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Resumo – O principal impacto dos sistemas intensivos de piscicultura é a emissão de nutrientes 
particulados e dissolvidos para os corpos de água, que contribuem para acelerar o processo de 
eutrofização e incidência de florações de cianobactérias. A modelagem ecológica é a ferramenta 
mais adequada para prever as os efeitos de uma determinada ação antrópica sobre a estrutura e o 
funcionamento dos ecossistemas. Assim, o presente trabalho visou a proposição de um modelo 
matemático para cálculo da densidade de cianobactérias a partir do acúmulo de fósforo proveniente 
da atividade de cultivo intensivo de tilápia (Oreochromis niloticus). Foram considerados apenas 
fatores que favorecem o crescimento desses organismos, como a concentração de fósforo do sistema 
mais o incremento ([P] alóctone) advindo da piscicultura. O modelo matemático proposto deriva da 
equação de crescimento populacional exponencial. A taxa de crescimento intrínseco das 
cianobactérias foi determinado a partir da equação de Michaelis-Menten, Os dados obtidos pelo 
modelo apresentaram menores densidades em relação as mesmas concentrações de fósforo obtidas 
em campo, no entanto, as diferenças observadas não foram consideradas significativas. Apesar de 
haver limitação para uso, o modelo proposto pode ser utilizado para predição da densidade de 
cianobactérias em reservatório utilizado para piscicultura intensiva.  

 
 
Abstract – The main impact of intensive fish farming is the emission of particulates and dissolved 
nutrients to water bodies, which contribute to accelerate the process of eutrophication and the 
incidence of cyanobacterial blooms. Environmental modeling is the most appropriate tool to 
predict the effects of a particular human action on the structure and functioning of 
ecosystems. Thus, the present study intends to propose a mathematical model to calculate 
the density of cyanobacteria from the accumulation of phosphorus in the activity of the intensive 
cultivation of tilapia (Oreochromis niloticus). We considered only factors that favor the growth of 
these organisms, as the concentration ofphosphorus in the system plus the increment 
([P] allochthonous) arising from the fish.The mathematical model proposed the equation 
of exponential population growth. The intrinsic growth rate of cyanobacteria was determined from 
the Michaelis-Menten equation. The data obtained by the model had lower densities in relation to 
the same concentrations of phosphorus found in the field, however, the differences were not 
considered significant. Although there are limitations for use, the proposed model can be used to 
predict the density of cyanobacteria in reservoir used for intensive fish farming. 
 
Palavras-Chave – Florações de cianobactérias; Fósforo; Tilapicultura. 
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INTRODUÇÃO 

 O cultivo intensivo de tilápias, em tanques-rede, tem sido proposto como uma alternativa 

para aumentar a produção pesqueira, a geração de renda e a oferta de proteína animal em diversos 

países tropicais e subtropicais. No Brasil, a espécie Oreochromis niloticus, é uma das mais visada 

para produção em cativeiro, uma vez que apresenta algumas características econômicas e ecológicas 

que são relevantes para o cultivo. Além de ser uma espécie com boa aceitabilidade no mercado, 

possui algumas características que a tornaram o modelo zootécnico da piscicultura nacional, tais 

como um rápido crescimento corporal, alta rusticidade e tolerância às variações ambientais, 

desenvolvimento larval simples e habilidade para reproduzir-se em cativeiro (Shepherd and 

Bromage, 1992). O principal impacto destes sistemas intensivos de cultivo é a emissão de nutrientes 

particulados e dissolvidos para os corpos de água, advindos dos restos de alimentos, alimentos não 

consumidos e produtos do metabolismo dos peixes que contribuem para a alteração das 

características bióticas e abióticas dos ecossistemas, acelerando o processo de eutrofização e 

degradação da qualidade de água (Beveridge,1984; 1987). 

 A eutrofização é a principal conseqüência desses impactos, acelerada pelo aumento das 

concentrações de nutrientes e seu estimulo à produção biológica seguida de florações de microalgas 

e cianobactérias que conferem à água cor verde intensa e aspecto desagradável. As perdas da 

qualidade da água dificultam seu uso para consumo humano (cor, odor e sabor) onerando o 

tratamento pelo maior gasto com produtos químicos e diminuição das carreiras de filtração e 

inviabilizam sua aplicação industrial, além da redução do potencial biótico e das perdas 

paisagísticas com impacto direto no turismo e no lazer. Ainda, nos últimos anos no Brasil e no 

