00 / diária 80,00 

6
 Alevinos 260 peixes 80,00 / milheiro 40,00

*
 

6
 Ração Balanceada 110 kg 63,00 / 25 kg 315,00

**
 

6
 Balança digital 5 kg (0,1 g) 1 unid. 35,00 / unid. 35,00 

6
 Rede-de-arrasto 5 x 2 m 1 unid. 70,00 / unid. 70,00 

TOTAL - - 2.152,62 

¹ Tanques de Ferrocimento (TC e TF) e Suporte da Caixa d‘água; 

² Sistema Hidráulico (referências para tubos e conexões roscáveis); 

³ Sistema de Bombeamento; 
4
 Sistema de Aeração; 

5
 Mão-de-obra de Construção; 

6
 Insumos de Produção. 

* Valor referente a meio milheiro; 

** Valor referente a 5 sacos. 

Obs.: a tela tipo sombrite não foi incluída nos custos do projeto por mostrar-se desnecessária na pesquisa. 
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APÊNDICE B – Tabela de fluxo de receitas e custos do projeto com ou sem financiamento. 

 

Tabela 17 – Fluxo de receitas e custos do projeto. 

ITENS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A. SEM FINANCIAMENTO            

1. Receitas 1.316,70 2.633,40 2.633,40 2.633,40 2.633,40 2.633,40 2.633,40 2.633,40 2.633,40 2.633,40 2.828,93 

- Receitas de Produção 1.316,70 2.633,40 2.633,40 2.633,40 2.633,40 2.633,40 2.633,40 2.633,40 2.633,40 2.633,40 2.633,40 

- Rec. de Desinvestimento¹ - - - - - - - - - - 195,53 

2. Custos 2.871,72 1.047,16 1.047,16 1.047,16 1.047,16 1.478,16 1.047,16 1.047,16 1.047,16 1.047,16 1.047,16 

- Inversões 2.152,62 - - - - - - - - - - 

- Reinversões - - - - - 431,00 - - - - - 

- Imobilização Financeira 195,53 - - - - - - - - - - 

- Custos Operacionais 523,58 1.047,16 1.047,16 1.047,16 1.047,16 1.047,16 1.047,16 1.047,16 1.047,16 1.047,16 1.047,16 

3. Fluxo de Caixa -1.555,02 1.586,24 1.586,24 1.586,24 1.586,24 1.155,24 1.586,24 1.586,24 1.586,24 1.586,24 1.781,77 

4. Fluxo de Caixa Acumulado -1.555,02 31,22 1.617,47 3.203,71 4.789,95 5.945,20 7.531,44 9.117,68 10.703,93 12.290,17 14.071,94 

B. COM FINANCIAMENTO            

1. Crédito de Investimento 861,05 - - - - - - - - - - 

2. Total de Entradas
3
 2.177,75 2.633,40 2.633,40 2.633,40 2.633,40 2.633,40 2.633,40 2.633,40 2.633,40 2.633,40 2.828,93 

3. Serviço de Dívidas² - 86,10 86,10 301,37 279,84 258,31 236,79 - - - - 

4. Total de Saídas
4 

2.871,72 1.133,26 1.133,26 1.348,52 1.327,00 1.736,47 1.283,94 1.047,16 1.047,16 1.047,16 1.047,16 

5. Fluxo de Caixa -693,97 1.500,14 1.500,14 1.284,88 1.306,40 896,93 1.349,46 1.586,24 1.586,24 1.586,24 1.781,77 

6. Fluxo de Caixa Acumulado -693,97 806,16 2.306,30 3.591,18 4.897,58 5.794,51 7.143,97 8.730,21 10.316,45 11.902,70 13.684,47 

¹ Considerou-se o desinvestimento do módulo de cultivo (R$ 195,53), estimado com base no valor das imobilizações financeiras. 

