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RESUMO 

 

O trabalho apresenta análises feitas em amostras de água coletadas em açudes 
do município de São Luiz Gonzaga, em diferentes localidades, com variações no 
tipo de terreno de cada uma. Foram avaliados os teores de Nitratos e Nitritos de 4 
açudes, usados para piscicultura. A avaliação dos resultados foi com base na 
Resolução n° 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente-CONAMA. Os resultados foram comparados os parâmetros permitidos 
em legislação de cada composto, chegando a conclusão de que as amostras 
estavam de acordo com o que é permitido por lei. Tendo em vista que são 
analises muito complexas, sugere-se que sejam feitas novas análises em 
diferentes épocas e locais do município. 
 

Palavras chaves: Águas superficiais. Nitratos. Nitritos. Piscicultura. 



 
 

  

ABSTRACT 

 

The work presents analyzes made in samples of water collected in dams of the 
municipality of São Luiz Gonzaga, in different localities, with variations in the type 
of terrain of each one. The Nitrate and Nitrite contents of 4 dams, used for fish 
farming, were evaluated. The evaluation of the results was based on Resolution 
No. 357, of March 17, 2005, of the National Environmental Council-CONAMA. The 
results were compared to the allowed parameters in legislation of each compound, 
concluding that the samples were in accordance with what is allowed by law. 
Considering that they are very complex analyzes, it is suggested that new 
analyzes be done at different times and places in the municipality. 
 

Key words: Surface water. Nitrates. Nitrites. Pisciculture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A água é o recurso natural essencial, seja como componente mais 

importante para seres vivos, seja como meio de vida de várias espécies vegetais 

e animais, como elemento representativo de valores socioculturais e como fator 

essencial de produção de bens de consumo e produtos agrícolas (BASSOI, 2006; 

GUAZELLI, 2006).  

A água no planeta se distribui não só na superfície, porém também abaixo 

dela. Denominamos água de superfície as águas dos oceanos, mares, açudes, 

lagos e rios. As águas subterrâneas são aquelas situadas abaixo da superfície, 

em lençóis d’água. 

Para que tenhamos uma água adequada para o uso em irrigação, 

piscicultura, consumo ou qualquer outra forma de consumo humano, levamos em 

conta as qualidades físicas e químicas dessa água. 

Associado a isto o uso a qualidade quando se trata do conceito de poluição 

das águas. Sendo assim a definição da poluição das águas, de uma forma 

bastante simples, mas abrangente, como a alteração de suas características 

físicas, químicas ou biológicas, que prejudicam um ou mais de seus usos 

preestabelecidos. Chamam-se usos preestabelecidos porque toda a água 

disponível, para ser utilizada, deve estar associada a usos atuais ou futuros, que 

deverão estar compatíveis com sua qualidade, também atual ou futura (BASSOI, 

2006; GUAZELLI, 2006). 

Segundo Bassoi e Guazelli (2006), o deflúvio superficial agrícola possui 

efeitos que dependem muito das práticas agrícolas utilizadas em cada região e da 

época do ano em que se realizam a preparação do terreno para o plantio, a 

aplicação de fertilizantes e defensivos agrícolas e a colheita. A contribuição 

representada pelo material proveniente da erosão de solos intensifica-se quando 

ocorrem chuvas em áreas rurais (BASSOI, 2006; GUAZELLI, 2006). 

A contaminação de águas superficiais por práticas inadequadas, como 

aplicação de fertilizantes de forma inadequada, quantidades excessivas de nitrato 

presentes ou adicionadas no solo, das condições climáticas, manejo de irrigação 

e do local onde o reservatório está situado, o desequilíbrio de algum desses 

fatores pode provocar alterações em suas características físicas, químicas e 

biológicas. Essas alterações poderão ser ou não representativas para os usos a 
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que as águas do corpo receptor se destinam, dependendo da carga de poluentes 

lançada. Dois compostos importantes na água que pode influenciar na qualidade 

de potabilidade da mesma e o Nitrato ou Nitrito. O uso exagerado de fertilizantes 

pode vir a ser um contaminante na água de uma e uma determinada região 

(BASSOI, 2006; GUAZELLI, 2006). 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A substância mais abundante na biosfera é a água. É encontrada nos 

estados liquido, sólido e gasoso pelos oceanos, rios e lagos, nas calotas polares 

e geleiras, no ar e no subsolo, a água é o elemento mais importante para a 

sobrevivência da espécie humana, bem como de todo o ser vivo na Terra. A água 

dos oceanos representa cerca de 97% do total disponível no planeta. Da parte 

restante, aproximadamente 2,4% estão em forma de geleiras e 0,6% nas águas 

superficiais. Grande parte da água subterrânea encontra-se abaixo de uma 

profundidade de 800 metros e praticamente não está disponível. Isso significa 

que o estoque de água doce que pode ser disponibilizado de alguma forma para 

o uso do homem é de cerca de 0,3% ou 4 milhões de Km³ e se encontra 

principalmente no solo. A parcela disponibilizada nos cursos de água é a menor 

de todas, lugares de onde se retira a maior parte para as mais diversas 

finalidades, é aonde, invariavelmente, são lançados os resíduos dessa utilização. 

(BASSOI, 2006; GUAZELLI, 2006). 

A Figura 1 demonstra a disponibilidade hidráulica superficial presente no 

estado do Rio Grande do Sul.  

