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XIX SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HIDRÍCOS 

AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DA QUALIDADE DA ÁGUA NA 
OCORRÊNCIA DE MORTANDADE DE PEIXES EM RESERVATÓRIOS 

HÍDRICOS TROPICAIS: o caso do Açude Sítios Novos, Ceará. 

 Rafael Reis Alencar Oliveira1; Josefa Marciana Barbosa França 2; Deborah Mithya Barros 
Alexandre3;  Francimeyre Avelino Freire4; Walt Disney Paulino5. 

RESUMO – A eutrofização nos reservatórios do semiárido representa um problema ambiental na 
medida em que reduz o potencial hídrico por mudanças na qualidade da água, com prejuízos tanto 
para os múltiplos usos como para sustentação da biota aquática. O objetivo deste trabalho foi avaliar 
a qualidade da água do açude Sítios Novos, município de Caucaia/Ceará, e a sua influência sobre o 
evento de mortandade de peixes. Foram realizadas duas campanhas para monitoramento 
limnológico e visita técnica às pisciculturas afetadas. Os resultados demonstraram tendência à 
estratificação termoquímica, apresentando certa instabilidade durante a madrugada, quando a coluna 
d’água recebe influência das camadas mais profundas, caracteristicamente com menores teores de 
OD (1,18±1,13mg.L-1) , temperatura (28,5 ± 0,59°C), pH (7,75±0,74) e CE (0,472±0,01mS.cm-1). O 
IET calculado apontou a hipereutrofização do corpo hídrico, evidenciando que as condições 
ambientais do ecossistema se agravaram com o passar dos anos, principalmente se considerarmos a 
presença de florações de cianobactérias. Concluiu-se que a qualidade da água do açude Sítios 
Novos está sob intensa pressão antrópica, repercutindo em efeitos significativos sobre os 
organismos aquáticos, principalmente os confinados em estruturas de produção aquícola, podendo 
inclusive resultar em perda total do estoque de peixes, como ocorreu no dia 02 de maio de 2011. 

ABSTRACT – The eutrophication of reservoirs in semiarid represents an environmental problem as 
it reduces the water potential by changes in water quality, with both losses to the multiple uses such 
as for support of aquatic biota. The aim of this study was the evaluate the quality of the reservoir 
water Sítios Novos, Caucaia municipality, Ceará, and its influence on the event of fish mortality. 
Two campaigns were carried out for limnological monitoring and technical visits to fish farms 
affected. The results showed a tendency to stratification thermochemistry, presenting some 
instability overnight, when the water column is influenced by the deeper layers, typically with lower 
levels of DO (1.18±1.13 mg.L-1), temperature (28, 5±0.59°C), pH (7.75±0.74) and EC (0.472±0.01 
mS.cm-1). The TSI calculated point to the hypertrophication of the water body, showing that the 
environmental conditions of the ecosystem has worsened over the years, especially considering the 
presence of cyanobacterial blooms. It was concluded that the quality of the reservoir water is under 
intense anthropogenic pressure, resulting in significant effects on aquatic organisms, mainly 
confined in the structures of aquaculture production, and can even result in total loss of fish stocks, 
as occurred in May 02, 2011. 
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1 - INTRODUÇÃO 

O gerenciamento dos recursos hídricos da região semiárida do Brasil é fundamental para seu 

uso sustentável. Tal região apresenta escassez hídrica tanto em termos quantitativos quanto de 

qualitativos, ocasionada por fatores climáticos, geológicos e antrópicos. 

A manutenção da qualidade da água depende inerentemente do manejo do solo e dos recursos 

hídricos (Branco, 2003). Nas áreas rurais, a prática da agricultura, por exemplo, com o uso 

excessivo de fertilizantes, pode levar ao despejo de nutrientes nas águas ou a retirada da cobertura 

vegetal natural do solo, que ocasiona o carreamento dos nutrientes do solo. O acúmulo de nutrientes 

na água pode levar ao crescimento desordenado de microalgas e à eutrofização do reservatório. Nas 

zonas urbanizadas as principais fontes desse enriquecimento têm sido identificadas como as 

descargas de esgotos domésticos e/ou industriais dos centros urbanos. 