² O financiamento será pago em 4 anos com 2 anos de carência parcial. Considerou-se uma taxa de juros real de 10% a.a. 

³ Receitas + Crédito. 
4
 Custo + Serviço da Dívida. 
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Vista Superior – TC 

Vista Lateral – TC 

APÊNDICE C – Desenhos Técnicos das Componentes do Módulo de Cultivo. 
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Vista Superior – TF 

Vista Lateral – TF 

Vista Lateral – Caixa d’água 

Vista Superior – Registros 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Informações nutricionais da ração utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ração na Fase Inicial: 

ração extrusada com 40% de proteína, 

produzida com 2 e 3 mm de diâmetro 

indicada para alevinos de tilápias (≤ 8 

g). Arraçoamento diário entre 5 a 10% 

da biomassa estocada. 

Ração comercial estruturada para 

atender as exigências nutricionais 

específicas da tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus). 

Ração na Fase Juvenil: 

ração extrusada com 35% de proteína, 

produzida com 2 a 3 e 3 a 4 mm de 

diâmetro indicada para juvenis de 

tilápias (> 12 g). Arraçoamento diário 

entre 3 a 8% da biomassa estocada. 
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Ração na Fase de Crescimento: 

ração extrusada com 32% de 

proteína, produzida com 4 a 6 e 6 

a 8 mm de diâmetro indicada para 

tilápias em crescimento (> 150 g). 

Arraçoamento diário entre 1 a 6% 

da biomassa estocada. 

Ração na Fase de Engorda: 

ração extrusada com 28% de 

proteína, produzida com 6 a 8 e 8 

a 10 mm de diâmetro indicada 

para engorda de tilápias (> 550 g). 

Arraçoamento diário entre 1 a 4% 

da biomassa estocada. 
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ANEXO B – Resolução nº 357 do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, 

Capítulo I das definições e Capítulo III das condições e padrões de qualidade das águas 

(Seção I das disposições gerais e Seção II das águas doces classe 1 e classe 2). 

 

RESOLUÇÃO Nº 357, DE 17 DE MARÇO DE 2005 

Publicada no DOU nº 053, de 18/03/2005, págs. 58-63 

 

 Alterada pela Resolução 410/2009 e pela 430/2011 

 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento, 

bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes, e dá outras providências. 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das 

competências que lhe são conferidas pelos arts. 6º, inciso II e 8º, inciso VII, da Lei nº 6.938, 

de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990 e suas 

alterações, tendo em vista o disposto em seu Regimento Interno, e 

Considerando a vigência da Resolução CONAMA nº 274, de 29 de novembro de 2000, que 

dispõe sobre a balneabilidade; 

Considerando o art. 9º, inciso I, da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, que instituiu a 

Politica Nacionaldos Recursos Hídricos, e demais normas aplicáveis a matéria; 

Considerando que a água integra as preocupações do desenvolvimento sustentável, baseado 

nos princípios da função ecológica da propriedade, da prevenção, da precaução, do poluidor-

pagador, do usuário-pagador e da integração, bem como no reconhecimento de valor 

intrínseco a natureza; 

Considerando que a Constituição Federal e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, visam 

controlar o lançamento no meio ambiente de poluentes, proibindo o lançamento em níveis 

nocivos ou perigosos para os seres humanos e outras formas de vida; 

Considerando que o enquadramento expressa metas finais a serem alcançadas, podendo ser 

fixadas metas progressivas intermediarias, obrigatórias, visando a sua efetivação; 

Considerando os termos da Convenção de Estocolmo, que trata dos Poluentes Orgânicos 

Persistentes-POPs, ratificada pelo Decreto Legislativo nº 204, de 7 de maio de 2004; 

Considerando ser a classificação das águas doces, salobras e salinas essencial a defesa de seus 

níveis de qualidade, avaliados por condições e padrões específicos, de modo a assegurar seus 

usos preponderantes; 

