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Resumo

ApresenteMonografiacientíficatem comoobjectivodesenharumarededesensores

sem fioparaamonitoriadaqualidadedeáguadostanquesdepisciculturanobairro

Cocane-2,nodistritodeMorrumbene.Notrabalho,écaracterizadooprocessode

funcionamento da monitoria da qualidade de água dos tanques de piscicultura

actualmenteusada,sãoidentificadososcomponentesessenciaisparaaconcepçãoda

rede e arquitectada uma rede lógica de sensores sem fio como uma forma de

solucionaraproblemáticaocorrentenaquelaregiãoondeospiscicultoreslimitam-sena

observação eem deduçõespara a avaliação da qualidadeda água dostanques

piscícolas.Surgeanecessidadededesenvolvimentodotemacomoformadeajudaros

piscicultoreslocaisadesenvolverapisciculturadeformatecnológica,contribuindo

paraoaumentodaprodutividade.Paraacompreensão,efectivaçãodotrabalhoeo

alcancedosobjectivosdesejados,aplicaram-seastécnicasdeobservaçãoeentrevista,

também arquitectou-seumarededesensoresparaocontrolodaqualidadedeágua

nostanquespiscícolas.Duranteaobservaçãofoipossívelnotarqueapráticada

pisciculturatem sidoarduosaparaospiscicultoresvistoqueelesnãotêm maquinariae

tecnologiaespecífica.Aapresentaçãodaarquitecturadarededesensoresnotrabalho,

contribuiuparaoalcancedosobjectivosdotrabalho,vistoqueestaéumaformade

proporautilizaçãodessatecnologianamelhoriadaqualidadedeáguanodistritode

Morrumbeneedestafeitaoaumentodaprodutividade.

Palavras-chave:Piscicultura,peixe,alevino,tecnologia,rededesensoressem fio.
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ABSTRACT

Thisscientificmonographyaimstodesignawirelesssensornetworktomonitorthe

waterqualityofthefishpondsinCocane-2,districtofMorrumbene.Inthisproject,I

describetheprocessofmonitoringthewaterqualityofthefishpondscurrentlyinuse,

identifyingtheessentialcomponentsforthedesignofthenetwork,andarchitectinga

logicalnetworkofwirelesssensorsasawaytosolvetheproblem thatoccursinthat

regionwherefishfarmersarelimitedinobservationanddeductionsfortheevaluation

ofwaterqualityinfishponds.Therearisesaneedtodevelopthetopicasawaytohelp

localfishfarmerstodevelopfishfarmingtechnologically,contributingtotheincreasein

productivity.Forbetterunderstanding,theprojectandtheachievementofthedesired

objectives,therewereappliedtechniquesofobservationandinterview,alsoitwas

designedanetworkofsensorsforthecontrolofwaterqualityinthefishponds.During

theobservation,itwaspossibletonoticethatthefishfarmingpracticehasbeen

arduousforthefishfarmerssincetheydonothavespecificmachineryandtechnology,

and fundsfortheiracquisition.The presentation ofthe sensornetworkatwork,

contributedtotheachievementoftheworkobjectivessincethisisawaytoproposethe

useofthistechnologyintheimprovementofwaterqualityinthedistrictofMorrumbene

andhencetheincreaseinproductivity.

Keywords:Fishfarming,fish,fingerling,technology,wirelesssensornetwork.
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CapítuloI:Introdução

1.1.Contextualização

O presentetrabalho,vem destemodofazerumaabordagem deum dosproblemas

enfrentadosnosectordapisciculturanobairroCocane-2,distritodeMorrumbene,

provínciadeInhambane.

APisciculturaéacriaçãodepeixeparaalimentaçãodohomem ouparaoutrosfins.

Surgiuem Moçambiquenadécadade1950com aconstruçãoderepresasem Nampula,

ZambéziaeManica,etinhaporfinalidadedealimentarosempregadosdasgrandes

plantações.Cercadeumadécadadepois,nosanos60,ogovernoconstruiu3estações

depesquisaaquícola.O objectivoprincipaldestasestaçõeseraopovoamentodas

albufeirasdelagoasereservasnaturaisdeágua.(Marcos,etal.,2014)

Jáem 2014cercade5500produtoresdedicavam-seapisciculturaem Moçambiqueem

regimeextensivocom tendênciasparaintensivo,concorrendoparageraçãoderendae

paraasegurançaalimentarenutricional.(Chemane,2017).

Paraqueaprodutividadenosectordapisciculturasejaelevada,énecessárioquea

qualidadedaáguasejamonitorada.

A piscicultura é desenvolvida em Morrumbene,principalmente,por pequenos

produtoresrurais.Grandepartedessesprodutoresaindaaencaram comoumafonte

dealimentaçãoeumaformadecomplementaçãodesuarenda.Raramente,elaéa

principalactividadeeconómicadapropriedade.Masmesmosendofundamentalmente

derivada de pequenas propriedades,a produção de peixes vem aumentando

consideravelmenteanoaano,expandindo-secadavezmaisem todoopaís.

A monitoria da qualidade da água através de sensores desempenha um papel

importante no bem-estarhumano,preservação ambientale sustentabilidade.Tem

como pressuposto garantir que a qualidade da água seja adequada para o

desenvolvimentodapiscicultura.

OsSensoressãocapazesdemedirosparâmetrosdequalidadedaágua,comoturbidez,

pH,temperatura,oníveldaágua,entreoutros.Um sensoréconhecidocomoqualquer

componente ou circuito electrónico que permita a análise de uma determinada
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condição do ambiente,podendo ela ser algo simples como temperatura ou

luminosidade;(Patsko,2006).

Sãoapresentadas,nopresentetrabalho,técnicasparamelhoraraprodutividadena

piscicultura,alcançarosobjectivospreconizadoseresolveroproblemaconstatado.

1.2. DefiniçãodoProblema

Opotencialdaproduçãoviaaquaculturaécercade4milhões,apenasproduz-se3mil,

oqueémuitopouco.Hánecessidadedereverterasituaçãoparapelomenos10%.

(Massingue,2020).

Com basenosestudospreliminaresfeitosnodistritodeMorrumbene,verificou-seque

ostanquespiscícolascareciam detecnologiasparaomelhoramentodaactividade.

NobairroCocane-2,apisciculturaédesenvolvidadeformatradicionalenfrentando

dificuldadesnamonitoriadaqualidadedaáguanostanquesequepodecontribuirpara

a baixa produção.Geralmente,a má qualidadeda água existente nostanquesé

causadapelasalteraçõesdatemperaturaeadecomposição dematériaorgânica

presentenoviveiro(ramosefolhasdeárvores,fezes,restosderação),causandoassim

amortedeváriospeixes.Énecessárioqueaqualidadedaáguasejamonitorada,eque

aáguadostanquessejatrocada.

Nãoépossíveleliminarcompletamenteapoluiçãoexistentenaágua,masébem

possívellimitarosseusefeitosecontrolardeformaeficazaqualidadedaágua.

Nodesenvolvimentodapiscicultura,ospiscicultoreslimitam-senaobservaçãoeem

deduçõesparaaavaliaçãodaqualidadedaáguadostanquespiscícolas,oquenãoé

muitoeficaz,considerandoqueusandoessesmétodosnãoépossívelanalisarenem

verificaros seguintes parâmetros da qualidade da água:o oxigénio dissolvido,

temperatura,pH,turbidez,amóniaenitrito.

1.3.Perguntadepesquisa
Comoapropostadousoderededesensoressem fioparaamonitoriadaqualidadede

águadostanquespodeinfluenciarnaproduçãopiscícola?
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1.4.Hipóteses

H1-Ousodesensoreswirelessparaamonitoriadaqualidadedaáguapodemelhorara

produtividadenosectordapisciculturanodistritodeMorrumbene.

H2-Ousodesensoreswirelessparaamonitoriadaqualidadedaáguapodeser

consideradodesnecessárionosectordapisciculturanodistritodeMorrumbene.
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1.5.Objectivosdoprojecto

1.5.1.ObjectivoGeral

 Proporousoderededesensoressem fioparaamonitoriadaqualidadedeágua

dostanquesdepisciculturanobairroCocane-2,em Morrumbene.

1.5.2.ObjectivosEspecíficos

 Caracterizaroprocessodefuncionamentodamonitoriadaqualidadedeágua

dostanquesdepisciculturaactualmenteusada;

 Identificaroscomponentesessenciaisparaaconcepçãodarede;

 Arquitectararededesensoressem fiodasoluçãoproposta.

1.6.RelevânciadoTema

Arelevânciadesteestudoconsistenademandamundialporalimentosdequalidade

produzidosdemaneirasustentávelnosectordapiscuculturaenanecessidadede

Moçambiquecontinuaravançando naeconomiado paíssendo queapiscicultura

permite às pessoas empreendere gerarempregos.A piscicultura permite levar

alimentosmaissaudáveisaosconsumidores,algoquetem sidobastantedifícildevido

àpoluiçãodosmaresactualmenteverificadanopaísenomundoem geral.Obaixouso

datecnologianapisciculturainfluenciadeformanegativanaquantidadeequalidadedo

pescadoeéevidentementeumanecessidadequeprecisasersupridaconsiderandoas

tendênciasdomercadomundial.
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1.7.Justificativa

O sistema de monitoria da qualidadeda água éimportante,para garantirque a

qualidadedaáguasejamantidanafaixaidealparaevitaramorteeestressedepeixes

causadapelamáqualidadedaágua.

