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RESUMO
O trabalho apresenta um levantamento bibliográfico sobre as tecnologias de reúso de água direto em
piscicultura e de sistemas de piscicultura utilizados como pós-tratamento de águas residuárias. Propõe uma
metodologia de estudo com objetivo de verificar a viabilidade desses dois tipos de práticas em um único
experimento, sendo essa experiência integrada ao sistema de tratamento de águas residuárias por lagoa de
estabilização em série. As  conclusões iniciais, nas condições atuais do experimento, operando tanques com
alimentação contínua e tempo de detenção hidráulica em torno de 12 dias, conduzem as seguintes deduções:
(1) um método de cultivo de Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) com rendimento de 4108 kg/ha/ano sem
suplementação alimentar; (2) inexeqüilibilidade do cultivo de Carpa Prateada (Hipophthalmychtis molitrix)
nas condições ocorridas durante o ensaio e (3) resultados, ainda preliminares, mas que indicam remoções de
20% matéria orgânica (DQO) e de 25% de sólidos em suspensão (SST).

PALAVRAS-CHAVE: Piscicultura, Pós-tratamento de Lagoa de Estabilização, Reúso de Água, Reúso em
Pscicultura, Tratamento de Águas Residuárias, Biomanipulação.

INTRODUÇÃO
Na América Latina, as vantagens em relação as possibilidades de acesso aos bens, serviços e comodidades ,
que deveriam ser oferecidas pelos centros urbanos, em muitos casos são anuladas pela velocidade do processo
de urbanização. As elevadas taxas de crescimentos das cidades quase sempre contribuem para a degeneração
ambiental e agravamento da qualidade de vida, pois a oferta dos serviços urbanos não é capaz de acompanhar
o aumento da demanda. Cerca de 80% da população na América Latina reside na área urbana (OPAS/OMS,
1998), sendo que, na maioria das vezes habitando as zonas marginais dessas cidades e em condição de total
pobreza e sem nenhum serviço básico, do tipo: saneamento (água potável e disposição de esgotos), saúde e
educação.

Em 1950 somente seis países americanos - Argentina, Belize, Canadá, Chile, Estados Unidos e Uruguai -
tinham mais de 50% de sua população na área urbana. Já em 1990, 12 desses países possuíam mais de 70%
da população urbana, nesta década agregaram-se ao rol: Brasil, Colômbia, Cuba, Martinica, México, Porto
Rico e Venezuela (OPAS, 1990).Entre 1950 e 1980 o padrão de assentamento urbano da população latino-
americana caracterizou-se por uma proliferação de centros urbanos de .todo os tamanhos. Na América Latina
os pequenos povoados (20.000 a 90.000 habitantes) passaram de 267 a 841, triplicaram; as cidades
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intermediárias (100.000 a 999.000 habitantes) se quadruplicaram (de 55 a 216) e as cidades grandes (1 a 2
milhões de habitantes) aumentaram de 4 para 18 em 1985. As metrópoles - no geral são considerada as
cidades com mais de 2 milhões de habitantes - aumentaram de 4 em 1950 para 14 em 1985 na América
Latina ( OPAS, 1990). Em 1950 Buenos Aires era a única cidade com mais de 4 milhões de habitantes na
América Latina e Caribe; em 1980 agregaram se a Cidade do México, Rio de Janeiro, São Paulo e Lima e em
1985 Bogotá e Santiago. Estima-se que, no ano 2000, Belo Horizonte também fará parte dessa lista (OPAS,
1990).

A taxa de contaminação dos recursos hídricos é muito mais elevada na América Latina que em outras regiões
do mundo: fazendo um cálculo per capita, a América do Sul contamina quase 11 vezes mais a água doce que
a Europa. Isto não é surpreendente porque se estima que menos de 10% dos municípios da América Latina e
Caribe tratam adequadamente as águas residuárias antes de dispô-las ao cursos naturais de água. Com isso,
aproximadamente mais de 400 m3/s de águas residuárias são lançadas indevidamente aos corpos d'água
(OPAS, 1990). O mais freqüente na América Latina é a disposição de águas residuárias sem tratamento em
riachos e rios que desembocam no mar, ou diretamente no mar através de emissário curto. Muitas belas
praias que cercam as grandes cidades estão contaminadas com Coliformes Fecais, vírus e até despejos
provenientes de hospitais, é o que demonstra a Tabela 1 com dados dos rios mundiais,  excetuando o
continente africano.

  Tabela 1 - Coliformes fecais em rios analisados pelo Sistema Mundial de Vigilância do Meio Ambiente.
Coliformes Fecais       Números de rios em cada região

N.M.P. /100 ml América do
Norte

América Central e do
Sul

Europa
Ásia e

Pacífico

< 10 8 0 1 1
10 - 100 4 1 3 2
100 - 1000 8 10 9 14
1000 - 10000 3 9 11 10
10000 - 100000 0 2 7 2
> 100000 0 2 0 3
No Total de Rios 23 24 31 32

Fonte: OPAS (1990)

A situação brasileira é semelhante a da América Latina, caracterizada por 80% de população urbana de um
total atual de 165 milhões de habitantes (Macêdo,1997), sendo que 60% dos domicílios brasileiros estão
conectados à rede coletora de esgoto ou a uma fossa séptica, com 71% referindo-se a cobertura urbana e 14%
a rural. Desse volume total de esgotos coletados apenas 20% recebem algum tratamento. (OPAS/OMS,
1998). É de longa data a atenção internacional aos problemas ambientais brasileiros ditos "verdes", incluindo
nesses a necessidade de proteger ecossistemas na Amazônia, no Pantanal e na Mata Atlântica. Sem diminuir
a importância desses problemas e sem querer sugerir uma separação das questões "marrons" da gestão
integrada do meio ambiente, é de suma importância reconhecer que 80% da população brasileira vivem nas
áreas urbanas e estão expostos a problemas de poluição em sua vida diária (Banco Mundial, 1998).

Dentre os maiores problemas de poluição no Brasil o Saneamento básico inadequado se destaca como o
principal, segundo o Banco Mundial (1998) pelos seguintes motivos:

•  problema e o seu custo: Uma população urbana de 17,9 milhões não dispõem de água potável
(encanamento interno) e uma população de 45,6 milhões carece de remoção segura de esgotos (rede de
esgotos ou tanques sépticos; o problema concentra-se no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e áreas de baixa
renda), causando cerca de 8.500  casos anuais de mortalidade prematura e morbidez adicional.

•  A solução e o seu custo: A cobertura universal de água encanada e esgotos na área urbana requer
investimentos de aproximadamente US$ 13 bilhões e custos anuais de US$ 1,7 bilhão; as tarifas devem
cobrir plenamente os custos para a maior parte dos domicílios. O custo implícito de uma vida salva
graças ao abastecimento urbano de água varia de US$ 17.000 a 115.000 e graças à coleta urbana de
esgotos oscila de US$ 20.000 a 110.000.
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Os riachos e pequenos rios que fluem pelas áreas urbanas são geralmente usados como esgotos abertos ou
locais de despejos para rejeitos sólidos. Essas águas são impróprias para qualquer atividade recreativa. Além
disso, sua aparência não é atraente e geralmente têm um odor desagradável. Esse problema afeta quase todas
as grandes cidades brasileiras (Banco Mundial, 1998).Os grandes rios e baías que recebem efluentes urbanos
têm maior capacidade de diluição e normalmente não apresentam odores desagradáveis. Contudo, ainda
sofrem com as altas concentrações de poluentes que a tornam impróprias para o banho, reduzem a produção
da pesca e danificam ecossistemas valiosos, tais como os mangues. Exemplos típicos incluem o Rio Paraíba
do Sul (SP, RJ e MG), o Rio Capiberibe no Recife (PE), e o Guaíba em Porto Alegre (RS). Exceto nos locais
com altas concentrações de metais pesados e poluentes tóxicos (das indústrias), a água pode ser tratada para
abastecimento residencial a custos modestos (Banco Mundial, 1998).

A qualidade da água em algumas praias oceânicas é afetada negativamente pelas descargas de poluição dos
rios próximos. Mais freqüentemente, contudo, a qualidade das praias é comprometida pelas descargas de
esgotos locais ou por transbordo dos sistemas de esgotos. A contaminação  fecal torna as praias inseguras
para a natação. Os efeitos econômicos são mais graves quando as praias são usadas por grande número de
residentes urbanos, exemplo o Rio de Janeiro,  ou têm grande potencial para o turismo, como as praias do
Nordeste. A Tabela 2 exemplifica bem, apresentando parte desse quadro brasileiro para alguns rios
selecionados e para as praias de São Paulo e Rio de Janeiro.

Pode-se estimar que os corpos d'água brasileiros recebem aproximadamente 300 m3/s de esgotos sem
qualquer tratamento, considerando a média aritmética do per capita de produção de esgotos nacional de 225
litros/pessoa/dia (Campos, 1999).Isto significa que, na América do Sul e no Brasil, os despejos de águas
residuárias  domésticas sem nenhum tratamento constituem consequentemente cenários de degradação
ambiental dos recursos hídricos e exercem o papel fundamental de vetor para a transmissão de doenças de
propagação pela água ocasionadas por parasitas, bactérias e vírus patogênicos.

Tabela 2 - Qualidade da água em locais selecionados no Brasil.

