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RESUMO 

 

O semiárido brasileiro se caracteriza como área estratégica para gestão sustentável, 

pois é uma região que apresenta problemas de escassez hídrica e de atividades potencialmente 

produtoras de degradação da qualidade da água. A disposição da água residuária da aquaponia 

no solo apresenta vantagens como o tratamento dos dejetos, o fornecimento de água e a 

disponibilidade de nutrientes para as plantas. Porém, pelo fato destes efluentes serem 

abundantes em nutrientes, a disposição no solo sem manejo adequado pode impactar os 

sistema solo-planta. O presente trabalho objetivou caracterizar e analisar o efluente da 

aquaponia com relação aos riscos de salinização, sodificação e toxicidade de plantas. Foram 

realizadas seis coletas semanais no sistema de aquaponia do Setor de Aquicultura da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido, campus Leste, em Mossoró-RN para 

determinação dos valores de pH, temperatura, sódio, condutividade elétrica, cálcio, magnésio, 

potássio, carbonato, bicarbonato e cloreto. O sistema de aquaponia foi abastecido com dois 

tipos de água: a) água de poço e b) água da rede de abastecimento pública. Os valores dos 

atributos físico-químicos das amostras de água residuária da aquaponia foram submetidos à 

análise estatística descritiva para determinação de valores máximos e mínimos, média, 

mediana, desvio padrão e coeficiente de variação. Os resultados encontrados indicam que a 

água residuária da aquaponia em que se utilizou a água do abastecimento público pode ser 

uma alternativa viável para o uso mais eficiente da água nos processos de produção agrícola; e 

a água residuária da aquaponia obtida com a água de poço não atendeu à maioria dos padrões 

para utilização na irrigação, portanto não se mostrou recomendável a este uso sem a adoção 

de práticas especiais de manejo de água e solo. 

 

Palavras-chave: Salinidade. Toxicidade. Irrigação. Íons. 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The Brazilian semiarid is characterized as a strategic area for sustainable management, 

as it is a region that presents problems of water scarcity and activities potentially producing 

degradation of water quality. The disposal of aquaponics wastewater in the soil has 

advantages such as waste treatment, water supply and nutrient availability to plants. However, 

because these effluents are abundant in nutrients, soil disposal without proper management 

can impact the soil-plant systems. The present work aimed to characterize and analyze the 

aquaponics effluent in relation to the risks of salinization, sodification and plant toxicity. Six 

weekly collections were performed in the aquaponics system of the Aquaculture Sector on 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido, East Campus, Mossoró-RN to determine the 

values of pH, temperature, sodium, electrical conductivity, calcium, magnesium, potassium, 

carbonate, bicarbonate and chloride. The aquaponics system was supplied with two types of 

water: a) well water and b) public water supply. The values of the physicochemical attributes 

of aquaponics wastewater samples were submitted to descriptive statistical analysis to 

determine maximum and minimum values, mean, median, standard deviation and coefficient 

of variation. The results indicate that aquaponics wastewater from public water supply may be 

a viable alternative for more efficient use of water in agricultural production processes; and 

aquaponics wastewater obtained from well water did not meet most standards for irrigation 

use, so it was not recommended for this use without the adoption of special water and soil 

management practices. 

 

Key Words: Salinity. Toxicity. Irrigation. Ions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A redução da disponibilidade dos recursos hídricos e a diminuição da qualidade das 

águas superficiais e subterrâneas exige cada vez mais atenção. Por esta razão, a preocupação 

com o aproveitamento racional desse recurso se torna mais evidente, de forma que as técnicas 

e tecnologias utilizadas minimizem os impactos ambientais (HUSSAR et al., 2002;  

BAUMGARTNER et al., 2007). 

A aquaponia é uma técnica de cultivo de alimentos que integra a aquicultura e a 

hidroponia em um sistema de recirculação de água e nutrientes. Dessa forma, a aquaponia 

apresenta-se como alternativa real para uma produção de alimentos menos impactante ao 

meio ambiente, pois há uma redução do consumo de água - ao tornar-se um sistema fechado - 

em que se têm duas modalidades de produção: vegetais e organismos aquáticos (DIVER, 

2006; MATEUS, 2009; HUNDLEY, 2013). A produção de hortaliças por sistemas de 

hidroponia no Brasil vem ganhando cada vez mais espaço devido a melhor ocupação da área, 

colheita precoce, maior eficiência na utilização dos nutrientes e melhor qualidade do produto, 

possibilitando ainda o controle de fatores ambientais que limitam seu cultivo em determinadas 

épocas do ano (SANTOS et al., 2008). 

O semiárido nordestino se caracteriza como uma área estratégica para gestão 

sustentável, pois é uma região que apresenta problemas de escassez hídrica e de atividades 

potencialmente produtoras de degradação da qualidade da água. Considerando que existem 

conflitos entre os usos múltiplos e ecológicos da água em meio aos diversos interessados, 

estes vêm sendo intensificados pelo cenário de mudanças climáticas; a piscicultura está, 

dentre os diversos usos, destacando-se como uma atividade com potencial de minimizar a 

insegurança nutricional e alimentar; no entanto, práticas inadequadas podem ser prejudiciais e 

uma gestão ineficiente da atividade compromete a sustentabilidade (CARDOSO et al., 2016). 

A disposição da água residuária da piscicultura no solo apresenta vantagens como o 

tratamento dos dejetos, o fornecimento de água e a disponibilidade de nutrientes (BASTOS; 

MARA, 1992). Segundo Ali (1987) e Hamoda e Al-Awadi (1996), estas águas podem ser 

utilizadas na irrigação, principalmente em regiões semiáridas, desde que o seu grau de perigo 

à saúde humana e ao ambiente seja conhecido. 

Porém, pelo fato destes efluentes serem abundantes em nutrientes, a disposição no solo 

sem manejo adequado pode levar a salinizar o solo, visto que a água de irrigação na maioria 

das vezes é responsável pela salinização secundária dos solos nas áreas irrigadas. A água 
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possui uma composição química constituída de sais de Na
+
, Ca

2+
, Mg

2+
, K

+
 e na forma de 

Cloretos (Cl
-
), Sulfatos (SO2

-
), Bicarbonatos (HCO3

-
) e Carbonatos (CO3

2-
), os quais podem 

apresentar diferentes proporções, dependendo da fonte de água, época de coleta, localização 

geográfica entre outros (MEDEIROS, 1992). 

A problemática da salinização tem contribuído significativamente para o aumento da 

degradação do semiárido brasileiro. As manchas na superfície do solo são visíveis em 

algumas áreas. As áreas do Nordeste mais vulneráveis à salinização são as áreas sujeitas à 

intensificação do uso de sistemas de irrigação devido à produção de frutas em grande escala 

para exportação. Essa suscetibilidade dos solos à salinização depende da água utilizada na 

irrigação de lavouras, como também dos tipos e perfis de solos predominantes (SAMPAIO et 

al., 2005). Dessa forma, o manejo desse efluente para fins de irrigação deve ser adequado para 

essa realidade, a fim de evitar a salinização das áreas de produção. 

Diante do exposto, o semiárido brasileiro apresenta problemas com a escassez hídrica, 

o que estimula o aproveitamento agrícola de águas residuárias da piscicultura na agricultura 

irrigada. No entanto, mediante um manejo inadequado a qualidade deste tipo de água pode 

comprometer os atributos físico-químicos do solo, o desenvolvimento e a produção das 

plantas e por fim o desempenho dos sistemas de irrigação, particularmente a irrigação por 

gotejamento. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Este trabalho teve como objetivo geral avaliar o potencial de reúso do efluente de 

aquaponia na irrigação de cultivos agrícolas. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

a) Caracterizar físico-quimicamente os dois tipos de água utilizados no sistema de 

aquaponia; 

b) Comparar os resultados das análises das análises físico-químicas com os padrões de 

qualidade da água da literatura;  

c) Analisar os riscos de salinidade e sodicidade no uso do efluente da aquaponia na 

agricultura irrigada. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Importância econômica da piscicultura e o conceito de aquaponia  

 

No ano de 2018, o produto interno brasileiro (PIB) foi estimado em 6,8 trilhões de 

reais, além disso, o mercado da aquicultura movimentou cerca de 113,5 bilhões de reais no 

mesmo período, o equivalente a 1,67% do PIB nacional (IBGE, 2018). 