Aqualidadedaáguaéum dosfactoresfundamentaisparaobem estargeraldospeixes.

É tarefa do piscicultorempenhar-se em manterem níveistoleráveisasvariáveis

ambientaisquemaisinterferem sobreobem estarecrescimentodospeixes(oxigénio

dissolvido,pH,temperaturaeturbidez).

O presentetrabalho édeextremaimportânciasocialeeconómicavisto quetraz

consigoumaestratégiaparamelhorardesenvolvimentodapisciculturanodistritode

Morrumbeneeconsequentementegarantirumamaiorproduçãopesqueiraemelhoria

darendafamiliar.

Nessaordem deideia,surgeanecessidadededesenvolvimentodotemacomoforma

deajudarospiscicultoreslocaisadesenvolverapisciculturadeformatecnológica,

contribuindoparaoaumentodaprodutividade.
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CapituloII:RevisãodaLiteratura

Estecapítulodestina-searevisãodaliteraturajulgadaimportanteparaopresente

projectodepesquisa,quevaidarsuporteafundamentaçãodosconceitosteóricos

relacionadoscom redesdesensoressem fio.

2.1.Piscicultura

APisciculturaéumaactividadequesebaseianacriaçãodepeixeprincipalmentede

águadoce.Colpani(s/d)

Criarpeixesemelhanteacriargalinhas,patosouporcos.O peixeficaacrescerem

tanquescom água,sendo alimentadodamesmaformacomocriamosporcosna

pocilga,galinhasepatosnacapoeira,ouboisnocurral.

Ocultivodepeixeséum ramosustentávelecontribuiparaaalimentaçãodemuitas

famíliasnodistritodeMorrumbene.Além deproveralimentosdequalidade,oretorno

financeiroéconsideravelmentealto.

Ospeixesdependem daáguapararealizartodasassuasfunçõesvitais,ouseja:

respirar,alimentar,reproduzir,excretar.Porisso,manteraqualidadedaáguautilizada

noscultivosédefundamentalimportânciaparaproduzir-sepeixescom qualidade.Já

háaparelhosoukitsdeanálisesdisponíveisno mercado nacionalparamediros

principaisparâmetrosdequalidadedeágua.Quasesempreessematerialécaroeo

piscicultorprecisaavaliarbem oquêeondecomprar.Poroutrolado,possuiralguns

dessesmateriaispodesignificarasalvaçãodeum determinadocultivo.

Paraainstalaçãodeumapiscicultura,um dosfactorescríticoséadisponibilidadede

água.Devepoder-segarantiramanutençãodeum caudaldeáguapermanente,de

modoareporconstantementeosníveisdeoxigénioeremoverodióxidodecarbono

(CO2)eosprodutosdeexcreção.Aáguadisponíveldeveseranalisadanoqueserefere

à sua qualidade,em especialà temperatura,oxigénio dissolvido,pH,salinidade,

turvação outurbidez,nitritos,amónia,metaispesados,agentespatogénicosvivos

(parasitas,bactérias,vírus)ealimentovivo,constituindo,provavelmente,ofactorde

maiorrelevâncianacotaçãodaaptidãoaquícoladeum local(Brito,1997).

Temperaturasmuitoaltasnolocaldeproduçãopodem diminuiraténíveiscriticamente
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baixosooxigéniodissolvidonaáguaeaintensidadeluminosaelevadapodecausar

queimadurascutâneascom algum impactoeconómico,seopeixeforconsiderado

impróprioparaconsumohumano(Ramos,2006).

Ascaracterísticasdosolotambém constam entreosfactoresdeaptidãoaquícolade

um terreno,apresentandoparticularimportânciaquandosepretendeconstruirtanques

deterra.A naturezadosoloidealparaainstalaçãodeumapisciculturaédotipo

argiloso,poisforneceum graudeimpermeabilidadequeimpedeasperdasdeáguapor

infiltração.Apresençadesolosarenososimplicamuitasvezesum custoacrescidona

instalaçãodeumapiscicultura,poisobrigaàimpermeabilizaçãodostanquescom telas,

oquepodelevaraum aumentoincomportáveldoscustosdeconstrução.

É importante observartambém a constituição do solo,pois ele pode apresentar

minerais,matéria orgânica e água que podem influenciarno desenvolvimento da

piscicultura.

2.1.1.Alevino

Alevinoéum peixerecém-saídodoovoparaproduçãoepovoamentodetanques

piscícola.(Miambo,2014)

Segundoomesmoautor,aevoluçãoexigequeos alevinos estejam sempreadaptando

aoambientedamelhormaneirapossível.

Osalevinosconsomem raçõesjápreparadasparaoefeito.Estaspodem serfareladas

outrituradas.Também sãoadicionadosnotanquevitaminasemineraisqueauxiliam

nodesenvolvimentodosalevinos.

A escolha certa na aquisição de alevinos é muito importante,poisvaideterminar

o futuro do empreendimento. Alevinos malnutridos e imunodeficientes geram

grandesproblemasdemortalidade.DesalientarquenaprovínciadeInhambaneexiste

umafábricadeproduçãoderaçãoparaalimentarosalevinoseospeixesnapráticada

piscicultura,localizadanobaixodeaeroporto,cidadedeInhambane.

2.1.2.Enfermidades

Teixeiraetal.(2009),argumentam quealgunsagentesetiológicoscausadoresde

doençasealgumasdasdoençasmaiscomunssão:Aeromonashydrophil,Flexibacter
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columnaris,Streptococcus spp.,Edwardsiella spp.,Yersinia ruckeri,Saprolegnia

parasitica,BranchiomycessanguiniseB.Demigrans,BranchiomycessanguiniseB.

Demigrans, Ichthyophthirius mutifilis, Trichodina spp., Ichthyobodo necator,

Gyrodactylusspp.,Lernaeacyprinacea,Argulusspp.,Vermes,Necrosepancreática

infecciosa,Necrosehematopoiéticainfecciosa,Septicemiahemorrágicaviral,Doença

linfocitáriaviral(LDV),Vírus-da-mancha-branca(WSSV).

2.2.Qualidadedaágua

Ospeixesdependem daáguapararealizartodasassuasfunçõesvitais:respirar,

alimentar,reproduzir,excretar.Manteraqualidadedaáguautilizadanoscultivoséde

fundamentalimportânciaparaproduzir-sepeixescom qualidade.

Aaltaprodutividadedependedirectamentedaqualidadedaágua,queédeterminada

porvariáveisfísicas,químicasebiológicas:turbidez,pH,florescimentodealgase

salinidade.Éimportanteconsiderarqueosecossistemasapresentam diferençasno

quedizrespeitoaessasvariáveis,sendoosíndicesdeprodutividaderegidospela

interacçãoentreelas.

SegundoTeixeiraetal.,(2009),ocontrolodequalidadedaáguaconsistenamonitoria

constantedasvariáveismencionadasenaadopçãodemedidascorrectivas,quando

necessárias.Em geral,osrequerimentosdeumaespécieem relaçãoacadavariável

ambientalpodem mudar,em funçãodoestágiodedesenvolvimento,tamanhoeda

própriainteracçãoentreosfactoresambientais.

Paraoefeito,sãoapresentadosnotrabalhoosparâmetrosdaqualidadedeáguaque

servem comoguiaparaodesenvolvimentodapisciculturadeumaformaracionale

sustentável.Obedecendoessesparâmetros,estariaasecriarcondiçõesnecessárias

paraoaumentodaproduçãoemelhoriadaqualidadedoprodutofinal,opeixe.

2.2.1Parâmetrosdaqualidadedaágua

2.2.1.1.Oxigénio

Concentraçãodeoxigéniodissolvido(OD)naáguaéum factorqueestádirectamente
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relacionadoàmanutençãodasfunçõesvitaisdosorganismosaquáticos.Noambiente

aquático,asprincipaisfontesdeoxigéniosãoaatmosfera(difusão)eafotossíntese.

Nessamodalidadedecultivo,aimportânciadessavariáveléfundamental,poisorisco

demortalidadedesencadeadaporbaixasconcentraçõesdeoxigénioaumentaàmedida

queosistemaseintensifica.Paraamaioriadasespéciescultiváveis,oteordeODdeve

sersuperiora5mg/l.(Teixeiraetal.,2009)

2.2.1.2.Temperatura

Temperatura éagrandezaquecaracterizaoestadotérmicodeum corpoousistema.

Ao aumentara temperatura deum corpo ou sistema pode-sedizerqueestá se

aumentandooestadodeagitaçãodesuasmoléculas.

A temperatura afecta o metabolismo dos peixes.Eles são animais que não

desenvolvem em águamuitofria.

Aumentandoatemperaturadaágua,ospeixesconsomem maisalimentos,ficam mais

ágeisecrescem mais,aumentandodestafeitaoconsumodooxigénio.

Desalientarqueatemperaturaidealdaáguaparaapráticadapisciculturavariade

espécieparaespécie.