A eutrofização consiste no aumento da concentração de nutrientes nos ecossistemas aquáticos, 

causando um desequilíbrio no meio, uma vez que o ecossistema passa a produzir mais matéria 

orgânica do que é capaz de consumir e decompor (Esteves, 1998; Von Sperling, 2005). Tal 

fenômeno produz mudanças na qualidade das águas, incluindo a redução de oxigênio dissolvido 

(OD), aumento da incidência de florações de microalgas e cianobactérias, crescimento elevado de 

macrófitas aquáticas, altas concentrações de fósforo no sedimento, perda de biodiversidade dentre 

outras. Nos reservatórios do semiárido, entre as consequências mais observadas, estão o 

comprometimento da qualidade das águas para o abastecimento das populações e a ocorrência de 

mortandade de peixes. 

A mortandade, em definição, é o evento de morte súbita de uma grande quantidade de 

organismos aquáticos, podendo incluir peixes, camarões e caranguejos (Silva et al., 2009). As 

mortandades naturais são aquelas causadas por fenômenos tais como: variações bruscas de 

temperatura, presença de algas tóxicas, decomposição de matéria orgânica, variações na salinidade, 

presença de bactérias, vírus, fungos e parasitas (Durão, 2000). As provocadas pelo homem podem 

ser atribuídas aos fatores citados acima, além de acidentes que possam provocar mortandade por 

envenenamento, dentre outros. 

O objetivo principal deste trabalho foi de avaliar a qualidade da água do açude Sítios Novos, 

localizado na região metropolitana de Fortaleza, Estado do Ceará, e a sua influência sobre o evento 

de mortandade de peixes ocorrida em 02 de maio de 2011. 
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2 - MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 - Caracterização da área em estudo 

A área em estudo compreende o açude Sítios Novos, localizado no município de Caucaia, 

dentro do perímetro metropolitano de Fortaleza, Ceará. Tal açude faz parte do Sistema Integrado de 

Sítios Novos, composto de canal de transposição, adutora, agrovila para 55 famílias e um projeto de 

irrigação. A principal finalidade de sua construção, finalizada em 1999, foi a de acelerar o progresso 

da região, abastecendo o Complexo Portuário e Industrial do Pecém, a sede do município de São 

Gonçalo e os distritos de Umarituba, Catuana, Siupé e Sítios Novos. 

Sua bacia hidrográfica possui uma área drenada de 446 km2, estando inserida em partes dos 

municípios de Caucaia, Pentecoste, Maranguape e Palmácia e abrangendo uma população total de 

485.121 pessoas, conforme os resultados preliminares do Censo Demográfico de 2010 (IBGE, 

2010) – figura 1. 

 
Figura 1 – Localização do açude Sítios Novos, Ceará. 

 

O referido açude barra o rio São Gonçalo e é composto por uma barragem de terra zoneada, 

localizada nas coordenadas geográficas 504.470 E e 9.583.122 N. Possui área de espelho d’água de 

2.010 hectares e capacidade de armazenamento de 126 milhões de metros cúbicos (SRH, 2011). 
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A região apresenta altos índices pluviométricos, cerca de 950 mm.ano-1, concentrados de 

janeiro a maio. A temperatura varia de 26 a 30 ºC e a evaporação média é de 959,5 mm (SRH, 

2005). A bacia hidrográfica apresenta, portanto, características predominantes da zona litorânea, 

com cobertura vegetal típica de mangue e caatinga arbustiva densa. Os seus solos podem ser 

classificados como planossolos e planossolos solódicos (SRH, 2001). 

Com relação ao uso e ocupação do solo, ao longo da bacia hidrográfica são cultivados feijão, 

milho e mandioca, inclusive utilizando-se das várzeas, sendo que a maioria dos agricultores da 

região é formada por pequenos e médios produtores rurais os quais exploram suas atividades em 

reduzidas faixas de áreas agrícolas (COGERH, 2008). 

No tocante ao saneamento básico, constatou-se que há poluição causada pelo lançamento de 

esgotos domésticos diretamente no açude e nos riachos da região. A montante do reservatório há os 

distritos de Itapebussu e Amanari, em Maranguape, as comunidades de Papagaio, Santa Luzia e 

Umari, em Caucaia, e as comunidades de Trapiá e Jericó, em Pentecoste, cujas residências possuem 

fossa rudimentar, contribuindo direta ou indiretamente com o lançamento de efluentes no 

reservatório. Além das comunidades citadas, existe um assentamento do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA no entorno do reservatório, na margem direita, que 

também se utilizam de fossas do tipo rudimentar. 