Em 2014, a produção de pescado no Brasil atingiu a marca de 561 mil toneladas, 

ficando na 13º posição no ranking geral dos maiores produtores de pescado (FAO, 2016). De 

acordo com o IBGE (2016), o Nordeste apresentou uma produção de 26,8%, com a maior 

participação de mercado no país, destacando-se o estado do Ceará; em seguida aparece a 

região Norte, com 25,7% (com Rondônia, que é o maior produtor nacional); a região Sul, com 

24,2% (concentrando-se no Paraná e em Santa Catarina); a região Centro-Oeste, com 12,6% 

(principalmente por Mato Grosso); e o Sudeste, com 10,7% (com relevância na produção de 

São Paulo e de Minas Gerais) (SCHULTER; FILHO, 2017). 

Em virtude da boa adaptabilidade aos diferentes ambientes, o Brasil vem se 

especializando na exploração e criação da tilápia, a qual está se transformando na principal 

espécie da aquicultura. Segundo dados do IBGE (2016), a tilápia manteve o seu crescimento 

sem oscilações, representando em 2015 mais de 45% da produção de peixes. Diante disso, o 

que se espera é que essa espécie ganhe ainda mais espaço na produção nacional, bem como 

nas exportações (SCHULTER; FILHO, 2017). 

A aquicultura é, no Brasil, uma alternativa para suprir o aumento da demanda proteica 

de baixo custo e mais saudável que a carne vermelha, reduzir o êxodo rural com o aumento da 

oferta de empregos, e oferecer alternativas de reúso da água diante da escassez hídrica no 

semiárido. Em contrapartida, é necessária a orientação para a exploração racional desse 

potencial, integrando o crescimento econômico com a sustentabilidade ambiental (QUEIROZ, 

1996). 

A otimização de espaços e recursos naturais levam ao desenvolvimento de sistemas 

integrados de produção, sendo assim a integração da aquicultura com a hidroponia pode se 

apresentar como uma solução para proporcionar o uso da água mais eficiente, incrementando 

a produção de peixes e vegetais sem aumentar o consumo de água, minimizando o despejo do 

efluente da aquicultura em corpos hídricos receptores a jusante e fornecendo fertilizante 

natural para a planta de cultivo (SILVA et al., 2013). 

Na aquaponia existe a interação entre os organismos aquáticos cultivados, plantas e 

bactérias, por meio do reaproveitamento de resíduos da ração, excretas e outros produtos do 
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metabolismo dos peixes, pela ação de microrganismos que liberam na água nutrientes e 

minerais que são necessários ao crescimento das plantas, conforme apresentado na Figura 1 

(LIMA et al., 2016). 

Figura 1. Esquema de um sistema de aquaponia em operação 

 

Fonte: Adaptado de Lima et al. (2016). 

 

3.2 Impactos ambientais causados pela piscicultura 

 

Os impactos ambientais ocorrem desde a implantação do empreendimento, ao retirar a 

cobertura vegetal no local de construção dos viveiros, e a mata ciliar (quando houver) para 

captação de água. Na fase de operação, os principais impactos estão relacionados à disposição 

dos efluentes ricos em nutrientes (principalmente N e P), matéria orgânica e sólidos em 

suspensão, poluindo e aumentando a turbidez nos corpos hídricos receptores (PEREIRA; 

BORGHETTI, 2000). 

O alto potencial poluidor das águas residuárias devido ao cultivo de organismos 

aquáticos é o maior problema ambiental da atividade da aquicultura. Apesar desses efluentes 

não possuírem concentrações de poluentes tão elevadas em relação a alguns efluentes 
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industriais e municipais, ainda podem conter concentrações de variáveis limnológicas acima 

dos limites permitidos, tornando-os uma fonte de poluição (BOYD; SCHIMITTOU, 1999). 

A atividade da piscicultura tem como principal influência sobre a qualidade da água o 

aumento direto dos sólidos suspensos e dos nutrientes, provenientes das fezes dos animais, da 

ração não consumida pelos peixes, e subprodutos metabólitos. Além da influência direta, que 

ocorre pela eutrofização das águas e pelo aumento da produtividade primária (TOVAR et al., 

2000; TACON; FOSTER, 2003; PILLAY, 2004).  

É inevitável na produção piscícola acumular-se resíduos orgânicos e metabólicos nos 

tanques e viveiros. Um volume de fezes é excretado diariamente por esses animais, e esta é 

uma das principais fontes de resíduos orgânicos encontradas nos sistemas de aquicultura. 

Cerca de 70 a 75% da matéria seca das rações é digerido, o que significa que de 25 a 30% do 

alimento disponível entram nos sistemas como material fecal (KUBITZA, 1998).  

Os dejetos liberados pelos peixes modificam as características físicas, químicas e 

biológicas do tanque ou viveiro, porém essas alterações podem variar de acordo com a espécie 

cultivada, a densidade dos organismos, do manejo alimentar e do nível de tecnologia 

empregado no cultivo (BOYD, 2003). 

 

3.3 Importância do reúso da água da piscicultura e a legislação ambiental aplicada ao 

reúso da água 

 

O aumento populacional traz consigo a intensificação da produção de alimentos, 

gerando quantidades cada vez maiores de resíduos; a água, por ser fator limitante e necessário 

nesse setor, torna-se fonte de acúmulo de resíduos; na maioria dos casos são realizados 

inadequadamente, ou até não são realizados, os devidos tratamentos e reaproveitamento destas 

águas residuárias, o que causam grandes danos ao meio ambiente. Portanto, a importância do 

aproveitamento dos efluentes da piscicultura vem da necessidade de um manejo da água 

sustentável diante da escassez hídrica no semiárido e de minimizar a contaminação dos corpos 

hídricos receptores, aproveitando-se a concentração de nutrientes dessas águas residuárias na 

produção de alimentos (CHAVES; SILVA, 2006). 

Segundo Tan e Khao (1980) e D’Silva (1993), uma das estratégias para redução dos 

custos de produção nas áreas agrícolas é a utilização de um sistema em que a água residuária 

da aquicultura seja reutilizada para irrigação. Esta integração otimiza os recursos disponíveis 

e reduz os custos de captação de água. De acordo com Oliveira et al. (2008), a irrigação com 

efluentes de piscicultura pode ser alternativa viável para as condições de semiárido, uma vez 
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que a maioria dos solos desta região é pobre em nutrientes, e a adição dos nutrientes presentes 

no efluente pode funcionar como uma fertirrigação. 

A utilização de água de viveiro de criação de peixes para irrigação de culturas reduz o 

impacto ambiental proveniente da disposição de águas ricas em nutrientes nos corpos hídricos 

ou a necessidade de tratamento dessas águas (BILLARD; SERVRIN-REYSSAC, 1992), além 

de poder reduzir a quantidade de fertilizantes químicos utilizados nas culturas (AL-JALOUD 

et al., 1993; D’SILVA, 1993). 

No Artigo 37 do capítulo III da Resolução COEMA 02/2017 (CEARÁ, 2017) estão 

apresentadas as modalidades de reúso da água para o Estado do Ceará:  

a) Reúso para fins urbanos: utilização de água de reúso para fins de irrigação 

paisagística, lavagem de logradouros públicos e veículos, desobstrução de tubulações, 

construção civil, edificações e combate de incêndio dentro da área urbana;  

b) Reúso para fins agrícolas e florestais: Aplicação de águas de reúso para a produção 

agrícola e cultivo de florestas plantadas;  

c) Reúso para fins ambientais: utilização de água de reúso para a implantação de 

projetos de recuperação do meio ambiente;  

d) Reúso para fins industriais: utilização de reúso em processos, atividades e 

operações industriais; e 

e) Reúso na aquicultura: utilização de água de reúso para a criação de animais ou para 

o cultivo de vegetais aquáticos.  