Figura 1 - Disponibilidade Hidráulica Superficial do Estado do Rio Grande do Sul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: (vermelho) <0,008 m3/s; (laranja) 0,008 a 1 m3/s; (amarelo) 1 a 10 m3/s; (ciano) 1 a 

100 m3/s; (azul claro) 1 a 500 m3/s; (azul escuro) > 500 m3/s. 
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Como fator de consumo nas atividades humanas a água também tem um 

papel importante. No Brasil são consumidos, em média, 243 m³/habitante/ano, 

tendo em vista todos os usos da água, inclusive para agricultura e indústria. 

Como fator de produção de bens, a larga utilização na indústria e notadamente na 

agricultura mostra a importância econômica desse recurso natural, destaca-se 

ainda segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no ano de 

2013 para cada R$ 1,00 produzido pela economia consumiu-se 6 L de água 

(Brasil, 2013). 

A agricultura consome cerca de 69% da água captada, sendo 23% 

utilizados na indústria e os 8% restantes destinados ao consumo doméstico. Em 

termos globais, as fontes de água são abundantes, no entanto, quase sempre são 

mal distribuídas na superfície da Terra. Mesmo no Brasil, que possui a maior 

disponibilidade hídrica do planeta, com cerca de 13,8% de deflúvio médio mundial 

(5.744 Km³/ano), essa situação não é diferente, visto que 68,5% dos recursos 

hídricos estão localizados na região Norte, na qual habitam cerca de 7% da 

população brasileira; 6% estão na região Sudeste, com quase 43% da população 

e pouco mais de 3% estão na região Nordeste, na qual habitam 29% da 

população (BASSOI, 2006; GUAZELLI, 2006). 

 

2.1 CONDIÇÕES E PADRÕES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS 

 

Os padrões de qualidade das águas determinados pelo Resolução do 

CONAMA Nr. 395 estabelece limites individuais para cada substância em cada 

classe. O conjunto de parâmetros de qualidade de água deverá ser monitorado 

periodicamente pelo Poder Público. 

 

Segundo a resolução n° 395 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio 

Ambiente), as águas doces são classificadas em: 

 

I - Classe especial: águas destinadas: 

a) Ao abastecimento para consumo humano, com desinfeção; 

b) À preservação do equilíbrio natural das comunidades aquáticas; e, 

c) À preservação dos ambientes aquáticos em unidades de conservação de 

proteção integral. 
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II - Classe 1: águas que podem ser destinadas: 

a) Ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; 

b) À proteção das comunidades aquáticas; 

c) À recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e 

mergulho, conforme Resolução CONAMA no 274, de 2000; 

d) À irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se 

desenvolvam rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de 

película; e 

e) À proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 

 

III - Classe 2: águas que podem ser destinadas: 

a) Ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional; 

b) À proteção das comunidades aquáticas; 

c) À recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e 

mergulho, conforme Resolução CONAMA no 274, de 2000; 

d) À irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de 

esporte e lazer, com os quais o público possa vir a ter contato direto; e 

e) À aquicultura e à atividade de pesca. 

 

IV - Classe 3: águas que podem ser destinadas: 

a) Ao abastecimento para consumo humano, após tratamento convencional ou 

avançado; 

b) À irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras; 

c) À pesca amadora;  

d) À recreação de contato secundário; e 

e) À dessedentação de animais. 

 

V - Classe 4: águas que podem ser destinadas: 

a) À navegação; e 

b) À harmonia paisagística. 

 

Dentre os padrões inorgânicos da água, o valor máximo permitido de Nitrato é de 

10 mg/L. (BRASIL,2005). 
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2.2 IMPORTÂNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA EM ALIMENTOS 

 

A água é usada nos alimentos para devidos fins, que variam de acordo 

com o ramo e a tecnologia de que dispõem em seus processos. A água é usada 

desde a sua incorporação nos produtos até a lavagem de materiais, 

equipamentos e instalações, nos sistemas de refrigeração e geração de vapor. 

Porém, como todo uso consuntivo, que e quando e retirada uma quantidade dos 

mananciais e depois e devolvida uma quantidade menor, o uso industrial é um 

dos principais fatores de poluição hídrica (SOUZA, 2014). 

O crescimento demográfico e o desenvolvimento social e econômico 

aumentam a demanda por água e provocam alterações de ordem química, física 

e biológica nos ecossistemas aquáticos. A maioria das alterações provém do uso 

inadequado do solo e da água e das fontes não pontuais e pontuais (SOUZA, 

2014). 

 

2.3 CONTAMINANTES 

 

A Introdução de compostos em quantidades acima das normais, podendo 

ou não afetar os organismos que habitam no sistema ecológico e cuja origem 

poderá ser natural. 

Em alguns casos ocorre a contaminação de águas naturais, por compostos 

que podem ser orgânicos ou inorgânicos, que são motivos de preocupação com 

respeito a saúde humana, sendo a atividade antropogênica principal responsável 

pela contaminação dos corpos d’agua existentes (GUAZELLI, 2006). 

 

A seguir os dois tipos de contaminantes de águas: 

 

Contaminantes orgânicos: São substâncias biodegradáveis e provêm da 

agricultura como adubos, restos de seres vivos e das atividades domésticas como 

papel, excrementos e sabões. Se acumulados em excesso produzem a 

eutrofização das águas (excesso de nutrientes numa massa de água, provocando 

um aumento excessivo de algas e decorrente queda de Oxigênio), dentro desta 

classificação destacam-se os resíduos tóxicos provenientes da agricultura, como 

por exemplo os compostos organoclorados, como o DDT, e organofosforados, 
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estes compostos por serem altamente prejudiciais ao ser humano e a todo o 

bioma, uma vez que além de apresentar a capacidade de bioacumulação, 

interferem em processos metabólicos, uma vez que podem mimetizar compostos 

presentes nas rotas metabólicas, bem como interferirem nas estruturações 

terciarias dos ácidos nucleicos, podendo desta forma apresentar mutações a 

partir da reprodução celular. 

