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RESUMO

A engenharia favorece o desenvolvimento de novas técnicas e estudos, para que diversas atividades econômicas que necessitam do uso de 
recursos naturais possam ser realizadas de maneira mais sustentável. A aquicultura é uma atividade que vem crescendo bastante nas últimas 
décadas pois, proporciona a geração de renda as pessoas envolvidas nessa atividade, como também aumenta a segurança alimentar de um país, 
devido ao aumento da produção de alimentos de qualidade. Porém, com a facilidade da realização dessa atividade e alta geração de lucros, 
muitos produtores constroem seus reservatórios de maneira rudimentar sem o auxílio de técnicos ou engenheiros que escolham locais e 
materiais com características adequadas para a construção dessas estruturas. O Nordeste é uma região que há muito tempo vem sofrendo com a 
escassez de água, e a aquicultura o tem como um dos principais objetivos, reduzir as perdas de água, que é essencial para o desenvolvimento da 
atividade. Portanto, a falta de auxílio pode levar a construção a ser realizada em locais inadequados o que pode favorecer a degradação 
ambiental do local e o uso exagerado de recursos naturais, como a água já citada anteriormente. A infiltração da água no solo é um dos 
problemas enfrentados pela aquicultura, o que ocorre quando as áreas e os materiais utilizados na construção dos reservatórios possuem 
características inadequadas, o que favorece o aumento do custo de energia elétrica devido ao uso de bombas para fazer a reposição diária de 
grandes quantidades de água perdida. Portanto, esse trabalho tem como objeto relacionar quais as propriedades químicas dos solos dos 
reservatórios utilizados na aquicultura, e a infiltração da água no mesmo. O experimento foi realizado no município Jaguaruana, Ceará – Brasil, no 
período de agosto a novembro de 2017. Foram escolhidas 10 áreas utilizadas para o armazenamento de água com tempo de uso e tipos de solos 
diferentes. As áreas escolhidas foram amostradas em um único período, quando os reservatórios estavam secos, para observar a taxa de 
infiltração da água nos mesmos. Em cada área foi coletada cinco amostras de solo para realização das análises. Seguindo a metodologia da 
Embrapa, foi avaliado os atributos químicos do solo: pH, condutividade elétrica (CE), concentração dos elementos químicos cálcio, magnésio, 
sódio. Com os valores encontrados foi determinado a capacidade de troca de cátions (CTC) e razão de adsorção de sódio do solo. A infiltração da 
água no solo foi determinada pelo método do infiltrômetro de anel, que consiste em dois anéis instalados no solo, colocados concentricamente 
sendo o menor com diâmetro de 25 cm e o maior com 50 cm, e altura de 30 cm. O uso dos anéis reduz o efeito da dispersão lateral da água 
infiltrada no perfil do solo, o que evita a taxa de infiltração ser superestimada. Com os resultados obtidos foi realizada a análise descritiva, 
considerando os parâmetros de média e valores mínimos e máximos dos parâmetros analisados e o teste Tukey para comparação das médias dos 
valores encontrados nas amostras de solo. Os solos amostrados dos reservatórios, apresentaram valores da taxa de infiltração diferenciados. O 
valor do pH e CTC das amostras analisadas não apresentaram diferença significativa. Porém, a CE, os teores de cálcio, magnésio e sódio variam 
bastante entre as amostras de solos analisadas dos reservatórios. A variação pode ser relacionada ao material de origem do solo e ao uso de 
águas ricas nesses elementos químicos, que também proporcionam o aumento da CE. Foi observado a correlação do aumento da razão de 
adsorção de sódio com a redução da taxa de infiltração da água no solo. Portanto, a avaliação dos atributos químicos do solo e dos materiais 
utilizados na construção dos reservatórios é importante para reduzir a perda de água por infiltração.
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