Nordeste em especial, vem ocorrendo o aumento crescente da piscicultura intensiva em tanques 

redes em açudes incluindo reservatórios destinados ao abastecimento humano, que contam com 

apoio oficial (SEAP/PR, EMEPA, BNB), e desenvolvida por comunidades de pescadores 

cooperados. A eficiência e sustentabilidade dessa atividade no desenvolvimento social e econômico 

regional são importantes para a geração de renda e empregos, entretanto os riscos ambientais dessa 

prática são altos: podem incluir prejuízos ecológicos até a inviabilidade do próprio manejo da 

qualidade da água pelos aportes à eutrofização e às florações de cianobactérias toxicas, às 

características sanitárias e microbiológicas das águas em geral. Estudos no Brasil destacam 

alterações na qualidade de água de reservatórios com piscicultura intensiva seguidas de intensa 

eutrofização.  

A eutrofização do manancial pode acarretar o declínio da própria produtividade de cultivo 

intensivo, devido à deterioração da qualidade da água. Além disso, uma das conseqüências mais 
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danosas do acelerado processo de eutrofização tem sido o aumento da ocorrência de florações 

tóxicas de cianobactérias com conseqüente incorporação dessas toxinas (cianotoxinas) nos 

diferentes níveis tróficos (plâncton, peixes e homem) (Magalhães et al. 2001). Alguns estudos têm 

demonstrado que cianobactérias podem exercer efeitos adversos em peixes, incluindo danos ao 

fígado, às guelras e aos rins, distúrbio iônico, mudanças comportamentais, redução no crescimento e 

mortalidade (Erickson et al. 1986, Rodger et al. 1994, Li et al. 2005). Embora a mortandade de 

peixes em larga escala possa estar relacionada a florações de algas e cianobactérias tóxicas 

(Erickson et al. 1986), outros fatores como pH, devido a atividade fotossintética, e baixa 

concentração de oxigênio, associada ao decaimento da floração, podem estar ligados com a 

mortandade (Christoffersen 1996). 

De acordo com a Portaria nº 518/2004, em todas as Estações de Tratamento de Água, onde o 

número de cianobactérias não exceder 10.000 células/mL deve ser realizada uma análise mensal da 

água bruta para detecção de cianotoxinas e essas análises devem ser semanais quando o número de 

cianobactérias exceder este valor. Se o número de cianobactérias exceder 20.000 células/mL deve 

ser realizada análises semanais da concentração de cianotoxinas, porém esta análise pode ser 

dispensada quando não houver comprovação de toxicidade na água bruta por meio da realização 

semanal de bioensaios em camundongos (Brasil, 2004). 

 No Brasil, os diagnósticos e as prospecções que emergem dos trabalhos sobre a aqüicultura 

evidenciam que esta será uma das atividades de maior importância nos próximos anos, contribuindo 

desta forma para o desenvolvimento da competitividade e sustentabilidade do agronegócio 

brasileiro. Esses dados, associados à vastidão de seu território, possibilitam ao país ser o que 

apresenta o maior potencial do mundo para ampliação da produção de pescado através da 

aqüicultura (Castagnolli, 1996). É necessário, portanto, possuir informações adequadas para 

estabelecer uma gestão integrada apropriada para essa atividade. 

 As medidas mitigadoras a serem tomadas pelos órgãos responsáveis necessitam de respostas 

objetivas à pergunta: o que acontecerá se? . A modelagem ecológica é a ferramenta mais adequada 

para isso, permitindo efetuar simulações dos processos em jogo no ecossistema, e com isso tentar 

prever os efeitos de uma determinada ação antrópica sobre a estrutura e o funcionamento desse 

ecossistema. Os modelos são construídos para organizar a compreensão dos sistemas e idéias; 

avaliar os dados observados; fornecer o entendimento das ligações entre os componentes; definir os 

problemas; fazer previsões. 

Independente do tipo, a confecção de um modelo inclui freqüentemente: (i) reconhecer e 

delimitar o sistema de interesse expressando-o, inicialmente sob forma verbal e, posteriormente, 
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criando o diagrama conceitual para visualizar as interações entre os componentes (modelo 

conceitual); (ii) escolher a estrutura quantitativa geral, selecionando as formas funcionais das 

equações e a unidade básica de tempo, codificando-as no computador para a realização das 

simulações, estas equações podem ser diferenciais ou de diferença; matriz algébrica; modelos de 

compartimentos; (iii) observar a validade do modelo a fim de confirmar se este é adequado para 

satisfazer os objetivos propostos.  