 

Contaminantes inorgânicos: Nesta classificação destacam-se principalmente os 

metais pesados como o cádmio (Cd), chumbo (Pb), cobre (Cu), cromo (Cr), 

manganês (Mn), mercúrio, (Hg) zinco (Zn) podem ser citados como os mais 

estudados, devido a seus efeitos à saúde humana (Segura-Muñoz, 2002). A 

presença de metais pesados pode estar relacionada com resíduos industriais e 

domésticos e entradas atmosféricas (Sreenivasa Rao, 2006).  

 

2.3.1 Nitrato 

 

É constituinte essencial da proteína em todos os organismos vivos e está 

presente em muitos depósitos minerais na forma de nitrato. O nitrogênio na 

matéria orgânica sofre trocas do complexo proteico de aminoácidos para amônia, 

nitrito e nitrato (BASSOI, 2006; GUAZELLI, 2006). 

A concentração total de nitrogênio é muito importante, considerando-se os 

aspectos tópicos do corpo d’água. Em grandes quantidades o nitrogênio contribui 

para o desenvolvimento da metemoglobinemia infantil (blue baby) (BASSOI, 

2006; GUAZELLI, 2006). 

O Nitrato é a principal forma de nitrogênio encontrado na água. 

Concentrações de nitratos superiores a 5mg/L demonstram condições sanitárias 

inadequadas, pois a principal fonte de nitrogênio nitrato são dejetos humanos e 

animais. Os nitratos estimulam o desenvolvimento de plantas, e organismos 

aquáticos, como algas, florescem na presença deles (BASSOI, 2006; GUAZELLI, 

2006). 

A ocorrência de nitrato em águas potáveis, pode desenvolver 

metemoglobinemia que depende da conversão bacteriana deste para nitrito 

durante a digestão, o que pode ocorrer na saliva e no trato gastrointestinal. As 

condições mais alcalinas no sistema gastrointestinal das crianças pequenas, 



 
 
 
 

19 

  

principalmente menores de três meses de idade, favorecem o desenvolvimento 

da doença, fato também observado em pessoas adultas que apresentam 

gastroenterites, anemia, porções do estômago cirurgicamente removidas e 

mulheres (BAIRD,2011; CANN, 2011). 

No Brasil foi imposto um limite de 10 mg de nitrato em aguas potáveis 

segundo a resolução 357/2005 CONAMA de 17 de março de 2005 (BRASIL, 

2005). 

 

2.3.2 Nitrito 

 

E uma forma química do nitrogênio normalmente encontrada em 

quantidades diminutas nas águas superficiais, devido nitrito é instável na 

presença do oxigênio, podendo se converter na forma nitrato, ocorrendo desta 

como uma forma intermediária. O íon nitrito pode ser utilizado pelas plantas como 

uma fonte de nitrogênio. A presença de nitritos na água indica processos 

biológicos ativos influenciados por poluição orgânica (BASSOI, 2006; GUAZELLI, 

2006). 

A legislação impôs um limite, no Brasil foi padronizado 1,0 mg/l em aguas 

potáveis segundo a resolução 357/2005 CONAMA de 17 DE MARÇO DE 2005 

(BRASIL, 2005). 

 

2.3.3 Nitrosaminas em Alimentos e Água  

 

De acordo com Baird e Cann (2011), cientistas têm debatido que o excesso de 

íon nitrato em água potável e alimentos poderia chegar a um aumento na incidência 

de câncer de estômago em humanos, uma vez que parte dele é convertido no 

estômago a íon nitrito. O problema é que os nitritos poderiam subsequentemente 

reagir com aminas para produzir N-nitrosaminas, compostos conhecidos por 

serem cancerígenos em animais. N-nitrosaminas são aminas nas quais dois 

grupos orgânicos e uma unidade de –N=O são ligadas a um nitrogênio central 

(BAIRD,2011; CANN, 2011). 

Outro composto que não está ligado somente com a produção no 

estomago e ocorrência em alimentos e bebidas (por exemplo, queijos, bacon frito, 

carnes e peixes defumados e/ou curados, e cervejas), mas também como um 
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poluente ambiental em água potável, merece o composto no qual o R é o grupo 

metil, CH3; N-nitrosodimetilamina (BAIRD,2011; CANN, 2011). 

De acordo com Baird e Cann (2011, p.646), “N-nitrosodimetilamina” é 

 
N-nitrosodimetilamina ou NDMA, liquido orgânico pouco solúvel em água 
(cerca de 4 g/l) e um pouco solúvel em líquidos orgânicos. É um 
provável carcinogênico humano, e potente se a extrapolação de estudos 
em animais for um guia confiável. Ele pode transferir um grupo metila 
para um nitrogênio ou oxigênio de uma base de DNA e, então, alterar o 
código instrumental para a síntese de proteína na célula. 

 

DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO (DQO) 

 

É a quantidade de oxigênio necessária para a oxidação da matéria 

orgânica por um agente químico. Os valores da DQO normalmente são maiores 

que os da DBO, e o teste se realiza num prazo menor e em primeiro lugar, uma 

vez que os resultados servem de orientação para o teste da DBO. O aumento da 

concentração de DQO num corpo d’água se deve principalmente a despejos de 

origem industrial (BASSOI, 2006; GUAZELLI, 2006). 