Médias das estações em diversos períodos DBO5
(mg/l)

Oxigênio
Dissolvido

(mg/l)

Coliformes
Fecais

NMP/100 ml

Fósforo
(µg/l)

Padrões Ambientaisa

- Água usada com tratamento simples (Classe I) < 3 > 6 < 200 25
- Água usada para recreação e natação (Classe II) < 5 > 5 < 1000 25
- Água usada com tratamento convencional (Classe III) < 10 > 4 < 4000 25
Rio Paraíba do Sul (SP, RJ, MG)
- Rio principal 0 - 3 4 - 7 200 - 1500
- Tributários com grande concentrações populacionais e
industriais 3 - 5 0 - 4 > 1500
Nordeste da Baía da Guanabara, RJ 6.1 5.1 211
Tietê, SP
- Cabeceiras 4.5 4.1 0 28
- Área Metropolitana SP 41.5 0.2 4070 1875
Tietê Médio 2.5 7.3 0 29
Rio Cuiabá, MT, a jusante de Cuiabá 1.0 7.0 8900 160
Praias RJ: das 70 praias supervisionadas no Estado, 44 estão dentro dos padrões de banho com coliformes fecais
de 1.000 NMP/100 ml ara 80% ou mais das amostras. Dentre as 14 praias da municipalidade do Rio, o padrão é
Alcançado  nível entre 15% (Botafogo) e 82% (Leme) das amostras
Praias SP: das 103 praias supervisionadas, 36 atendem sempre os padrões para banho; 39 atendem os padrões
mais que 50% e 28% menos que 50% das amostras.
aGoverno do Brasil (1986) - Resolução CONAMA No 20                                                         Fonte: Banco Mundial (1998)

O equacionamento latino-americano entre a disponibilidade dos recursos hídricos e o crescimento explosivo
das grandes cidades resultou como prioritário o uso das águas superficiais para abastecimento público e
geração de energia elétrica. Como conseqüência, a atividade agrícola assentada ao redor das grandes cidades,
os chamados "cinturões verdes", são seriamente afetados, e os produtores pela sobrevivência fazem a opção
pelo uso indireto ou direto de águas residuárias com a única alternativa de irrigação (CEPIS, 1997). Nos dias
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de hoje, no Brasil, já foi reportado (Araújo et al.,1999) caso de contaminação além do valor limite
estabelecido (2000 NMP/gramas) pela portaria número 451 da SNVS - Secretária Nacional de Vigilância
Sanitária (Ministério da Saúde, 1997) para hortaliças vendidas em mercados e feiras livres.

Por esse diagnóstico as cidades da América Latina devem priorizar simultaneamente o tratamento de seus
esgotos e o correto reúso em benefício da sua própria comunidade para não expô-la a qualquer tipo de
contaminação que venha causar doenças provocadas por parasitas, bactérias e vírus patogênicos. Nesse
contexto, a remoção de patógenos é o principal objetivo nas atuais e futuras estações de tratamento de
esgotos.  A Tabela 3, extraída do relatório de Engelberg (CEPIS, 1998; Mara e Cairncross,1989; IRCWD,
1985), apresenta em detalhe a preocupação sanitária dos diversos processos existentes para tratamento de
águas residuárias mostrando os índices de remoções disponíveis para as bactérias, helmintos, vírus e cistos
excretados pelo homem de acordo com os diferentes tipos de depuração.

Tabela 3 - Eliminação prevista de microorganismos por vários processos de tratamento.
Processo de tratamento REMOÇÃO (unidades log10)

BACTÉRIAS HELMINTOS VÍRUS CISTOS
SEDIMENTAÇÃO PRIMÁRIA
      NATURAL 0 - 1 0 - 2 0 - 1 0 - 1
      COM PRECIPITAÇÃO QUÍMICAa 1 - 2 1 - 3g 0 -1 0 - 1
LODOS ATIVADOSb 0 - 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1
FILTROS BIOLÓGICOSb 0 - 2 0 - 2 0 - 1 0 - 1
LAGOAS AERADASc 1 - 2 1 - 3g 1 - 2 0 - 1
VALOS DE OXIDAÇÃOb 1 - 2 0 - 2 1 - 2 0 - 1
DEFINFECÇÃOd 2 - 6g 0 - 1 0 - 4 0 - 3
LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃOe 1 - 6g 1 - 3g 1 - 4 1 - 4
RESERVATÓRIOS DE EFLUENTESf 1 - 6g 1 - 3g 1 - 4 1 - 4
a Há necessidade de investigações mais detalhadas para confirmar estes resultados.
b Incluso a Sedimentação Secundária.
c Incluso tanques de Sedimentação.
d Cloração ou Ozonização.
e Os resultados dependem do número de lagoas em série e de outros fatores ambientais.
f  Os resultados dependem do tempo de detenção, que vária com a demanda.
g Com um bom projeto e com boa operação é possível cumprir estas diretrizes recomendadas.

Fonte:  Mara e Cairncross (1989)

Observa-se na Tabela 3 que os processos denominados convencionais, os cinco primeiros, não são eficientes
para remoção de patógenos. O melhor desempenho é da ordem de magnitude 2 ou seja 99% de decaimento.
Para esgotos domésticos latino-americanos, que contém em média a concentração de Coliformes Fecais em
torno de 1010 NMP/100 ml (Forero, 1997), obter-se-ia um efluente tratado nestes processos com valores de
Coliformes Fecais em torno de 108 NMP/100 ml. Este efluente é de má qualidade do ponto de vista
microbiológico, é verdadeiro afirmar que os convencionais objetivam e atendem a depuração focada na
proteção ecológica, clarificando e preparando os efluentes para a uma possível e seguinte etapa - que é a
desinfecção - como por exemplo: Cloro ou Ozônio, daí os efluentes então atenderiam a qualidade sanitária
desejada.

Nos países desenvolvidos, o principal objetivo do tratamento de águas residuárias é a remoção de matéria
orgânica e nutrientes, pois a população contribuinte é muito sadia e casos de parasitismos são excepcionais.
Ao contrário, nos países em desenvolvimento, o objetivo prioritário deve ser, pelo cenário inicialmente
relatado, a remoção de parasitas, bactérias e vírus patogênicos que ocasionam doenças endêmicas de
veiculação hídrica. A opção tecnológica mediante a qual se alcança plenamente o objetivo de patógenos zero,
corresponde à Lagoas de Estabilização em série com tempo de detenção igual ou maior que 25 dias (Moscoso
e Léon,1994; Léon e Moscoso,1996; Mara e Cairncross,1989).A Organização Pan-Americana de Saúde
(OPAS) recomenda o sistema de lagoas de estabilização em série para o tratamento de esgotos domésticos,
devido a sua grande eficiência para remoção de patógenos. As transformações da matéria orgânica nestas
lagoas permitem liberar nutrientes e gerar uma grande biomassa de algas, elementos potencialmente
aproveitáveis para agricultura e aquicultura.  Este sistema de tecnologia simples e sem necessidades de
equipamentos e energia convencional, é adequado as possibilidades dos países em desenvolvimento, razão
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pela qual constitui-se a primeira opção, sempre que se disponha de área suficiente com pouco valor comercial
ou quando o próprio gestor do saneamento é o proprietário das terras (Moscoso e Muñoz, 1992).

Outra característica eminente das lagoas de estabilização é a possibilidade da reciclagem da matéria orgânica
e nutrientes de esgotos domésticos e, se bem projetados, estes sistemas apresentam-se como reatores
biológicos econômicos do ponto de vista do consumo e aproveitamento da energia natural luminosa com
excelente efetividade na fixação da energia solar, comparando-se com a produtividade por hectare atual das
safras agrícolas que  produzem menos de que 0,1 grama/m2/dia,  em lagoas de estabilização  pode-se produzir
no mesmo hectare taxas de cem a duzentas vezes maior de proteína, ou seja de 10 a 20 grama/m2/dia.É
enorme a biomassa que se desenvolve nas lagoas de estabilização, principalmente na forma de algas. Várias
pesquisas têm sido conduzidas em diversas partes do mundo, no sentido de utilizar essa massa de algas, pois
elas constituem importante fonte de alimento protéico, chegando a ser mais que 50% (em peso seco) a
proporção de proteínas  existentes nesses organismos (Matheus, 1985). Outro detalhe importante é que a
produção por área além de ser maior, anteriormente exposto, é uma produção contínua durante o ano todo, ao
passo que as plantas cultivadas são colhidas uma ou duas vezes no ano, o emprego desses seres como fonte de
proteínas pode tornar-se altamente compensador. Uma das maneiras exeqüíveis da exploração das proteínas
existentes nas algas é o cultivo de peixes fitoplanctófagos. Dessa forma, seria possível a utilização da energia
molecular armazenada nas algas, através do consumo de carne de peixes. Evidentemente que na medida que
o peixe consome as algas contidas nas águas, haverá uma melhora na qualidade dessa água.

Por essas todas evidências relatadas esse trabalho associa a reciclagem à aquicultura, viabilizada pelo sistema
integrado de tratamento e reúso de  esgotos domésticos tratados por lagoas de estabilização em série da
Estação de Tratamento de Esgotos Domésticos da cidade satélite de Samambaia, localizada no Distrito
Federal. Esta estação é operada desde Setembro 1996 pela Companhia de Saneamento do Distrito Federal,
CAESB.

OBJETIVOS
A presente pesquisa pretende, principalmente, avaliar o reúso de águas residuárias tratadas em Lagoas de
Estabilização em Série, especificamente em piscicultura, como alternativa adicional para a melhoria da
qualidade da água em  países tropicais.