2.2.1.3.PH

OpHéasiglausadaparapotencialhidrogeniônico,porqueserefereàconcentraçãode

[H+](oudeH3O+)em umasolução.Assim,opHserveparanosindicarseumasoluçãoé

ácida,neutraoubásica.OpHdaáguaéfundamentalparaasobrevivênciadosanimais

aquáticos.Paraamaioriadasespéciesaquáticas,oseuvaloridealestáentre6,5e8,5,

usa-seopH–Metro.(ITAIPU,2010)

A alteração do pH,além de influirdirectamente no metabolismo dos peixes,

comprometendotodososoutrosparâmetrosdaágua,comoaquantidadedeoxigénio

dissolvidonaágua,gáscarbónico,amónia,nitrito,podendocriaraospeixesproblemas

com oseucrescimento,desenvolvimento,infecções.

2.2.1.4.Turbidez

Aturbidezéumamedidadacapacidadedaáguaem dispersararadiação.Écausada
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porsólidosem suspensão naágua.A turbidezestáassociadaao incremento da

produtividade primária,diminuição do florescimento de macrófitas e ao conforto

proporcionadoaospeixespeladiminuiçãodevisibilidade.Ainfluêncianegativapode

advirdoaportedematerialinorgânicoexógenoquepodecausarirritaçãoeafectara

respiraçãobranquial.(Teixeiraetal.,2009)

Em tanquesdeterrarecomenda-seumaproduçãoprimáriacom aproximadamente40a

80cm detransparênciadeágua.(ITAIPU,2010)

2.2.1.5.Amóniaenitrito

Aamóniaéoprincipalresíduonitrogenadoproduzidopelospeixes,apartirdadigestão

daproteína.O níveldeamóniadeveestarabaixo de0,05mg/l.O nitrito (NO2)é

produzidopelaoxidaçãodoamónioepelareduçãodonitrato(NO3).Ambossãotóxicos

e,portanto,potencialmenteperigososparapeixes.Asconcentraçõesdenitritosque

causam toxidezaospeixesvariam de0,3a0,5mg/l.(ITAIPU,2010)

Níveissub-letaisdeamóniacausam danosnasbrânquiasenostecidos,jáosdenitrito

reduzem otransportedeoxigénionasbrânquias.(Teixeiraetal.,2009)

2.3.Sensores

SegundoPatsko(2006),literalmente,podemosdefinirapalavrasensorcomo“aquilo

quesente”.Naelectrónica,um sensoréconhecidocomoqualquercomponenteou

circuitoelectrónicoquepermitaaanálisedeumadeterminadacondiçãodoambiente,

podendoelaseralgosimplescomotemperaturaouluminosidade.

Ossensorespodem serclassificadoscomoum tipodetransdutor.Um transdutoréum

componentequetransformaum tipodeenergiaem outro.Um motor,porexemplo,é

um tipodetransdutor,poisconverteenergiaquímicaoueléctricaem energiamecânica.

Um alto-falantetambém éum transdutor,jáqueeletransformaenergiaeléctricaem

som.Porém,um sensorpode serdefinido como um transdutorespecífico,que

transformaalgum tipodeenergia(luz,calor,movimento)em energiaeléctrica,utilizada

paraaleituradealgumacondiçãooucaracterísticadoambiente.(Patsko,2006)

O Uso de sensoresé de extrema importância,visto quegarante a monitoria do
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processodedesenvolvimentodapiscicultura.Essesdispositivosapresentam dados

inerentesaqualidadedaágua,pH damesma,aturbidez,atemperatura,oníveldos

minerais,concentraçãodooxigénioeoutrasinformações.

2.3.1.Sensoresusadosnamonitorizaçãodaqualidadedaágua

2.3.1.1.Sensordetemperatura

OPt-1000éum sensorresistivocujacondutividadevariaem funçãodatemperatura.A

placaSmartWaterfoidotadadeum amplificadordeinstrumentaçãoquepermitelero

sensorcolocado em umaconfiguração dedivisordetensão juntamentecom um

resistor de precisão de 1 kΩ,o que leva a uma faixa de operação entre

aproximadamente0ºCe100ºC.Osensordetemperaturaéalimentadodirectamente

dafontede5V,portanto,nãoénecessárioligarosensor,maséaconselhávelnão

manteraplacaSmartWaterligadaporlongosperíodosedesligá-laassim queo

processodemediçãoterminar.(Libelium,2016).

Figura1:Sensordetemperatura.(Fonte:Libelium,s/d).
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2.3.1.2.Sensordecondutividade

Sensordecondutividadeéumacélulabipolarcujaresistênciavariaem funçãoda

condutividadedolíquidoem queestáimerso.Essacondutividadeseráproporcionalà

condutânciadosensor(oinversodesuaresistência),multiplicadapelacélulaconstante,

nocasodosensorLibelium em tornode1cm-1,levandoaum valorem Siemenspor

centímetro(S/cm).Paraalimentarosensordecondutividade,um circuitodecorrente

alternadafoiinstaladoparaevitarapolarizaçãodoseléctrodosdeplatina.(Libelium,

2018).

Figura2:Sensordecondutividade.(Fonte:Libelium,s/d).

2.3.1.3.Sensordeoxigéniodissolvido

A célula galvânica forneceuma tensão desaída proporcionalà concentração de

oxigéniodissolvidonasoluçãosobmedição,sem anecessidadedeumatensãode

alimentação.Estevaloréamplificadoparaobterumamelhorresoluçãoemedidocom

oconversoranalógico-digitalcolocadonaplacaSmartWater.(Libelium,2018).
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Figura3:Sensordeoxigéniodissolvido.(Fonte:Libelium,s/d)

2.3.1.4.SensordepH

OsensordepHintegradonaplacadosensorSmartWateréum eléctrodocombinado

queforneceumatensãoproporcionalaopHdasolução,correspondendoopH7com a

referênciadetensãode2,048Vdocircuito,com umaincertezade±0,25pH.Paraobter

um valorprecisodessessensores,énecessáriorealizarumacalibraçãoecompensara

saídadosensorpelavariaçãodetemperaturadaqueladomomentodacalibração.Uma

vezcalibradoosensor,essasduastarefassãoexecutadasnafunçãopHConversion()

daAPI.Seumaleituradosensorforrealizadasem chamarpHConversion(),ovalor

obtidoseráatensãolidapeloconversoranalógico-digitalem volts.Estafunçãopode

serchamadausandoosparâmetrosdecalibraçãoouapenasosvaloresteóricos.

(Libelium,2018).
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Figura4:Sensordeph.(Fonte:Libelium,s/d)

2.3.1.5.Sensordeturbidez

Osensordeturbidez,éum sensordigitaleusaasaídaRS-485em combinaçãocom a

bibliotecaModbus.OpadrãoRS-485permiteousodefiosmaislongose,graçasao

usodesinalizaçãodiferencial,resisteàsinterferênciaseletromagnéticas.Deacordo

com asespecificaçõesdofabricantedosensor,amediçãodaturbidezdeveserfeita

em umapanelaestanqueàluz,osensordeveestarem umaposiçãofixaeorecipiente

deáguadeveestarlimpoouamedidapodeestarerrada.(Libelium,2018).

Figura5:Sensordeturbidez.(Fonte:Libelium,s/d).
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Ossensoressãocapazesdeperceberasvariaçõesdosparâmetrosdaqualidadeda

águaeinformaraessacentralsobreessavariação.Agarantiadaqualidadedaágua

requerum trabalhoperiódicodecolecta,análiseemonitoriadessesparâmetros.

2.4.Rededesensoressem fios

O termoRSSFdesignaainterligaçãodeum determinadonúmerodeequipamentos

equipadoscom sensorescom acapacidadedeobservaromeiofísico.Baseia-sena

recolhadedadosatravésdesensores,transmitirosdadosatravésdeum determinado

protocolocomoporexemploWiFi,ZigBeeoubluetooth,receberetratarosdados

recolhidos em sistemas externos e possivelmente actuarsegundo determinadas

métricas.(Pinto,2015).

Oobjectivodarededesensoresérecolherasinformaçõesrelativasaosfenómenos,

processá-lasedisseminaressainformaçãopelarede,actuandodeformacolaborativa,

atéaosobservadores.

Figura6:Rededesensoressem fio(Fonte:(ITU,2014))

Énecessáriomonitoraroambiente,processarasinformaçõesrecebidasdossensores

comoosníveisdepHetemperaturacom oobjectivodereduzirotamanhodosdados

queelevaitransmitireporfim transmitiressesdados,quedealgumaformaserão
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úteisparaatomadadedecisão.

Desalientarquecabeaoutilizadorfazerumaboaleituradosdadosdossensorestendo

em contaosparâmetrosdefinidosparaumaboapráticadapiscicultura.

2.4.1.Características deuma RSSF

ParaMonteiro,et.Al.(2016),asprincipaiscaracterísticasdasredesdesensoressem

fiosão:

-Agregaçãoesumarizaçãodedados

Falaarespeitodacapacidadedarededecombinarosdadoscolectadospelosseus

nósantesdeserem enviadosàestaçãobase,assim reduzindopotencialmente,nãosó

onúmerodetransmissõesrealizadas,mastambém aenergiagastanesseprocesso.

-Mobilidadedossensores

Nem todososnósdesensoresnumaredepodem sermóveis.Algumastem como

característicaterem sensoresfixosnum ponto,comonumaestradaparaamonitoria

dotrânsito,enquantooutrarede,cujossensoresestãosuspensosnasuperfíciedo

oceanoestãoem movimentoconstante.Amobilidadedossensoresésempretidade

acordocom oreferencialem queestãocolectandodados,logo,aexemplo,sensores

atadosaocorpodeumapessoaparamedirseusníveisglicêmicossãoconsiderados

estáticos.