 

DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO (DBO) 

 

Segundo Bassoi e Guazelli (2006) a DBO de uma água é a quantidade de 

oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica por decomposição microbiana 

aeróbia para uma forma inorgânica estável. A DBO é normalmente considerada 

como a quantidade de oxigênio consumida durante um determinado período de 

tempo, numa temperatura de incubação especifica. Um período de tempo de 

cinco dias numa temperatura de incubação de 20 C é frequentemente usado e 

referido como DBO (BASSOI, 2006; GUAZELLI, 2006). 

Despejos que na maioria das vezes são de origem orgânica proporcionam 

os maiores aumentos em termos de DBO num corpo de água. A presença de um 

alto teor de matéria orgânica pode induzir à completa extinção do oxigênio na 

água, provocando o desaparecimento de peixes e outras formas de vida aquática 

(BASSOI, 2006; GUAZELLI, 2006). 

Um elevado valor da DBO produz sabores e odores desagradáveis, 

também indica um incremento da microflora presente e interfere no equilíbrio da 
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vida aquática, podendo ainda abstruir os filtros de areia utilizados nas estações 

de tratamento de água (BASSOI, 2006; GUAZELLI, 2006). 

Tendo em vista que a DBO mede somente a quantidade de oxigênio 

consumida num teste padronizado, não indicando a presença de matéria não-

biodegradável, nem leva em consideração o efeito toxico ou inibidor de materiais 

sobre a atividade microbiana (BASSOI, 2006; GUAZELLI, 2006). 

Segundo a legislação vigente no Brasil a demanda bioquímica de oxigênio 

deve ser em 5 dias a 20°C até 3 mg/L O2 (BRASIL, 2005). 

 

MATÉRIA ORGÂNICA 

 

Todo o material de origem vegetal ou animal produzido no próprio 

ambiente aquático (autóctone) ou introduzido nele por meio de despejos ou 

carreamento, ou seja, pelo arraste por água de chuva é denominado de matéria 

orgânica (BAIRD, 2011; CANN, 2011). 

A matéria orgânica sofre um processo de decomposição que implica no 

consumo do oxigênio presente no meio. Esse processo tem sua velocidade 

acelerada com o aumento da temperatura, logo, altas concentrações de matéria 

orgânica, sobretudo em temperaturas acima de 20°C irão acarretar na depleção 

do oxigênio dissolvido, podendo levar a mortandades maciças (BAIRD, 2011; 

CANN, 2011). 

 

2.4 CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA POR NUTRIENTES 

 

A natureza conta com a presença de nutrientes na água, tais fazem parte 

dos ciclos normais e para a maioria dos nutrientes vegetais não têm sido 

relatados problemas em relação a níveis excessivos. A contaminação dos solos e 

água se restringe a alguns micronutrientes e, principalmente, ao nitrogênio (N) e 

fósforo (P) (BRASIL, 2002). 

É encontrado situações específicas de certas atividades agrícolas e 

principalmente industriais, que podem concentrar ou acumular micronutrientes 

como zinco (Zn), cobre (Cu) e manganês (Mn), no solo e eventualmente atingir a 

água. Em geral, esses metais pesados, ao que tudo indica têm menor mobilidade 
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no solo e assim a ocorrência de contaminação mais provável seria devido a 

erosão causada pelo mau manejo do solo (BRASIL, 2002). 

 

2.5 QUALIDADE DA ÁGUA DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE 

 

Áreas desprotegidas expõem rios, lagos, represas e açudes fazendo com 

que solos passam a receber grandes quantidades de nutrientes. A água que 

escorre na superfície do solo, arrasta partículas, juntamente com outros 

processos erosivos, os nutrientes, presentes na superfície, são perdidos das 

áreas agrícolas e atuarão como contaminantes da água, podendo trazer diversas 

consequências negativas ao ambiente e à saúde dos seres vivos, como será 

detalhado a seguir (BRASIL, 2002). 

Tendo em vista que a maior parte do território brasileiro é cortada por 

cursos de água que garantem o abastecimento das fazendas, lavouras e 

comunidades desde os vilarejos até as metrópoles, fatores que possibilitam 

avaliar a extensão desse problema. Na maior parte do País, as reservas de água 

superficiais constituem a principal fonte de água para o consumo humano direto e 

para a utilização para as mais variadas finalidades (BRASIL, 2002). 

 

2.6 CONTAMINAÇÃO POR NITROGÊNIO (NITRATO) 

 

A amônia (NH3) e, em especial, o nitrato (NO3-) são algumas formas de 

nitrogênio que podem causar perda de qualidade da água. Quando presente na 

água em altas concentrações, a amônia pode ser letal aos peixes pela toxicidade 

que representa para esse grupo da fauna, já a amônia originada no solo ou 

aplicada via fertilizantes tende a ser rapidamente convertida em amônio (NH4+) e 

esse, por sua vez, é convertido em nitrato pelo processo microbiano da 

nitrificação (BRASIL, 2002). 

Logo, o nitrato é a principal forma de nitrogênio associada à contaminação 

da água pelas atividades agropecuárias. Foto que ocorre devido tendo em vista 

que o ânion nitrato, caracterizado por ser fracamente retido nas cargas positivas 

dos coloides, tende a permanecer mais em solução, principalmente, nas camadas 

superficiais do solo, nas quais a matéria orgânica acentua o caráter 

eletronegativo da fase sólida (repelindo o nitrato), e os fosfatos aplicados na 
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adubação ocupam as cargas positivas disponíveis. Na solução do solo, o nitrato 

fica muito propenso ao processo de lixiviação e ao longo do tempo pode haver 

considerável incremento-nos teores de nitrato nas águas profundas (BRASIL, 

2002). 