Complementando à desejável melhoria da qualidade do efluente a ser promovida pelos peixes, será
considerado, nesse projeto, com igual prioridade, a produção aquícola utilizando o efluente da lagoa de
estabilização e conseqüente possibilidade do aproveitamento protéico dos peixes, como alimento de consumo
direto.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
O presente trabalho tem os seguintes objetivos  específicos:
1. Avaliar o sistema de aquicultura operando em regime contínuo com um  tempo de retenção hidráulico de

12 dias, como  um sistema de melhoria na qualidade da água, ou melhor, como uma etapa de pós-
tratamento da Lagoa de Polimento Final do Módulo I da ETE Samambaia;

2. Avaliar a taxa de mortalidade e o crescimento médio dos peixes, cultivados em tanque alimentado
somente por esgotos tratados por lagoa de estabilização em série;

3. Avaliar a produtividade aquícola (kg/ha/ano) para peixes, com uma única densidade de estocagem inicial
desenvolvido em um tanque com introdução contínua de efluente de esgotos tratado sem qualquer
complemento alimentar; e

4. Avaliar a qualidade microbiológica como alimento,  por amostragem e segundo a portaria 451 da SNVS
(Ministério da Saúde, 1997), dos peixes cultivados com água residual tratada.
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OBJETIVOS COMPORTAMENTAIS
1. Avaliar a implementação do reúso direto em piscicultura: o projeto, a construção, a operação e
manutenção; através desse sistema de aquicultura demonstrativo; e
2. Difundir na comunidade científica e técnica brasileira o reúso de água, por meio de divulgação dos
resultados da investigação e da utilização do sistema aquicultura como unidade demonstrativa.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA DO REÚSO EM PISCICULTURA

PISCICULTURA CONVENCIONAL
Aquicultura é o processo de produção, em cativeiro de organismos com hábitat predominante aquático, em qualquer
estágio de desenvolvimento, ou seja: ovos, larvas, pós-larvas, juvenis ou adultos. Neste contexto a aquicultura
moderna apoia-se em três pilares fundamentais: a produção lucrativa, a preservação do meio-ambiente e o
desenvolvimento social (Valenti et all,2000). No sentido da preservação o reúso direto em piscicultura,
principalmente na fase de engorda de peixes juvenis e adultos, acomoda-se bem ou é politicamente correto, uma vez
que se o produtor utilizar toda ou parte da água tratada no cultivo estará poupando uma retirada  desse recurso
natural, sendo que esta seria um parte de água quase sempre de boa qualidade.

A aquicultura é o termo geral que especifica a criação e multiplicação planejada de plantas e animais
aquáticos. Portanto, a Piscicultura - criação de peixes - complementa essa atividade. Neste texto, ao se referir
a piscicultura e aquicultura estaremos encaminhando ao mesmo assunto que é, nesse ensaio científico, a
engorda de  peixes (machos e fêmeas) juvenis e adultos.

A aquicultura intensiva é praticada em: (1) em tanques ou lagoas construídas; (2) em gaiolas flutuantes ou
ancoradas; e (3) em várzeas ou alagados, do tipo utilizado em cultivo de arroz (Bocekc, 1996; Valenti et
all,2000). Na aquicultura convencional, na maioria das vezes, o regime hidráulico é intermitente ou de
batelada. A criação ocorre mediante a introdução de quantidade limitada de espécimens ou seja a densidade
de armazenagem é estabelecida, geralmente em massa ou número de indivíduos por metro quadrado. A partir
disso o tanque é alimentado com dejetos orgânicos ou estercos de diversos tipos de animais domésticos (vaca,
porco, pato, galinha, coelho, cabra, etc.) e com adubo químico (NPK) para prover os nutrientes em
deficiência nos materiais orgânicos. Para resumir e utilizando a linguagem da engenharia sanitária o manejo
desses tanques, objetiva fertilização da água presente nesse reator biológico, ou seja é necessário criar um
ambiente eutrofizado ou hipereutrofizado. A alimentação do peixe, dependendo da espécie, para seu
crescimento e engorda provêm do fitoplâncton, zooplâncton, insetos aquáticos, larvas de insetos, caracóis,
moluscos e lombrigas. O controle de qualidade da biomassa algal do tanque é efetuado através da leitura da
transparência pelo Disco de Sechi, sendo  recomendado valores de 20 a 30 cm.

REÚSO EM PSICICULTURA

Histórico
A parceria piscicultura e saneamento básico não é recente. É algo tão antigo quanto ao início dos povos
europeus, a civilização Minóica (Grécia Antiga - 3000 a.C.) que antecedeu a Romana, ensinou à última o
papel dos peixes como indicador biológico de qualidade da água. Transcreve-se a seguir um trecho,
aproveitando a oportunidade, do livro do alemão Hans Liebmann, no capítulo 3 denominado O meio
ambiente na Antigüidade, no primeiro item As Leis das Águas foram os primeiros códigos dos homens, no
momento em que descreve os aquedutos romanos e da possibilidade do uso de peixes como indicador
biológico e de certa forma esclarece a origem da palavra piscina, como segue:  "O suprimento de água para
as residências particulares só se podia conseguir mediante licença do imperador por méritos especiais. Nas
canalizações eram construídos tanques de sedimentação com peixes (piscinae) que serviam de filtro,
dispositivo que já se conhecia dos encanamentos dos palácios micênicos. Não se sabe ainda com certeza se
esses tanques serviam, além disso, como tanques de peixes ou tanques experimentais de peixes, utilizados
para verificar a qualidade da água segundo comportamento dos peixes. Tal como nós, hoje em dia,
construímos tanques experimentais de peixes vinculados aos medidores estacionários da qualidade da
águas, para daí se tirarem as correspondentes conclusões quanto à qualidade das águas, de acordo com o
comportamento dos peixes, é possível também que os romanos usassem seus tanques com idêntica
finalidade." (Liebmann e Meure,1979).
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O esgoto doméstico tem sido mundialmente usado em diversas variedades de sistemas de aquicultura, na
maioria dos casos na produção de peixes e/ou na pretensão de  tratamento das águas residuárias, essa
dualidade integrada é uns dos propósitos dessa experiência. A concepção desse sistema aqüícola para
tratamento de esgotos e/ou reúso na aquicultura está ilustrada na Figura 1 (adaptado de Edwards, 1992).
Nessa figura as setas com risco duplicado representam a preferência do caminho e as pontilhadas
demonstram a possibilidade menos utilizada.

A aquicultura, o cultivo de peixes ou plantas aquáticas para consumo humano e para animais, incluindo os
peixes, é um campo de aproveitamento cada vez maior das águas residuárias nos países em desenvolvimento,
e através dessa orientação deve ser implementadas pesquisas, com urgência, para iniciar o estabelecimento de
diretrizes para proteção da saúde pública (OMS, 1987). O cultivo de peixes e plantas aquáticas em tanques
fertilizados com águas residuárias e excretas é uma prática comum e antiga, sobretudo na Ásia : China,
Índia, Indonésia e Vietnã.

Figura 1 - Estratégias de tratamento e reúso em aquicultura de águas negras e residuárias.

Os primeiros trabalhos sobre as propriedades da fertilização das águas residuárias na piscicultura foram
editados na Alemanha durante o início do século XIX . Nos trabalhos é mencionado o emprego de Lagoas de
Estabilização de tratamento de águas residuárias como tanques piscícolas, provavelmente estimulado pela
escassez de alimentos durante a Primeira Grande Guerra Mundial. Esses documentos foram divulgados entre
1914 e 1926, com a crescente industrialização,  seus resíduos usualmente tóxicos para os peixes, tem
desestimulado esse reúso para piscicultura (Moscoso e Galecio, 1978, Edwards, 1992).Dos  países europeus,
sem dúvida,  a Alemanha, é um exemplo já histórico da utilização de sistema de aquicultura para melhorar a
qualidade dos efluentes de estações convencionais de tratamento de esgotos (Matheus, 1985; Edwards, 1992).
Cerca de 25% das águas residuárias da cidade de Munique, após ser removido a maioria dos Sólidos
Sedimentáveis, alimentam um complexo sistema de piscicultura de 233 hectares de extensão, que consta de
30 tanques de grande tamanho manejados de forma paralela, com tempo de retenção aproximadamente de 40
horas. Outros tanques menores são empregados para reprodução, cria, hibernação e armazenamento dos
peixes capturados antes de seu envio ao mercado (tanque de depuração). A carpa comum é a principal espécie
cultivada e se alimenta de zooplâncton e invertebrados que vivem no fundo dos tanques e dá rendimentos
anuais de 500 kg/ha. O efluente dos tanques de peixes são posteriormente submetidos  a aeração e diluídos
com a água do rio na proporção de 1:4 ou mais. Duas semanas antes da captura, alimenta-se aos tanques água
fresca e limpa para depurar os peixes (retirar qualquer impureza do seu organismo). O período de cultivo é
somente de abril a outubro por causa do inverno rigoroso, onde os tanques se mantêm vazios de dezembro a
março. Este processo consolida o lodo de tal maneira que, em 30 anos de funcionamento, não houve
necessidade de retirá-lo (OMS, 1989; Edwards, 1992).
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O interesse norte-americano no reúso em piscicultura coincidiu com o uso explosivo de Lagoas de
Estabilização, em 1958, foram reportados trabalhos divulgando a rentabilidade da matéria orgânica como
fertilizante para a produção piscícola, onde foram cultivados Tilápia com bom rendimento. Nos Estados
Unidos da América, as primeiras experiências usando peixes em lagos de estabilização objetivavam
principalmente o controle de mosquitos, em 1957, no Texas, 46% das 108 lagoas de estabilização existentes
continham peixes (Matheus, 1985; Matheus, 1993).