Considerando que o enquadramento dos corpos de água deve estar baseado não 

necessariamente no seu estado atual, mas nos níveis de qualidade que deveriam possuir para 

atender as necessidades da comunidade; 

Considerando que a saúde e o bem-estar humano, bem como o equilíbrio ecológico aquático, 

não devem ser afetados pela deterioração da qualidade das águas; 
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Considerando a necessidade de se criar instrumentos para avaliar a evolução da qualidade das 

águas, em relação às classes estabelecidas no enquadramento, de forma a facilitar a fixação e 

controle de metas visando atingir gradativamente os objetivos propostos; 

Considerando a necessidade de se reformular a classificação existente, para melhor distribuir 

os usos das águas, melhor especificar as condições e padrões de qualidade requeridos, sem 

prejuízo de posterior aperfeiçoamento; e 

Considerando que o controle da poluição está diretamente relacionado com a proteção da 

saúde, garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado e a melhoria da qualidade de 

vida, levando em conta os usos prioritários e classes de qualidade ambiental exigidos para um 

determinado corpo de água; resolve: 

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 

enquadramento dos corpos de água superficiais, bem como estabelece as condições e padrões 

de lançamento de efluentes. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES 

 

Art. 2º Para efeito desta Resoluçãosão adotadas as seguintes definições: 

I - águas doces: águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 ‰; 

II - águas salobras: águas com salinidade superior a 0,5 ‰ e inferior a 30 ‰; 

III - águas salinas: águas com salinidade igual ou superior a 30 ‰; 

IV - ambiente lêntico: ambiente que se refere à água parada, com movimento lento ou 

estagnado; 

V - ambiente lótico: ambiente relativo a águas continentais moventes; 

VI - aquicultura: o cultivo ou a criação de organismos cujo ciclo de vida, em condições 

naturais, ocorre total ou parcialmente em meio aquático; 

VII - carga poluidora: quantidade de determinado poluente transportado ou lançado em um 

corpo de água receptor, expressa em unidade de massa por tempo; 

VIII - cianobactérias: microrganismos procarióticos autotróficos, também denominados como 

cianofíceas (algas azuis) capazes de ocorrer em qualquer manancial superficial especialmente 

naqueles com elevados níveis de nutrientes (nitrogênio e fósforo), podendo produzir toxinas 

com efeitos adversos a saúde; 

IX - classe de qualidade: conjunto de condições e padrões de qualidade de água necessários ao 

atendimento dos usos preponderantes, atuais ou futuros; 

X - classificação: qualificação das águas doces, salobras e salinas em função dos usos 

preponderantes (sistema de classes de qualidade) atuais e futuros; 

XI - coliformes termotolerantes: bactérias gram-negativas, em forma de bacilos, oxidase-

negativas, caracterizadas pela atividade da enzima β-galactosidase. Podem crescer em meios 

contendo agentestenso-ativos e fermentar a lactose nas temperaturas de 44° - 45°C, com 

produção de acido, gás e aldeído. Além de estarem presentes em fezes humanas e de animais 

homeotérmicos, ocorrem em solos, plantas ououtras matrizes ambientais que não tenham sido 

contaminados por material fecal; 
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XII - condição de qualidade: qualidade apresentada por um segmento de corpo d'água, num 

determinado momento, em termos dos usos possíveis com segurança adequada, frente às 

Classes de Qualidade; 

XIII - condições de lançamento: condições e padrões de emissão adotados para o controle de 

lançamentos de efluentes no corpo receptor; 

XIV - controle de qualidade da água: conjunto de medidas operacionais que visa avaliar a 

melhoria e a conservação da qualidade da água estabelecida para o corpo de água; 

XV - corpo receptor: corpo hídrico superficial que recebe o lançamento de um efluente; 

XVI - desinfecção: remoção ou inativação de organismos potencialmente patogênicos; 