Existe, ainda, na região a prática da criação extensiva de animais, sendo desenvolvida de 

forma dispersa nas margens e no entorno do açude, na sua maioria de gado bovino (COGERH, 

2008). Outra importante atividade implementada na região é a piscicultura superintensiva em 

tanques-rede, que produz , utilizando as águas do reservatório Sítios Novos, mensalmente toneladas 

de pescado. 

Tendo como referência o Instrumento Normativo Nº 3, instituído pela Secretaria dos Recursos 

Hídricos do Estado do Ceará, atualmente cinco pisciculturas atuam no manancial hídrico, ocupando 

uma áera total bruta de 140 hectares, o que representa cerca de 56,5% do total do espelho d’água 

outorgável. E considerando que mais cinco empreendimentos já foram outorgados ou estão 

aguardando a outorga definitiva, se prevê para o referido corpo hídrico um aumento em torno de 

mais 59,9% de área a ser ocupada, chegando nos próximos anos ao total de 223,85 hectares. 

   

2.2 - Levantamento de dados primários 

Foram realizadas duas campanhas ao açude Sítios Novos, ocorridas em 05 de abril de 2011 e 

02 de maio de 2011, respectivamente, para monitoramento da qualidade da água e verificação do 

relato da mortandade de peixes, com coleta de dados limnológicos e visita aos piscicultores 

afetados. 
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  Para os trabalhos de campo foi escolhida uma única estação de coleta: SIN-21, localizada 

próxima à piscicultura onde ocorreu a mortandade de peixes, cujo ponto é monitorado 

trimestralmente pela Rede de Monitoramento de Qualidade de Água – RMQA da Companhia de 

Gestão dos Recursos Hídricos – Cogerh.  O mapa da figura 2 apresenta a localização da estação de 

coleta e dos pontos aferidos com o emprego GPS (Sistema de Posicionamento Global). 

Figura 2 – Pontos visitados no açude Sítios Novos em 11 de maio de 2011. 

Durante a primeira visita foi realizada verificação de parâmetros de qualidade como Oxigênio 

Dissolvido (OD), Potencial Hidrogeniônico (pH), Temperatura (T), Condutividade Elétrica da água 

(CE) e Turbidez, a cada 0,5 metros na coluna d’água e ao longo de um ciclo nictemeral (24 horas), 

com medições entre intervalos de quatro horas. Os parâmetros foram obtidos através da utilização 

de sonda multiparamétrica YSI, modelo 6600 V2, devidamente calibrada. 

Para a campanha do dia 02 de maio, foi avaliado o perfil da coluna d’água quanto aos mesmos 

parâmetros monitorados anteriormente, porém apenas para um horário (15 horas). Foram 

elaborados também registros fotográficos e acompanhamento das atividades de despesca das 

pisciculturas afetadas pela mortandade. 
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2.3 - Levantamento de dados secundários 

Foram levantados dados de qualidade de água através de buscas no banco de dados da  

RMQA da Cogerh e informações do histórico do açude nas notas técnicas da instituição. Também 

foram levantadas informações climatológicas da região para o mesmo período na Fundação 

Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos  – Funceme. 

 

2.4 - Metodologia aplicada 

De posse das informações básicas e dos dados coletados no local, avaliou-se os parâmetros de 

qualidade da água e a sua possível influência no evento de mortandade ocorrido. Os dados obtidos 

foram comparados com alguns limites estabelecidos pela Resolução CONAMA N° 357, de 17 de 

março de 2005, Portaria N° 518/GM, de 25 de março de 2004, e limites estabelecidos pela literatura 

para piscicultura em tanques-rede. 

Para avaliar a qualidade da água do Açude Sítios Novos quanto ao enriquecimento por 

nutrientes foi utilizado o Índice de Estado Trófico (IET), que possibilitou a classificação do corpo 

hídrico em níveis de trofia (ou níveis tróficos). O cálculo do estado trófico seguiu método 

desenvolvido por Carlson, modificado por Toledo et al. (1984), cuja classificação se estabelece de 

acordo com os níveis e valores apresentados na tabela 1. 