Na Índia existe mais de 130 sistemas de piscicultura com tanques alimentados com águas residuárias, em
uma zona de 12.000 hectares; a maioria encontra-se em Bengala Ocidental. Calcutá tem o sistema de
aquicultura alimentado com águas residuárias mais extenso do mundo, as águas residuárias sem tratar e a
água pluvial da cidade é conduzida através de um canal principal, que distribui o líquido por um complexo
sistema de canais secundários e terciários até um extenso sistema de tanques com uma superfície de 4.400
hectares, que produz carpa e Tilápia, que são importantes como alimento na Índia e em 5 a 6 meses alcançam
o tamanho comercial (Strauss e Blumenthal,1990a,b; Edwards, 1992).

A fertilização de sistemas de piscicultura com excreta ou águas negras é praticado principalmente no
sudoeste de Java Oeste, na Indonésia. Em quatro regências (áreas administrativas) de Bandung, Ciamis,
Garut e Tasikmalaya, onde a prática é mais comum, possuem uma população aproximada de 8 milhões de
habitantes, a produção anual de peixes é 33.000 toneladas e em lagoas de 10.000 hectares de superfície, o
cultivo predominantemente é de carpa comum, tilápia do Nilo e Javanesa. A produtividade anual varia de
1600 a 2800 kg/ha e o lodo de fundo dos tanques é utilizado como condicionador de solo e fertilizante para a
produção de arroz. Em algumas lagoas, cultivam-se também planta aquáticas - water spinach (Ipomoea
aquatica) - para consumo humano, preparando-a de forma cozida. A doença do tipo diarréias não é o maior
problema nas vilas, com a freqüência de somente um episódio por pessoa por ano. A concentração de
Coliformes fecais nas lagoas de peixes variam de 104  a 105 NMP/100 ml. São ausentes as infeções causadas
por trematódeos (Clonorchis, Fasciolopsis e Schistosomas). Na Indonésia, a prática da fertilização das lagoas
de peixes com águas negras não parece promover, com significante excesso, qualquer doença relaciona com
as excretas humanas (Mara e Cairncross, 1989).

A China produz 60% dos peixes mundial em apenas 27% de área cultivada, em sistemas de piscicultura,
enquanto os chineses produzem 2,25 milhões de toneladas anuais em 7.000 km2 de superfície em lagoas, o
restante do mundo em 18.000 km2 produz 1,5 milhões de toneladas anuais. O rendimento médio chinês é de
3.200 kg/hectare, mas se bem manejado em policultura intensiva poderá ser 7.000 kg/hectare. O uso de
excreta não tratada para fertilizar as lagoas de peixe está se tornando, cada dia menor, na China, as excretas
só são usadas após digestão anaeróbia em tanques durante um período de quatro semanas (Mara e Cairncross,
1989; Edwards, 1992; Strauss e Blumenthal,1990a,b).

Na América Latina, em particular, no Peru, a partir de 1958 iniciou-se a operação da estação de tratamento
de águas residuárias provenientes da zona sul de Lima. O sistema é chamado de Lagoas de San Juan de
Miraflores, e em 1975 realizaram-se vários estudos com tendência forte ao reúso em aquicultura do efluente
tratado por essa estação (Moscoso e Galecio, 1978). A partir de 1983 implementou-se um projeto, o qual
ainda hoje, certamente, representa o centro de referência piloto de reúso em aquicultura da América Latina.
O projeto é de realização do CEPIS - Centro Pan-americano de Ingenieria Sanitaria y Ciencias del
Ambiente, foi coordenado pelo Engenheiro de Pesca e Especialista em Piscicultura Júlio Moscoso Cavallini, e
foi patrocinado pelo PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Banco Mundial) e pela
Agência Alemã de Cooperação Técnica (GTZ). O sistema piloto de piscicultura de San Juan de Miraflores,
ainda  hoje em operação e constante pesquisa, foi noticiado em documentos técnicos pela primeira vez através
da publicação dos resultados das primeira e segunda fase desse projeto ou seja de 1983 a 1990, a OPAS
editou-os na série Reúso en Acuicultura de las Aguas Residuales Tratadas en las Lagunas de Estabilizacion
de San Juan, Seccion I, II, III e IV (Moscoso e Muñoz, 1992; Moscoso e Léon, 1992a,b,c).

Os métodos para o reúso em piscicultura de águas residuárias podem ser agrupados de acordo com o grau de
tratamento das mesmas (Moscoso e Galecio, 1978, Edwards, 1992), como sendo:

UTILIZAÇÃO DIRETA DE ÁGUAS NEGRAS OU EXCRETA: O manejo nesse sistema trata da adição e
diluição das excretas na águas, já contidas no tanque de peixes, esse sistema segue os mesmos preceitos da
aquicultura convencional, onde há uma permuta, o da fertilização do esterco animal pela excreta humana. A
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água no tanque pode ser recentemente incorporada ou antiga e estabilizada, está modalidade também é
conhecida como Sistema de Lagoas. Esse sistema tem o uso clássico em Israel, empregado em  pequenas
propriedades rurais com 500 a 1.500 pessoas e que produzem em torno de 100 a 600 m3/d. Os tanques
piscícolas de 50 a 100 hectares são completados com água doce e as águas residuárias complementam o
volume devido a evaporação e filtração. Como as perdas são de 10 a 15 mm/d, a diluição resultante no tanque
é da ordem de 100 a 150 vezes. A China e a Indonésia também utilizam esse sistema. Nesse sistema não
existe preocupação com a melhoria da qualidade da água, pelo contrário, o objetivo principal é produção de
proteína animal, e o regime hidráulico do tanque de peixe é batelada.

UTILIZAÇÃO DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS COM TRATAMENTO PARCIAL: Em Calcutá, as águas
residuárias são passadas por um tanque de sedimentação. Alguma sedimentação ocorre nos canais primários,
secundários e terciários, onde o líquido escoa antes de finalmente adentrar à lagoa de peixes, segundo
Moscoso e Galecio (1978) ocorre uma redução de 100 a 115 mg/l de DBO. Os tanques de 243 e 101 hectares
recebem 130.000 a 180.000  m3/d, determinando uma diluição de 3 a 4 de água estabilizada. Com exceção da
zona de entrada da lagoa de peixes, quando a água negra é introduzida, o resto do tanque mantêm um nível
de oxigênio dissolvido adequado para os peixes. A água estabiliza-se em 10 a 12 dias, no verão, e 15 a 20
dias, no inverno. O método clássico, já citado, de utilização de águas residuárias de Munique, consiste em
diluir a essa água antes de introduzi-la nos tanques piscícola. A água residuária tem uma concentração em
DBO de 162 mg/l, devido a dissolução de resíduos de cervejaria, antes passa por uma etapa de sedimentação
para remover 30% de DBO. Posteriormente essas águas são diluídas com um afluente de um rio em
proporções de 1 até 4 vezes, antes de ser pulverizadas nos tanques de peixes, de 201 hectares. Esse sistema
como o anterior não têm a intenção de melhorar a qualidade do efluente que passa pelo tanque de peixes, e
pode operar hidraulicamente de forma contínua ou  intermitente.

UTILIZAÇÃO DIRETA DE ÁGUAS RESIDUÁRIAS COMPLETAMENTE TRATADAS: O principal
propósito do tratamento é a redução elevada de DBO e que não implique a necessidade de diluir as águas
residuárias. Também tem a finalidade de eliminar grande parte dos organismos patogênicos. O tratamento
pode ser do mais diversificado possível: filtros percoladores, lodos ativados, etc., ou o melhor, fazendo tratar
as águas residuárias através de uma série de tanques ou lagoas de estabilização. O presente projeto de
pesquisa está classificado dentro desse método, com a finalidade de melhorar a qualidade das águas
residuárias através do cultivo de peixes, e o regime hidráulico é contínuo. A Figura 2 (adaptado de
Bocekb,1996) ilustra a cadeia alimentar simplificada para esse tipo de método de reúso e pós-tratamento para
efluentes de Lagoa de Estabilização.

O conceito do uso de uma ou mais espécies de peixes (Policultivo) que se alimentam de organismos de
diferentes níveis tróficos (fitoplâncton e/ou zooplâncton) é aplicado, na atualidade, à alta tecnologia de
aquicultura em águas residuárias. A presença de peixes fitoplanctófagos filtradores - da espécie chinesa
Carpa Prateada (Hipopthalmichthys molitrix) - que possui a capacidade de filtrar microalgas de diâmetros de
10 a 14 µm (Starling, 1998); consorciada com a de peixes onívoros - Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus)
pode favorecer o desenvolvimento do fitoplâncton, especialmente as pequenas algas verdes (nanoplâncton e
picoplâncton). Isto incrementa a fotossíntese e como conseqüência o regime de oxigênio na água. Elevando o
oxigênio dissolvido se eleva a remoção de DBO; a taxa de Nitrificação; a maior variação de pH e com isso a
aumentando a remoção microbiológica de Coliformes fecais e a remoção de nitrogênio pelo efeito de
volatilização da Amônia livre - Ammonium Stripping (Bailey Green et al, 1996; Goméz et al, 1995; Edwards,
1992; King, 1981).

