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Resumo - O objetivo desse trabalho foi avaliar o padrão de qualidade da água de um viveiro de cultivo de tilápia 

do Nilo, em relação ao manejo e ao aumento da biomassa. O viveiro em estudo foi povoado com 2000 alevinos, 

fazendo-se a calagem e a adubação, antes do povoamento. Realizaram-se três amostragens: uma antes do 

povoamento do viveiro, a segunda após um mês de cultivo e a terceira após dois meses de cultivo. Os parâmetros 

físicos e químicos analisados foram: temperatura, oxigênio dissolvido, pH, alcalinidade, dureza, transparência, 

turbidez, nitrito, nitrato, amônia e ortofosfato. A contagem de coliformes totais e fecais foi feita pela técnica dos 

tubos múltiplos e os resultados foram expressos em NMP/100 mL. Ao longo do cultivo, observou-se o aumento 

da turbidez e a redução do oxigênio dissolvido, da alcalinidade, da dureza e da transparência. O número de 

coliformes termotolerantes permaneceu constante, com valores abaixo do limite máximo estabelecido pela 

legislação vigente. Os resultados mostraram a necessidade de aumentar a taxa de renovação de água, para que a 

densidade de estocagem utilizada não leve à deterioração da qualidade da água. 
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Abstract - The aim of this study was to evaluate the quality of the water from a pond culture of Nile tilapia in 

relation to management and increased biomass. The pond studied was stocked with 2,000 alevins. Before the 

settlement was made liming and fertilization of the pond. There were three samples: the first before stocking the 

pond, the second with a month of cultivation and third with two months of cultivation. The following physical 

and chemical parameters were analyzed: temperature, dissolved oxygen, pH, alkalinity, hardness, transparency, 

turbidity, nitrite, nitrate, ammonia and orthophosphate. The count of total and fecal coliforms was done by the 

multiple tube technique and the results were expressed in NMP/100mL Throughout the cultivation, the turbidity 

increased, while the dissolved oxygen, alkalinity, hardness and transparency decreased. The number of coliform 

organisms remained constant, with values below of the maximum limit established by present law. The results 

show the need to increase the rate of water renewal, so that the stocking density used does not lead to 

deterioration of water quality. 
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INTRODUÇÃO 

A produtividade de um viveiro de cultivo de peixes está relacionada à qualidade da 

água. Água de qualidade ruim torna os peixes vulneráveis ao estresse e às doenças. Diversos 

parâmetros de qualidade da água influenciam a produtividade dos sistemas de cultivo, sendo 

os mais importantes a temperatura, a transparência, a turbidez, o pH, os gases dissolvidos, a 

alcalinidade, os macronutrientes e os poluentes [1] [11]. No processo de recria, os peixes 

aumentam de tamanho e, na medida em que vão crescendo, recebem maior quantidade de 

alimento e geram maior quantidade de dejetos, sendo necessário o monitoramento contínuo da 

qualidade da água, durante o cultivo, para se estabelecer a densidade de estocagem ideal, 

evitando-se a deterioração da qualidade da água. 
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De acordo com a Resolução CONAMA 357/2005 [3], as águas destinadas à aquicultura 

devem apresentar padrão Classe 2, com teor de fósforo abaixo de 0,030 mg/L; de nitrito, 

abaixo de 1,0 mg/L; de nitrato, abaixo de 10,0 mg/L; de amônia, abaixo de 3,7 mg/L; 

coliformes termotolerantes abaixo de 1000 NMP/100 mL e oxigênio dissolvido nunca inferior 

a 5 mg/L.  

O objetivo desse trabalho foi avaliar as variações no padrão de qualidade da água de um 

viveiro de cultivo de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) do Ifes – Campus de Alegre, em 

relação ao manejo e à biomassa. 

 

METODOLOGIA 

As amostras de água foram coletadas a 10 cm de profundidade, próximo ao local do 

escoamento do viveiro, com garrafa de Van Dorn de 5L, horizontal. Foram feitas três 

amostragens: uma antes do povoamento do viveiro, a segunda com um mês de cultivo e a 

terceira com dois de cultivo. Antes da introdução dos alevinos e antes da primeira coleta de 

água, procedeu-se à calagem e à adubação do viveiro. Este foi povoado com 2.000 alevinos de 

tilápia do Nilo, com peso médio 7,5g e tamanho médio 5 cm. Na segunda amostragem, o peso 

médio foi 92g e o tamanho médio foi 11,2 cm. Na terceira amostragem, o peso médio foi 

141,3g e o tamanho médio foi 16,3 cm. Os parâmetros analisados foram: temperatura 

(termômetro), pH (peagômetro), transparência (disco de Secchi) e turbidez (turbidímetro); 

oxigênio dissolvido (OD), alcalinidade e dureza, por titulometria; amônia, nitrito, nitrato e 

ortofosfato, por espectrofotometria. As análises foram realizadas no Laboratório de Ecologia 

Aquática e Produção de Plâncton (LEAPP) do Ifes - Campus de Alegre, conforme a 

metodologia descrita no Standard methods for the examination of water and wastewater [2]. 

Para a contagem de coliformes, foram coletados 100 mL de água, em frascos 

esterilizados, com tampa. A análise foi feita pela técnica dos tubos múltiplos, utilizando-se as 

diluições 10
-1

, 10
-2

 e 10
-3

, esperando-se pelo menos um tubo negativo, com a última diluição. 

