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Palavras Chave: Qualidade da Água, Piscicultura  

Introdução 

A piscicultura consiste na criação de peixes em 
ambientes artificiais, o que pode agregar valor 
econômico aos produtos provenientes dessa 
atividade. Em relação ao meio ambiente, os 
principais aspectos que devem ser considerados 
são os que podem impactar de forma negativa os 
ecossistemas

1
, por meio dos descartes de efluentes 

em corpos d’água, principalmente quando da 
utilização de hormônios, que podem causar 
desequilíbrio ambiental. O Centro de Tecnologia em 
Piscicultura (CTP) na Granja do Ipê no Distrito 
Federal, que utiliza o hormônio 17-alfa-
metiltestosterona no processo de reversão sexual 
dos peixes destinados ao consumo humano, realiza 
o descarte dos efluentes no Córrego Coqueiros 
afluente do Riacho Fundo, uma das sub-bacias do 
Lago Paranoá.  

Dessa forma, o presente trabalho objetivou 
conhecer a qualidade da água do CTP por meio da 
análise de suas características físico-químicas. Os 
resultados dos parâmetros analisados foram 
submetidos ao método da análise por componentes 
principais (ACP).  

Resultados e Discussão 

Foram coletados sete pontos (Figura 1) em 
novembro de 2011.  

 
Figura 1 – Identificação dos pontos de coleta no CTP.  
Fonte: Google Earth. 
Os parâmetros analisados foram: pH; Condutividade 
Elétrica (CE); Alcalinidade (Alc); Turbidez (Tur); Cor 
(Cor); Na; Ca; Mg; Fe; Si; Al;  NH4

+
; F; Cl; NO3

-
; 

PO4
3-

 SO4
2-

. A ACP possibilitou separar quais 

desses parâmetros são indicadores de qualidade de 
água relacionados à atividade realizada no CTP, 
sendo o conjunto das variáveis CE, NH4

+
, Na e Cl 

importantes para ordenar os pontos P4, P5 e P6, 
que corresponde à água impactada, visto que a 
origem desses indicadores está associada à 
excreção dos organismos aquáticos, a matéria 
orgânica em decomposição nos tanques e a adição 
de sal na ração. Está análise estatística também 
permitiu verificar a similaridade entre as amostras 
estudadas, agrupando-as em três grupos (Figura 2): 
água não-impactada proveniente de poço artesiano 
(P1, P2, P3), água impactada pela piscicultura (P4, 
P5, P6) e água-não impactada referente ao córrego 
Coqueiro (P7).  
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Figura 2- Projeção dos pontos de coleta no plano das 
componentes 1 e 2. 

Conclusões 

Através dos dados é possível constatar que 
CE, NH4

+
, Na e Cl são parâmetros importantes para 

se conhecer a qualidade da água em atividade de 
piscicultura, e que apesar da comparação dos 
valores dos parâmetros determinados 
experimentalmente com a normativa vigente local 
definir como classe 1 todas as águas coletadas no 
CTP, o monitoramento dos efluentes gerados é 
necessário a fim de avaliar as ações implementadas 
com o objetivo de reduzir os impactos negativos, no 
meio ambiente, dessa atividade econômica, em 
pleno desenvolvimento no Distrito Federal. 
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