CRITÉRIOS DE QUALIDADE SANITÁRIA
Como exposto no relatório de Engelberg (IRCWD,1985), a preocupação do ponto de vista de saúde pública
para o  reúso na aquicultura são os trematódeos ou os ovos de: Schistosoma, Fascilopsis e Clonorchis. Sendo
que os ovos desses parasitas são mais frágeis do que os de Ascaris e podem serem eliminados em curto
período de tempo. Os caracóis são hóspedes intermediário de vários parasitas helmínticos, incluindo a espécie
Schistosoma. A infeção ocorre em pessoas no momento do banho nos locais contaminados  quando as larvas
do esquistossoma penetram a pele humana. O cuidado de contaminação no manejo dos tanques aqüícolas
deve ser redobrado para os trabalhadores da aquicultura. Certas espécies de peixes são hóspedes
intermediários secundários de vários parasitas helmínticos, por exemplo a espécie Clonorchis.
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Figura 2 - Cadeia Alimentar simplificada para o reúso em piscicultura.

A transmissão ocorre quando se come o peixe cru ou mal cozido, os cistos contidos na carne incubam no
intestino humano. O outro helminto de importância é o da espécie Fascilopsis que forma seus cistos em
plantas aquáticas comestíveis e a transmissão pode ocorrer no consumo das frutas dessas plantas.
Por outro lado a transmissão de Clonorchis e  Fascilopsis, duas infeções causadas por helmintos, ocorrem
somente em zonas endêmicas na Ásia Oriental.

Ao contrário, os peixes que crescem em tanques alimentados por efluentes de esgotos domésticos tratados são
factíveis de contaminação com bactérias e vírus. Esses patógenos são transportado para as escamas, as
guelras, o líquido intraperitoneal, as vias digestivas ou os músculo dos peixes.  Também nesse caso o peixe
consumido cru ou mal cozido pode transmitir várias infeções causadas por bactérias e vírus. (Léon e
Moscoso, 1996; Mara e Cairncross, 1989).

Strauss (1985) analisou diversas publicações sobre infecções de patógenos em peixes e concluiu que:

1. Na maioria dos experimentos, foram encontrados concentração alta de indicador patogênico no trato
intestinal e no líquido intraperitonial de peixes cultivados em águas residuárias, portanto, a manipulação
no momento da retirada das vísceras é uma rota potencial de transmissão de vírus e bactérias;

2. Quando as concentrações de Coliformes fecais e Salmonela nos efluentes tratados ultrapassarem o limite
de 104 e 105 NMP/100 ml, respectivamente, é provável que as bactérias invadam os músculos dos peixes;
sendo que o risco potencial de invasão é agravado  com o aumento da exposição dos peixes na água
contaminada;

3. Quando a concentração de Coliformes fecais nos efluentes tratados for inferior a  103 NMP/100 ml
ocorrerá pouca acumulação de organismos entéricos e agentes patógenos no interior e na superfície do
tecido comestível dos peixes; e

4. Quando a contaminação é menor, pode haver elevadas concentrações de agentes patógenos no trato
intestinal e no líquido intraperitoneal dos peixes.

Mara e Cairncross (1989), com relação a contaminação por vírus e bactérias de peixes cultivados em águas
residuárias, sustentam as mesmas necessidades apontadas por Strauss (1985) como qualidade sanitária para o
reúso em aquicultura. Sugerem, ainda, a implementação de mais estudos nessa área e indicam como tentativa
interina a diretriz  de 1.000 NMP/100 ml como valor para o indicador Coliformes Fecais. Moscoso (1998)
cientifica que a qualidade sanitária dos peixes cultivados em águas residuárias no sistema de piscicultura das
Lagoas de San Juan de Miraflores foi satisfatória quando o  nível de Coliformes fecais foi de 104 NMP/100
ml, e que foi verificado nos tanques de peixes a redução de uma ordem de magnitude (1 unidade logarítmica).
Portanto, sugere  como valor limite de Coliformes fecais afluente aos tanques piscícolas o valor de 105

NMP/100 ml. Este limite estaria uma unidade logarítmica acima do recomendo pela OMS (1989).Uma
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tentativa de diretrizes para a qualidade microbiológica no reúso em aquicultura, analogamente a diretriz de
Engelberg para reúso agrícola , é dada na Tabela 4.

Tabela 4 - Critério preliminar de qualidade microbiológica para reúso em aquicultura.

Tipo de processo de reúso
Ovosa viáveis de Trematódeos

(Média Aritmética do número de
ovos/l ou kg)

Coliformes fecais
( Média geométrica do

 NMP/100 ml ou 100 g)b

Cultivo de peixes 0 < 104

Cultivo de Macrófita aquática 0 < 104

a Clonorchis, Fascilopsis e Schistosoma. Especial atenção deve ser dado a esses parasitas, principalmente em áreas consideradas endêmicas.   
b Esta diretriz assume que na lagoa piscícola haverá a redução de uma unidade logarítmica de CF, significando que na saída do sistema haverá
CF < 1000 NMP/100 ml. Em caso de sistemas operando em climas quentes e com tempo de retenção elevado o valor, aqui proposto, pode ser
maior.                           Fonte: Mara e Cairncross, 1989

MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho experimental foi implementado na área da Estação de Tratamento de Esgotos de Samambaia de
propriedade da CAESB - Companhia de Água e Esgotos de Brasília, sito Km 40 da DF 180/BR 60.Alguns
projetos já implementados, em escala experimental, que servirão de base metodológica para essa pesquisa
foram os realizados em:  (1) nas Lagoas de Estabilização em série de San Juan - Lima - Peru (Moscoso,
1998); (2) nas Lagoas de Estabilização em série de Suez - Egito (Shereif et al.,1995); e (3) nos Experimentos
realizados por Matheus (1986), Matheus (1993) e Matheus et al. (1991); (4) Experimentos de Buras et al.
(1987); (5) nas Lagoas de Estabilização em Série do Benton Services Center  no Arkansas (Henderson; 1981)
e (6) nas Lagoas de Estabilização em Série de Quail Creek  perto da cidade de Oklahoma (Edwards, 1992).

Moscoso (1998) reporta, em seus trabalhos, a viabilização do reúso na piscicultura, cultivados com efluentes
de lagoas de estabilização em série, aplicando a monocultura de Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus)
revertida sexualmente (Machos) e operando os tanques piscícolas em regime intermitente, sem atentar para a
melhoria da qualidade d'água proporcionada pela atuação dos peixes no sistema.

Shereif et al (1995) cientifica, também, a viabilização do reúso em aquicultura com o uso de peixes
cultivados com efluente de um sistema integrado e em série de lagoas anaeróbia, facultativa, maturação,
piscícola e de depuração; trabalhando com policultura de Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) e "Grey
Mullets" (Mugil sehli) e operando em regime contínuo, numa estação experimental operada com a vazão de
150 m3/d, sem considerar o possível  pós-tratamento realizado nos tanques piscícolas.

Matheus (1986), Matheus (1993) e Matheus et al. (1991) conclui e enfatiza a importante função
desempenhada pelos peixes, como elemento condicionador da qualidade da água residuária na lagoa
facultativa (que continha peixes), aplicando a monocultura de Tilápia (Sarotherodon niloticus) e operando
um pequeno sistema integrado e em série de lagoas facultativa e maturação com a vazão 200 l/d. Nesse
estudo não foi investigado a qualidade sanitária dos peixes cultivados em águas residuárias.

Buras et al. (1987) relata, principalmente, os aspectos da infecção microbiológica ocorrida em peixes
cultivados em águas residuárias tratadas em quatro tanques em série (400 m2 cada); trabalhando com
policultura de Tilápia (Sarotherodon aureus), carpa comum (Cyprinus carpio) e carpa prateada
(Hipophtalmychtis molitrix) e operando em regime contínuo com vazão igual à taxa de evaporação diária (5,0
cm/d),  20 m3/d. Ao contrário, nessa investigação não houve qualquer preocupação em verificar a eficiência
do tratamento adicional das águas residuárias devido à presença de peixes.

Henderson (1981) que pesquisou numa disposição similar ao aqui proposto nesse ensaio, ou seja, operando
com dois módulos em paralelo com três lagoas em série cada um, um deles com e outro sem peixes,
cultivando policultura de carpas Cabeça Grande (Aristichthys nobilis), Capim (Ctenopharyngodon idella) e
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Prateada (Hypophthalmichthys molitrix) aponta em seu relato que obteve resultados médios de melhor de
remoção de DBO na lagoa com peixe, com 38% superior, em relação à sem peixes.  Essa experiência norte-
americana desenvolvida na unidade de tratamento de esgotos do Hospital Estadual de Benton no Arkansas,
foi realizada com cada lagoa de estabilização operando com um tempo de detenção hidráulico de 12 dias e
profundidade da lâmina d'água de 1.3-2.0 metros.