-Limitaçãodeenergia

Um dosparâmetrosquedeveserlevadoem consideraçãoquandoescolhendoostipos

desensores,protocolosdecomunicaçãoedemaisvariáveisparaoprojectoenvolvendo

umarededesensoreséalimitaçãodeenergiaqueosmesmosserãosubmetidos.Isto,

pois,dependodesuaaplicação,osnósficarãoem algumaregiãoremota,dificultando

manutenção.Logo,hádeseterem menteoselementosdeenergiaquecompõem a

redeem questão:suabateria,alimentação,gastoporcadaelementoesubelemento

(sensores,processadores,transmissores).

-Auto-organizaçãodarede

Umadasvantagensmaisnotáveisdeumarededesensoreséadenãopossuirponto

únicodefalhas.Aeventualperdadeum deseusnós(devidoàdeficiênciaenergéticaou
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avaria),ouainstalaçãodeum novonó,nãodeveafectarnofuncionamentodarede.

Paraisso,existeum controloautomáticoparaaorganizaçãodarede,designadoporum

conjuntoderegraslocaiseglobais.Istogarantequearedeseja,defato,autónoma,

eficienteedinâmica.

-Tolerânciaafalhas

Comofalhasdecomunicaçãoeproblemascom osnósdaredesãofrequentes,é

essencialquearedepossuaumatolerânciaafalhasparagarantirqueamesmaseja

confiável.Paratal,sãoaplicadosprotocolosemecanismosdeauto-estabilizaçãode

formaquesempreexistaumarotadetransmissão,mesmoem situaçõesdeestresse.

Nãoobstante,épossívelquefalhasagrupadasepermanentesresultem em grande

perdadedados,podendocomprometerarede.

2.4.2.Componentesdeum sistemaderededesensoressem fio

Umarededesensoressem fioéconstituídapor:Nós,estaçãobaseeGateway.

2.4.2.1.NódoSensor

Osnósdesensoressão dispositivosautónomosequipadoscom capacidadesde

sensoriamento,processamentoecomunicação.Osnóssensorescolectam dadosvia

sensores,processam localmenteoucoordenadamenteentrevizinhosetransmitem

essa informação.São compostos por um sensor,memória,processador,um

transceptoreumabateria.

Osnósdesensoressãodistribuídosporumaáreaecomunicam entresi,etambém

comunicam-secom oambientecom oobjectivodecolectardadossobredeterminados

fenômenos.Osnóspodem localmenteprocessarosdadoscolectadoseenviá-losaum

oumaispontosdeacesso.Aredeéformadaporestesnós,ogatewayqueconectaa

redeeocomputador,eaestaçãobase,queéodispositivoreceptordasinformações

dogatewayparaarmazenamentoeanáliseposteriordasmesmas.(Riosetal.,2018).

2.4.2.1.1.Arquitecturadonódosensor

Osnósdosensorsãooscomponentesprincipaisdeumarededesensoressem fio.É

neles onde estão localizados os sensores responsáveis porcaptaros dados do

ambiente.Além disso,essesnóspossuem estruturasdememória,processamento,
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comunicação e energia a fim de serm capazes de trabalharem cima de uma

informaçãosensorialetransmiti-laparaogateway.(Monteiro,etal.,2016).

Figura7:Arquitecturadeum nódosensor.(Fonte:Monteiro,etal.,2016)

2.4.2.1.2.Característicasdonódesensor

ParaMonteiro,et.al(2016),asprincipaiscaracterísticasdonódesensorsão:

-Sensoriamento

A partedesensoriamento deum no do sensorérealizadaexclusivamentepelos

sensoresqueocompõe.Estessensoressãoosresponsáveisporcolectardados

quaisquerde um ambiente.Eles produzem um sinalanalógico de resposta que

correspondeàmedidadeumavariaçãofísicaambientalqualquer.Estesinal,porsua

vez,édigitalizadopormeiodeum conversorA/Deenviadoatéocontroladorparaser

processado.Ossensorespossuem,em geral,algumascaracterísticasem comum:são

pequenos,consomem poucaenergia,sãoautónomoseadaptativosaoambiente.

-Computaçãoeprocessamento

Acomputaçãoeoprocessamentoenglobam amemóriaeocontrolador.Ocontrolador,

geralmente,acabasendoum microcontroladorporesteterum preçomenor,sermais

flexível e consumir pouca energia, mas também podem ser utilizados

microprocessadores ou processadores de sinais digitais.As funções básicas do

controladorsão:processardadosadvindosdossensoresecontrolaraactividadede

outroscomponentesdonó.Amemóriaéutilizadaparaarmazenardadosdossensores
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oujáprocessadose/ouarmazenaramemóriadeprogramausadaparaprogramaro

microcontrolador.Geralmente,éusadaumaquejávenhaembarcadacom omicro

controladorou uma memória Flash,pelo seu baixo custo e alta capacidade de

armazenamento.

-Comunicação

Osdispositivosreceptoresetransmissoresdeum nódosensorseencontram em um

só:otransceptor.Estetransceptoréresponsávelporfazeracomunicaçãocom outros

nósdossensoresougateways.Devidoàalgumasdificuldadesdacomunicaçãoóptica

(porlasers)ou porinfra-vermelho,geralmente,são utilizadasondasderádio nas

frequênciasdecomunicaçãolivresdelicença.Pelobaixofornecimentodeenergiaà

qualquerRSSF,érecomendávelsempredeixarotransceptordesligadoenquantoele

nãoestivernem nasfunçõesdetransmitir,nem receber.

-Energia

Comoestamostratandoaquideredesdesensoressem fio,redesestas,com nósque

muitasvezessãocolocadosem lugaresdifíceisdeserem alcançados,énecessário

pensarem umafontedeenergiamóvelequesempresejacapazdemanterum nível

adequadodeforçaparaonó.Geralmente,sãoutilizadasbateriasoucapacitores.As

bateriaspodem ounãoserrecarregáveise,hojeem dia,dispõem cadavezmaisde

dispositivosqueseutilizam derecursosfísicospararenovaraenergia,comofontes

solares,vibrações,etc.

2.4.2.2.Gateway

Um gatewayéum dispositivointermediáriogeralmentedestinadoainterligarredesde

sensoreseum computadorouaplicativodeumaredeexterna.Eleorganizaotráfegode

informaçõesentreonódosensoreainternet.

Um gatewayéumainterfaceentreaplataformadeaplicativoseosnósnaredede

sensoressem fio.Todaainformaçãorecebidadenósdarede,éagregada/manipulada

pelogatewayeencaminhadaparaoaplicativo.Esseaplicativopodeserexecutadoem

um computadorlocalouem um computadorem rede.(CecílioeFurtudo,2014).
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2.4.2.3.Estaçãobase

Aestaçãobaseéconsideradacomoodispositivoquesecomunicacom ogateway,

recebendoinformaçõesparaposteriorprocessamento.Podeserrepresentadaporum

computadorouum servidorquetenhaacapacidadedecomunicaçãocom ogateway

ondeogatewaytransmiteinformaçõesparaaestaçãobaseem quetenhaaplataforma

deaplicativos.

2.4.3.Aplicaçõesdasredesdesensoressem fio

Para Rios etal.,(2018),Alguns dos campos de aplicação mais relevantes são

destacados:

-SupervisãodeDesastres:possibilitaamonitoriadasituaçãododesastrenaturale

acompanhamento de novas ocorrências e impossibilidade de acesso à uma

determinadaregião.

-MediçõesClimáticas:possibilitaomapeamentodoclimadeum localcom maior

precisão.Ossensoresespalhadospelomarounascidadesajudam namensuraçãode

diversas variáveis climáticas,como temperatura,humidade,pressão atmosférica,

luminosidade ou poluição.De posse desses dados,se pode traçarmetas de

despoluiçãodeum localouprevermudançasclimáticas.

-MonitoriadeAnimais:com sensorespresosaosanimaisouespalhadosporseus

habitats naturais,é possívelfazer a monitoria de indivíduos ou populações,

possibilitando o conhecimento de seus hábitos,ou da biodiversidade localsem

interferênciadoobservadornoambiente.

-MonitorianaPiscicultura:Auxilianocontrolodaqualidadedaáguadostanquesonde

desenvolveopeixeem cativeiro.FornecedadossobreopHdaágua,turbidez,amónio.

-Aplicações Médicas:na criação de interfaces para deficientes físicos,monitoria

integrada de pacientes,diagnóstico e administração de drogas para pacientes,

monitoriadedadosfisiológicos,demédicosepacientesem um hospital.

-AplicaçõesAmbientais:nadetecçãodeincêndioem florestas,deenchentesem locais

menosacessíveis,namonitoriadaconcentraçãodepesticidasnaágua,ograude
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erosãodosoloeoníveldepoluiçãodoar,tudoem temporeal.

-AplicaçõesMilitares:Namonitoriadeforçasamigas,equipamentoemunição,na

vigilância em campo de batalha,na avaliação de danos em batalha,detecção e

reconhecimentodeataquesnucleares,biológicosouquímicos.

2.4.4.Topologiasderededesensoressem fio

ParaRiosetal.(2018),sãotrêsastopologiasquecostumam serutilizadascom redes

desensoressem fios:estrela,clusterouárvore(star/router)emalha(mesh).