O processo de contaminação se intensifica dependendo principalmente 

das quantidades de nitrato presentes ou adicionadas ao solo, da permeabilidade 

do solo, das condições climáticas (pluviosidade) e de manejo da irrigação e da 

profundidade do lençol freático (BRASIL, 2002). 

Destacamos o fato de que a elevação dos teores de nitrato na água é 

indicativo de risco potencial para a presença de outras substâncias indesejáveis, 

tais como muitas moléculas sintéticas de defensivos agrícolas que possivelmente 

comportam-se de forma análoga ao nitrato (BRASIL, 2002). 

 

2.7 ORIGEM DA CONTAMINAÇÃO POR NITRATO NAS ÁREAS AGRÍCOLAS 

 

Não podemos destacar somente a erosão como responsável pelo 

transporte de fertilizantes e resíduos orgânicos para os cursos de água, a 

mobilização excessiva do nitrato para os mananciais decorre normalmente de um 

desiquilíbrio entre as taxas de suprimento de nitrogêniomineral (nitrato ou 

amônio) no solo e a capacidade de a vegetação de cobertura absorver e assimilar 

o nutriente, convertendo-o em formas orgânicas. Todavia, quando no solo há 

nitrato em quantidade acima da que determinada cultura pode aproveitar, a 

chance de lixiviação do íon para camadas profundas não exploradas pelo sistema 

radicular é maior (BRASIL, 2002). 

Normalmente o nitrato ocorre naturalmente em baixas concentrações na 

água. Essa concentração pode variar, devido a diversas situações e não é 

relativo à presença de uma única fonte desse íon (BRASIL, 2002). 

 

2.8 USO DE FERTILIZANTES MINERAIS, ESTERCOS E OUTRAS FONTES DE 

N 

 

Diversas culturas demandam uma quantidade elevada de nitrogênio e, em 

geral, o nutriente é aplicado em grandes quantidades na adubação, sendo 

frequentemente associado aos maiores ganhos de produtividade quando se usam 



 
 
 
 

24 

  

práticas agronômicas recomendadas para as diferentes e determinadas culturas. 

Diante dessa situação, o agricultor realiza investimentos vultosos na compra e na 

aplicação de fertilizantes nitrogenados, aumentando as possibilidades de 

fornecimento excessivo ou inadequado de N (BRASIL, 2002). 

Em regiões onde há grandes criações intensivas de animais (ex.: gado de 

corte ou de leite, suínos e aves), os estercos, camas e outros dejetos do rebanho 

precisam ser tratados adequadamente, e a forma mais econômica e conveniente 

de fazê-lo é por meio da sua utilização nas lavouras próximas ao local, em 

substituição total ou parcial aos fertilizantes minerais. Esse material de base 

orgânica não libera prontamente o nitrogênio para as culturas, sendo necessário 

que ocorra a mineralização, permanecendo sempre algum efeito residual. 

Aplicações continuadas e em doses elevadas podem liberar nitrato em 

quantidade superior àquela exigida pela cultura e, existindo excesso, fazendo 

com que a extração de nutrientes seja facilitada (BRASIL, 2002). 

 

2.9 VARIEDADES DOS PEIXES CULTIVADOS NOS LOCAIS DAS AMOSTRAS 

 

Um dos mais importantes fatores da bionomia dos peixes é a alimentação, 

que interfere diretamente na estrutura e composição de populações. Para a 

compreensão da comunidade aquática ter conhecimento sobre a dieta, táticas 

alimentares e estrutura trófica é fundamental, visando a dinâmica das 

comunidades e conservação dos ecossistemas (SANT’ ANNA, 2006). 

Várias espécies de peixes estão aptas para ingerir alimentos de fontes 

externas ao hábitat aquático, desde que as fontes sejam seguras, tanto para os 

peixes como para quem for consumi-los após abatidos. Abaixo duas das espécies 

encontradas nos pontos de coleta (SANT’ ANNA, 2006). 

 

Hoplias malabaricus 

 

Hoplias malabaricus é uma espécie de peixe conhecida popularmente no 

Brasil como traíra, pertence à classe Actinopterygii, à ordem Characiformes e à 

família Erythrinidae. Talvez seja a família mais antiga, devido à presença na larva 

e no adulto de dentes exclusivamente caninos ou cônicos nas maxilas. O nome 

Hoplias foi tirado da palavra grega “oplon - opla” com o sufixo “ias”, significando 
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armadura, em alusão, quer à couraça defensiva do crânio, quer a seus dentes 

agressivos (SANT’ ANNA, 2006). 

Seu habitat exclusivo são as águas doces, preferencialmente ambientes 

calmos e aguas quentes. H. malabaricus é um peixe sedentário, e desenvolve 

seu ciclo de vida inteiro dentro de uma área geográfica relativamente pequena, 

usando vegetação como abrigo e sua coloração para se esconder antes de atacar 

a presa (SANT’ ANNA, 2006). 

São peixes carnívoros, predadores e agressivos; apresentam hábito 

noturno e comportamento de predador de espreita, esperando escondido e quase 

imóvel a aproximação de sua presa. Desenvolve um importante papel no 

equilíbrio de espécies aquáticas por ser uma espécie totalmente carnívora (SANT’ 

ANNA, 2006). 

Além de sua importância ecológica, H. malabaricus possui ótima aceitação 

pelo mercado consumidor de pescados. Destaca-se por ser considerado um 

peixe magro e de alto valor nutricional, principalmente em relação ao seu teor 

proteico (SANTOS et al., 2000). 