Edwards (1992) descreve que a experiência realizada na pequena cidade de Quail Creek/Oklahoma, nos
Estados Unidos principiou a remoção de fitoplâncton de lagoas de estabilização através de aquicultura, desde
de 1970, portanto, antecedendo os estudos realizados no Arkansas (Henderson, 1981). A finalidade do ensaio
era atingir o nível de concentração em Sólidos Totais em Suspensão de 30 mg/l no efluente tratado, sendo
essa meta o valor padrão de efluente de Tratamento Secundário para a agência ambiental americana (USEPA
- U.S. Environmental Protection Agency). O sistema  de Lagoas de Estabilização de Quail Creek é composto
por: 1) Seis (6) lagoas em série, com duas primeiras aeradas; 2) Área Total 16 ha, cerca de 2,6 ha por lagoa;
3) Vazão Tratada de 10.000 pessoas, 3802 m3/d e 4) Profundidade das lagoas 0,9 a 1,5 m. Foram feitos duas
corridas, os primeiros com peixes em todas as lagoas (3 a 6), e o segundo, mais importante no nosso
contexto, com parte do sistema com e outra sem peixes. A conclusão nesse teste, como sistema de tratamento,
é que  o objetivo de 30 mg/l para SST não foi alcançado, mas os valores de DBO e Coliformes Fecais foram
atingidos, 30 mg/l e 200 NMP/100 ml, respectivamente.

LAGOA PISCÍCOLA EXPERIMENTAL
O presente projeto de pesquisa , como exposto nos objetivos anteriormente, prioriza o estudo da possibilidade
de remoção adicional, principalmente de nutrientes (N e P), utilizando tanque piscícola como pós-tratamento
de lagoa de polimento final da ETE Samambaia. Para atingir os objetivos propostos foram  construídos na
área da ETE Samambaia dois tanques, operando em paralelo e em regime contínuo, um contendo peixes e
outro não (testemunho), conforme ilustrado a seguir pela Figura 7.

O projeto experimental englobou a construção de duas lagoas escavadas no chão, com configuração de tronco
de pirâmide ou em forma de obelisco, de 100 m2 na área mais profunda e 1,7 metros de profundidade.

As atividades, cronologicamente, que já foram desenvolvidas nessa etapa:

1. Projeto dos tanques experimentais;
2. Implementação da Instalação hidráulica dos tanques;
3. Terraplanagem mecanizada dos tanques;
4. Obras civis complementares nos tanques;
5. Obras civis da construção dos "Monges" dos tanques;
6. Teste de estanqueidade.
7. Impermeabilização do fundo e lateral dos tanques;
8. Obra civil nas bordas livres dos tanques;
9. Pré-teste com peixes durante 60 dias e
10. Início do teste no dia 1 de Julho de 2000, com tempo previsto  de 4 meses.

A lagoa recebe continuamente efluente da Célula de Polimento Final do Módulo II através de tubulação de
PVC de 85 mm. A condução do líquido se dá em fluxo por queda livre, com altura manométrica em torno de
5 metros de coluna d'água, conforme ilustrados nas Figura 8 e 9.

O sistema é provido de: um registro de gaveta de 85 mm FoFo para controle de vazão e de um canal
retangular com a fixação de um  vertedouro retangular sem contração para medir o fluxo afluente aos
tanques. A medição da vazão é medida continuamente através de sensor ultra-sônico com indicação
instantânea e acumulada do volume afluente aos tanques.
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Figura 3 - Croqui vista em planta da área experimental  (sem escala).

Figura 4 - Croqui da instalação hidráulica dos tanques da ETE Samambaia
(Vista lateral em corte - sem escala).

A superfície de 100 m2 foi escolhida consultando Bocek (1996a), o qual sugere que essa é a mínima área para
um tanque de peixe, do ponto de vista econômico e financeiro. Ainda segundo esse autor o valor de operação
da profundidade, em se tratando de aquicultura tradicional, deve ser 1,0 m. Para se controlar a altura da
lâmina d'água foi construído um sistema de drenagem, já comum em tanques da piscicultura tradicional e
denominado de "monge", esse modo de drenagem está desenhado, logo a seguir, na Figura 6.

2,15 m

3,50 m

CANAL

0.40 m

10 cm
TALUDE DA LAGOA DE
POLIMENTO FINAL

1,70 m

 LAGOA DE POLIMENTO FINAL
  MÓDULO II

TUBO DE PVC DE 85 mm

REGISTRO DE GAVETA DE 85 mm FoFo

13 m

13 m

10 m

10 m

E
M
I
S
S
Á
R
I
O



XXVII Congresso Interamericano de Engenharia Sanitária e Ambiental

ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 14

Figura 5 - Croqui da instalação hidráulica dos tanques da ETE Samambaia
(Vista em planta - sem escala).

Figura 6  - Croqui da drenagem tipo "monge" dos tanques da ETE Samambaia
( Vista em corte - sem escala).

A decisão quanto ao tempo de retenção hidráulico em dias ( θH ) para o presente projeto foi avaliado para
duas profundidades de 1,0 e 1,5 m; através da consulta a sete outros critérios diferentes, de operação ou de
projeto de sistemas, sendo que cinco deles com a característica fundamental de reúso aquícola,  e somente um
considerando os tanques com a função de melhorar a qualidade das águas residuárias. Esses princípios foram
obtidos das referências bibliográficas citadas, e estão resumidos e demonstrados na Tabela 5. Os resultados
apresentados pouca congruência , como já era esperado, pelo fato das diferentes inspirações entre cada uma
das diretrizes. O tempo de residência estimado mais extremo foi o calculado pelo critério de Mara (1993).

Todos os tempos de retenções hidráulicos calculados, da Tabela 5, levaram ainda em adicional a perda por
evaporação superficial do tanque, utilizando para isso o valor médio de Evaporação para o Distrito Federal de
7 mm/d (INMET, 1999).
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Tabela 5 - Avaliação do Tempo de detenção hidráulico ( θθθθH ) por diferentes critérios.

Referência Parâmetro Taxa de Aplicação  θH  em dias
(1,0 m)

θH em dias
(1,5 m)

Monteiro Limaa (1999) Vazão de Água 11 l/s/hectare 10 15
Maraa (1993) Nitrogênio Total 4 kg/hectare.d 73c 110c

Mara e Cairncrossb (1989) DBO5 30 kg/hectare.d 6d 10d

Moscosoa (1999) DBO5 50 kg/hectare.d 4d 6d

Strauss e Blumenthalb (1990) DBO5 14 kg/hectare.d 14d 21d

Moscoso (1999) Polimento  Final
(LPF)

θH  igual à LPF 8-10 8-10

Henderson  (1981) Lagoas de
Estabilização

θH  igual  a Lagoa de
Estabilização

12 12

a Valor recomendado para projeto
b Valor recomendado de operação de sistema de reúso aquícola
c Valores medianos : TKN = 18 mg/l, NH4-N = 7mg/l e NOx-N = 20 mg/l (Série de 1998 - Lagoa de Polimento Final Módulo II)
d Valor mediano : DBO5 = 20 mg/l (Série de 1998 - Lagoa de Polimento Final Módulo II)

Por conseguinte, esses valores nitidamente não orientam a decisão de qual é o melhor tempo de detenção
hidráulico para os tanques desse projeto. Starling (1999) e Moscoso (1999) propõem que o tempo de detenção
hidráulico do tanque piscícola seja o mesmo da Lagoa de Polimento Final, justificando que com o
experimento avaliar-se-ia o sistema aquicultura como uma outra lagoa de maturação, diferindo dessa última
pelo fato de conter peixes. Portanto com esse intuito e por garantir a vazão regularizada contínua optou nesse
experimento operar com vazão afluente para garantir um tempo de detenção hidráulico de aproximadamente
12 dias.

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA, BIOLÓGICA E MICROBIOLÓGICA
Mara e Cairncross (1989) propõe que o afluente e efluente de sistema aquícola deve ser amostrado para
avaliação dos parâmetros físico-químico e microbiológicos no mínimo a cada mês.

O monitoramento proposto para o sistema consta das seguintes atividades:

1 Controle operacional dos tanques.
2 Controle da eficiência dos tanques piscícola e testemunho (parâmetros físico-químicos);
3 Controle microbiológico dos tanques; e
4 Identificação e contagem microscópica do fitoplâncton e zooplâncton  quantitativo dos tanques.

O controle operacional de rotina realizado no local, atividade número 1, com freqüência diária, de Segunda-
feira a Sexta-feira, está sendo efetuado pelas medidas de:

•  Transparência pelo Disco de Sechi, às 9:00 e 16:00 Hs. (Moscoso,1999);
•  Temperatura do ar, da água residuária tratada afluente aos tanques através de medidas horárias por

termômetro de vidro, a dos tanques (superfície e fundo) através de medidor portátil, das 8:00 às 17:00 H.
•  pH do afluente aos tanques e dos tanques (superfície e fundo) através de medidas horárias por medidor

portátil, das 8:00 às 17:00 H.
•  Oxigênio Dissolvido (superfície e fundo) através de medidas horárias pelo mesmo medidor portátil, das

8:00 às 17:00 H.;
•  Coleta (às 9:00 Hs.) e análise de biomassa total e a filtrada (< 15 ∝ m) através da determinação da

Clorofila-a pelo método de extração reportado por Wood (1985), com amostras coletadas
quinzenalmente.

