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RESUMO: A qualidade de água para piscicultura e de fundamental importância, portanto, este
trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade física química e limitações quanto ao uso das diversas
fontes de água no estado paraibano. Foram coletadas amostras de água para analise física e química de
diferentes fontes nas regiões do Cariri Oriental e Ocidental da Paraíba. Observou- se que todas as
amostras apresentaram um pH ideal para criação de peixe, variando entre 7,6 até 8. Para os valores de
condutividade apenas os açudes apresentaram valores satisfatório para piscicultura. Os teores de cálcio
e magnésio apresentaram ideais, ou seja, acima de 20 mg/l. Nas amostra dos açude apresentaram o
nível de cloreto abaixo do máximo recomendado, pois valor acima de 250 mg/l causa o acúmulo de
matéria orgânica no fundo do viveiro. A agua dos açudes apresentaram os melhores valores para
condutividade e cloreto.
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SOURCES AND PHYSICO-CHEMICAL QUALITY OF WATER PISCICULTURE
IN CARIRI REGION OF PARAÍBA STATE
ABSTRACT: The quality of water for farming and of fundamental importance, therefore, this study was aimed
to evaluate the chemical quality and physical limitations on the use of different sources of water in Paraiba state.
Water samples were collected for physical and chemical analysis of different sources in the regions of Eastern
and Western Cariri of Paraíba. It was observed that all samples showed an optimal pH for fish range from 7.6 to
8. Conductivity values for only dams had satisfactory values for fish farming. The calcium and magnesium had
ideal, ie, above 20 mg / l. In the sample of the weir showed the chloride level below the maximum recommended
as value above 250 mg / l causes the accumulation of organic matter on the pond bottom. The water in dams
showed the best values for conductivity and chloride.
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INTRODUÇÃO: A piscicultura é um importante ramo da aquicultura crescente em nosso País. Para a
garantia de sucesso deste empreendimento é fundamental que a água utilizada nos tanques, viveiros,
lagos e represas apresentem boa qualidade (OLIVEIRA, 2009). No Brasil, foi estimada uma produção
de pescado ao redor de 1 milhão de toneladas em 2009, sendo que a atividade aquícola colaborou com
33% deste total (MPA, 2010). Segundo dados do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), a média
por habitante ano no País alcançou 11,17 quilos em 2011, nada menos do que 14,5% a mais do que em
relação ao ano anterior (MPA, 2013). A Piscicultura constitui uma importante alternativa para a
geração de emprego e renda no campo, beneficiando tanto a área econômica quanto social, atendendo
os pequenos e médios produtores, além das famílias de baixa renda, que moram em áreas próximas aos
grandes mananciais do estado da Paraíba. Na Piscicultura, a baixa qualidade de água resulta em
prejuízo ao crescimento, à reprodução, à saúde, à sobrevivência, e à qualidade dos peixes,

comprometendo o sucesso dos sistemas aquaculturais. A produção de peixes está diretamente
relacionada com a qualidade da água. O adequado suprimento de água de boa qualidade é fundamental
para o sucesso na criação de peixe. O pH (potencial hidrogeniônico) é um parâmetro importante nos
ambientes aquáticos, podendo ser a causa de fenômenos químicos e biológicos, além de possuir efeito
sobre o metabolismo e os processos fisiológicos dos peixes (ARANA, 1996). A condutividade é a
medida da habilidade em conduzir corrente elétrica. Diferentes íons variam nessa habilidade, mas, em
geral, a maior concentração de íons na água natural, corresponde à maior condutividade. Pode-se
utilizar o parâmetro da condutividade elétrica para obter uma noção da quantidade de sais na água,
uma vez que está diretamente ligada à quantidade de sólidos dissolvidos totais (MACHADO, 2006). A
alcalinidade indica a presença de sais minerais dissolvidos na água tais como os carbonatos (CaCO ) e
Bicarbonatos(HCO ), medidos em mg/L. Se ao analisar a água forem encontrados valores entre 20 e
300 mg/L de Alcalinidade, isso indica boas quantidades daqueles sais minerais para a piscicultura
orgânica (ajudam na formação do Plâncton). Dureza é a concentração de íons divalentes,
principalmente cálcio e magnésio, presentes na água (AMARAL, 2011). As Águas superficiais Rio,
lagos naturais, açudes e córregos são exemplos de fontes superficiais de água usadas na piscicultura.
Tais águas geralmente apresentam concentrações que podem afetar no desenvolvimento da criação.
Por esse motivo, o trabalho teve por objetivo foi avaliar a qualidade física química e limitações quanto
ao uso das diversas fontes de água no estado da Paraíba para criação de peixe.
MATERIAL E MÉTODOS: A pesquisa foi realizada na região do Cariri Oriental, nas cidades de
Santo André, Gurjão, São João do Cariri, Cabaceiras, Caraúbas, São Domingos do Cariri, Barra de
São Miguel, Riacho de Santo Antônio, Caturité, Boqueirão, Barra de Santana, Alcantil e no Cariri
Ocidental, nas cidades de Taperoá, Livramento, São José dos Cordeiros, Assunção, Serra Branca,
Congo, Coxixola, Monteiro, Prata, Ouro Velho, Zabelê, São Sebastião do Umbuzeiro, São João do
Tigre, Camalaú, Sumé, Amparo, Parari, todas no estado da Paraíba, região semiárida nordestina,
durante o período seco do ano, para obter as distorções decorrentes da alta concentração de sais na
água, devido a elevada taxa de evaporação ocorrida nesse período, através da coleta de amostras de
água superficial e sub-superficial em açudes (Figura 1), riachos e rios, poço amazonas (Figura 1) e
cacimbas. Durante as coletas, foi elaborada uma ficha de campo onde constou de data, condutividade
elétrica da água, obtida com um condutivímetro portátil, número de registro geral, informações do
local de coleta da amostra de água, identificando data, hora, nome do proprietário, local, latitude,
longitude, altitude, características particulares da fonte como dimensão (volume, área da bacia
hidráulica) e profundidade nos casos de água sub-superficiais e o nome do riacho. As análise de água
foram realizadas no Laboratório de Irrigação e Drenagem, pertencente a UAEA/UFCG, na cidade de
Campina Grande, PB.