Enquanto nos Artigos 38 a 41 da Resolução COEMA 02/2017 (CEARÁ, 2017), 

resumidos na Tabela 1, estão apresentados às condições e os padrões de reúso para as 

modalidades previstas no Artigo 37. 
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Tabela 1. Condições e padrões de modalidades de reúso da água para o Estado do Ceará 

Finalidade do 

reúso 
Artigo Parâmetros Valor 

Urbano 38 

Coliformes termotolerantes Até 5000 100 mL
-1

 

Ovos helmintos Até 1 ovo L
-1

  

Condutividade elétrica Até 3,0 dS  m
-1

 

pH Entre 6,0 e 8,5 

Irrigação 

paisagística 

38 

Parag. 

Único 

Coliformes termotolerantes Até 1000 100 mL
-1

 

Ovos helmintos Até 1 ovo L
-1

  

Condutividade elétrica Até 3,0 dS m
-1

 

pH Entre 6,0 e 8,5 

Agrícola e 

Florestal 
39 

Coliformes 

Termotolerantes 

Culturas consumidas cruas com 

parte consumida em contato 

direto com a água de irrigação 

Não Detectado 

Demais culturas Até 1000 100 mL
-1

 

Ovos de 

geohelmintos 

Culturas consumidas cruas com 

parte consumida em contato 

direto com a água de irrigação 

Não Detectado 

Demais culturas Até 1 ovo L
-1

  

Condutividade elétrica Até 3,0 dS m
-1

 

pH Entre 6,0 e 8,5 

Razão de adsorção de sódio (15 mmolcL
-1

)
0,5

 

Ambiental 40 

Coliformes termotolerantes Até 10.000 100 mL
-1

 

Ovos helmintos Até 1 ovo L
-1

  

Condutividade elétrica Até 3,0 dS m
-1

 

pH Entre 6,0 e 8,5 

Aquicultura 41 

Coliformes termotolerantes Até 1000 100 mL
-1

 

Ovos helmintos Não Detectado 

Condutividade elétrica Até 3,0 dS m
-1

 

pH Entre 6,0 e 8,0 

Temperatura Até 40°C 

Fonte: Adaptado da Resolução COEMA n° 02/2017 (CEARÁ, 2017). 

De acordo com o Artigo 42 da Resolução COEMA 02/2017 (CEARÁ, 2017), o reúso 

externo de efluentes não sanitários deverá obedecer aos parâmetros estabelecidos nos Artigos 

38 a 41, além de parâmetros estabelecidos nas Tabelas 2 e 3, não contemplados nos Artigos 

38 a 41. 
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Tabela 2. Padrões de reúso externo de efluentes não sanitários no Estado do Ceará 

Parâmetros Valores permitidos 

pH  5,0 a 9,0 

Temperatura  40°C 

Materiais sedimentáveis  1 mL L
-1

 

Óleos minerais  20 mg L
-1

 

Óleos vegetais e gorduras animais  50 mg L
-1

 

Materiais flutuantes  Ausência 

Cor aparente  Ausência 

Sólidos suspensos  100 mg L
-1

 

Coliformes termotolerantes  5000 NMP 100 mL
-1

 

Sulfeto  1 mg L
-1

 

Nitrogênio amoniacal total 
 20 mg L

-1
 para pH ≤ 8,0 

 5 mg L
-1

 para pH > 8,0 

Sulfato  500 mg L
-1

 

Demanda química de oxigênio  200 mg L
-1

 

Oxigênio dissolvido (efluentes de lagoas de 

estabilização) 
 > 3 mg L

-1
 

Cianeto total  1 mg L
-1

 

Cianeto livre  0,2 mg L
-1

 

Fonte: Adaptado da Resolução COEMA n° 02/2017 (CEARÁ, 2017). 

 

Verifica-se no Artigo 43. da Resolução COEMA 02/2017 (CEARÁ, 2017) que a 

qualidade da água de reúso interno para fins de uso dentro do processo industrial será de 

responsabilidade do empreendedor. Além disso, o reúso de água não potável proveniente de 

processos industriais, mesmo que na área do empreendimento, quando ocorrer lançamento 

direto, deverá obedecer aos padrões de lançamento de reúso externo de acordo com as 

modalidades previstas nos Artigos 38 a 41. 

 

  



21 

Tabela 3. Parâmetros específicos para reúso externo de efluentes não sanitários no Estado do 

Ceará 

Parâmetros inorgânicos Valor máximo (mg L
-1

) 

Alumínio  10 

Arsênio total  0,5 

Bário   5,0 

Boro    5,0 

Cádmio  0,2 

Chumbo  0,5 

Cianeto total  1,0 

Cobre dissolvido  1,0 

Cromo hexavalente  0,1 

Estanho  4,0 

Ferro solúvel  15,0 

Fenóis  0,5 

Fluoreto  10,0 

Manganês solúvel  1,0 

Mercúrio  0,01 

Níquel  2,0 

Nitrato  10,0 

Nitrito  1 

Prata   0,1 

Selênio  0,05 

Zinco total  5,0 

Parâmetros orgânicos Valor máximo (mg L
-1

) 

Benzeno  1,2 

Clorofórmio  1,0 

Compostos organofosforados em paration carbamatos totais  1,0 

Compostos organoclorados não listados (pesticidas, solventes e outros)  0,05 

Dicloroeteno  1,0 

Estireno  0,07 

Etilbenzeno  0,84 

Fenóis totais  0,5 

Tetracloreto de carbono  1,0 

Tricloroeteno  1,0 

Tolueno  1,2 

Xileno  1,6 

Fonte: Adaptado da Resolução COEMA n° 02/2017 (CEARÁ, 2017). 
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3.4 A água de irrigação e a toxicidade de íons às plantas 

 

Destaca-se que o uso das águas residuárias na irrigação não necessitam do mesmo tipo 

de tratamento das águas destinadas ao abastecimento público, e dependendo da cultura o 

tratamento primário pode ser suficiente para atender essa necessidade, reduzindo de forma 

substancial os custos de produção. Assim, tanto do ponto de vista ambiental quando 

econômico, é mais viável utilizá-la para fins de irrigação, pois dependendo da espécie vegetal, 

o tratamento exigido é muito menor do que para o lançamento em corpos hídricos receptores 

(BRAGA; LIMA, 2014). 

Segundo Peña (1972), a classificação e uso de água para fins de irrigação são 

determinados considerando os seguintes aspectos:  

a) Características químicas – analisa-se a qualidade da água segundo a sua composição 

química e a sua influência direta e indireta sobre os cultivos.  

b) Condições agronômicas – após determinação das características químicas da água 

em laboratório, analisa-se a susceptibilidade de danos aos cultivos irrigados, os quais podem 

ser medidos relacionando-se os valores de condutividade elétrica do extrato de saturação com 

os danos que possam ocasionar nos rendimentos das colheitas.  

c) Condições edafológicas – os cultivos podem alcançar níveis prejudiciais de 

desenvolvimento ao concentrarem-se os sais na camada do solo onde se desenvolve o sistema 

radicular das plantas; toda água de irrigação contém sais dissolvidos, e conhecer os efeitos 

destes sais sobre as características dos solos irrigados é de suma importância para manter a 

sua capacidade produtiva. 

Os fatores que afetam principalmente a conservação do solo, o rendimento e qualidade 

das colheitas são os principais aspectos a se considerar no uso da água para irrigação.  A 

caracterização da qualidade da água para irrigação é definida em função dos critérios de 

salinidade, sodicidade e toxicidade. Contudo, a análise da água visando determinar sua 

qualidade para fins de irrigação não depende somente das suas características físicas, 

químicas e biológicas analisadas, como também das características físico-químicas dos solos 

em que vão ser utilizadas e do cultivo o qual será irrigado. Normalmente os atributos 

determinados na água para fins de irrigação são: Potencial hidrogeniônico (pH), 

condutividade elétrica (CE), total de sais dissolvidos (TSD), e os íons: sódio (Na
+
), potássio 

(K
+
), cálcio (Ca

2+
), magnésio (Mg

2+
), cloretos (Cl

-
), sulfatos (SO4

2+
), carbonatos (CO3

2-
) e 

bicarbonatos (HCO3
-
) (ALMEIDA, 2010). A Tabela 4 apresenta os intervalos usuais dos 

parâmetros avaliados na água de irrigação.  