Tabela 1 – Classificação do estado trófico de acordo com o Índice de Estado Trófico (IET). 

ESTADO TRÓFICO CLASSE CRITÉRIOS 
Oligotrofico 1 IET ≤ 44 
Mesotrófico 2 44 < IET ≤ 54 

Eutrófico 3 54 < IET ≤ 74 
Hipereutrófico 4 IET > 74 

Fonte:  Cetesb, 2002. 

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após visita à campo foi confirmada a ocorrência da mortandade massiva de peixes em dois 

empreendimento aquícolas localizados na margem oeste do açude, tendo como referência a sua 

barragem. Segundo relatos, estima-se que, minimamente, para os dois produtores foi perdido mais 

de 130 toneladas de peixes. A figura 3 apresenta registro das produções perdidas em 02 de maio de 

2011. 
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Figura 3 – Registro da mortandade de peixes em 02/05/2011 nos tanques-rede de duas pisciculturas implementadas no 

açude Sítios Novos. 

 Os empreendimentos se referem à pisciculturas superintensivas de tanques-rede, produtoras 

de Tilápias-do-Nilo, Oreochromis niloticus, sendo uma de iniciativa privada (Ponto Pisc4) e a outra  

pertencente à uma Associação de Pescadores (Ponto Pisc5). 

Constatou-se por meio de relatos em campo que, por volta das 04:00 da manhã do dia 02, os 

funcionários da piscicultura observaram que os peixes buscavam intensamente a superfície da água 

para obter oxigênio direto do ar, em um comportamento conhecido popularmente como “beber”. 

Segundo mesmo relato, foi medido pelos responsáveis das pisciculturas teores de oxigênio nas 

camadas superficiais da água abaixo de um miligrama por litro. Também foi observado que a 

coloração da água mudou de esverdeada para um amarelado escuro, com a presença de fortes 

odores desagradáveis. 

Embora iniciada aeração da água por auxílio de equipamentos especializados, às cinco da 

manhã já havia sido constatada a mortandade massiva dos peixes confinados nos tanques-rede das 

duas pisciculturas, o que não foi notado para os organismos autóctones (naturais) do açude, nem 

para os piscicultores localizados na margem à leste da barragem. Esta mortandade pontual nos 

empreendimentos inviabiliza, como possível causa, a hipótese de ocorrência de derramamento de 

substâncias tóxicas nas águas do açude, uma vez que esta toxidade afetaria outras espécies no local 

e ao longo da região, causando também mortalidades. 

No mesmo dia, dez horas após o evento, foi realizada perfilagem na coluna d’água pelos 

técnicos da Cogerh no ponto SIN-21, localizado próximo às pisciculturas afetadas. A figura 4 

apresenta os resultados em forma de gráfico para os níveis de oxigênio dissolvido (mg.L-1), 

temperatura (°C), potencial hidrogeniônico (pH), condutividade elétrica da água (mS.cm-1) e 

turbidez (NTU), comparando os valores medidos no dia 02 de maio e 05 de abril de 2011. 
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Figura 4 – Resultados das perfilagens  para o ponto SIN-21 no açude Sítios Novos em 05/04/2011 e 02/05/2011. 

Os resultados demonstraram que 72,9% dos valores aferidos para a coluna d’água neste ponto 

apresentaram níveis de oxigênio dissolvido abaixo do considerado como adequado para criação de 

peixes (4 mg.L-1), permanecendo essa faixa indesejável, com média de 1,18 ± 1,13 mg.L-1, em 

profundidades já abaixo de 3 metros. Esta camada hipóxica foi caracterizada também por 

temperaturas menos elevadas, com média 28,5 ± 0,13°C, enquanto para o epilímnio a média 

apresentada foi de 29,5 ± 0,59°C. 

Vale ressaltar que as perfilagens utilizadas representam períodos após o pico de maior 

insolação e produção fotossintética (14 horas), portanto com teores de oxigênio dissolvido mais 
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elevados nas camadas superficiais do corpo hídrico. Se comparado com o perfil para o início da 

manhã (06:00), próximo ao horário quando houve a mortandade dos peixes, se verifica que o teor de 

OD reduz em torno de 42% já no primeiro metro da coluna d`água, resultando em períodos ainda 

mais críticos quanto a disponibilidade deste elemento essencial ao metabolismo dos organismos 

aquáticos. 