 

Oreochromis niloticus 

 

A tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus) é uma espécie de origem Africana, 

com potencial para as regiões tropicais e subtropicais, apresenta versatilidade e 

crescimento rápido e não apresenta espinhos em “y” em seu filé, sendo 

atualmente a segunda espécie mais criada mundialmente (SIGNOR, 2007). 

É uma espécie de grande interesse para a piscicultura, em razão de suas 

diversas qualidades, como rusticidade em relação a ambientes com baixo 

oxigênio dissolvido e altas densidades de criação. Outra característica muito 

importante está relacionada à sua alimentação, que pode ser natural e/ou 

artificial. Um fator negativo na produção é o alto custo, que superam 50%, dos 

custos operacionais de produção, sendo necessário a busca de alternativas para 

baixar esse índice. Porém é uma espécie que pode se alimentar de várias fontes 

de alimentos, podendo os produtores buscar alternativas na região de alimentos 

que teriam um custo baixo e uma rentabilidade de produção boa (MEURER, 

2008). 
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2.10 CRIAÇÃO DE PEIXES NO BRASIL 

 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a 

ausência de litoral em nove estados brasileiros não impede a produção e consumo 

de peixes, no caso de água doce. A produção total da piscicultura brasileira foi de 

507,12 mil toneladas em 2016, representando um aumento de 4,4% em relação 

ao ano anterior, segundo dados da Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) 

(BRASIL, 2018). 

 

2.11 SÃO LUIZ GONZAGA 

 

Localizada na Região Noroeste do Rio Grande do Sul, teve em sua história 

a participação de pessoas ilustres como o Senador José Gomes Pinheiro 

Machado, Luiz Carlos Prestes, os artistas Jayme Caetano Braun, Noel Guarani e 

Cenair Maicá, possuindo muitos atrativos turísticos. 

A agricultura e a pecuária continuam a ocupar uma posição importante na 

economia do município. Entre os produtos agrícolas destacam-se o trigo, a soja, a 

laranja, a tangerina e a uva. Na pecuária, o rebanho bovino é predominante, com 

alguma atenção para a suinocultura. A principal indústria é a de transformação, 

seguida da construção civil, que vem se desenvolvendo progressivamente. O 

comércio tem fortes tradições locais e o setor de serviços vem se adequando às 

necessidades da população. A produção de grãos vem aumentando ano após 

ano, com uma área plantada maior e com inovações tecnológicas que 

proporcionam um rendimento ainda maior (BRASIL, 2018). 

Atualmente São Luiz Gonzaga tem 34.556 habitantes (2010), sua área 

territorial é de 1.295,683 Km² (BRASIL, 2010). 
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3 PARTE EXPERIMENTAL 

3.1 METODOLOGIA 

 

Realizou-se uma pesquisa quantitativa exploratória, com o intuito de avaliar 

a incidência de valores alterados de Nitratos e Nitritos em águas superficiais na 

Região Noroeste do Rio Grande do Sul bem como de demais parâmetros 

referentes a potabilidade. 

Foram analisadas 4 amostras coletadas em reservatórios cujos 

proprietários tem criações de peixes, próximos a áreas de diversas culturas 

existentes na região do município, sendo todas no município de São Luiz 

Gonzaga, após serem coletadas as amostras foram enviadas para realização de 

análises químicas na Central Analítica da Universidade de Santa Cruz do Sul 

(UNISC), no mês de outubro de 2018. A variável de resposta foi o nível de nitrato 

encontrado nas amostras de água, de forma a especificar a concentração média 

encontrada no período; determinar o desvio padrão e a variância das 

concentrações nas amostras, averiguando qual o erro máximo de estimativa. 

Discutindo-se assim, as taxas de nitrato, nitrito, DQO e DBO. 

Os procedimentos analíticos para os seguintes parâmetros estão descritos 

na Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (2017) e NBR 

12620, e encontram-se descritos na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Referencial bibliográfico dos procedimentos metodológicos para 
determinação de diferentes analítos em águas. 

Parâmetro analisado  Referência 

   

Cloretos  SMWEWW 4500-Cl C 

DBO  SMWEWW 5210 B 

DQO  SMWEWW 5220 B 

Fosfato  SMWEWW 4500-P A 

Nitrato  NBR 12620 

Nitrito  SMWEWW 4500-NO2 B 

Turbidez  SMWEWW 2130 B 

Fonte: Autor (2018).   
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3.1.1 Coleta 

 

As amostras foram coletadas em frascos de 1 litro, conforme anexo Figura 

1. Após a coleta as amostras foram identificadas e armazenadas para serem 

encaminhadas à baixa temperatura ao laboratório para as análises junto com 

seus respectivos laudos conforme anexo Figura 2. A temperatura no dia das 

coletas variou de 18°C a 22°C. 

 

Materiais utilizados para a coleta: 

a) Frascos de polietileno; 

 

Figura 2 - Frascos de coleta das amostras de água 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

b) Caixa de isopor ou caixa térmica; 

Figura 3 - Embalagem de Poliestireno expandido para acondicionamento de 

amostras sob refrigeração. 

  

Fonte: Autor (2018). 
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Os pontos de coleta foram enumerados conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 2 - Local de coleta x ponto 

Local de Coleta (Açude)  Ponto 

Propriedade 1 1 

Propriedade 2 2 

Propriedade 3 3 

*alimentados com cama de aviário   

Propriedade 3 4 

*alimentados com vísceras de aves   
  
 Fonte: Autor (2018). 

 

As coletas foram feitas todas no município de São Luiz Gonzaga, abaixo 

destacado os 4 pontos de coleta. 

 

Figura 04 - Mapa destacando os pontos de coleta 

 

Fonte: Google Maps (2018). 