-Atopologiaestrela-éamaissimples,naqualcadanótransmitedirectamenteparaum

gatewayoureceptor.Tem bom custo-benefíciopelofatodossensorescostumarem ter

apenastransmissor(sem receptor).Entretanto,sualimitaçãoéadistânciaquearede

podealcançar,limitadapelofatodequetodososnósprecisam estarnoalcancedo

gateway.

-Atopologiaárvore-permiteaextensãodessadistânciaporpossibilitarquecadanó

possasecomunicarcom nósroteadoresparafazerosdadoschegarem atéogateway.

Possuium aumentodecustopordemandarquehajanósnaredecom capacidadede

recepçãodedados,enãoapenastransmissão.Adesvantagem dessatopologiaéque,

casoum nóroteadorpercacomunicação,todaasub-redequetransmiteparaessenó

perderácomunicaçãocom ogateway.

-A topologia de malha-resolve este problema com a redundância das rotas de

comunicação,permitindoquecadanópossasecomunicarcom osdemais.Possuindo

diversasviasdecomunicaçãocom ogateway,nãoháprejuízoparaaredeseum nó

roteadorperdercomunicação.Entretanto,além doaumentodecustopelaexigênciade

quetodososnóstenham capacidadederecepçãoetransmissão,atopologiatambém

promoveaumentodalatênciadarededevidoànecessidadedosdadosrealizarem

muitossaltosantesdechegarem aogateway.
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Figura8:Topologiaderededesensoressem fio(Fonte:Rios,2018)

2.4.5.Segurançanarededesensores

Asegurançadasinformaçõestramitadasentreosnóséderelevanteimportânciajá

queessesnóspodem serimplantadosnosmaisdiversosambientes.Porpossuir

comunicaçãosem fio,sãoabertosprecedentesparaosmaisdiversificadostiposde

ataquesàsinformações.Osserviçosdeconfidencialidade,integridadeeautenticação,

sãoprovidosem geralporalgoritmoscriptográficosedeautenticação,assim aescolha

dosmecanismosapropriadoséimportantenofornecimentodesegurançaaosdados

em RSSF.Apenasa escolha do algoritmo correcto decriptografia não resolveria

totalmente o problema de consumo de energia,visto que qualqueralgoritmo

implementadoimpactaránoconsumo.Assim éinteressanteadicionaraosistemaum

gerenciamentodesegurança.Um sistemadegerenciamentodesegurançapodeagir

em umaredeactivandoedesactivandoserviçosefunçõesdesegurançasempreque

necessário em resposta a eventos ocorridos em uma rede.Este sistema pode

economizarenergiadaredesenãohouverindicaçãooususpeitadepresençade

intrusos.Oliveiraetal(2008)

Entretantoapenascom ousodealgoritmodecriptografiaegerenciamentodonívelde
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segurança,édifícilgarantirqueodadosejarealmentelegítimoenãosofreuqualquer

tipodeataque.

RamoseFilho(2013)propõeum modeloparaestimaroníveldesegurançadodado

quechega para o usuário,podendo este escolherseutilizará ou não estedado

conformeoníveldesegurançadomesmo.Aindaassim pode-semelhoraroconsumo

deenergiaimplantandonaredeum mecanismodepartilhadesegredosalternativoàs

conhecidaschavespúblicas.EstaéaferramentaTinySharing,aqualdemonstraa

viabilidadedesoluçõescolaborativasdesegurançaem dispositivoscom capacidade

limitadadeprocessamentoearmazenamento.SantoseMargi(2011).

2.4.5.1.ComponentesdeSegurança

SegundoRamoseFilho,(2013),oscomponentesdesegurançaem redesdesensores

sem fiosão:

-Gerenciamentodesegurançaeenergia:consisteem ligaredesligaroscomponentes

dodispositivovisandoaumentarotempodevidadaredeaomáximoatravésda

economiadeenergia.Esteconsisteem habilitaroudesabilitarmódulosdesegurança

implantadosnaredeseguindoosparâmetrosdefinidospeloprojectistadarede;

-Criptografia:consisteem aplicarum conjuntodetécnicas,conceitosemétodosem

umainformaçãotendocomoobjectivotransformá-laem umainformaçãocodificada,

deformaqueapenasoreceptorlegítimodainformaçãoconsigadecifraramesma;

-Encriptação:consistenoprocessodetransformarumainformaçãocomum em uma

informaçãocodificadausando-sedeum algoritmocriptográfico.A encriptaçãodos

dadospodeserfeitaporum processofim-a-fim ousalto-a-salto;

-Assinatura:visagarantiraonódestinatárioqueamensagem realmentefoigerada

pelonóemissor.Aassinaturapodeserfeitaporprocessosfim-a-fim etambém por

processossalto-a-salto;

-GerenciamentodeChaves:apartilhadechavespúblicaséinviáveldevidoaoalto

custodeprocessamentoeconsumodeenergia.Compartilharchavesprivadaséum

caminho,porém torna a rede bastante vulnerável,poisum nó da rede pode ser

sequestradoeosequestradortomarpossedachaveprivadacompartilhada;

-Sistemadedetecçãodeintrusos(IDS):tem comoobjectivodetectardiversostiposde
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comportamentosmaliciososnarede,gerandoalertasapartirdeeventos.Sealguma

intrusãofordetectadaosalertassãoenviadosepodem existirdoistiposderesposta:

activaepassiva.Naactivaocomportamentomaliciosoétratadopeloprópriosistema.

Jánapassiva,osistemaapenasgerarelatóriosparaqueoadministradordarede

possaobservaretomarasprovidênciascabíveis;

-Sistema de gerenciamento de confiança:mecanismos de gerenciamentos de

segurançaexistem paraavaliaraconfiabilidadedosnóssensores,estespodem avaliar,

mantererevogaraconfiançaentreosnós.Essaconfiançapodeserusadaparao

controledeacesso,roteamentoseguroedetecçãodeintrusos.

2.4.5.2.AtaquesMaisComunsem RSSF

SegundoGÓISetal(2016),todososataquesnasredesdesensoressem fiotêm como

objectivoomaufuncionamentodaredeouatéainterrupçãodoserviço.Assim os

ataquessãoexecutadosdediversasforma,quesão:

-Negaçãodeserviço(DenialofService–DOS):narededesensoressem fioum ataque

denegaçãodeserviçointerrompefacilmenteofuncionamentodarede,jáqueos

dispositivosdaredeem questãosãoprovidoscom poucacapacidadedememóriae

processamento;

-Nósirmãos(Sybilattack):um nómaliciosoassumeaidentidadedeum oumaisnós

legítimospodendoexecutardiversostiposdeataquesnarede,entreelesestãoos

ataquesnaagregaçãodedados,mecanismosderoteamento,alocaçãoderecursos,

armazenamentodistribuído;

-Ataquedoburacodaminhoca(Wormholeattack):éum ataquecríticonafasede

descobertadevizinhosdarede,poisesteataquecriaum túnelentredoisnósem

diferentespartiçõesdarede,fazendo com queosnóspensem quesão vizinhos,

quandonaverdadeexistem outrosnósentreeles.Istocausaproblemadeconvergência

narede;

-Inundação da rede (Hellofloodattack):um nó falso com alta capacidade de

processamentoecom altapotênciadesinalinundaaredecom mensagensHELLO,

isso causacongestionamentosem todarede.Além disso,todosdemaisnósirão

pensarqueestenófalsoéum vizinho,podendotambém criarrotasfalsas;
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-Ataquedoburaconegro(BlackHoleattackouSinkholeattack):um nómalicioso

mostrarotasfalsasparatodarede,fazendocom queospacotespassem porestenó

falsoantesdechegaràestaçãobase.Essenómaliciosoem possedospacotespode

descartaroumodificarospacotes.

-Desvioseloops:onómaliciosoalteraoroteamento,criandoloopsinfinitosou

grandesdesviosentreosnós;

-Sequestrodenós:um grupodenósmaliciososcercaum nólegítimoecomeçam a

inundaressenó,além disso,ogrupoalteraoroteamentodeformaquetodasas

mensagensqueonóemita,nãocheguem aodestino;

-Interferência(Jamming):um nómaliciosopossuium transceptorpotenteconfigurado

para utilizara mesmafrequência dosnóssensores,podendo ocuparo canalde

comunicaçãocom ruídoeimpedirqueosnóssensoresrecebam qualquertipode

mensagem;

-NegligênciadedadoseSelectiveFowarding:onóintrusoignoramensagensque

deveriaenviarouretransmitir.

2.4.6.Tecnologiadetransmissãodedados

2.4.6.1.LTE

OLTEéumatecnologiamóveldetransmissãodedadosquefoicriadacom baseno

GSM eWCDMA.Adiferençaéqueatecnologiapriorizaotráfegodedadosem vezdo

tráfegodevoz,comoaconteciaem geraçõesanteriores.Issoproporcionaumaredede

dadosmaisrápidaeestável.(Braga,2018).

Deacordocom ademandadomercado,surgiuanecessidadedemelhoraravelocidade

dotráfegodedadosem relaçãoasredes2Ge3G.