23 

Tabela 4. Análises de laboratório necessárias para avaliar a água para irrigação 

Parâmetros Unidade
1
 Intervalo usual na 

água de irrigação 

Fatores de 

conversão 

Salinidade    

Condutividade Elétrica dS m
-1

 0 – 3 Po=0,36 CE 

(atm)(dS/m) 

Cátions e ânions   Pe
2
 

Cálcio mmolc L
-1

 0 – 20 20,04 

Magnésio mmolc L
-1

 0 – 5 12,16 

Sódio mmolc L
-1

 0 – 40 22,99 

Carbonatos mmolc L
-1

     0 – 0,1 30,00 

Bicarbonatos mmolc L
-1

 0 – 10 61,02 

Cloretos mmolc L
-1

 0 – 30 35,45 

Sulfatos mmolc L
-1

 0 – 20 48,03 

Nutrientes    

Nitrato – Nitrogênio mg L
-1

 0 – 10 62,00 

Amoníaco – Nitrogênio mg L
-1

 0 – 5 18,04 

Fosfato – Fósforo mg L
-1

 0 – 2 31,66 

Potássio mg L
-1

 0 – 2 39,10 

pH  6 - 8,5  

Po = Pressão Osmótica  

1 – dS m = deciSiemes por metro em unidade do sistema internacional (SI) (1 mmho cm
-1

 = 1 dS m
-1

)  

mg L
-1

 = miligrama por litro = partes por milhão (ppm)  

meq L
-1

 = mili equivalente por litro (meq L
-1

 x Pe = mg L
-1

).   

Em unidade do Sistema Internacional (SI), 1 meq L
-1

 = 1 mmolc L
-1

 corrigido segundo a carga elétrica.  

2 – Pe = Peso equivalente = Peso atômico ÷ valência  

Fonte: Adaptada de Almeida (2010).  

 

O problema da toxicidade é interno à planta, e ocorre quando determinados íons são 

absorvidos e se acumulam nas folhas devido à transpiração da planta, e chegam a 

concentrações nocivas. Alguns elementos, até mesmo em baixas concentrações, apresentam 

efeitos tóxicos para as plantas, principalmente os íons cloro, sódio e boro (ALMEIDA, 2010).  

Os prejuízos causados pela toxicidade surgem quando os íons na água de irrigação ou 

no solo se acumulam em excesso no tecido da planta até que causem reduções no rendimento, 

independentemente da concentração total de sais. Este excesso, a princípio, desenvolve um 

desbalanceamento osmótico celular e, posteriormente, uma toxidez iônica que provoca danos 

ao citoplasma, resultando em danos visíveis principalmente na bordadura e no ápice das 

folhas mais velhas, onde o acúmulo de sais é maior, levando aos sintomas visíveis de toxidez 

salina (Figura 2). 
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Figura 2. Sintomas de toxidez de cloro em folhas maduras do morangueiro (Fragaria sp.) 

 

Fonte: Dias et al. (2016). 

 

Os íons encontrados em maiores quantidades nas águas de irrigação são: Ca
2+

, Mg
2+

, 

Na
+
, HCO3

-
, SO4

2-
 e Cl

-
. A proporção relativa desses íons é muito importante para o uso nas 

águas de irrigação, pois se água poderá ser utilizada ou não está relacionada com essa 

proporção e a textura, estrutura e permeabilidade do solo (LYERLY; LONGENECKER, 

1962). A Figura 3 representa os efeitos de salinidade e toxicidade do NaCl nas folhas de 

berinjela (Solanum melongena). 

 

Figura 3. Sintomas iniciais da salinidade e toxidez de NaCl na beringela (A) e sintomas 

avançados de toxidez de NaCl na beringela (B)  

A. B. 

  

Fonte: Bosco (2006). 

A concentração de íons no solo, principalmente Na
+ 

e Cl
-
, podem alterar a absorção de 

água pelas plantas e promover toxicidade no vegetal, que inibe o crescimento, altera 

ocomportamento ou a reprodução, causa anomalias, letalidade entre outros (SULTANA et al., 

1999; HASEGAWA et al., 2000; ASCH et al., 2000; PROSPÉRI, 1993). A Figura 4 

demonstra a diferença de crescimento do alface em produções com água salina e não salina. 
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Figura 4. Aspecto geral da alface produzida em condições não salinas (esquerda) e com água 

salinizada (à direita) 

 

Fonte: Soares (2007). 

3.5 Critério de salinidade e sodicidade da água para fins de irrigação 

O critério de salinidade refere-se à avaliação do risco de concentração de sais a partir 

do uso da água, com o consequente efeito osmótico, o que dificulta a captação de água pela 

planta e a absorção seletiva dos nutrientes, além da diminuição da produtividade dos cultivos 

(ALMEIDA, 2010).  

De forma geral, a salinidade do solo é causada tanto pela irrigação com água salina, 

como pela combinação dos fatores de qualidade da água, tipo de solo e manejo das culturas, 

que podem resultar na redução da produção, mudanças de cor e aparência dos frutos, bem 

como modificações na composição do produto colhido (NETO et al., 2017).  

Na agricultura irrigada, a produção das culturas é comumente comprometida devido o 

uso indiscriminado de águas com alto teor de sais. No entanto, existem evidências em todo 

mundo de culturas, que sob certas condições, conseguem se desenvolver com águas de altos 

níveis de salinidade, consideradas inadequadas para irrigação (RHOADES et al., 2000).  

O que diferencia as culturas tolerantes à salinidade é a melhor capacidade de 

adaptação osmótica em relação às outras culturas, o que permite absorver, mesmo em 

condições de salinidade, maior quantidade de água (AYERS; WESTCOT, 1999). Nestes 

casos, o uso de água salina na irrigação depende não só da tolerância das culturas, como 

também das características do solo, condições climáticas locais, manejo da irrigação, 

características hidráulicas do emissor e sistema de drenagem. A influência do solo nessa 

prática se explica pela capacidade de reter mais ou menos nutrientes e sais, a depender da sua 

estrutura e composição química (DIAS et al., 2016; SANTANA et al., 2007).  
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A qualidade da água de irrigação é o principal agente causador da salinidade do solo, e 

pode se agravar quando o manejo da irrigação é feito inadequadamente. De acordo com Souza 

(1995), ainda que a irrigação com água salina seja feita de forma controlada, existe uma 

deposição contínua de sais onde solos normais podem se tornar improdutivos. As 

consequências da salinidade do solo são a diminuição progressiva do rendimento das culturas 

e da perda de produtividade da terra. Se o processo de acumulação de sais for contínuo, a área 

chegará a um estágio de desertificação (Figura 5). 

 

Figura 5. Degradação do solo decorrente do acúmulo de sais 

 

Fonte: https://ucrtoday.ucr.edu/22974. 

 

Devido à facilidade da determinação da condutividade elétrica (CE), este é o 

parâmetro utilizado para determinar o potencial de salinização do solo. Assim, expressa-se a 

condutividade elétrica da água de irrigação (CEai) através da quantidade total de sais 

presentes na água, não sendo necessário especificá-los. No Sistema Intemacional (SI), a 

unidade é expressa em deciSiemens por metro (dS/m) (ALMEIDA, 2010). A Tabela 5 

apresenta os valores para classificação da água de irrigação em função dos níveis de 

salinidade. 
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Tabela 5. Classificação de água de irrigação pelo critério de salinidade, segundo Richards 

(1954) 

Richards (1954) 

Classe de Salinidade (dS m
-1

) Risco de Salinidade 

C1 <0,75 Baixo 

C2 0,75 – 1,50 Médio 

C3 1,50 – 3,00 Alto 

C4 >3,00 Muito alto 

C4 (POÇO) 6,30 Muito alto 
Fonte: Adaptada de Richards (1954).  