Quanto à temperatura, muito embora a grande maioria dos valores encontrados seja 

considerado como ideal para o o crescimento de peixes tropicais (26 a 30 °C), a amplitude de 

variação durante o dia pode causar desconforto às espécies cultivadas comercialmente, 

principalmente quando a água atinge temperaturas mais elevadas no início da tarde (14 horas), 

causando uma redução no consumo de alimento e consequentemente ganho de peso (Ono e  

Kubtiza, 2003). 

Além de prejuízos econômicos aos piscicultores, de acordo com Esteves (1998) e Payne 

(1986), essa oscilação diária (amplitude máxima de 1,65°C às 14:00) se torna suficiente para 

estratificar fisicamente corpos hídricos em regiões tropicais, por diferenças entre as densidades da 

água, porém sem grande resistência térmica entre as camadas. Esta tendência condiciona à uma 

estratificação química, resultando em processos e gradientes bioquímicos distintos entre as camadas 

de água do reservatório hídrico, como se observou para os perfis de OD , pH e CE. Os valores 

médios encontrados nas perfilagens para esses dois últimos parâmetros foram, respectivamente, 

7,75 ± 0,74 e 0,472 ± 0,01 mS.cm-1, ambos dentro da faixa ideal para o desenvolvimento de 

pisciculturas em tanques-rede. 

Analisando o padrão de estratificação ao longo de um dia, ou série nictemeral, no açude Sítios 

Novos se verifica que as variações na qualidade da água são bastante acentuadas, repercutindo em 

condições ambientais bem adversas. Os gráficos da figura 5 demonstram esta variação diária ao 

longo da coluna d’água para OD e T no ponto SIN-21, medidos em intervalos de quatro horas, no 

dia 05 de abril de 2011 no açude Sítios Novos. 

 

  

Figura 5 – Variação nictemeral (24 horas) para as perfilagens do ponto SIN-21 no açude Sítios Novos em 05/04/2011. 
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Os gráficos apresentados evidenciam que a amplitude de variação entre os valores de OD e T 

monitorados para o epilímnio e hipolímnio se mantêm elevados durante o dia, reduzindo 

gradativamente ao longo da madrugada, demonstrando que entre 02 e 06 horas da manhã a 

resistência térmica é reduzida, possibilitando a desestratificação física ao longo da coluna d’água. 

Este comportamento demonstra que a tendência de compartimentação ao longo do ciclo nictemeral 

segue respondendo a flutuações mais significativas do período diurno e nas menores profundidades.  

De acordo com Tundisi e Matsumura-Tundisi (1990), este padrão é bastante comum aos 

reservatórios hídricos eutrofizados, como o encontrado por Ribeiro (2007) no açude Acarape do 

Meio e por Oliveira (2006) no reservatório Pereira de Miranda, ambos localizados, respectivamente, 

nas bacias hidrográficas Metropolitana e Curu, Estado do Ceará. 

A estratificação termoquímica é bastante comum em ecossistemas tropicais, principalmente 

em ambientes eutrofizados, onde os processos bioquímicos possuem dinâmica acelerada pelas 

elevadas temperaturas ao longo do dia, como é o caso do açude Sítios Novos. A tabela 2 apresenta 

os resultados para os cálculos do Índice de Estado Trófico em Sítios Novos em maio de 2011. 

Tabela 2 – Resultados para os cálculos do Índice de Estado Trófico no açude Sítios Novos. 

Ponto 
Coordenadas (UTM) Coleta Fósforo Clorofila IET 

Classificação 
N W Data Hora mg P.L-1 mg.L-1 Total 

SIN-21 9583203 503550 05/05/2011 10:00 0,320 67,02 76,34 Hipereutrófico 
SIN-22 9582786 505415 05/05/2011 10:41 0,30 111,07 78,40 Hipereutrófico 
SINN3 9582170 503901 05/05/2011 11:15 0,274 73,02 75,65 Hipereutrófico 
SINN4 9578991 502268 05/05/2011 11:44 0,238 50,73 72,81 Eutrófico 
SIN-21 9583203 503550 06/05/2011 12:05 0,239 92,26 75,83 Hipereutrófico 
SIN-26 9581373 502080 06/05/2011 12:20 0,231 75,29 74,57 Hipereutrófico 
SIN-14 9583133 504065 18/05/2011 07:00 0,211 69,89 73,54 Eutrófico 
SINN4 9578991 502268 18/05/2011 08:00 0,126 68,09 69,69 Eutrófico 
SIN-22 9582786 505415 18/05/2011 07:25 0,18 58,87 71,54 Eutrófico 

Fonte: Cogerh/RMQA, 2011. 