2.4.7.Cloudcomputing

A cloud computingé um serviço de computação baseado na internetna qualé

sintetizada pelo poderde utilizarrecursos de TIsob demanda de computação,

armazenamentodedados,redesedeaplicaçõesem ambientescompartilhadosde

maneiraintegradaatravésdainternet,em qualquerlugareindependentedeplataforma,
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sem terqueinvestirem equipamentos.Nacloudadefiniçãodepreçoépelouso, paga

peloqueconsome.Obenefíciodessaabordagem nãoéapenasareduçãodoscustos

com servidoreslocais,acloudéumamaneiradinâmicadeseajustaràsnecessidades

derecursosdeTIaoseunegóciodemaneirasimples,seguraeeconômica.(cloud

computing,s/d).

CapítuloIII:MetodologiadePesquisa

A metodologiaéum conjunto demétodospelosquaisseregeumainvestigação

científicaquefazpreviamenteoestudodosmétodosparadeterminarqualéomais

adequadoparaaplicarousistematizarem umainvestigaçãoou trabalho.Bruyne(1991)

Nestecapítulo,éclassificadaapesquisaem diversoscritérios.Sãoapresentadasas

técnicasdepesquisaquegarantiram efectivamenteodesenvolvimentodotrabalhode

campoquedestafeitaenvolveudirectamenteaautoradotrabalhoeospiscicultoresdo

bairroCocane-2,distritodeMorrumbene,provínciadeInhambane.

3.1Tiposdepesquisa

A pesquisapodeserclassificadaquantoasuanatureza,objectivos,procedimentos

técnicoseformadeabordagem doproblema.(Silva&Menezes,2015,p.20).

Quantoanaturezaapesquisapodeserbásicaeaplicada.A pesquisadenatureza

básicageraconhecimentosnovosúteisparaoavançodaciênciasem aplicaçãoprática

prevista.Envolveverdadeseinteressesuniversais.Enquantoqueapesquisaaplicada

gera conhecimentos para aplicação prática e dirigidos à solução de problemas

específicos.Envolveverdadeseinteresseslocais.(Silva&Menezes,2015,p.20).
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Apresentepesquisaédenaturezaaplicadapoisproduzconhecimentoscientíficospara

a solução de problemas concretos,específicos da vida moderna.Ela faz uma

abordagem denovosprocessostecnológicoscom afinalidadedemelhoraraprodução.

Quanto a abordagem a pesquisa pode serqualitativa e quantitativa.Pesquisa

quantitativaconsideraquetudopodeserquantificável,oquesignificatraduzirem

números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las.Enquanto que

pesquisaqualitativaconsideraqueháumarelaçãodinâmicaentreomundorealeo

sujeito,istoé,um vínculoindissociávelentreomundoobjectivoeasubjectividadedo

sujeitoquenãopodesertraduzidoem números.(Silva&Menezes,2015,p.20).

Apresentepesquisaédeabordagem qualitativa,pois,édesenvolvidanumasituação

naturalricaem dadosdescritivoseaplicaaentrevistacomotécnicacientíficasde

colectadedados.

Quanto ao Objectivo a pesquisa pode serexploratória,descritiva eexplicativa.A

pesquisa exploratória visaproporcionarmaiorfamiliaridadecom o problemacom

vistasatorná-loexplícitoouaconstruirhipóteses.Enquantoqueapesquisadescritiva

visa descreveras características de determinada população ou fenómeno ou o

estabelecimentoderelaçõesentrevariáveis.Envolveousodetécnicaspadronizadas

decolectadedados:questionárioeobservaçãosistemática.Assume,em geral,a

formadeLevantamento.E apesquisaexplicativavisaidentificarosfactoresque

determinam oucontribuem paraaocorrênciadosfenómenos.(Silva&Menezes,2015,

p.21).

A presentepesquisaédeobjectivoexplicativopoisaprofundaoconhecimentoda

realidadesobreapráticadapisciculturaem Morrumbene,umaactividadeeconómica

desenvolvidanaqueledistrito.

Quantoaosprocedimentostécnicosapesquisapodeserbibliográfica,documental,

experimental,levantamento,estudo de caso,expost-facto,acção e participante.

Pesquisa bibliográfica é elaborada a partirde materialjá publicado,constituído

principalmente de livros, artigos de periódicos e actualmente com material

disponibilizadonaInternet.Enquantoquepesquisadocumentaléelaboradaapartirde

materiaisquenãoreceberam tratamentoanalítico.Eapesquisaéexperimentalquando
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sedeterminaum objectodeestudo,seleccionam-seasvariáveisqueseriam capazes

deinfluenciá-lo,definem-seasformasdecontroleedeobservaçãodosefeitosquea

variávelproduzno objecto.E levantamento usa-se quando a pesquisa envolve a

interrogaçãodirectadaspessoascujocomportamentosedesejaconhecer.Eestudode

casousa-sequandoenvolveoestudoprofundoeexaustivodeum oupoucosobjectos

demaneiraquesepermitaoseuamploedetalhadoconhecimento.Eexpost-factousa-

sequandoo “experimento”serealizadepoisdosfatos.EPesquisa-Acção usa-se

quandoconcebidaerealizadaem estreitaassociaçãocom umaacçãooucom a

resolução de um problema colectivo.E pesquisa Participante usa-se quando se

desenvolvea partirda interacção entrepesquisadorese membrosdassituações

investigadas.(Silva&Menezes,2015,p.21).

A presentepesquisaéexperimentalpordefinirum objectodeestudocom várias

técnicasdepesquisaquegarantem o controlo daqualidadedaáguaepropõea

implementaçãodarededesensoresnodesenvolvimentodapisciculturanobairro

Cocane-2,nodistritodeMorrumbene.

3.2.Técnicasderecolhadedados

Paraacompreensão,efectivaçãodotrabalhoeoalcancedosobjectivosdesejados,

aplicaram-seastécnicasdeobservaçãoeentrevista.

3.2.1.Observação

SilvaeMenezes(2005,p.33),argumentam queobservação“équandoseutilizam os

sentidosnaobtençãodedadosdedeterminadosaspectosdarealidade”.

Napesquisa,fez-seousodaobservaçãoquepermitiuaaquisiçãodeinformações

relevantessobreoestadodostanqueseusodesensoresnodesenvolvimentoda

piscicultura.Essesdadoscontribuíram paraoalcancedosobjectivospreconizadose

concretizaçãodotrabalhodecampo. 

3.2.2.Entrevista

SilvaeMenezes(2005,p.33),definem entrevistacomo“aobtençãodeinformaçõesde

um entrevistado,sobredeterminadoassuntoouproblema”.

Em algunsmomentosnapesquisa,foram necessáriasalgumasentrevistasparaobter
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ideiasmaisclarasedetalhadassobreapráticadapiscicultura.

Nodesenvolvimentodotrabalho,foram entrevistadosseis(5)indivíduos,dosquais

quatro (4) são membros da associação dos piscicultores de Morrumbene:o

presidentedaassociação,ovice-presidenteedoispiscicultores,eotécnicodaDirecção

ProvincialdeAgriculturaePesca

3.3.Universooupopulaçãoeamostra

SegundoLakatoseMarconi(2007),ouniversoouapopulaçãoéoconjuntodosseres

animadoseinanimadosqueapresentapelomenosumacaracterísticaem comum.

Aamostraéumaparcelaconvenientementeseleccionadadouniverso(população).É

um subconjuntodouniverso.

Nopresentetrabalho,apopulaçãosãotodososmoradoresdodistritodeMorrumbene

eaamostraéde4piscicultoresdobairroCocane-2devidoasuaexperiênciacom o

casoem estudo.

CAPÍTULOIV:Casodeestudo

4.1.Descriçãodocasodeestudo

OdistritodeMorrumbeneestásituadonapartecentraldaprovínciadeInhambane,em

Moçambique.AsuasedeéaviladeMorrumbene.

Tem limitesgeográficos,anortecom odistritodeMassinga,alestecom ooceano

Índico,asulcom odistritodeMaxixeecom odistritodeHomoíne,aoestecom o

distritodeFunhalouro.Tem umasuperfíciede2608km2eumapopulaçãode124471

habitantes,deacordocom osresultadosdesenso2017.

ObairroCocane-2encontra-sealestedaviladeMorrumbene.Nobairro,amaioriada

população dedica-se à prática da pesca.Nota-se a existência de tanques de

piscicultura,actividadequeédesenvolvidaamaisdeoitoanos.

Foinaquelebairroondeaautoradotrabalhoconstatouaexistênciademáqualidadede

águanostanquesusadosparaodesenvolvimentodapiscicultura.Pararesolvere/ou

minimizaroproblema,foipropostoousoderededesensores,estadesenhadapela

autoraeapresentadaàDirecçãoProvincialdeAgriculturaePescadaprovínciade
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Inhambane.

Figura9:TanquespiscícoladeMorrumbene.(Fonte:AAutora)

Paramelhorinteirar-sedo estado actualdapiscicultura,houveanecessidadede

deslocar-seaoterrenoparaentrevistarospiscicultorescomoformadeobterdados

muitorelevantessobreaactividade.

4.2.Componentesdaredeproposta

Arededesenvolvidacompreendedoiscomponentesprincipais:nódosensor,gateway.

4.2.1.Nódosensorproposto

Nesteprojecto,deacordocom asnecessidadesdocasodoestudo,utilizaram-setrês

nós de sensores sem fio Libelium,modelo waspmote plug & sense!que serão

implantadosem cadaum dostanquespiscícola.