 

Descrição dos 4 pontos: 
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Figura 5 - Ponto 1: Está localizado na localidade de Capela São Paulo, cerca de 

8 km da área urbana, usada para criação de peixes e irrigação, tem formato de 

barragem, sendo de grande porte possui o seu entorno coberto por lavouras. 

  

Fonte: Autor (2018). 

 

  

Fonte: Autor (2018). 
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Figura 6 - Ponto 2: Localizada próximo a cidade, cerca de 1,5 km, tem formato 

de açude usada somente para criação de peixes, a área de arredores e usada 

para pecuária. 

  

Fonte: Autor (2018). 

 

  

Fonte: Autor (2018). 
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Figura 7 - Pontos 3 e 4: Ambos os reservatórios encontram-se junto a cidade, 

são usados somente para a piscicultura, são dois tanques de mesmo tamanho, 

onde um a alimentação e feita com cama de aviário (ponto 3) e outro com 

vísceras de animais (ponto 4). 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

 

Fonte: Autor (2018). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Resultados 

 

Os resultados provenientes dos 4 pontos de coletas e analisados seguido 

procedimentos metodológicos descritos na tabela 1, estão sumarizados na tabela 

3. 

 

Tabela 3 - Resultados dos parâmetros analisados das diferentes amostras de 

águas de tanque de piscicultura. 

 Ensaio(s)  Amostra 1 Amostra 2  Amostra 3  Amostra 4 

         

 Cloretos  0,89 mg L-1 < 0,25 mg L-1  < 0,25 mg L-1  < 0,25 mg L-1 

 DBO5  3,2 mg L-1 (O) 3,8 mg L-1 (O)  11,5 mg L-1 (O)  2,8 mg L-1 (O) 

 DQO  15,09 mg L-1 26,42 mg L-1  101,89 mg L-1  26,42 mg L-1 

 Fosfato  < 0,02 mg L-1 < 0,02 mg L-1  0,07 mg L-1  0,08 mg L-1 

 Nitrato  0,1 mg L-1 < 0,1 mg L-1  0,4 mg L-1  0,2 mg L-1 

 Nitrito  < 0,1 mg L-1 < 0,1 mg L-1  < 0,1 mg L-1  < 0,1 mg L-1 

 Turbidez  2,6 uT 8,5 uT  152,0 uT  529,0 uT 

 M. orgânica  1,8 mg L-1 2,925 mg L-1  4,275 mg L-1  9,45 mg L-1 

         

Fonte: Autor (2018). 

 

Discussão 

 

As presentes amostras apresentaram comportamentos distintos para os 

parâmetros analisados, diferenciando principalmente as amostras 3 e 4 das 1 e 2, 

nos analitos turbidez, matéria orgânica, DBO e DQO, a seguir serão discutidos os 

principais resultados 

 

4.1 CLORETOS 

 

Os cloretos apresentam-se como possível indicador do grau de atividade 

humana, na forma de poluição e em níveis elevados por ser um cloreto 
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apresenta-se como agente bactericida para microrganismos, o que pode acabar 

eliminando organismos em baixos níveis tróficos. 

Nas amostras analisadas apenas a amostra 1 apresentou valor diferente 

(0,89 mg.L-`) quando comparado as demais (amostras 2, 3 e 4), que 

apresentaram valores inferiores a 0,25 mg.L-1, não sendo possível uma 

determinação exata destes, sendo este um limitante da técnica. 

Convém destacar que segundo a ANVISA, as 4 amostras ainda 

encontram-se abaixo do valor máximo legal que é de 250 mg.L-1, segundo o 

decreto-lei nº 306/2007, de 27 de agosto de 20007, como possibilidade deste 

valor apresentar-se alterado quando comparado aos demais, vem deste ser um 

córrego, que apresenta fluxo d’agua, podendo desta forma lixiviar estes cloretos a 

partir de rochas. 

 

4.2 DBO 

 

Este parâmetro por ser um indicativo da decomposição biológica da 

matéria orgânica presente na água, consumindo o oxigênio molecular presente na 

mesma, relaciona-se diretamente com a quantidade de oxigênio disponível, 

parâmetro este indispensável para a manutenção da vida, parâmetros elevados 

indicam um maior consumo de oxigênio. 

Nas análises realizadas destaca-se amostra 3, na ordem de 11,5 mg O2.L-

1, enquanto as demais não apresentaram alterações significativas entre si, a 

principal justificativa para esta alteração é a grande presença de matéria orgânica 

acrescentada para alimentação dos plânctons presentes no tanque de 

alimentação dos peixes herbívoros. 

Do ponto de vista legal, as amostras apresentam-se dentro dos valores 

legais para esta classificação de aguas (classe 3), o parâmetro legal (art. 357 

CONAMA) é ser igual ou inferior a 10 mgO2.L-1, tornado assim esta amostra 3 

fora dos parâmetros legais. 
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Figura 8 - Valores de determinação de DBO em mg O2.L-1 de amostras de 

tanques de piscicultura 

DBO (mg O2.L-1) 
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 Fonte: Autor (2018). 

 

4.3 DQO 

 

As análises de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Demanda 

Química de oxigênio (DQO), complementam-se, uma vez que apresentam 

princípios parecidos, porém destaca-se pela presença de compostos inorgânicos 

que podem capturar oxigênio dissolvido no corpo aquático. 