O sistema será avaliado, para a atividade número 2, duas vezes por semana coletando amostras no pontos
afluente e efluentes dos tanques piscícola e testemunho. A coleta de amostra é realizada, manualmente, pelo
operador-plantonista de estação de tratamento de esgotos da Caesb, é uma coleta diária composta efetuada a
cada hora. As análises físico-químicas que serão efetuadas serão:
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•  Alcalinidade;
•  Demanda Química de Oxigênio total e filtrada ( < 1,2 ∝ m);
•  Demanda Biológica de Oxigênio total;
•  Sólidos em Suspensão totais;
•  Nitrogênio total de Kjedhäl - NTK total e filtrada ( < 1,2 ∝ m);
•  Nitrogênio Amoniacal - NH4-N;
•  Nitrogênio Nitrificado -NOx-N;
•  Fósforo Total total e filtrado (< 1,2  ∝ m) -  Pt-P e
•  Ortofosfato - PO4-P.total.

Uma das análises microbiológicas, atividade número 3, será efetuada para o parâmetro Coliforme Fecais das
amostras afluente e efluente dos tanques piscícola e testemunho, coletadas semanalmente, durante todas as
Quintas-feiras às 9:00 H. e analisadas conforme Standards Methods  APHA (1995). Quinzenalmente é
coletada e analisada a amostra do interior dos dois tanques piscícola e testemunho para levantamento e
identificação quantitativa das classes do Fitoplâncton e Zooplâncton e também para a análise da biomassa
total e a filtrada (< 15  ∝ m) a Clorofila-a do interior dos tanques.

ESPÉCIES DE PEIXES
O cultivo explorando a sinergia existente entre várias espécies de peixes objetivando a melhoria na qualidade das
águas residuárias é feito através do Policultivo (Hepher et al, 1989; Milsten et al, 1996; Milstein e Svirsky, 1996;
Starling, 1998). O Policultivo significa o cultivo simultâneo de mais de uma espécie de peixe  num mesmo
ambiente. Cada tipo de peixe ocupa diferente profundidade ou camada do tanque, dependendo de seu hábito
alimentar e das condições ambientais do sistema, dessa forma contribui com o balanço ecológico do tanque.
Diferentes espécimens de peixes habitam as diferentes alturas de lâminas d'água de uma lagoa, por exemplo,
dependendo da concentração de Oxigênio Dissolvido que varia com a profundidade. Os peixes denominados
bentófagos, que se alimentam do material depositado no fundo dos tanques, do qual a carpa comum (Cyprinus
carpio) é um representante, durante sua alimentação revolvem e liberam os nutrientes da camada de fundo para a
coluna d'água, e com isso, contribuem para a mudança na qualidade do ambiente (Hepher et al, 1989; Milsten et al,
1996; Milstein e Svirsky, 1996; Strauss e Blumenthal, 1990a'; Starling, 1998).

O sistema adotado nesse projeto de pesquisa será a Policultivo, os peixes introduzidos na lagoa piscícola
experimental serão:

a carpa prateada (Hypophthalmychtis molitrix) - peixe filtrador, que se alimenta de plâncton, especialmente
de fitoplâncton localizadas na camada superior do tanque; e

•  a tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) - peixe onívoro, que se alimenta de detritos, fitoplâncton,
zooplâncton, artrópodes, larvas, etc.; usualmente habita o meio da lagoa, e possui grande plasticidade
alimentar.

A densidade de estocagem e a prática de cultivo invetigada nesse experimento foi realizado da seguinte
forma:

•  Carpa prateada (machos e fêmeas) : em duas gaiolas de 2,5x2,5x1,8 m (malha de 5 mm), duas gaiolas:
dispostas no início e no final do tanque. A densidade de estocagem foi de  80 g/m3 . Os peixes foram
divididos nas duas gaiolas (Henderson, 1981 e Starling, 1999) ; e

•  Tilápia do nilo (machos e fêmeas): soltas no tanque. A densidade de estocagem foi de 97 g/m3  (Moscoso,
1999).

EXAME NOS PEIXES
No experimento são realizados as seguintes atividades:

1. Avaliação do crescimento e produtividade aquícola parcial (tamanho e peso) médio diário: através de
coleta mensal de cerca de 15 a 20% dos indivíduos por amostragens aleatórias (Moscoso, 1999);

2. Avaliação da taxa de mortalidade: é efetuada ao longo e no final do experimento, quando se relacionarão
os indivíduos sobreviventes com os inicialmente estocados;
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3. Avaliação da produtividade aquícola total, no final do experimento, quando serão  medidos e pesados
todos  os peixes; e

4. Avaliação microbiológica dos peixes: no final do experimento será amostrado e analisado, na pele e no
tecido muscular dos peixes, conforme Portaria 451 da SNVS (Ministério da Saúde, 1997), essas análises
serão feitas no  Instituto de Saúde do Distrito Federal, e os parâmetros ensaiados serão: Coliformes a
45oC/g, Staphylococcus aureus/g e Salmonellas sp./25 g.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E RESULTADOS OBTIDOS
Antes do início desse experimento, propriamente dito, houveram alguns testes iniciais, aqui denominado de
fase pré-testes, onde foram realizados quatro provas. Nas três primeiras, na época chuvosa (novembro a
março), realizaram-se testes sucessivos de sobrevivência dos peixes. Com esse intuito, foram estocados em
tanques-redes, de cada vez, 30 exemplares de carpas prateadas (Hypophthalmychtis molitrix) e, por duas
vezes, 30 exemplares de tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus). Os testes demonstraram a total mortandade
dos peixes em menos de 24 horas após a  introdução no final da Lagoa de Polimento Final. Reputa-se como a
razão para tal mortandade a concentração de Nitrogênio amoniacal (NH4

+-N) do efluente, que atingiu valores
de 20 a 24 mg/L. Segundo Buras et al. (1986) os valores máximos para esses peixes são : para carpa prateada
e comum [NH4

+-N]= 4 mg/L ([NH3-N]=0,2-0,4 mg/L), e  para tilápia [NH4
+-N]= 8 mg/L ([NH3-N]=0,3-0,6

mg/L).  Segundo Newton Castagnoli descrito no capítulo Piscicultura Intensiva e Sustentável (Valenti et
all,2000), a grande maioria dos peixes possuem baixa tolerância à amônia  (NH3), sendo inferior a 1,0 mg/l.
Já a Tilápia é relativamente tolerante, foram obtidos em ensaios de determinação de doses letais, que para
50% dos indivíduos a concentração limite é de 2,3 mg/l  ([NH3-N]). No entanto, destaca-se, que a substância
tóxica é o gás amônia (NH3), que em solução aquosa está em equilíbrio químico com o amônio (NH4

+), sendo
essa dinâmica dependente do pH e da temperatura. Quando o pH fica acima de 7, aumenta-se a
disponibilidade da principal substância tóxica, especificamente em pH acima de 10 os valores de presença do
referido gás variam de 80-90% (Bailey Green, 1996; Gomés, 1995; Edwards, 1992; King, 1981; Reis, 1999).
Os valores levantados para esse projeto revelaram que o pH do efluente da lagoa de polimento final variam
entre 7,5 e 10,5.

Na etapa final dos pré-testes, já com o sistema experimental construídos, os tanques foram estocados com 170
(cento e setenta) exemplares de tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus); foi verificado uma taxa de
mortandade de 20% dos indivíduos inicialmente estocados, os tanques foram alimentados com efluente da
lagoa de polimento final da referida ETE, com valor de Nitrogênio Amoniacal de 10 mg/l [NH4

+-N], a
alimentação foi suspensa e após três dias, os tanques foram monitorados com relação à concentração
amoniacal, tendo-se detectado um abaixamento para níveis inferiores a 0,6 mg/l; possivelmente devido a
nitrificação (Edwards, 1992).  A alimentação aos tanques foi executada através de pulsos diários, ao longo de
40 dias cada afluência era composta de uma vazão unitária de  1 l/s durante 40 minutos (Tempo de Detenção
Hidráulico em torno de  100 dias - Mara,1993). Num segundo momento do pré-teste, nos últimos 20 dias, o
regime hidráulico foi contínuo com vazão constante de  0,38 l/s  (Tempo de Detenção Hidráulico em torno de
11 dias). Durante o ensaio foram coletadas amostras e analisados antes e depois dos tanques, foi detectado
boas remoções de sólidos e matéria orgânica, ainda não é conveniente afirmar que a depuração foi de
responsabilidade dos peixes, pois ambos os tinham. Não foi efetuado quaisquer exames biométricos nos
peixes estocados inicialmente e nos coletados, ao final do pré-teste, apesar disso foi notado o crescimento dos
exemplares durante o período desse pré-cultivo (Felizatto et al, 2000).

Na atual fase do experimento, após 2  meses do início, foi iniciado o cultivo de Carpas Prateada em tanques
redes e de espécimens de Tilápia Nilótica de origem Tailandesa (Oreochromis niloticus) soltas no tanque
piscícola número 1, conforme demonstrado abaixo nas tabelas 6.