A classificação proposta pelo U. S. SALINITY LABORATORY STAFF, apresentada 

por Cordeiro (2001) divide as águas em quatro classes com base em critérios de salinidade 

definidos pela CE: 

a) C1 - Água com baixa salinidade (com menos de 250 microsiemens cm
-1

 de 

condutividade elétrica): pode ser usada para irrigação na maior parte dos 

cultivos em quase todos os tipos de solo, com pouca susceptibilidade de 

desenvolver problemas relacionados à salinidade; 

b) C2 - Água com média salinidade, com conteúdo de sais entre 250 e 750 

microsiemens cm
-1

: pode ser utilizada quando houver um grau moderado de 

lixiviação. Plantas com tolerância moderada à salinidade podem ser cultivadas, 

em muitos casos, sem necessidade de práticas específicas para controle da 

salinidade; 

c) C3 - Água com alta salinidade, com concentração de sais de 700 a 2.250 

microsiemens cm
-1

: não pode ser usada em solos com drenagem ineficiente e 

mesmo em casos que possuam drenagem adequada, podem ser necessárias 

práticas especiais para controle de salinidade, e ainda assim, só deve ser aplicada 

para irrigação de plantas tolerantes aos sais; 

d) C4 - Água com salinidade muito alta, com mais de 2.250 microsiemens cm
-1

: 

não pode ser utilizada em condições normais, apenas ocasionalmente em casos 

excepcionais, como em  solos muito permeáveis e plantas altamente tolerantes 

aos sais. 

A sodicidade é definida pela quantidade de sódio (Na
+
) na água. Esse elemento é 

utilizado como parâmetro de qualidade pelo seu efeito sobre a permeabilidade do solo, a 

nutrição e toxicidade das plantas. As altas concentrações de sódio em relação às 

concentrações de cálcio e baixa concentração de sais solúveis reduzem a velocidade de 
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infiltração da água de irrigação no solo, podendo alcançar uma magnitude que as raízes das 

plantas não absorvam água o suficiente para o seu desenvolvimento (ALMEIDA, 2010). 

A Razão de Adsorção de Sódio (RAS) é um índice o qual indica a proporção relativa em 

que o Na
+
 se encontra em relação com o Ca

2+
 e o Mg

2+
, cátions divalentes que competem com 

o sódio no solo. O conhecimento dessa informação é de grande importância, pois a 

predominância do íon sódio induzirá trocas de íons cálcio e magnésio pelos de sódio nos 

solos, o que pode levar os solos à degradação, perda de estrutura e permeabilidade 

(ALMEIDA, 2010).  

As águas são divididas em classes segundo a Razão de Adsorção de Sódio (RAS). Com 

base neste critério de perigo de sódio, as águas se classificam em quatro classes: baixo (S1), 

médio (S2), alto (S3) e muito alto (S4), a depender dos valores da RAS e da CE, para valor de 

CE de 100 µS cm
-1

. Os pontos de divisão se encontram em valores para RAS de 10, 

18 e 26, no entanto, com uma maior salinidade, os valores para RAS 

diminuem gradualmente até 2.250 µS cm
-1

 e os pontos  divisórios para valores de RAS 

mudam para aproximadamente 4, 9 e 14 (ALLISON, 1966). Ou seja, para aumentar o perigo 

de sodificação, são necessários menores valores de RAS para maiores valores de salinidade 

(CE). Na Figura 6, apresenta-se o diagrama de Richards (1954) que classifica as águas de 

irrigação em função da salinidade e da RAS. 
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Figura 6. Diagrama para classificação de águas para irrigação 

 

Fonte: Richards (1954). 

Ainda de acordo com a classificação proposta pelo U. S. SALINITY LABORATORY 

STAFF apresentada por Cordeiro (2001), os valores de RAS são categorizados da seguinte 

forma: 

a) S1 - Água com baixo teor de sódio: podem ser utilizadas para irrigação em quase 

todos os tipos de solos, com poucas chances de desenvolver ·problemas de 

sodificação; 

b) S2 - Água com teor médio de sódio: só é adequado o uso destas em solos de 

textura arenosa ou em solos com alto teor orgânico e boa permeabilidade, visto 

que em solos de textura fina (argilosos) o sódio representa perigo;  

c) S3 - Água com alto teor de sódio: podem produzir níveis tóxicos de sódio trocável 

na maior parte dos solos, por isso necessitam de práticas de manejo  como 

drenagem e aplicação de matéria orgânica;  
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d) S4 - Água com teor muito alto de sódio: normalmente é inadequada para irrigação 

exceto quando a salinidade for baixa ou média ou a realização de práticas 

corretivas torne possível o uso dessa água. 

A Tabela 6 a seguir classifica as águas de irrigação quanto aos seus riscos de 

salinização e sodificação a partir dos valores de CE em dS m
-1

 e RAS em mmolc L
-1

. 

Tabela 6. Classes de risco de salinidade e sodicidade quanto ao uso da água para irrigação 

Risco Variáveis Nível de risco 

Salinização CE (dS m
-1

) 
Nenhum Moderado Severo 

< 0,7 0,7 – 3,0 > 3,0 

Sodificação 

RAS (mmolc L
-1

)
1/2 

Condutividade elétrica (dS m
-1

) 

0 – 3 > 0,7 1,2 – 0,2 < 0,2 

3 – 6 > 1,2 1,2 – 0,3 < 0,3 

6 – 12 > 1,9 1,9 – 0,5 < 0,5 

12 – 20 > 2,9 2,9 – 1,3 < 1,3 

20 – 40 > 5,9 5,0 – 2,9 < 2,9 

Fonte: Adaptado de Ayers e Wescot (1999)  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Localização e caracterização da área experimental 

Este trabalho foi realizado no Setor de Aquicultura (Figura 7) pertencente ao Centro de 

Ciências Agrárias (CCA) da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), campus 

Leste, em Mossoró-RN, localizado sob as coordenadas geográficas 5°12'22,02" de latitude 

Sul e 37°19'08,92" de longitude Oeste e altitude de 26 m. 

Figura 7.  Localização do Setor de Aquicultura na UFERSA, campus Leste, em Mossoró-RN 

 

Fonte: Adaptado do Google Earth (2019). 

Utilizando a classificação de Köppen, verificou-se que o clima da região em estudo é 

do tipo BSwh, sendo seco, muito quente e com estação chuvosa no verão estendendo-se para 

o outono, tendo média anual de 794 mm e 26,5 °C de precipitação pluviométrica e 

temperatura do ar, respectivamente (ALVARES et al., 2013). 
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4.2 Descrição do sistema de aquaponia 

 

No Setor de Aquicultura da UFERSA existe um sistema de aquaponia que ocupa uma 

área de 17 m
2
, tendo 2 m de largura por 8,5 m de comprimento. Este sistema foi composto por 

dois reservatórios de fibra de vidro com capacidade para 0,5 m
3
, duas bombonas plásticas de 

0,25 m³ e de tubos em PVC branco, sendo 3 com diâmetro nominal de 100 mm e 2 com 

diâmetro de 50 mm. Neste foi criada a Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) com densidade 

populacional de 15 peixes m
-3

 e cultivados Coentro (Coriandrum sativum) e Alface 

(Lechunga venerada) como extratores de nutrientes da água. As tilápias foram alimentadas 

com 3 doses de 12,5g ao dia com uma ração balanceada com 32% de proteína bruta, 

totalizando 37,5g de ração diárias. Na Figura 9 está apresentada uma vista superior do sistema 

de aquaponia, enquanto na Figura 10 está apresentado um registro fotográfico frontal deste 

sistema. 

Figura 8. Croqui vista superior do sistema de aquaponia 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 

Figura 9. Imagem frontal do sistema de aquaponia 

 

Fonte: Autoria própria (2019). 
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4.3 Tipos de águas utilizadas no abastecimento do sistema de aquaponia 

 

Neste trabalho foram utilizados dois tipos de água no sistema de aquaponia, sendo os 

atributos físico-químicos iniciais destas apresentadas na Tabela 6. De 23 de maio a 12 de 

junho utilizou-se água de um poço instalado no campus Leste da UFERSA Mossoró-RN, 

possuindo uma condutividade elétrica mais elevada; e de 13 de junho a 26 de junho, o sistema 

de aquaponia foi abastecido com água de abastecimento da rede de distribuição da Companhia 

de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) dotada de menor condutividade 

elétrica. 

 

Tabela 7. Atributos físico-químicos da água de poço (AP) e da água de abastecimento público 

(AAP) utilizadas nos ensaios experimentais 

Amostras pH 
CE K

+ 
Na

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 Cl

-
 CO3

2-
 HCO3

-
 RAS 

dS m
-1

 mmolc L
-1

 (mmolc L
-1

)
0,5

 

AP 7,30 4,37 0,72 30,59 21,5 10,43 28,80 0,30 4,00 7,7 

AAP 9,66 0,77 0,31 6,57 0,24 0,03 2,6 0,9 1,80 17,9 

pH – Potencial hidrogeniônico; CE – Condutividade elétrica; K
+ 

– Potássio; Na
+ 

 – Sódio; Mg
2+

 – Magnésio; Cl
-
 

– Cloreto; CO3
2-  

– Carbonato; HCO3
-
 – Bicarbonato; RAS – Razão de adsorção de sódio. 