Omodelowaspmoteplug&sensefoiconcebidoparafacilitaramonitoriaremotados

parâmetrosmaisrelevantesrelacionadosàqualidadedaágua.Com estaplataforma

podem medir-semaisde5parâmetros,incluindoosmaisrelevantesparaocontroleda

água,comooxigéniodissolvido,potencialdeoxidação-redução,pH,condutividadee

temperatura.Foiprojectadoparafacilitaramediçãodosparâmetrosquímicosmais
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importantesquepermitem amonitoriaremotodaqualidadedaáguaem diferentes

cenários,oqueincluivigilânciadecontaminaçãoem ambientesnaturaiscomoriose

lagos,controledascondiçõesadequadasdeáguaem piscinasoupisciculturase

observaçãodeesgotosindustriaisdasindústrias.(Libelium,s/d).

Figura10:ModelowaspmotePlug&Sense!(Fonte:Libelium,(s/d)).

4.2.2.Gateway

Ogatewayorganizaatrocadeinformaçõesentreosnósdesensoreseainternetalém

deproverrecursosdesegurança.

OgatewayutilizadonesteprojectoéoMeshlium queéoIoTGatewayparaconectar

qualquersensora qualquerplataforma de nuvem.O Meshlium é a opção mais

recomendadapararedesexternas,poiséenvoltoem um invólucroresistenteeàprova

deáguaqueoprotegedascondiçõesmaisadversas.OMeshlium podeencaminhar

dadosdosensordirectamenteparaaInternetviaEthernetouprotocolosGPRS/4G,

dependendodasopçõesdeconectividadedisponíveisnaárea.(Libelium,s/d).
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Figura11:Meshlium gateway.(Fonte:Libelium,(s/d)).

Paraestetrabalhoachou-semelhoroMeshlium gatewayconsiderandoaconfiguração

rápida,instalaçãofácil,manutençãofácil.

Tabela1:Custodecomponenteseserviços

Componentes

Componente Modelo Quantidade Fornecedor Preçounitário

Nódosensor Waspmote
Plug&sense

3 Libelium €5.400.00

Wireless
gateway

Meshlium 1 Libelium €970.00

Total €17.170.00

Serviços

serviço descrição Fornecedor Preço

Servidorcloud C-SERVER-1 MozDomain 1.020.00MT-
Mensal

Aplicativo de
acesso

Híbrido Freelancer 90.000.00MT

internet Movitel 1000.00MT

Total 92.020.MT
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4.3.Arquitecturadosistemaproposto

Arededesensoressem fioparaamonitoriadaqualidadedeáguaproposta,quepode

serconsideradadetopologiamalha,éilustradanafiguraabaixo:

Figura12:Arquitecturadaredeproposta.(Fonte:Autora,2020)

4.4.Funcionamentodosistemaproposto

Aarquitecturadaredeapresentadaacima,detopologiamalha,apresentatrêstanques

piscícolas,ondeem cadatanquecontém um nódesensor.Osnóscomunicam-seentre

eleseossensoresusadossãoosdeoxigéniodissolvidoeosensordepH paraa

monitoriada qualidadeda água.Osdadosrelativosao ambientesão colectados

atravésdogatewayquetambém funcionacomocoordenadordarede.

Ogatewayenviaumamensagem deconsultaaosnóssobreascondiçõesdostanques
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earespostaobtidasãoosdadosrelativosaopheoxigéniodissolvido,edepois

reencaminhaainformaçãocolectadaparaanuvem.Osdadoscontidosnanuvem serão

visualizadosatravésdeumaaplicaçãoandroid.OMeshlium gatewayrecebedadosdos

sensoresdoWaspmotePlug&SenseeoencaminhadirectamenteparaaInternetvia

4G.Casoaconectividadefalhe,osdadospodem serarmazenadosem um bancode

dadosinterno.Nosistema,ocontrolodaqualidadedaáguaseráfeitoumavezpor

semana,nasexta-feira,às17horas.

4.5.DiscussãodeResultados

Foirealizada a entrevista aos piscicultores do bairro Cocane-2,no distrito de

Morrumbenedeformaacolherinformaçõessobreodesenvolvimentodapiscicultura

naquelaregiãonoqueconcerneaousodetecnologiasnaquelaárea.

Apráticadapisciculturatem sidoarduosaparaospiscicultoresvistoqueelesnãotêm

maquinariaespecíficaparaaqualidadedaáguaedesconhecem astecnologiasusadas

nosectordapiscicultura.

ParaavaliaraqualidadedeáguanostanquesdepisciculturanobairroCocane-2,os

piscicultoresafirmaram queusam aobservação.A mesmaéfeitasem aparelhos

específicosparamediraqualidadedeágua.

Aobservaçãonãogaranteumaboaavaliaçãodaqualidadedeágua.Acomposição

químicadamesmanãoédistinguidaaolhonu,énecessáriolevarumaamostraao

laboratórioparaavaliarasuaqualidadeouusardispositivosparaaavaliaçãonos

tanques.

Aáguapossuipropriedadesfísicasequímicasquesãomuitoimportantesnacriação

deorganismosaquáticosedevem sermantidasdentrodelimitestoleradosparacada

organismo.

Énecessárioocontroledaqualidadedeáguanacriaçãodostanqueseduranteo

desenvolvimentodosalevinosparaevitaroestresseeamortedospeixes.

OsresponsáveispelapisciculturanaprovínciadeInhambanefazem assistênciaas

piscicultoresnodesenvolvimentodassuasactividades.Fazem amediçãodotamanho
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dos tanques (comprimento,largura e profundidade),verificam as condições dos

tanquesantesdaépocadeprodução,fornecem osAlevinoseraçãonosprimeirosdias

deprodução.

AassistênciafeitapelostécnicosdaDPAPInãoéregular.Estessefazem aoterreno

quando solicitados para apoiar os pequenos piscicultores ou associações de

piscicultores.Juntos criam as condições básicas para o desenvolvimento da

piscicultura.

O governo daprovínciadeInhambanedisponibilizaum fundo queéalocado aos

piscicultoresparaodesenvolvimentodassuasactividades,quepodeserusadopara

investirnamaquinariaparaacriaçãodetanques,aquisiçãodetecnologiasmodernas

demonitoriadaqualidadedeáguaedecontrolodaprodução.

Amonitoriaeaalocaçãodefundosédeextremaimportânciaparaodesenvolvimento

dapiscicultura.Com aexiguidadedefundostorna-sedifíciladquirirmaquinariaparaa

criaçãodostanquesemateriaisparaalimpezadosmesmos,etornaimpossívela

implementaçãodetecnologiasmodernasparaodesenvolvimentodapiscicultura.

Aquantidadedopescadoproduzidonostanquesdependedonúmerodealevinosedas

dimensõesdostanques.

Nostanquesde10/30metrossãocolocados1500alevinosproduzindodestafeita75

kilogramasenostanquesde10/50metrospodem sercolocados2750alevinosque

garantem umaproduçãoaproximadaa140kilogramasem um períodomínimode3

meses.

Ospiscicultoresforam unânimesaoafirmarquenãosãousadastecnologiasparao

desenvolvimentodassuasactividadesnaquelaregiãopoisdesconhecem doassunto.

Nocampo,foiapresentadaumapalestrasobreamonitoriadaqualidadedaáguanos

tanques de piscicultura. Na palestra contou-se com a participação de todos

piscicultoresdobairroCocane-2quecontribuíram apresentadoascontribuiçõessobre

oprocesso.

Todosospiscicultoresdeixaram bem claroquedesconhecem astecnologiasusadas

paraamonitoriadaqualidadedeáguanostanquespiscícolas.

Nessaordem deideia,aautorado trabalhopropôso uso detecnologiasparao
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melhoramentodaactividade(rededesensoressem fio).

5.Conclusão

Estetrabalho,resultadeumapesquisacientíficacom afinalidadedeproporousode

umarededesensoressem fioparaamonitoriadaqualidadedaáguanostanques

piscícolasdodistritodeMorrumbene,bairrococane-2.

Opresentetrabalhodepesquisacontoucom aobservação,EntrevistaePalestracomo

metodologiasderecolhadedados.Estesinstrumentosfacultaram noalcancedos

objectivospreconizados.

Apartirdosdepoimentosdospiscicultoresedoresponsávelpelapisciculturaaonível

daprovínciadeInhambane,foipossívelconcluirqueapráticadapisciculturaéum

desafioparatodos,vistoqueaindaháfaltademateriaisparaaaberturadetanques,e

paraamonitorizaçãodaqualidadedaágua.

Conclui-seaindaqueospiscicultoresnãofazem aavaliaçãodaqualidadedeáguavisto

queestesdesconhecem osequipamentosusadosparaamediçãodaqualidadede

água,equipamentosestesqueexistem naDPAPI(TDReMultíparâmetro),ineficazes

paraamonitoriadaqualidadedaágua.Afirmam queostécnicosresponsáveispela

assistêncianãosefazem presenteduranteodesenvolvimentodapisciculturaoque

tornadifícilaimplementarasdiferentestécnicasquegarantam amelhoriadaprodução.
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Em contrapartida,ospiscicultoresparticipam desemináriosligadosàpisciculturaonde

sãoabordadosoutrosassuntostaiscomopolíticasdedesenvolvimento,licenciamento,

criaçãodeassociações.

Nossemináriosdeveriam serabordadospontosreferentesaavaliaçãodaqualidadede

água,pois,estaéabaseparaasobrevivênciae/oucrescimentosaudáveldosalevinos.