Na primeira quinzena, foi estabelecido um período de adaptação dos peixes, onde o regime hidráulico foi
intermitente, com pulsos diários, conforme descritos na fase pré-teste (Tempo de detenção Hidráulico em
torno de 100 d). A partir da segunda quinzena iniciou-se a afluência com característica contínua com vazão
unitária de  0,33 a 0,53 l/s (Tempo de Detenção Hidráulico em torno  8 a 10 dias).Após um mês de
experimento foi observada a mortandade todos os exemplares da Carpa Prateada. No final desse primeiro mês
foi observado a taxa de mortandade de 3% para os exemplares de Tilápias, tendo sido ainda coletada 118
exemplares de tilápia do Nilo (18%), para exames biométricos, estes resultados encontram-se na Tabela 7.
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Tabela 6 - Característica no cultivo de peixes no tanque piscícola número 1.
Parâmetros Tilápia do Nilo Carpa Prateada

Número (peixes) 658 14
Densidade de Estocagem (peixes/m2) 3,95 0,08
Densidade de Estocagem (g/m3) 97 80
Biomassa inicial (kg/ha) 988 814
Peso                              Médio 25 983
                                     Máximo 60 2150
                                     Mínimo 3 81
                                     Desvio Padrão 7.35 833
Comprimento Total       Médio 11 41
                                     Máximo 15 58
                                     Mínimo 5 20
                                     Desvio Padrão 1,25 16,3

Tabela 7 - Biometria dos peixes do tanque piscícola número 1 (após  primeiro mês).
Parâmetros Tilápia do Nilo

Peso                                               Médio 35
                                                      Máximo 63
                                                      Mínimo 18
                                                      Desvio Padrão 9.13
Crescimento Total                          Médio 12
                                                      Máximo 15
                                                      Mínimo 10
                                                      Desvio Padrão 1.13

Após o inicio do regime contínuo de vazão afluente aos tanques, ou no exato 20o dia dessa carreira começou a
verter o efluente de cada tanque, através do tubo interno (85 mm) da saída tipo "Monge" (Figura no 6), e em
regime permanente e com os dois tanques tranbordando de maneiras equivalentes. Principiou-se, então o
monitoramento da  fase líquida do ensaio: o afluente (amostra 1) e os efluentes aos tanques psicícola no 1
(amostra 2) e no 2 (amostra 3).Os resultados inicias, por enquanto são em número 8 (oito), coletados e
analisados conforme descrito anteriormente, estão aqui com sua distribuição representados utilizando um
tipo, muito elucidativo, de gráfico da estatística descritiva denominado Box-plot (Ayres et al, 2000; SPSS ,
1996; Zar, 1996) do software estatístico SPSS  Versão 7.0.O Box-plot, muito utilizado nas áreas das ciências
biológicas e médicas, mostra no box, a mediana, o primeiro e o terceiro quartis. Exibe, ainda, o menor e o
maior escores através do limite inferior e superior de linhas retas verticais, que originam do primeiro e
terceiro quartis, respectivamente, para esse tipo de apresentação é correto afirmar que quanto maior o
comprimento do box interior maior será a heterogeneidade da amostra, ou melhor, maior será o desvio
padrão.

As Figuras de 8 a 16 apresentam os resultados físico-químicos e biológicos dos primeiros 45 dias do
experimento.As figuras 8 e 9 descrevem os dados referentes à matéria orgânica, expressa por DBO; DQO e
DQO filtrada (< 1,2 ∝ m).Os Box-plots descritos nas figuras 10 e 11 relatam o comportamento das diversas
formas do Nitrogênio durante o ensaio, nos parâmetros NTK; NTK filtrada (< 1,2 ∝ m); concentração
Amoniacal e Nitrificada.O Fósforo e suas variantes analisadas: Total; Total filtrado (< 1,2 ∝ m) e o
Ortofosfato; estão expostos nas figuras 12 e 13. A Alcalinidade e o pH estão representados na figura 14. Os
Sólidos Totais em Suspensão estão na figura 15.  Na figura 16 está descrito as concentrações de Clorofila-a,
na sua forma Total e na do Nanofitoplâncton (< 15 ∝ m). A evolução do comprimento total e do peso da
tilápia do Nilo está descrito na figura 17.
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Figura 8 - Gráfico (Box-plot) da distribuição dos dados da DBO (Demanda
Biológica de Oxigênio em mg/l). O índice 1 refere-se a amostra de

alimentação aos tanques piscícola (índice 2) e testemunho (índice 3).

Figura 9 - Gráficos (Box-plot) das distribuições dos dados da DQO (Demanda Química de Oxigênio) e
da DQOf  (Demanda Química de Oxigênio Filtrada < 1,2 ∝∝∝∝ m  em  mg/l). O índice 1 refere-se a amostra
de alimentação aos tanques piscícola (índice 2) e testemunho (índice 3).
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Figura 10 - Gráficos (Box-plot) das distribuições dos dados do Nitrogênio: Total de Kjehdal (NTK-N) e
Total de Kjehdal Filtrado (NTKf-N, < 1,2 ∝∝∝∝ m, em  mg/l). O índice 1 refere-se a amostra de
alimentação aos tanques piscícola (índice 2) e testemunho (índice 3).

Figura 11 - Gráficos (Box-plot) das distribuições dos dados do Nitrogênio: Amoniacal (NH4 -N) e
Nitrificado (NOx -N)  em mg/l. O índice 1 refere-se a amostra de alimentação aos tanques piscícola
(índice 2) e testemunho (índice 3).
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Figura 12 - Gráficos (Box-plot) das distribuições dos dados do Fósforo: Total (Pt-P) e Total Filtrado (Pt-
P < 1,2 ∝∝∝∝ m em mg/l). O índice 1 refere-se a amostra de alimentação aos tanques piscícola
(índice 2) e testemunho (índice 3).

Figura 13 - Gráfico (Box-plot) da distribuição dos
dados de Ortofosfato (PO4-P). O índice 1 refere-se

a amostra de alimentação aos tanques piscícola
(índice 2) e testemunho (índice 3).
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Figura 14 - Gráficos (Box-plot) das distribuições dos dados de Alcalinidade (mg/l) e pH. O índice 1
refere-se a amostra de alimentação aos tanques piscícola (índice 2) e testemunho (índice 3).

Figura 15 - Gráfico (Box-plot) da distribuição dos dados de Sólidos Totais
em Suspensão (mg/l). O índice 1 refere-se a amostra de alimentação aos

tanques piscícola (índice 2) e testemunho (índice 3).
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Figura 16 - Gráficos (Box-plot) das distribuições dos dados de Clorofila-a Total e Clorofila-a
Nanofitoplâncton (< 15  ∝∝∝∝ m) em ∝∝∝∝ g/l. Amostras coletadas no interior dos tanques, o índice 1 refere-se a
ao tanque piscícola e o testemunho (índice 2).

Figura 17 - Gráficos (Box-plot) das distribuições dos dados do Peso e Comprimento total (Tamanho) da
tilápia do Nilo. Indivíduos no início do cultivo (sem índice) e após um mês de cultivo (índice 1).
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Os resultados obtidos durante a fase inicial  de acompanhamento do sistema experimental do policultivo de
peixes com efluente de águas residuárias tratadas por lagoas de estabilização em série permitem, ainda
incipientemente, concluir o seguinte:

•  É viável o cultivo de Tilápia do Nilo a partir do efluente da ETE Samambaia, desde que seja preservado
os valores do teor de amônio (NH4-N) abaixo de 8 mg/l, ver Figura 11, conforme descrito por Buras et
al.(1987). Certificado pela baixa taxa de mortandade dessa espécie, menor que 10% para os primeiros 45
dias de cultivo.

•  É inviável o cultivo de Carpa prateada a partir do mesmo efluente, pois o teor de amônio (NH4-N) está
bem acima do nível máximo suportado de 4 mg/l (Figura 11), conforme descrito por Buras et al.(1987).
Demonstrado pela mortandade total dos exemplares em menos de 30 dias de cultivo.

•  tanque com peixes apresentam uma tendência, conforme Figuras 9 e 15, de menores resultados para os
parâmetros DQO e SST, demonstrando uma remoção, comparando-se os valores medianos, de 20% e
25%, respectivamente. Esses resultados eqüivalem aos encontrados por Henderson (1981) e contrariam
as conclusões de Matheus (1993), que verificou uma remoção da fase filtrada da DQO.

•  Referindo-se aos nutrientes, Nitrogênio e Fósforo, há uma propensão, segundo os dados das Figuras 10 e
12,  de nenhuma alteração nas concentrações afluente e efluentes. Esses resultados também contrariam
àqueles encontrados por Matheus (1993), que constatou remoções para ambos os nutrientes em seu
experimento.

•  No processo  nitrificação, passagem da Amônia para Nitrito e Nitrato, observa-se uma vocação no tanque
com peixes de desestimular esse mecanismo (Figura 11), contrariando ao que foi levantado por Moscoso
e Galecio (1978) e constatando equivalência nos resultados apresentados por Matheus (1993).

•  Com relação ao Ortofosfato, pelos resultados atuais, pode-se verificar a inclinação da atuação da tilápia
do Nilo de modo  à incrementar esta concentração, conforme Figura 13, consolidando a tese de que,
mesmo para ambiente hipereutrófico, essa espécie de peixe tem o efeito de liberar na forma mais reativa
do fósforo solúvel (Starling, 1998).

•  Aludindo-se à produtividade aquícola parcial, que ao final de um mês foi de 4,1 t/ha/ano, ainda, é
prematuro afirmar sucesso do ponto de vista da piscicultura, mesmo porque o crescimento dessa
espécimen (tilápia do Nilo) não segue uma regressão linear (Moscoso, 1998; Valenti et al, 2000).

•  As condições existentes no Distrito Federal, com várias estações de tratamento de águas residuárias que
empregam lagoas de estabilização em série ou não, com clima favorável à piscicultura, com
disponibilidade hídrica desfavorável ao desenvolvimento consumptivo de água, com a inexistência de
indústrias que contaminam a água com tóxicos persistentes, são propícias à efetivação de um plano de
reúso direto em aquicultura.
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