XVII - efeito tóxico agudo: efeito deletério aos organismos vivos causado por agentes físicos 

ou químicos, usualmente letalidade ou alguma outra manifestação que a antecede, em um 

curto período de exposição; 

XVIII - efeito tóxico crônico: efeito deletério aos organismos vivos causado por agentes 

físicos ou químicos que afetam uma ou várias funções biológicas dos organismos, tais como a 

reprodução, ocrescimento e o comportamento, em um período de exposição que pode 

abranger a totalidade de seu ciclo de vida ou parte dele; 

XIX - efetivação do enquadramento: alcance da meta final do enquadramento; 

XX - enquadramento: estabelecimento da meta ou objetivo de qualidade da água (classe) a 

ser, obrigatoriamente, alcançado ou mantido em um segmento de corpo de água, de acordo 

com os usos preponderantes pretendidos, ao longo do tempo; 

XXI - ensaios ecotoxicológicos: ensaios realizados para determinar o efeito deletério de 

agentes físicos ou químicos a diversos organismos aquáticos; 

XXII - ensaios toxicológicos: ensaios realizados para determinar o efeito deletério de agentes 

físicos ou químicos a diversos organismos visando avaliar o potencial de risco a saúde 

humana; 

XXIII - Escherichia coli (E. Coli): bactéria pertencente à família Enterobacteriaceae 

caracterizada pela atividade da enzima β-glicuronidase. Produz indol a partir do aminoácido 

triptofano. É a única espécie do grupo dos coliformes termotolerantes cujo habitat exclusivo é 

o intestino humano e de animais homeotérmicos, onde ocorre em densidades elevadas; 

XXIV - metas: é o desdobramento do objeto em realizações físicas e atividades de gestão, de 

acordo com unidades de medida e cronograma preestabelecidos, de caráter obrigatório; 

XXV - monitoramento: medição ou verificação de parâmetros de qualidade e quantidade de 

água, que pode ser continua ou periódica, utilizada para acompanhamento da condição e 

controle da qualidade do corpo de água; 

XXVI - padrão: valor limite adotado como requisito normativo de um parâmetro de qualidade 

de água ou efluente; 

XXVII - parâmetro de qualidade da água: substâncias ou outros indicadores representativos 

da qualidade da água; 

XXVIII - pesca amadora: exploração de recursos pesqueiros com fins de lazer ou desporto; 

XXIX - programa para efetivação do enquadramento: conjunto de medidas ou ações 

progressivas e obrigatórias, necessárias ao atendimento das metas intermediárias e final de 

qualidade de água estabelecidas para o enquadramento do corpo hídrico; 

XXX - recreação de contato primário: contato direto e prolongado com a água (tais como 

natação, mergulho, esqui-aquático) na qual a possibilidade do banhista ingerir água e elevada; 
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XXXI - recreação de contato secundário: refere-se aquela associada a atividades em que o 

contato com a água e esporádico ou acidental e a possibilidade de ingerir água e pequena, 

como na pesca e na navegação (tais como iatismo); 

XXXII - tratamento avançado: técnicas de remoção e/ou inativação de constituintes refratários 

aos processos convencionais de tratamento, os quais podem conferir a água características, 

tais como: cor, odor, sabor, atividade toxica ou patogênica; 

XXXIII - tratamento convencional: clarificação com utilização de coagulação e floculação, 

seguida de desinfecção e correção de pH; 

XXXIV - tratamento simplificado: clarificação por meio de filtração e desinfecção e correção 

de pH quando necessário; 

XXXV - tributário (ou curso de água afluente): corpo de água que flui para um rio maior ou 

para um lago ou reservatório; 

XXXVI - vazão de referência: vazão do corpo hídrico utilizada como base para o processo de 

gestão, tendo em vista o uso múltiplo das águas e a necessária articulação das instancias do 

Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA e do Sistema Nacional de Gerenciamento 

de Recursos Hídricos - SINGRH; 

XXXVII - virtualmente ausentes: que não e perceptível pela visão, olfato ou paladar; e 

XXXVIII - zona de mistura: região do corpo receptor onde ocorre a diluição inicial de um 

efluente. (Revogado pela Resolução 430/2011) 

 

CAPÍTULO III 

DAS CONDIÇÕES E PADRÕES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS 

Seção I 

Das Disposições Gerais 

 

Art. 7º Os padrões de qualidade das águas determinados nesta Resolução estabelecem limites 

individuais para cada substância em cada classe. 