Cada diluição foi feita em triplicata, utilizando-se nove tubos de ensaio. A diluição 10
-1

 foi 

obtida transferindo-se 1 mL da amostra de água para um tubo de ensaio contendo 9 mL de 

água peptonada 0,1% estéril, à temperatura ambiente, e homogeneizando-se a mistura. As 

diluições subsequentes foram obtidas transferindo-se assepticamente 1 mL de cada diluição 

anterior para tubos contendo 9 mL do mesmo diluente. 

O teste foi feito em duas etapas: presuntiva e confirmativa. Na etapa presuntiva, uma 

alçada de cada uma das nove amostras resultantes das diluições realizadas, foi inoculada em 

Caldo Lauril Sulfato Triptose (LST), em tubos de ensaio com tampa rosqueável, contendo 

tubos de Duhran invertidos. Após 48h de incubação a 35 ºC, os tubos em que ocorreu a 

turvação do caldo LST, formando-se bolha de gás no tubo de Duhran, foram considerados 

positivos. Na etapa confirmativa, uma alçada de amostra de cada tubo positivo foi inoculada 

em tubos contendo caldo Verde Brilhante (VB) 2% e em tubos contendo caldo seletivo para 

Escherichia coli (caldo EC), todos contendo tubo de duhran invertido. Após 24h de incubação 

a 35 ºC, para o caldo VB, e a 44,5 ºC, em banho-maria, para o caldo EC, foram considerados 

positivos, para coliformes totais e termotolerantes, respectivamente, os tubos em que houve 

turvação do caldo, formando-se bolha de gás no tubo de Duhran [9] [10]. Os resultados foram 

expressos em NMP/100 mL [2]. 

 

RESULTADOS 

Os valores dos parâmetros físicos e químicos da água, obtidos durante o período de 

estudo, encontram-se na Tabela 1. 

Antes do povoamento do viveiro, todos os parâmetros analisados encontravam-se dentro 

dos limites recomendados para o cultivo de peixes [11] [12]. Depois do povoamento foi 

observada a redução do nível de OD, da alcalinidade, da dureza e da transparência e o 



 

aumento da turbidez e dos níveis de amônia e de ortofosfato. O aumento da turbidez e a 

redução do teor de OD, após o início do cultivo, estão relacionados ao aumento da quantidade 

de fitoplâncton [4], pois, durante o cultivo, observou-se a diminuição gradativa da 

transparência da água. Nessa fase do cultivo é recomendado que a transparência da água 

permaneça entre 40 e 60 cm, para que não falte oxigênio durante a madrugada, devido à 

respiração do fitoplâncton [6]. A presença de matéria orgânica, proveniente da ração e das 

excreções dos peixes, e a baixa taxa de renovação de água, também ajudam a reduzir o teor de 

OD. 

 

Tabela 1: Valores dos parâmetros físicos e químicos da água 

parâmetro 
      tempo de cultivo (dias) 

      0       30       60 

temperatura (ºC) 29 30  31 

OD (mg/L) 7,1 2,4 4,5 

pH 7,1 7,2 7,3 

alcalinidade (mg/L) 52 14 8,5 

dureza (mg/L) 60 8,8 7,5 

transparência (cm) 51 32 29 

turbidez (UNT) 9,5 42 133 

amônia (mg/L) 0,15 0,17 0,19 

nitrito (mg/L) 0,04 0,02 0,01 

nitrato (mg/L) 0,03 0,02 1,4 

ortofosfato (mg/L) 0,85 0,95 1,04 

 

Para o cultivo de peixes, a dureza da água deve permanecer entre 20 e 75 mg/L e a 

alcalinidade, entre 20 e 300 mg/L [1] [11]. No viveiro estudado, os valores da dureza e da 

alcalinidade estão abaixo do recomendado para o cultivo. A correção desses parâmetros pode 

ser feita com uma calagem, que, além de aumentar a dureza e a alcalinidade, neutraliza a 

camada superficial do sedimento dos viveiros, melhorando a qualidade da água e a 

produtividade [8]. Quanto aos demais parâmetros, para que retornem aos valores ideais para o 

cultivo de peixes, recomenda-se o aumento da taxa de renovação da água. No viveiro 

analisado, a taxa de renovação da água varia de 2 a 5% ao dia, mas é recomendada a 

renovação diária de 15 a 20% [1]. Os níveis de amônia, nitrito, nitrato e ortofosfato 

permaneceram abaixo do limite máximo recomendado [2]. Observa-se que a amônia não está 

se transformando em nitrito e que este não está se transformando em nitrato. Os teores de 

amônia e de ortofosfato aumentaram gradativamente, ao longo do cultivo. 

Os valores das contagens de coliformes totais e coliformes termotolerantes encontram-

se na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Valores das contagens de coliformes totais e termotolerantes 

Coliformes 

(NMP/100 mL) 

    tempo de cultivo (dias) 

0 30 60 

totais 920
 

360 <3,0 

termotolerantes <3,0 <3,0 <3,0 

 

Verifica-se que o NMP permaneceu abaixo do limite máximo permitido [3], apesar da 

adubação do viveiro com cama de frango, antes do povoamento. O número de coliformes 

totais diminuiu, ao longo do tempo, enquanto o número de coliformes termotolerantes 

permaneceu constante. A redução do número de coliformes totais pode ser explicada pelo fato 



 

de que a adubação foi feita apenas uma vez, antes do povoamento do viveiro, pois o tempo de 

vida dessas bactérias na água é limitado. 

CONCLUSÃO 

O cultivo da tilápia pode ser realizado com a densidade de estocagem utilizada, mas é 

necessário aumentar a taxa de renovação de água, para que não haja deterioração da qualidade 

da mesma. 
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