 Deste modo o presente trabalho visa a proposição de um modelo matemático para calculo da 

densidade de cianobactérias a partir do acúmulo de fósforo proveniente da atividade de piscicultura. 

Intensiva de tilápia (Oreochromis niloticus).  

 

METODOLOGIA  

Formulações Matemáticas 

 O modelo matemático proposto nesse trabalho tem como objetivo, o cálculo da densidade de 

cianobactérias em corpos aquáticos utilizados para piscicultura intensiva, sendo derivado do modelo 

de crescimento populacional exponencial formulado por Malthus.  

 

 

A taxa de crescimento intrínseco, r foi estimado a partir da relação de Michaelis-Menten para  

limitação por nutrientes. 

      

 

 

Alguns pressupostos foram utilizados para a formulação do modelo: 

1. As diferentes espécies de cianobactérias apresentam a mesma taxa de crescimento 

intrínseco, sendo considerados portanto, uma única população. 

2. O modelo de crescimento é linear, sendo limitado apenas pelas concentrações de fósforo 

presente na água; 

3. O modelo foi desenvolvido levando-se em consideração a atividade de piscicultura em 

reservatórios com capacidade média de acumulação de 30 milhões de metros cúbicos 

 A partir da equação de crescimento populacional exponencial desenvolvida por Malthus, e 

levando-se em consideração a limitação do nutriente, para o crescimento de cianobactérias, temos:  

 - Equação de Crescimento exponencial (1) 

Onde,  

N = densidade de cianobactérias 
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N0  = densidade inicial de cianobacterias 

r – taxa de crescimento de cianobactérias 

t = tempo em dias para replicação dos organismos 

 No estudo em questão, o t foi considerado 1, o que reflete o crescimento diário das 

cianobactérias, frente a inserção diária de ração 

 A estimativa de r foi elaborada a partir da equação de Michaelis-Menten, para a limitação do 

crescimento algal por nutrientes, sendo considerado os valores de fósforo autóctone alóctone do 

para o crescimento, além disso considerou-se que todas as espécies de cianobactérias apresentam a 

mesma taxa de crescimento. 

 - Equação (2) 

Onde, 

X = [P]água + 0,0002*R,  R refere-se a quantidade em kg de ração inserida no ecossistema por dia 

ksx= 3431µg/L – constante da quantidade de nutrientes para que a alga tenha metade de seu 

crescimento máximo 

 O valor 0,0002 refere-se  a porcentagem de fósforo que, ao ser inserido no ecossistema, 

torna-se disponível ao ecossistema, de modo geral, levou-se em consideração que a ração utilizada 

no cultivo intensivo apresentam 1% de fósforo ( 90% das rações do comercializadas apresentam 

esse teor) e  a taxa de conversão alimentar da tilápia de 1,5:1, conforme proposto por Dantas e 

Attayde, (2007), para um ecossistema com capacidade de acumulação de 30 milhões de metros 

cúbicos. 

 As duas equações juntas compõem a equação de crescimento para cianobactérias, em 

ecossistemas com criação intensiva de tilápia.  

 

 - Equação do modelo proposto 

 

Calibração do modelo 

 Para calibragem do modelo foram utilizados dados de campo referentes ao monitoramento 

bimensal de características físicas e químicas da água de 23 reservatórios do estado da Paraíba, entre 

os anos de 2007 a 2010. A ferramenta SOLVER do Excel foi utilizada para minimizar a soma do 

quadrado referente ao desvio padrão entre os dados preditos e os dados observados. Análise de 

variância foi utilizada para comparar os dados obtidos através do modelo e os dados observados. 

 

As etapas de uma modelagem ecológica são (1) definir com precisão os limites do ecossistema, ou 

parte dele (sistema), as variáveis que se pretende simular (variáveis de estados), os fatores 
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responsáveis (forçantes do sistema), (2) elaborar um modelo conceitual onde serão representados na 

forma de um diagrama, as diversas variáveis, os fluxos de energia entre elas (setas) e as forçantes. O 

modelo conceitual constitui etapa importante que permite nortear as pesquisas necessárias para 

sanear as carências de informações (3) equacionamento matemático das relações entre variáveis e 

em função do tempo, e programação em computador (4) simulação e comparação dos resultados aos 

dados de campo para calibração do modelo (5) testes de sensibilidade sobre os parâmetros das 

equações para determinar a importância relativa de cada um no comportamento do modelo (6) 

validação do modelo a partir de um conjunto de dados diferentes dos que serviram à calibração. Esta 

última etapa é de difícil alcance na modelagem ecológica, devido à complexidade e diversidade dos 

processos em jogo no funcionamento de um ecossistema. É preciso, porem, considerar essa 

ferramenta, não apenas como um instrumento de previsão, mas também, e principalmente, como um 

meio objetivo de orientação das pesquisas e formulação de hipóteses. 