De modo semelhante a análise de DQO, as amostras 1, 2 e 4 não 

apresentam valores próximos entre si, destacando-se apenas o valor encontrado 

na amostra 3, isto pode ser justificado devido a presença de espécies químicas 

carregadas eletricamente (cátions e ânions) que estão presentes na cama de 

aviário utilizada para alimentação dos plânctons presentes no tanque de 

piscicultura, de modo análogo, estes íons reagem com o oxigênio molecular 

dissolvido e formam espécies mais estáveis. 

A Legislação para quantificação dos valores de DQO, são bastante 

variáveis, destaca-se que não foi encontrado um consenso na literatura. 
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Figura 9 - Valores de determinação de DQO em mg O2.L-1 de amostras de 

tanques de piscicultura  
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 Fonte: Autor (2018). 

 

4.4 FOSFATOS 

 

O fosfato presente na água apresenta-se em duas formas, uma sendo de 

origem inorgânica, proveniente de rochas e sedimentos, e outra proveniente de 

processos orgânicos, isto é, incorporando-se a vida marinha. O fosforo acaba 

sendo devolvido ao ambiente através da decomposição da matéria orgânica 

presente, através de organismos decompositores. 

Os valores encontrados demonstram diferenças entre si, uma vez que as 

amostras 1 e 2 apresentam valores iguais ou inferiores a 0,02 mg.L-1, 

demonstrando assim uma limitação da técnica em poder quantificar 

concentrações menores, enquanto as amostras 3 e 4 apresentam valores de 0,07 

mg.L-1 e 0,08 mg.L-1 respectivamente, estes valores são condizentes com o 

excesso de microrganismos decompositores presentes nestas amostras e estão 

associados a fonte de alimentação dos peixes presentes nos tanques, como 

cama de aviário para a amostra 3 e vísceras de aves para a amostra 4. 

Segundo a legislação os valores máximos de concentração de fosforo livre 

segundo a resolução 357 do CONAMA é de 0,05mg.L-1 a 0,075 mg.L-1, para 

águas de classe 3 desta forma as amostras 1, 2 e 3 encontram-se dentro dos 
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parâmetros legais, porém a amostra 4 apresenta valores acima, tornando-a 

impropria segundo este parâmetro. 

Figura 10 - Valores de determinação de Fosfatos em mg.L-1 de amostras de 

tanques de piscicultura 
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Fonte: Autor (2018). 

 

4.5 NITRATOS 

 

O nitrato em águas origina-se principalmente de quatro fontes: aplicação 

de fertilizantes com nitrogênio, bem como inorgânicos de esterco animal, em 

plantações; cultivo do solo; esgoto humano depositado em sistemas sépticos e 

deposição atmosférica de acordo com BAIRD; CANN, 2011. 

Nas determinações realizadas observa-se que a amostra 1 apresentou 

valores na ordem de 0,1 mg.L-1, a amostra 2 valores iguais ou inferiores a 0,1 

mg.L-1, a amostra 3 com concentrações de 0,4 mg.L-1 e a amostra 4 com 

concentração na ordem de 0,2mg.L-1 

Nas amostras analisadas observa-se os valores encontrados demonstram 

que as 4 amostras se apresentam com valores dentro dos parâmetros presentes 

na resolução 357 do CONAMA, que é de 10mg.L-1, tornando-as próprias para 

consumo segundo estes parâmetros. 
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Figura 11 - Valores de determinação de nitratos em mg.L-1 de amostras de 

tanques de piscicultura 
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Fonte: Autor (2018). 

 

4.6 NITRITOS 

 

Os nitratos presentes em amostras de águas são espécies instáveis 

presentes em águas, uma vez que ajudam a consumir o oxigênio presente, para a 

formação de compostos mais estáveis, destacam-se neste a formação de 

nitratos. Nitritos podem também formar nitrosamidas, sendo estes substâncias 

potencialmente cancerígenas. 

As 4 amostras apresentaram valores com concentração de nitritos iguais 

ou inferiores a 0,1 mg.L-1, sendo que o parâmetro legal para este analito é de 0,1 

mg.L-1, desta forma de acordo com a resolução 357 do CONAMA. 
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Figura 12 - Valores de determinação de nitritos em mg.L-1 de amostras de 

tanques de piscicultura 
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Fonte: Autor (2018). 

 

4.7 MATÉRIA ORGÂNICA 

 

A matéria orgânica pode ser definida como compostos orgânicos 

provenientes da decomposição de resíduos de animais e vegetais. Dentro das 

amostras analisadas destaca-se os valores obtidos nas amostras 3 e 4, sendo 

condizente com o processo de alimentação para os peixes acondicionados nestes 

tanques. 
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Figura 13 - Valores de determinação de matéria orgânica em mg.L-1 de amostras 

de tanques de piscicultura 
 
 

M. Orgânica (mg.L-1) 
 

10 
 

9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

5 
 

4 
 

3 
 

2 
 

1 
 

0  
Amostra 1 amostra 2 amostra 3 amostra 4 

 

Fonte: Autor (2018). 
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5 CONCLUSÃO 

 

A água dos açudes apresentaram parâmetros de qualidade de acordo com o 

previsto para águas superficiais estabelecidos pela Resolução n° 357, de 17 de 

março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA, determinado 

assim que a água proveniente dos 4 açudes analisados no município de São Luiz 

Gonzaga, que foi coletada em diferentes localidades, e que são usadas para fins 

adversos, podem ser considerada segura em termos de nitrato e nitrito, na data da 

análise. 

Como houve uma diferença entre valores, sugere-se que sejam feitas novas 

analises, afim de manter um monitoramento dos mesmos pontos já analisados ou até 

mesmo em pontos próximos, e em outros pontos do município com relevo diferente, 

para que possa ter resultados mais amplos, e por um período de tempo mais longo 

na região. 
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