Paragrafo único. Eventuais interações entre substâncias, especificadas ou não nesta 

Resolução, não poderão conferir as águas características capazes de causar efeitos letais ou 

alteração de comportamento, reprodução ou fisiologia da vida, bem como de restringir os usos 

preponderantes previstos, ressalvado o disposto no § 3º do art. 34, desta Resolução. 

Art. 8º O conjunto de parâmetros de qualidade de água selecionado para subsidiar a proposta 

de enquadramento devera ser monitorado periodicamente pelo Poder Público. 

§ 1º Também deverão ser monitorados os parâmetros para os quais haja suspeita da sua 

presença ou não conformidade. 

§ 2º Os resultados do monitoramento deverão ser analisados estatisticamente e as incertezas 

de medição consideradas. 

§ 3º A qualidade dos ambientes aquáticos poderá ser avaliada por indicadores biológicos, 

quando apropriado, utilizando-se organismos e/ou comunidades aquáticas. 

§ 4º As possíveis interações entre as substâncias e a presença de contaminantes não listados 

nesta Resolução, passiveis de causar danos aos seres vivos, deverão ser investigadas 

utilizando-se ensaios ecotoxicológicos, toxicológicos, ou outros métodos cientificamente 

reconhecidos. 
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§ 5º Na hipótese dos estudos referidos no paragrafo anterior tornarem-se necessários em 

decorrência da atuação de empreendedores identificados, as despesas da investigação correrão 

as suas expensas. 

§ 6º Para corpos de água salobras continentais, onde a salinidade não se de por influência 

direta marinha, os valores dos grupos químicos de nitrogênio e fósforo serão os estabelecidos 

nas classes correspondentes de água doce. 

Art. 9º A análise e avaliação dos valores dos parâmetros de qualidade de água de que trata 

esta Resolução serão realizadas pelo Poder Público, podendo ser utilizado laboratório próprio, 

conveniado ou contratado, que devera adotar os procedimentos de controle de qualidade 

analítica necessários ao atendimento das condições exigíveis. 

§ 1º Os laboratórios dos órgãos competentes deverão estruturar-se para atenderem ao disposto 

nesta Resolução. 

§ 2º Nos casos onde a metodologia analítica disponível for insuficiente para quantificar as 

concentrações dessas substâncias nas águas, os sedimentos e/ou biota aquática poderão ser 

investigados quanto à presença eventual dessas substâncias. 

Art. 10. Os valores máximos estabelecidos para os parâmetros relacionados em cada uma das 

classes de enquadramento deverão ser obedecidos nas condições de vazão de referência. 

§ 1º Os limites de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), estabelecidos para as águas 

doces de classes2 e 3, poderão ser elevados, caso o estudo da capacidade de autodepuração do 

corpo receptor demonstre que as concentrações mínimas de oxigênio dissolvido (OD) 

previstas não serão desobedecidas, nas condições de vazão de referência, com exceção da 

zona de mistura. 

§ 2º Os valores máximos admissíveis dos parâmetros relativos às formas químicas de 

nitrogênio e fósforo, nas condições de vazão de referência, poderão ser alterados em 

decorrência de condições naturais, ou quando estudos ambientais específicos, que considerem 

também a poluição difusa, comprovem que esses novos limites não acarretarão prejuízos para 

os usos previstos no enquadramento do corpo de água. 