Fonte: Autoria própria (2019). 

 

4.4 Análises físico-químicas de amostras de efluentes coletadas no sistema de aquaponia 

 

No período de 23 de maio a 27 de junho de 2019 foi realizado o monitoramento da 

qualidade físico-química dos efluentes das duas fontes de água gerados no sistema de 

aquaponia, por meio de amostragens realizadas em média a cada sete dias, sempre entre às 

09:00 e 10:00 horas. Para isso, foram utilizados frascos plásticos esterilizados de 1 L e até o 

momento das análises as amostras foram refrigeradas em ambiente escuro, de forma a 

minimizar alterações em seus atributos. Todo o processo de amostragem seguiu as 

recomendações técnicas do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(RICE et al., 2012). As análises físico-químicas das amostras de efluentes da aquaponia foram 

realizadas no Laboratório de Análise de Solo, Água e Planta (LASAP) do CCA/UFERSA, por 

meio de adaptações do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(RICE et al., 2012), e compreenderam os seguintes atributos: o potencial hidrogeniônico (pH) 

medido com o pHmetro; a temperatura da água (Ta) foi obtida com auxílio de um 
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termômetro; a condutividade elétrica medida por condutivímetro; as concentrações de cálcio 

(Ca
2+

), magnésio (Mg
2+

), cloreto (Cl
-
), carbonato (CO3

-2
) e bicarbonato (HCO3

-
) por método 

titulométrico, expressos em mmolc L
-1

; sódio (Na
+
 ) e potássio (K

+
 ) por fotômetro de chama, 

também expressos em mmolc L
-1

. Com os valores de Na
+
, Ca

2+
 e Mg

2+
 obteve-se a relação de 

adsorção de sódio (RAS) por meio da metodologia de Richards (1954), conforme equação 1: 













 






2

MgCa

Na
RAS

22
 

 (1) 

Em que: 

RAS - Razão de adsorção de sódio, mmolc L
-1

; 

Na
+
 - Concentração de sódio, mmolc L

-1
; 

Ca
2+

 - Concentração de cálcio, mmolc L
-1 

e; 

Mg
2+

 - Concentração de magnésio, mmolc L
-1

. 

 

De forma mais detalhada apresenta-se a seguir a metodologia das análises físico-

químicas do efluente da aquaponia, conforme proposto por Costa (2019): 

 

 Determinação do potencial hidrogeniônico (pH) e da condutividade elétrica (CE) 

Procedimento: 

- Em um copo descartável, foi colocado, aproximadamente, 25 ml da amostra de água 

para realizar a leitura no peagâmetro e anotar-se o valor; 

- Levou-se a mesma amostra para o condutivímetro e anotou-se o valor da CE em dS 

m
-1

. 

 

 Determinação do sódio (Na
+
) e potássio (K

+
) 

Procedimento: 

- Retirou-se 25 ml da amostra de água, colocou-se em copo descartável e foi levada 

para leitura no fotômetro de chama; 

- Efetuaram-se as leituras na escala do aparelho; 

- Se a leitura da amostra fosse superior ao último ponto da curva, havia necessidade de 

realizar uma nova diluição. Essa diluição foi efetuada retirando-se 1 mL da amostra e 

acrescentando 9 mL de água deionizada. 
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 Determinação do cálcio (Ca
2+

) 

Procedimento: 

- Adicionou-se 25 ml da amostra em um Erlenmeyer de 125 ml; 

- Adicionou-se 3 ml da solução de KOH a 10% à amostra; 

- Foi adicionada uma pitada de indicador Calcon (cor rosa); 

- Realizou-se a titulação com a solução EDTA até o ponto de viragem de rosa para 

azul e anotou-se o volume gasto; 

 

 Determinação do Cálcio + Magnésio (Ca
2+

 + Mg
2+

) 

Procedimento: 

- Adicionou-se 25 ml da amostra em um Erlenmeyer de 125 ml; 

- Adicionou-se à amostra 4 ml da solução tampão; 

- Foi adicionada uma pitada do indicador Negro de Ericromo; 

- Realizou-se a titulação com a solução EDTA até o ponto de viragem de rosa para 

azul e anotou-se o volume gasto; 

 

 Determinação do magnésio (Mg
2+

) 

Procedimento: 

- A determinação do Magnésio foi realizada pela diferença entre os valores de (Ca
2+

 + 

Mg
2+

) e Ca
2+

. 

 

 Determinação do cloreto (Cl
-
) 

Procedimento: 

- Em um Erlenmeyer colocou-se 25 ml da amostra de água em análise; 

- Adicionou-se 3 gotas de cromato de potássio à amostra; 

- Em seguida, titulou-se com nitrato de prata (AgNO3) até obtenção do ponto de 

viragem (coloração avermelhada – cor de telha) e anotou-se o volume gasto. 

 

 Determinação do carbonato (CO3
2-

) 

Procedimento: 

- Em um Erlenmeyer colocou-se 50 ml da amostra de água em análise; 

- Adicionou-se 3 gotas de fenolftaleína à amostra; 
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- Se ficasse rosa, a amostra era titulada com solução de H2SO4 à 0,025 M, até a cor 

inicial (incolor); 

- Em seguida, anotava-se o valor, sendo este multiplicado por 2; 

- Caso não houvesse mudança de cor, isso implicava na ausência de CO32-. 

 

 Determinação do bicarbonato (HCO3
-
) 

Procedimento: 

- Na mesma amostra que foi realizada a leitura do CO3
2-

, adicionou-se 3 gotas de 

alaranjado de metila; 

- Titulou-se com H2SO4 à 0,025M até obtenção do ponto de viragem do amarelo claro 

para o amarelo cor de cenoura (alaranjado) e anotou-se o volume gasto; 

 

 Aferição da temperatura 

Procedimento: 

- Para aferir a temperatura das amostras introduziu-se um termômetro analógico no 

frasco plástico onde foram coletadas e aguardou-se até a estabilização da temperatura. 

 

4.5 Análise estatística dos dados 

 

Os atributos físico-químicos do efluente da aquaponia foram submetidos à análise 

estatística descritiva, para determinação do valor máximo, valor mínimo, média, mediana, 

desvio padrão e coeficiente de variação. Para isso, empregou-se a planilha eletrônica Excel. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 8 constam os valores dos atributos físico-químicos das amostras da água 

residuária da aquaponia coletada ao longo do período experimental. Enquanto, na Tabela 9 

está apresentada a análise estatística descritiva das amostras de água residuária da aquaponia. 

Tabela 8. Atributos físico-químicos das amostras de água residuária da aquaponia coletadas 

no período de 23 de maio à 27 de junho de 2019 

Amostras e 

datas de coleta 
pH 

Ta CE K
+
 Na

+
 Ca

2+
 Mg

2+
 Cl

-
 CO3

2-
 HCO3

-
 RAS 

ºC 
dS 

m
-1

 
mmolc L

-1
 (mmolc L

-1
)

0,5
 

AP1 – 23/05 8,40 22,00 3,12 0,77 20,27 22,58 7,72 20,60 0,50 4,40 5,21 

AP2 – 30/05 8,80 23,00 3,54 0,79 24,90 20,00 16,00 30,60 0,90 3,40 5,87 

AP3 – 06/06 8,30 23,00 3,13 0,62 19,70 22,10 8,50 23,40 0,30 2,90 5,04 

AAP4 – 13/06 7,97 23,00 0,77 0,05 6,17 1,51 1,45 4,40 0,30 2,80 5,07 

AAP5 – 19/06 8,73 22,00 0,96 0,34 15,36 1,83 1,67 5,20 0,30 3,20 11,61 

AAP6 – 27/06 7,77 23,00 1,02 0,41 6,49 2,54 1,99 6,00 0,30 3,00 4,31 

Nota: Ta - Temperatura da água; pH – Potencial hidrogeniônico; CE – Condutividade elétrica; K
+ 

– Potássio; 

Na
+ 

 – Sódio; Mg
2+

 – Magnésio; Cl
-
 – Cloreto; CO3

2-  
– Carbonato; HCO3

-
 – Bicarbonato; RAS – Razão de 

adsorção de sódio. 