A eutrofização dos mananciais hídricos no Estado do Ceará tem sido um problema ambiental  

evidenciada pelo monitoramento realizado pela Cogerh. Já em 2008, a instituição apresentou o 

resultado da avaliação do estado trófico dos açudes monitorados, o qual apontou que dos 126 

açudes monitorados na época: 10% se classificam como hipereutróficos, 61% como eutróficos, 24%  

mesotróficos e apenas 5% dos açudes como oligotróficos (COGERH, 2008). 

Segundo os dados da RMQA da Cogerh, o açude Sítios Novos em junho de 2006 foi 

classificado como eutrófico, enquanto que em maio de 2011 como eutrófico-hipereutrófico. Desta 

forma, os resultados das últimas campanhas realizadas demonstram a tendência de 

hipereutrofização das águas do reservatório, ou seja, que as condições ambientais do ecossistema 

veem se agravando com o passar dos anos. 

De acordo com relatos, observações de campo e análises hidroambientais foram apontados 

como consequências da eutrofização no reservatórios Sítios Novos, além da redução dos teores de 
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oxigênio na água e anoxia nas camadas mais profundas, também a floração de cianobactérias 

potenciais produtoras de cianotoxinas, aumento da decomposição geral do sistema, produzindo 

gases tóxicos com odores desagradáveis, diminuição da biodiversidade e acúmulo de macrófitas 

aquáticas no espelho d’água. 

As toxinas, ou cianotoxinas, são compostos sintetizados secundariamente e de efeito nocivo 

para outras células, tecido ou organismo e acredita-se que atuam como proteção contra a herbivoria. 

O potencial tóxico das cianotoxinas é variável, podendo levar à morte animais e humanos pela 

ingestão ou pelo contato com florações tóxicas (Montagnolli et al., 2004). 

Os valores totais obtidos para cianobatérias e demais grupos em 05 de abril foram 176.088,5 e 

36,2 (células.mL-1), respectivamente. Comparando com o padrão de potabilidade estabelecido pela 

Portaria Nº 518/GM, de 25 de março de 2004, o resultado para cianobactérias em Sítios Novos 

ultrapassa em 8,8 vezes o padrão entendido como preocupante quanto ao comprometimento à saúde 

humana frente à presença de cianotoxinas. Se utilizarmos o enquadramento das águas por padrões, 

previsto pela Resolução CONAMA N°357/2005, as águas do açude estaria 3,5 vezes superior ao 

valor adequado à águas destinadas à aquicultura e se classificariam como de classe 03, destinadas 

ao consumo humano somente após tratamento convencional ou avançado, isto considerando apenas 

a densidade de cianobactérias. 

A figura 6 apresenta os resultados qualitativos e quantitativos para cianobactérias  analisados 

no ponto SIN-21, em 05 de abril de 2011, na camada superficial do referido açude. 

 
Figura 6 – Predominância de cianobactérias no açude Sítios Novos em 05 de abril de 2011. 

A principal cianobactéria encontrada foi a Plantothrix agardhit (55%), seguida pela co-

dominância da Microcystis sp.(28%) em relação aos demais táxons identificados. Costa et al. 

(2009), monitorando a dinâmica de florações de cianobactérias em reservatórios eutróficos do Rio 

Grande do Norte, observou comportamento similar quanto a alternância de dominância entre as 

espécies identificadas, encontrado inclusive que a dominância da Plantothrix pode estar relacionada 
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a períodos sem chuvas e para a Microystis sp.após períodos chuvosos, quando há um maior aporte 

de nutrientes (teores de fósforo e nitrogênio) oriundos das zonas circundantes à bacia hídráulica. 