§ 3º Para águas doces de classes 1 e 2, quando o nitrogênio for fator limitante para 

eutrofização, nas condições estabelecidas pelo órgão ambiental competente, o valor de 

nitrogênio total (após oxidação) não deverá ultrapassar 1,27 mg/L para ambientes lênticos e 

2,18 mg/L para ambientes lóticos, na vazão de referência. 

§ 4º O disposto nos §§ 2º e 3º não se aplica as baias de águas salinas ou salobras, ou outros 

corpos de água em que não seja aplicável a vazão de referência, para os quais deverão ser 

elaborados estudos específicos sobre a dispersão e assimilação de poluentes no meio hídrico. 

Art. 11. O Poder Público poderá, a qualquer momento, acrescentar outras condições e padrões 

de qualidade, para um determinado corpo de água, ou torna-los mais restritivos, tendo em 

vista as condições locais, mediante fundamentação técnica. 

Art. 12. O Poder Público poderá estabelecer restrições e medidas adicionais, de caráter 

excepcional e temporário, quando a vazão do corpo de água estiver abaixo da vazão de 

referência. 

Art. 13. Nas águas de classe especial deverão ser mantidas as condições naturais do corpo de 

água. 
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Seção II 

Das Águas Doces 

 

Art. 14. As águas doces de classe 1 observarão as seguintes condições e padrões: 

I - condições de qualidade de água: 

a) não verificação de efeito tóxico crônico a organismos, de acordo com os critérios 

estabelecidos pelo órgão ambiental competente, ou, na sua ausência, por instituições nacionais 

ou internacionais renomadas, comprovado pela realização de ensaio ecotoxicológico 

padronizado ou outro método cientificamente reconhecido. 

b) materiais flutuantes, inclusive espumas não naturais: virtualmente ausentes; 

c) óleos e graxas: virtualmente ausentes; 

d) substâncias que comuniquem gosto ou odor: virtualmente ausentes; 

e) corantes provenientes de fontes antrópicas: virtualmente ausentes; 

f) resíduos sólidos objetáveis: virtualmente ausentes; 

g) coliformes termotolerantes: para o uso de recreação de contato primário deverão ser 

obedecidos os padrões de qualidade de balneabilidade, previstos na Resolução CONAMA nº 

274, de 2000. Para os demais usos, não devera ser excedido um limite de 200 coliformes 

termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais, de pelo menos 6 amostras, coletadas 

durante o período de um ano, com frequência bimestral. A E. Coli poderá ser determinada em 

substituição ao parâmetro coliformes termotolerantes de acordo com limites estabelecidos 

pelo órgão ambiental competente; 

h) DBO 5 dias a 20°C até 3 mg/L O2; 

i) OD, em qualquer amostra, não inferior a 6 mg/L O2; 

j) turbidez até 40 unidades nefelométrica de turbidez (UNT); 

l) cor verdadeira: nível de cor natural do corpo de água em mg Pt/L; e 

m) pH: 6,0 a 9,0. 

II - Padrões de qualidade de água: 

TABELA I - CLASSE 1 - ÁGUAS DOCES 

PADRÕES 

PARÂMETROS VALOR MÁXIMO 

Clorofila a 10 μg/L 

Densidade de cianobactérias 20.000 cel/mL ou 2 mm³/L 

Sólidos dissolvidos totais 500 mg/L 

PARÂMETROS INORGÂNICOS VALOR MÁXIMO 

Alumínio dissolvido 0,1 mg/L Al 

Antimônio 0,005mg/L Sb 

Arsênio total 0,01 mg/L As 

Bário total 0,7 mg/L Ba 

Berílio total 0,04 mg/L Be 

Boro total 0,5 mg/L B 

Cadmio total 0,001 mg/L Cd 

Chumbo total 0,01mg/L Pb 

Cianeto livre 0,005 mg/L CN 

Cloreto total 250 mg/L Cl 

Cloro residual total (combinado + livre) 0,01 mg/L Cl 
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PARÂMETROS INORGÂNICOS VALOR MÁXIMO 