 

Tabela 9. Análise estatística descritiva dos atributos físico-químicos das amostras de água 

residuária da aquaponia, destacando o valor máximo, valor mínimo, média, mediana, desvio 

padrão e coeficiente de variação 

Atributos Máximo Mínimo Média Mediana 
Desvio 

padrão 

Coeficiente de 

variação (%) 

pH 8,80 7,77 8,33 8,35 0,37 4,47 

Ta (° C) 23,00 22,00 22,67 23,00 0,47 2,08 

CE (dS m
-1

) 3,54 0,77 2,09 2,07 1,18 56,64 

K
+
 (mmolc L

-1
) 0,79 0,05 0,49 0,51 0,26 52,38 

Na
+
 (mmolc L

-1
) 24,90 6,17 15,48 17,53 7,04 45,45 

Ca
+2

 (mmolc L
-1

) 22,58 1,51 11,76 11,27 9,84 83,65 

Mg
+2

 (mmolc L
-1

) 16,00 1,45 6,22 4,86 5,24 84,14 

Cl
-
 (mmolc L

-1
) 30,60 4,40 15,03 13,30 10,28 68,41 

CO3
-2

 (mmolc L
-1

) 0,90 0,30 0,43 0,30 0,22 51,02 

HCO3
-
 (mmolc L

-1
) 4,40 2,80 3,28 3,10 0,54 16,35 

RAS (mmolc L
-1

)
0,5

 11,61 4,31 6,18 5,14 2,47 39,90 

Nota: Ta - Temperatura da água; pH – Potencial hidrogeniônico; CE – Condutividade elétrica; K
+ 

– Potássio; 

Na
+ 

 – Sódio; Mg
2+

 – Magnésio; Cl
-
 – Cloreto; CO3

2-  
– Carbonato; HCO3

-
 – Bicarbonato; RAS – Razão de 

adsorção de sódio.  

 

Analisando a Tabelas 6 notou-se que amostras AP1, AP2 e AP3 apresentaram valores 

maiores de CE, K
+
, Na

+
, Ca

2+
, Mg

2+
 e Cl

-
 em relação às amostras AAP4, AAP5 e AAP6. Este 
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fato é atribuído ao uso de dois tipos de água, ao longo do período experimental, na operação 

do sistema de aquaponia, onde no período 23/05 a 06/06 de 2019 foi utilizada água de poço 

enquanto no período de 13/06 a 27/06 de 2019 fez-se o uso da água de abastecimento da rede 

de distribuição da CAERN. Deve-se ressaltar que os atributos dessas águas antes do seu uso 

no sistema de aquaponia estão descritas na Tabela 7. 

Evidenciou-se, ao longo do período experimental, que a maioria dos atributos físico-

químicos das amostras de água da aquaponia (CE, K
+
, Na

+
, Ca

2+
, Mg

2+
, Cl

-
, CO3

-2
 e RAS) 

apresentou coeficientes de variação superiores a 30% (GOMES, 2009). Por outro lado, apenas 

os atributos pH e Ta tiveram coeficientes de variação inferiores a 10%, sendo classificados 

por Gomes (2009) como baixo. Somente o coeficiente de variação do atributo HCO3
-
 foi 

classificado como médio (entre 10 e 30%), conforme a classificação de Gomes (2009). Esta 

maior variação dos atributos físico-químicos pode estar relacionada ao manejo do sistema de 

aquaponia, onde diariamente houve reposição da água no sistema, fornecimento de ração e a 

liberação de excrementos pelos peixes. 

O valor médio do pH encontrado nas amostras de água da aquaponia foi de 8,33, tendo 

baixos valores de desvio padrão e coeficiente de variação, indicando que o manejo no sistema 

de aquaponia não interferiu muito sobre esse atributo. De acordo com Almeida (2010) a faixa 

ideal de pH para a água de irrigação deve se situar entre 6,0 e 8,5 e na Resolução COEMA nº 

02/2017 que trás no capítulo III as condições e padrões para reúso, a faixa exigida para o pH é 

5,0 a 9,0 para reúso externo de efluentes não sanitários. Visto isso, as amostras 1, 3, 4 e 6 

estiveram dentro da faixa recomendada por Almeida (2010); enquanto as amostras 2 e 5 

ultrapassaram o valor máximo deste autor. Em relação aos padrões de pH da Resolução 

COEMA nº 02/2017, todas as amostras atenderam à exigência.  

Para valores de pH mais elevados na água de irrigação pode ser sugerido o uso de 

substância ácida como o ácido fosfórico para a redução do pH. Baseando-se na classificação 

do risco de entupimento nos sistemas de irrigação por gotejamento definida por Bucks et al. 

(1979), todas as amostras apresentaram pH acima de 7,5, representando risco severo de 

entupimento. Um pH fora do intervalo de 6,0 a 8,5 é um indicador de uma qualidade anormal 

da água ou da presença de íons tóxicos, o que pode incidir em um prejuízo na população 

microbiana do solo, danificar o sistema radicular das plantas e causar deterioração nos 

equipamentos de irrigação. Ao perceber valores anormais de pH deve considerar-se a 

necessidade de realizar uma avaliação detalhada da água e efetuar correções que sejam 

necessárias (GÓMEZ LUCAS; PEDREÑO, 1992; ALMEIDA, 2010).  
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Os valores de Ta encontrados atenderam a exigência do Artigo 41 da Resolução 

COEMA nº 02/2017, onde a temperatura da água no sistema de aquaponia foi sempre inferior 

ao valor limite de 40°C, indicando que neste caso os peixes não irão sofrer com déficit de 

oxigênio dissolvido na água em função da elevação de temperatura (CEARÁ, 2017). 

Observou-se, também, que o valor médio de Ta foi de 22,67 ºC, tendo baixos valores de 

desvio padrão e de coeficiente de variação, indicando pouca influência do manejo no sistema 

de aquaponia sobre esse atributo. 

Em relação à CE, as amostras 1, 2 e 3 apresentaram valores superiores aos das 

amostras 4, 5 e 6, o que pode ser explicado pela origem da água dos tanques de cultivos. O 

grau de restrição ao uso de acordo com Ayers e Westcot (1999) é de leve a moderado nas 

amostras 4, 5, e 6 e grave nas amostras 1, 2 e 3. De acordo com o gráfico para determinação 

da Taxa relativa de infiltração de água afetada pela CE e RAS da FAO-29, as amostras 1, 2 e 

3 não causam redução na taxa de infiltração, enquanto as amostras 4, 5 e 6 causam ligeira a 

moderada redução na taxa de infiltração. Um estudo de Souza (2018) demonstrou que os 

valores da CE e da RAS encontrados em efluente de piscicultura não apresentam risco severo 

de salinização do solo e que as amostras que estiveram fora dos padrões recomendados, 

podem ser justificadas pela salinidade proveniente da água de poço utilizada no sistema de 

piscicultura. 

De acordo com Capra e Scicolone (1998), os valores de CE ao longo do período 

experimental representam risco de obstrução de emissores baixo (< 0,8 dS m
-1

) apenas na 

amostra 4, moderado (entre 0,8 e 3,1 dS m
-1

) nas amostras 5 e 6 e severo (> 3,1 dS m
-1

) nas 

amostras 1, 2 e 3. Ao comparar os valores com o intervalo usual para água de irrigação de 

Almeida (2010) e os padrões exigidos pela Resolução COEMA nº 2 de 2017 (CEARÁ, 2017), 

as amostras que continham água de abastecimento estiveram dentro dos padrões em relação à 

CE; e as que continham água de poço por ultrapassarem o valor máximo recomendado de 3,0 

dS m
-1

, implicam em um severo risco da planta não absorver água. Castro et al. (2005) e Rêgo 

(2018), também registraram valores de CE maiores no efluente do cultivo de peixes, 

comparados à água do abastecimento; este fato deve-se provavelmente à presença de uma 

concentração maior de nutrientes na água. O valor médio da CE foi de 2,09 dS m
-1

, inferior ao 

limite de 3,0 dS m
-1

 estabelecido na Resolução COEMA nº 2 de 2017 (CEARÁ, 2017); 

entretanto os valores de desvio padrão e do coeficiente de variação da CE foram elevados, 

indicando que os tipos de águas e o manejo do sistema de aquaponia interferiram nesse 

atributo. 
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As amostras 4, 5 e 6 foram classificadas em função da RAS e CE com risco de 

sodificação moderado, de acordo com as orientações para interpretação da qualidade da água 

para irrigação da FAO-29 (AYERS; WESTCOT, 1999). As demais amostras foram 

classificadas sem risco de sodificação. Portanto, os valores encontrados de RAS estiveram 

dentro do intervalo usual para água de irrigação de Almeida (2010) e das recomendações da 

Resolução COEMA nº 2 de 2017. Os valores de RAS e Na
+ 

encontrados nas amostras, as 

quais se utilizou água de poço, demonstraram-se muito próximos dos resultados encontrados 

por Rêgo (2018) nas análises do efluente de piscicultura. 