Figura 1. Açude e poço Amazonas da região do Cariri paraibano

Figura 2: Amostra para analise em laboratório
RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os valores de pH nas amostras coletas, encontram-se dentro da
faixa considerada adequada para criação de peixe que vai de 7 a 8,5 (Tabela 1); no entanto também e
considerado satisfatório o pH que varia de 6,5 a 9,5 fora dessa faixa não são de boa qualidade para a
criação causando um crescimento lento, prejudicando a reprodução e, em condições extremas, causar a
morte dos peixes (Figura 3). As médias de condutividade elétrica encontradas nos açudes
demonstraram-se dentro da faixa considerada ótima para a piscicultura, já as demais fontes d’agua
apresentaram valores acima dessa faixa, entre 120 μS/cm e 500μS/cm (SOUZA, 2000), visto que
valores altos indica grau de decomposição elevada e em valores reduzidos indica acentuada produção
primária (algas e microrganismos aquáticos). Os teor de cálcio e magnésio nas duas microrregiões do
Cariri paraibano, apresentam valores acima do nível mínimo desejável que é de 20 mg/L, as água que
por ventura apresentar valores inferiores, as células das algas que compõe o fitoplâncton não
conseguiram se formar por falta de nutrientes (AMARAL, 2011). De acordo com AMARAL (2011),
os valores ideais de carbonato e bicarbonato para piscicultura são entre 20 a 300 mg/L, isso indica
boas quantidades de sais minerais, que ajudam na formação de plâncton. As amostras coletadas em
açudes de ambas as microrregiões e nas cacimbas da região do Cariri Oriental apresentam valores de
carbonatos inferiores ao valor mínimo desejado.
Tabela 1 - Valores médios da analise da qualidade de por fonte de coleta na microrregião do Cariri
Ocidental e Oriental: pH, condutividade elétrica (CE), cálcio (Ca), magnésio (Mg), sódio (Na),
potássio (K), carbonato (CO3--), bicarbonato (HCO3- ) e cloreto.
Cariri Ocidental
Fontes de pH
CE
Ca
Mg
Na
K
CO3-- HCO3- Cloreto
-1
água
dS m
mg/L mg/L
mg/L
mg/L mg/L
mg/L
mg/L
Açude
7,6
0,370
21,0
41,5
53,6
11,7
9,9
120,2
102,9
Rios e
7,9
0,999 148,6
80,2
203,5
31,7
66,9 1311,5 1127,1
Riachos
Poço
7,7
1,847 158,0 116,2 870,5
39,4
99,6 1468,3 2003,3
amazonas
Cacimba
7,6
3,409 174,8 200,5 685,2
9,38
57,9
212,3
1919,9
Cariri Oriental
Açude
7,79
0,435
21,2
23,9
56,1
9,4
8,1
83,6
116,4
Rios e
8,01
7,024 463,0 469,3 1355,8 27,0
40,2
171,4
3756,9
Riachos
Poço
8,00
4,427 146,6 278,6
791,7
15,7
41,1
289,2
1827,8
amazonas
Cacimba
7,63
3,314 159,8 208,4
944,6
11,7
19,8
208,0
2092,0

Figura 3: Esquema dos valores de pH aceitável na piscicultura
No entanto, as demais amostras coleta apresentam valores satisfatórios. Os valores de bicarbonatos
apresentaram-se satisfatório em todas as amostras. Para o teor de Cloreto, apenas as amostras dos
açudes apresentaram teor ideal recomendado, em torno de 250 mg/L, os demais ponto de coleta
obtiveram valor muito elevado que causa o acúmulo de matéria orgânica no fundo do viveiro, cria em
ambiente para formação de Sulfetos, também bastante tóxico.
CONCLUSÕES: Com exceção das amostras coletadas nos açudes, as águas das demais amostras não
estão em condições ideais para o cultivo de peixe, devido sua elevada condutividade, indicando um
grau elevado de decomposição na água. Também são no açude que são encontrados os melhores níveis
de cloreto, o que não acontece nas demais amostras que apresentam teores elevados, causando o
acumular de matéria orgânica no fundo dos viveiros que são bastante toxicas.
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