 O diagrama apresentado na figura 1 representa o modelo conceitual para a formulação das 

equações do crescimento populacional de cianobactérias. Nota-se que foram considerados apenas 

fatores que favorecem o crescimento desses organismos, como a concentração de fósforo do sistema 

mais o incremento ([P] alóctone) advindo da piscicultura. Segundo Ferrão-Filho  et al.(2002). . 

Apesar das cianobactérias serem consideradas de baixo valor nutricional para o zooplâncton, os 

copépodos pode selecionar seu alimento e consumir cianobactérias não-tóxicas, no entanto, existem 

evidências de que as cianobactérias e suas toxinas causam mudanças na estrutura da comunidade 

zooplanctônica, que passa de uma comunidade dominada por filtradores generalistas de grande 

porte (p.ex: Daphnia), para uma comunidade dominada por seletores de partículas de pequeno 

porte, os copépodos ciclopoidas (Hansson et al. 2007). Nos reservatórios em estudo a comunidade 

zooplanctônica é dominada por copépodos ciclopoidas o que é um indicador de que há uma pressão 

maior das cianobactérias sobre o zooplâncton que a herbivoria sobre as cianobactérias. 

 Transparência da água e temperatura, também não foram consideradas, visto que o 

incremento de nutrientes podem diminuir a qualidade da radiação subaquática, no entanto, algumas 

espécies de cianobactérias apresentam adaptações que favorecem o seu desempenho nestas 

condições. As concentrações de nitrogênio também não foram consideradas, uma vez que o fósforo 

é o elemento considerado limitante a produção primária desses organismos. Assim, o crescimento 

de cianobactérias em ecossistemas aquáticos podem estar em função principalmente do implemento 

de fósforo no ecossistema (Padisák, 1997; Bouvy et al. 2000).  
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Figura1: Modelo Conceitual para crescimento de Cianobactérias em ecossistemas utilizados para 

cultivo intensivo de tilápias. 

 A figura 2 mostra a dispersão entre os dados obtidos para o crescimento de cianobactérias e 

as concentrações de fósforo dos ambientes e os valores previstos pelo modelo. Nota-se que os dados 

obtidos pelo modelo apresentaram menores densidades em relação às mesmas concentrações de 

fósforo obtidas em campo, no entanto, as diferenças observadas não foram consideradas 

significativas (p=0,875;F=1,09), o que valida o modelo proposto. 

 

Figura 2: Dispersão apresentado densidades de cianobactérias observados em campo e valores 

preditos pelo modelo proposto 

 A utilização de modelos matemáticos de fácil acesso e aplicação são ferramentas 

importantes para gestão e manejo dos ecossistemas. A presente proposta teve como objetivo 

demonstrar aplicação desta ferramenta para o cultivo de organismos aquáticos.  O aumento nas 

densidades de cianobactérias, em função da prática de cultivo intensivo de peixes tem sido 

amplamente demonstrado. A preocupação com este fato relaciona-se não as conseqüências 

deletérias a saúde pública em relação à ingestão das cianotoxinas na água distribuída a população, 
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outra importante via de contaminação demonstrada é o consumo de organismos aquáticos, uma vez 

que as microcistinas podem ser acumuladas nos músculos de peixes, conferindo risco potencial de 

contaminação a população. Portanto, medidas eficazes de predição desses fenômenos são 

necessárias para ações eficazes de remediação desta problemática sejam implementadas tornando os 

empreendimentos aquícolas sustentáveis.  

 O modelo proposto ainda é bastante preliminar, sendo necessário um maior número de 

aplicações, bem como a realização de experimentos in situ para validar sua aplicabilidade.  

 

CONCLUSÕES 

 O modelo proposto pode ser utilizado para predição da densidade de cianobactérias em 

reservatório utilizado para piscicultura intensiva, no entanto, há limitações para seu uso, visto que as 

constantes foram determinadas para cultivo de tilápias em reservatórios de pequeno porte. Estudos 

complementares são necessários para aumentar a abrangência do modelo. 
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