Os valores de K
+
 estiveram acima do limite máximo para água de irrigação de 0,05 

mmolc L
-1

 definido por Almeida (2010), exceto em AAP4. Deve-se ressaltar que os maiores 

valores de desvio padrão e coeficiente de variação do atributo K
+
 revelam provável 

interferência tanto do tipo de água utilizada no sistema de aquaponia, ao longo do tempo, bem 

como do manejo adotado. A análise de K
+
 realizada por Souza (2018) também obteve valores 

fora do intervalo recomendado por Almeida (2010), com valor médio de 0,85 mmolc L
-1

, 

superior ao do valor de K
+
 do presente trabalho.  

Os teores de Ca
2+

 oscilaram entre os valores de 1,51 a 22,58 mmolc L
-1

, onde as 

amostras 1 e 3 apresentaram-se fora do intervalo usual entre 0 a 20 mmolc L
-1

, proposto por 

Almeida (2010). As demais amostras apresentaram valores de Ca
2+

 dentro dos padrões 

recomendados. De acordo com a classificação quanto ao risco de entupimento de gotejadores 

de Capra e Scicolone (1998), o risco de entupimento de gotejadores foi severo (> 22,5 mmolc 

L
-1

) na amostra 1, moderado nas amostras 2 e 3 (entre 12,5 e 22,5 mmolc L
-1

) e menor (< 12,5 

mmolc L
-1

) nas amostras 4, 5 e 6. Os valores do desvio padrão e do coeficiente de variação 

desse íon foram elevados, indicando que os tipos de água utilizados e o manejo do sistema de 

aquaponia podem ter sido os principais responsáveis pela variação dos valores desse atributo 

ao longo do tempo. 

O valor médio de Mg
2+

 foi de 6,22 mmolc L
-1

 e os valores de Mg
2+

 estiveram dentro 

do intervalo usual para água de irrigação de Almeida (2010) nas amostras 4, 5 e 6, enquanto 

os valores de Mg
2+

 das amostras 1, 2 e 3 ultrapassaram o valor máximo de 5 mmolc L
-1

 

recomendado pelo referido autor. A classificação quanto ao risco de entupimento de 

gotejadores de Capra e Scicolone (1998) definiu as amostras 4, 5 e 6 como risco menor (< 2,0 

mmolc L
-1

), enquanto as amostras 1, 2 e 3 apresentaram risco severo (> 7,3 mmolc L
-1

) de 

entupimento de emissores. 

Nos resultados de Cl
-
, apenas a amostra 2 ultrapassou o valor máximo de 30 mmolc L

-1
 

sugerido por Almeida (2010). De acordo com as orientações para interpretação da qualidade 
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da água para irrigação da FAO-29 (AYERS; WESTCOT, 1999), as amostras 4, 5 e 6 

constaram na faixa de grau de restrição ao uso de leve a moderado (entre 4 e 10 mmolc L
-1

); e 

as amostras 1, 2 e 3 apresentaram grau de restrição grave (maiores que 10 mmolc L
-1

), em 

relação a toxicidade do íon Cl
-
 para as plantas irrigadas por sistemas de irrigação por 

superfície. Para o íon Cl
-
 provavelmente os tipos de água e o manejo adotados no sistema de 

aquaponia contribuíram para os elevados valores de desvio padrão e coeficiente de variação. 

Souza (2018) encontrou valores de Ca
2+

 e Cl
-
 maiores nas análises do efluente da 

piscicultura, em comparação com a água de abastecimento. E em ambas as fontes hídricas, 

também, encontraram valores de Na
+ 

abaixo de 40,00 mmolc L
-1

, como Almeida (2010) 

sugere. 

Os valores médios encontrados CO3
2-

 e HCO3
- 
nas amostras oscilaram de 0,30 a 0,90 

mmolc L
-1

 e de 2,80 a 4,40 mmolc L
-1

, respectivamente. Almeida (2010) estabelece uma faixa 

0 a 0,1 mmolc L
-1

 para carbonatos, e de 0 a 10 mmolc L
-1

  para bicarbonato. Sendo assim, os 

teores de CO3
-
 foram superiores ao indicado pelo autor em todas as amostras, e o HCO3

- 

esteve dentro da faixa, o que está em conformidade com os resultados para bicarbonato 

encontrados por Silva (2018). O excesso de carbonato na água de irrigação pode causar o 

entupimento químico dos gotejadores e se explica pela formação geológica onde a água de 

abastecimento da cidade de Mossoró é coletada (RODRIGUES FILHO, 2019). Os maiores 

valores de desvio padrão e coeficiente de variação do íon CO3
2-

 são atribuídos aos tipos de 

água utilizados no manejo do sistema de aquaponia, ao longo do período experimental. 

Seguindo o diagrama para classificação de águas para irrigação do U. S. SALINITY 

LABORATORY STAFF (CORDEIRO, 2001), os efluentes os quais a fonte de água foi 

proveniente de poço (AM1, AM2 e AM3) foram classificados como C4S2, podendo ser 

utilizados na irrigação de culturas tolerantes, sendo necessário adotar práticas especiais de 

manejo de água e solo. As amostras 4 e 6 como C2S1 e a amostra 5 como C2S2, as quais são 

consideradas de  boa qualidade, e podem ser utilizados na maioria dos solos com baixo perigo 

de salinizá-lo ou sodificá-lo (MORAIS et al., 1998). 

Na caracterização realizada por Souza (2018) e Rêgo (2018), embora utilizem água de 

abastecimento nos tanques de produção, encontraram-se valores de CE, K
+
, Mg

2+
 e Cl

- 

maiores em relação aos valores encontrados neste trabalho. Uma possível justificativa é o fato 

das amostragens feitas por estes autores terem sido realizadas em tanques maiores, com 

manejo, tempo de cultivo e densidade de peixes diferentes em relação ao que foi utilizado 

neste trabalho. 
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De modo geral, o efluente da atividade de aquaponia em que foi utilizada água de 

abastecimento público não demonstrou riscos para a utilização em fins de irrigação, embora 

altere as características químicas da mesma. No entanto, a utilização deste efluente oriundo de 

água de poço para a criação dos peixes demonstrou grandes riscos de entupimento nos 

sistemas de irrigação por gotejamento, graves riscos de toxicidade para as plantas e 

salinização do solo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A água de abastecimento público antes de ser utilizada no sistema de aquaponia 

indicou risco severo de sodificação e moderado para salinização em relação ao uso desta água 

para irrigação; enquanto a água de poço antes de ser utilizada neste sistema indicou risco 

severo de salinização e nenhum risco à sodificação. 

A água residuária da aquaponia em que se utilizou a água do abastecimento público 

pode ser uma alternativa viável para uso mais eficiente da água nos processos de produção 

agrícola, considerando a escassez hídrica na região semiárida e o risco de poluição dos corpos 

hídricos com o despejo deste efluente.  

A água de abastecimento sofreu alterações químicas após ser utilizada no sistema de 

aquaponia, porém estas alterações não foram suficientes para o efluente ser classificado como 

inadequado ao uso para irrigação. 

A água residuária da aquaponia obtida com a água de poço não atendeu à maioria dos 

padrões para utilização na irrigação, portanto não se mostrou recomendável a este uso sem a 

adoção de práticas especiais de manejo de água e solo. 
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