No caso do açude Sítios Novos, esse quadro ambiental determina grande risco à qualidade das 

águas deste manancial estratégico para o desenvolvimento local e regional  do Estado do Ceará, 

principalmente se considerarmos o uso preponderante do abastecimento humano, uma vez que foi 

detectado nas amostras coletadas a presença de cianotoxinas (microcistinas, saxitoxinas e 

cilindrospermopsinas). 

Muito embora as cianotoxinas causem danos ao fígado, ao coração, aos rins, às brânquias, à 

pele e ao baço dos peixes,  podendo levá-los à morte, as concentrações ainda baixas detectadas nas 

amostras coletadas e a mortandade massiva limitada às pisciculturas não evidencia a toxicidade 

desses compostos como responsável pelo evento ocorrido em 02 de maio no referido açude. Porém 

ensaios ecotoxicológicos consubstanciariam esta hipótese.  

Conforme apresentado anteriormente, antes do início da mortandade de peixes foi relatado 

pelos funcionários da piscicultura a presença de um odor forte e desagradável acompanhado de uma 

mudança na coloração da água, o que evidencia a possibilidade de uma inversão entre as camadas 

de água, trazendo para superfície compostos tóxicos e baixos índices de oxigênio. 

Este mecanismo de mistura entre as camadas de água em lagos tropicais do semiárido 

acontece comumente durante o verão (dezembro-março), quando a elevada incidência de chuvas 

aporta grandes cargas hídricas para os reservatórios, ou quando a diferença entre as temperaturas é 

menor e há maior concentração de ventos com energia suficiente para promover a desestratificação. 

A figura 7 apresenta a evolução do aporte hídrico para o açude Sítios Novos, demonstrando 

que o açude teve um aporte de água de 6,4% entre 24 de abril e 01 de maio, associado a picos de 

ventos acima de 3 m.s-1 (figura 8), os quais podem ter desencadeado a desestratificação do 

reservatório (COGERH, 2011; FUNCEME, 2011). 

 
Figura 7 – Evolução do aporte hídrico para o açude Sítios Novos, de janeiro à maio de 2011. 
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Fonte: Cogerh, 2011. 

 
Figura 8 – Comportamento da velocidade dos ventos monitorado em Pentecoste, município componente da bacia 

hidráulica do açude Sítios Novos. 

Fonte: Funceme, 2011. 

Neste sentido, fica evidente que os tanques-rede operando no reservatório em qualquer que 

seja a profundidade, nas proximidades do ponto SIN-21, ficam extremamente vulneráveis em 

episódios de recirculação de água, principalmente quanto a disponibilidade de oxigênio dissolvido 

durante a madrugada, uma vez que a hipoxia predomina em toda a coluna d’água.    

De acordo com Ono e Kubtiza (2003), a qualidade da água é de fundamental importância no 

sucesso da produção, pois o confinamento dos peixes e grande adensamento nos tanques-rede em 

ambientes eutrofizados ainda é mais agravante, pois em situações de inversões na camada de água 

ocorre quedas ainda mais bruscas no nível de oxigênio dissolvido dentro das estruturas, podendo 

resultar em perdas totais do estoque de peixes. 

Considerando o histórico do açude Sítios Novos, podemos observar que houve um aumento 

considerável na ocorrência da mortandade de peixes, passando de duas em 2010 para cinco até 02 

de maio de 2011. E o volume de produção perdida de 30 para mais de 130 toneladas de Tilápia-do-

Nilo, isto considerando apenas as duas maiores mortandades, respectivamente em 2010 e  2011. 

Sabe-se que altas densidades por metro cúbico, sistemas de arraçoamento intensivos, rações 

com altos teores de compostos nitrogenados e, principalmente, a falta de preparo dos funcionários 

envolvidos com o  manejo são fatores primordiais que não somente podem afetar o desempenho do 

sistema de cultivo como podem contribuir significativamente com degradação da qualidade 

ambiental nos reservatórios hídricos, reduzindo ao longo do tempo a capacidade dos ecossistemas 

em suportar este tipo de atividade (Arana, 2003;  Ono e Kubtiza, 2003). 