Cobalto total 0,05 mg/L Co 

Cobre dissolvido 0,009 mg/L Cu 

Cromo total 0,05 mg/L Cr 

Ferro dissolvido 0,3 mg/L Fe 

Fluoreto total 1,4 mg/L F 

Fósforo total (ambiente lêntico) 0,020 mg/L P 

Fósforo total (ambiente intermediário, com tempo de 

residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos de 

ambiente lêntico) 

0,025 mg/L P 

Fósforo total (ambiente lótico e tributários de 

ambientes intermediários) 
0,1 mg/L P 

Lítio total 2,5 mg/L Li 

Manganês total 0,1 mg/L Mn 

Mercúrio total 0,0002 mg/L Hg 

Níquel total 0,025 mg/L Ni 

Nitrato 10,0 mg/L N 

Nitrito 1,0 mg/L N 

Nitrogênio amoniacal total 

3,7mg/L N, para pH ≤ 7,5 

2,0 mg/L N, para 7,5 < pH ≤ 8,0 

1,0 mg/L N, para 8,0 < pH ≤ 8,5 

0,5 mg/L N, para pH > 8,5 

Prata total 0,01 mg/L Ag 

Selênio total 0,01 mg/L Se 

Sulfato total 250 mg/L SO4 

Sulfeto (H2S não dissociado) 0,002 mg/L S 

Urânio total 0,02 mg/L U 

Vanádio total 0,1 mg/L V 

Zinco total 0,18 mg/L Zn 

PARÂMETROS ORGÂNICOS VALOR MÁXIMO 

Acrilamida 0,5 μg/L 

Alacloro 20 μg/L 

Aldrin + Dieldrin 0,005 μg/L 

Atrazina 2 μg/L 

Benzeno 0,005 mg/L 

Benzidina 0,001 μg/L 

Benzo(a)antraceno 0,05 μg/L 

Benzo(a)pireno 0,05 μg/L 

Benzo(b)fluoranteno 0,05 μg/L 

Benzo(k)fluoranteno 0,05 μg/L 

Carbaril 0,02 μg/L 

Clordano (cis + trans) 0,04 μg/L 

2-Clorofenol 0,1 μg/L 

Criseno 0,05 μg/L 

2,4–D 4,0 μg/L 

Demeton (Demeton-O + Demeton-S) 0,1 μg/L 
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PARÂMETROS ORGÂNICOS VALOR MÁXIMO 

Dibenzo(a,h)antraceno 0,05 μg/L 

1,2-Dicloroetano 0,01 mg/L 

1,1-Dicloroeteno 0,003 mg/L 

2,4-Diclorofenol 0,3 μg/L 

Diclorometano 0,02 mg/L 

DDT (p,p‘-DDT + p,p‘-DDE + p,p‘-DDD) 0,002 μg/L 

Dodecacloropentaciclodecano 0,001 μg/L 

 0,056 μg/L 

Endrin 0,004 μg/L 

Estireno 0,02 mg/L 

Etilbenzeno 90,0 μg/L 

Fenóis totais (substancias que reagem com 4-

aminoantipirina) 
0,003 mg/L C6H5OH 

Glifosato 65 μg/L 

Gution 0,005 μg/L 

Heptacloroepóxido + Heptacloro 0,01 μg/L 

Hexaclorobenzeno 0,0065 μg/L 

Indeno(1,2,3-cd)pireno 0,05 μg/L 

-HCH) 0,02 μg/L 

Malation 0,1 μg/L 

Metolacloro 10 μg/L 

Metoxicloro 0,03 μg/L 

Paration 0,04 μg/L 

PCBs - Bifenilaspolicloradas 0,001 μg/L 

Pentaclorofenol 0,009 mg/L 

Simazina 2,0 μg/L 

Substâncias tensoativas que reagem com o azul de 

metileno 
0,5 mg/L LAS 

2,4,5–T 2,0 μg/L 

Tetracloreto de carbono 0,002 mg/L 

Tetracloroeteno 0,01 mg/L 

Tolueno 2,0 μg/L 

Toxafeno 0,01 μg/L 

2,4,5-TP 10,0 μg/L 

Tributilestanho 0,063 μg/L TBT 

Triclorobenzeno (1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB) 0,02 mg/L 