Ou seja, pressupõe-se neste ponto que as técnicas de manejo empregadas nas pisciculturas em 

tanques-rede associadas à qualidade ambiental do açude têm papel fundamental na sustentação do 
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próprio investimento, hipótese esta, levantada diante o fato de não ter sido observada mortandade 

massiva de peixes nas outras três pisciculturas localizadas à margem direita do açude, distantes 

cerca de 1,2 quilômetros do ponto SIN-21 (Pontos Pisc1, Pisc2 e Pisc3). 

Durante a visita técnica aos piscicultores foi difícil obter dados quanto aos aspectos de 

manejo, uma vez que o acesso as informações é restrito e informal. Porém, foi possível verificar  

que as técnicas de manejo entre as pisciculturas é totalmente diferenciadas, havendo distinções 

desde do tamanho dos tanques-rede até as densidades de estocagem, tipo de rações ofertadas e 

formas de acompanhamento profissional realizados. 

A importância de se ter acesso às informações de forma precisa, completa e sistemática 

permitiria tanto a avaliação da real contribuição das pisciculturas na degradação da qualidade da 

água do açude, como subsidiaria a melhor avaliação da influência da qualidade da água nas 

mortandades de peixes confinados, resultando na maior compreensão do sistema aquático 

monitorado. 

4 - CONCLUSÕES  E RECOMENDAÇÕES 

O comportamento dos parâmetros limnológicos monitorados no açude Sítios Novos 

demonstrou tendência à estratificação termoquímica durante o período diurno, apresentando certa 

instabilidade durante a madrugada, quando a coluna d’água recebe influência das camadas mais 

profundas, caracteristicamente com menores teores de oxigênio dissolvido, temperatura e pH. 

O índice de estado trófico apontou a tendência de hipereutrofização do corpo hídrico já 

eutrofizado, evidenciando que as condições ambientais do ecossistema vêm se agravando com o 

passar dos anos, tornando o processo de eutrofização do açude Sítios Novos um problema ambiental 

grave, principalmente se considerarmos a presença de florações de cianobactérias produtoras de 

cianotoxinas e a maior incidência de mortandade de peixes cultivados em tanques-rede, tanto em 

intensidade como em quantidade. 

 A grande mortandade de peixes ocorrida em 02 de maio de 2011, principalmente nas 

pisciculturas em tanques-rede situadas à oeste da barragem,  decorreu de uma redução significativa 

nos teores de oxigênio dissolvido durante a madrugada, resultando na perda do estoque de peixes 

cultivados de forma superintensiva, ou seja, em grandes densidades de estocagem. 

  A depleção de oxigênio nas camadas superficiais se originou de uma desestratificação entre 

as camadas de água, possivelmente impulsionada por alterações ambientais comuns à este período 

chuvoso e à ambientes tropicais eutrofizados. 

Desta forma, se conclui que a qualidade da água do açude Sítios Novos está sob intensa 

pressão antrópica, decorrente das atividades desenvolvidas diretamente ou indiretamentre em sua 
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bacia hídrica, repercutindo em alterações ambientais mais intensas, tanto ao longo do ano como em 

uma série diária, com possíveis efeitos sobre os organismos aquáticos, principalmente os confinados 

em estruturas de produção aquícola. 

No que se refere às atividades de piscicultura implementadas de maneira superintensiva, tanto 

em densidade de estocagem de peixes por tanques-rede como de unidades de tanques-rede por área 

de cultivo, a intensificação dos episódios de mortandade de peixes expõem a fragilidade deste 

investimento no corpo hídrico estudado. 

Por fim, se evidencia que o acesso aos dados técnicos de manejo e produção das pisciculturas 

contribuiria substancialmente para a análise da ocorrência de mortandades de peixes em diferentes 

situações de manejo, assim como para determinadas alterações ambientais. 

Diante o exposto, recomenda-se: 

 Reavaliar a capacidade de suporte do açude Sítios Novos frente a possível 

intensificação de cultivos de peixes em tanques-rede; e 

 Monitorar a operação de pisciculturas, principalmente quanto às técnicas de manejo 

(produção mensal, quantidade e tipo de ração ofertada, densidade por metro cúbico, 

quantidades e dimensões dos tanques-rede etc), no intuito de se avaliar a contribuição 

da atividade no aporte de nutrientes; 

 Implementar ações imediatas frente aos impactos das atividades que contribuem para o 

atual estado do manancial hídrico, no sentido de melhorar suas condições ambientais. 
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