Tricloroeteno 0,03 mg/L 

2,4,6-Triclorofenol 0,01 mg/L 

Trifluralina 0,2 μg/L 

Xileno 300 μg/L 

 

III - Nas águas doces onde ocorrer pesca ou cultivo de organismos, para fins de consumo 

intensivo, além dos padrões estabelecidos no inciso II deste artigo, aplicam-se os seguintes 

padrões em substituição ou adicionalmente: 
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TABELA II - CLASSE 1 - ÁGUAS DOCES 

PADRÕES PARA CORPOS DE ÁGUA ONDE HAJA PESCA OU CULTIVO DE 

ORGANISMOS PARA FINS DE CONSUMO INTENSIVO 

PARÂMETROS INORGÂNICOS VALOR MÁXIMO 

Arsênio total 0,14 μg/L As 

PARÂMETROS ORGÂNICOS VALOR MÁXIMO 

Benzidina 0,0002 μg/L 

Benzo(a)antraceno 0,018 μg/L 

Benzo(a)pireno 0,018 μg/L 

Benzo(b)fluoranteno 0,018 μg/L 

Benzo(k)fluoranteno 0,018 μg/L 

Criseno 0,018 μg/L 

Dibenzo(a,h)antraceno 0,018 μg/L 

3,3-Diclorobenzidina 0,028 μg/L 

Heptacloroepóxido + Heptacloro 0,000039 μg/L 

Hexaclorobenzeno 0,00029 μg/L 

Indeno(1,2,3-cd)pireno 0,018 μg/L 

PCBs - Bifenilaspolicloradas 0,000064 μg/L 

Pentaclorofenol 3,0 μg/L 

Tetracloreto de carbono 1,6 μg/L 

Tetracloroeteno 3,3 μg/L 

Toxafeno 0,00028 μg/L 

2,4,6-triclorofenol 2,4 μg/L 

 

Art 15. Aplicam-se às águas doces de classe 2 as condições e padrões da classe 1 previstos no 

artigo anterior, à exceção do seguinte: 

I - não será permitida a presença de corantes provenientes de fontes antrópicas que não sejam 

removíveis por processo de coagulação, sedimentação e filtração convencionais; 

II - coliformes termotolerantes: para uso de recreação de contato primário deverá ser 

obedecida a Resolução CONAMA nº 274, de 2000. Para os demais usos, não deverá ser 

excedido um limite de 1.000 coliformes termotolerantes por 100 mililitros em 80% ou mais 

de pelo menos 6 (seis) amostras coletadas durante o período de um ano, com frequência 

bimestral. A E. coli poderá ser determinada em substituição ao parâmetro coliformes 

termotolerantes de acordo com limites estabelecidos pelo órgão ambiental competente; 

III - cor verdadeira: até 75 mg Pt/L; 

IV - turbidez: até 100 UNT; 

V - DBO 5 dias a 20°C até 5 mg/L O2; 

VI - OD, em qualquer amostra, não inferior a 5 mg/L O2; 

VII - clorofila a: até 30 μg/L; 

VIII - densidade de cianobactérias: até 50000 cel/mL ou 5 mm³/L; e, 

IX - fósforo total: 

a) até 0,030 mg/L, em ambientes lênticos; e, 

b) até 0,050 mg/L, em ambientes intermediários, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e 

tributários diretos de ambiente lêntico. 

 