Não bastaapenaspôraáguanostanquesealimentarosalevinosexistentes,é

necessáriomelhoraraqualidadedaáguaexistentenostanquesdobairroCocane-2,

localdeestudo,nostanquesdodistritoassim comoosdemaisqueestejam em

condiçõessimilaresnonossopaís.Foinessaordem deideiaquesurgeanecessidade

dodesenvolvimentodotema,pararesolveroproblemaquefoiobservadonaquela

região:usodaobservaçãoededuçõesparaaavaliaçãodaqualidadedaáguados

tanquespiscícolas.

SegundoSIDONIOetal.(2012),naaquaculturaosfactoresquepodem contribuirpara

quehajaum aumentoafectivonaproduçãosãoosseguintes:adisponibilidadedeuma

mão-de-obratécnicaespecializada,detecnologiasadequadasedecustoreduzido,de

insumosdequalidade,acessoaocrédito.

Aapresentaçãodaarquitecturadarededesensoressem fio,napalestra,contribuiu

paraoalcancedosobjectivosdotrabalho.Vistoqueestaéumaformadepropora

utilizaçãodessatecnologianamelhoriadaqualidadedeáguanostanquesdobairro

Cocane-2,distritodeMorrumbene,edestafeitaoaumentodaprodutividade.

SegundoSOUSA(2016),abaixautilizaçãodastecnologiasnapisciculturadá-semuita

dasvezesàdesactualizaçãodospiscicultoresetécnicosextensionistasquetrabalham

directamentecom elesnaorientaçãotécnica.

Com basenacitaçãoacimaenosresultadosdotrabalhodecampo,évalidadaa

primeira hipótese do trabalho,a seguinte “o uso de sensores wireless para a

monitorizaçãodaqualidadedaáguapoderámelhoraraprodutividadenosectorda

pisciculturanodistritodeMorrumbene”erefutadaasegundahipótese.

6.Recomendações

-Em funçãodaindisponibilidadederecursosfinanceiros,tempoparaarealizaçãodesta

monografia,recomenda-se,paratrabalhosfuturosesimilaresaimplementaçãodarede
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propostaeasimulaçãodaredeatravésdeprogramasespecíficos;

-ÀDirecçãoProvincialdeAgriculturaePescaaaumentarofinanciamentoqueédado

aospiscicultoresparagarantiraaquisiçãoeusodetecnologiasparaaavaliaçãoda

qualidadedaáguaemelhoriadaprodução.

-Recomenda-setambém quehajaformaçõesecapacitaçõessobreamonitoriada

qualidade de água nos tanquespiscícolasque é a base do desenvolvimento da

piscicultura;

-Recomenda-setambém aospiscicultoresaaderirem àstecnologiasdemonitoriada

qualidadedeáguanodesenvolvimentodassuasactividades.
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Apêndice1:GuiãodeperguntasrealizadasaoaotécnicodaDirecçãoProvincialde

AgriculturaePesca

Paramelhorseinteirardoprocessodedesenvolvimentodapisciculturanaprovíncia

houveanecessidadedeseentrevistarum técnicocapacitadonamatéria,afectona

DirecçãoProvincialdeAgriculturaePesca,denomeAbíliodeNascimentoLanga,chefe

doDepartamentodePescaeAquacultura,com umavastaexperiênciaprofissionalem

extensãopesqueiraeaquícola,tendorespondidoasseguintesquestões:

Questão1:QualéoestadoactualdapisciculturanaprovínciadeInhambane?
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Questão 2:Quantos tanques de piscicultura existem na província e como estão

distribuídos(associações)?

Questão3:Queestratégiasforam adoptadasparaomassificaçãodapiscicultura?

Questão4:Comoéfeitaaassistênciaaospiscicultores?

Questão5:Adirecçãoprovincialtem ministradosemináriose/oucapacitaçãosobrea

piscicultura?Sesim,qualéaperiodicidade?

Questão 6: A direcção provincial tem tido apoio ou financiamento para o

desenvolvimentodapiscicultura?Sesim,comoécanalisadoaospiscicultores?

Questão7:Qualéaquantidadedopescadoproduzidonaprovíncia?

Questão8:Comoéfeitoocontrolodaqualidadedopescado?

Questão9:QueTecnologiassãousadasparaodesenvolvimentodapisciculturanas

comunidades?

Apêndice 2:Guião de perguntas realizadas aos membros da associação dos

piscicultoresdeMorrumbene

Foirealizada a entrevista aos piscicultores do bairro Cocane-2,no distrito de

Morrumbenedeformaacolherinformaçõessobreodesenvolvimentodapiscicultura
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naquelaregiãoenoconcernenteaousodetecnologiasnaquelaárea:

Questão1:Aquantotempodesenvolveapiscicultura?

Questão2:Comoéfeitaapreparaçãodostanquesdepiscicultura?

Questão3:Comoéfeitaaavaliaçãodaqualidadedaáguanostanques?Questão4:Tem

tidoassistênciadasentidadesresponsáveispelapisciculturanaprovíncia?Sesim,qual?

Questão5:Algumaveztiveram financiamentoparaodesenvolvimentodapiscicultura?

Questão6:OdesenvolvimentodaPisciculturaérentável?

Questão7:ADirecçãoProvincialtem ministradosemináriose/oucapacitaçõessobrea

Piscicultura?

Questões8:Qualéodestinoeaquantidadedopescadoproduzidonostanques?

Questão9:Sãousadastecnologiasparaodesenvolvimentodapiscicultura?

Apêndice3:respostasdoguiãodeperguntasrealizadasaoaotécnicodaDirecção

ProvincialdeAgriculturaePesca

1.Normal
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2.Existem naprovínciadeInhambanemilenovecentosesessentaeum (1961)

tanquesdepisciculturadosquaismiletrezentosecinquentaecinco(1355)são

tanquesterraeseiscentoseseis(606)tanquesrede(gaiolas).Dototaldostanques

somentenovecentoseonzeestãooperacionais.

Naprovínciaforam criadasvinteequatro(24)associaçõeseduascooperativasde

piscicultores.

(Videastabelasdedistribuiçãodetanques,piscicultores,associaçõesecooperativas

em anexo).

3. A Interacção com a comunidade rural, pessoal influente e Governos

distritaiscontribuiuparaamassificaçãodapisciculturanaprovínciadeInhambane.

Com ainteracção épossívelatrocadeexperiênciae/ou conhecimento entreos

piscicultoresetécnicosdosserviçosdistritaisoudirecçãoprovincial.

OINAQUAanalisouoestadodeimplementaçãodeestratégiasdedesenvolvimentoda

aquaculturaem Moçambiqueeelaborouum planodemassificaçãodapisciculturano

país.

Noplanodemassificaçãotem-secomoobjectivogeral“aumentaraproduçãodepeixe

deaquaculturaparacontribuirparaamelhoriadaalimentaçãoerendimentosdos

piscicultoresdepequenaescala”.

4.OstécnicosdaDPAPIdeslocam seaodistritocomoumaactividaderotineira(apoiar

nomaneiodostanqueserealizaçãodasbiometrias).

5.Arecentedirecçãonãoiniciouaindacom ascapacitaçõeseformações(actualmente

estamosnoâmbitodedescentralização).

AinstintaDPMAIPIrealizavacapacitaçõeseformaçõesaospiscicultoresdemodoa

melhorartecnicamentesobpontodevistamaneiobásicodostanques.

6.OgovernocriouoFundoparaoDesenvolvimentodaEconomiaAzul(ProAzul)que

substituiFFP.Estainstituiçãofinanciaospiscicultorescom comparticipaçãode30%do
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orçamentoescritonoprojecto.

AProAzuléum mecanismofinanceirodoGovernoquetrabalhaem parceriacom os

sectoresdoEstado,sectorprivadoeasociedadecivilparaquerecursosestratégicose

financeirossejam alinhadoscom iniciativasefectivasdeexploraçãosustentáveldas

águas interiores,mare linhas costeiras criado pelo decreto 91/2019 de 27 de

Novembro.

Ofundotem comomissãoPromoverodesenvolvimentosustentáveldasactividadesda

EconomiaAzulpormeiodaalocaçãoderecursoseapoioàgestãodeprogramas,

projectoseinvestimentos.

Segundoadirectoranacionaldoestudodedesenvolvimentodepescaeaquacultura

estão disponíveis porano seis milhões de meticais para o financiamento da

aquacultura.

7.Naaquaculturacomercialedepequenaescala,aprovínciaproduzcercade1000

toneladasporanodoisquaismaisdametadevem dospequenospiscicultores.

8.A qualidadedepescadoéfeitaatravésdeumaequipeespecializadadeIDEPA-

MaputoeIIP-Inhambane(InstitutodeDesenvolvimentodePescaeAquaculturae

InstitutodeInvestigaçãoPesqueirarespectivamente).

O IIPempreendertrabalhosdeinvestigaçãonecessáriosaoconhecimentocientífico

dosrecursospesqueirosdaságuasjurisdicionaismoçambicanas,tendoem vistaa

gestão,conservaçãoeoptimizaçãodasuaexploração,erealizaraexperimentaçãode

técnicasdeculturaparaaproduçãocomercialdeespéciesaquáticasedivulgara

informaçãodenaturezatécnicaecientíficaaosectordaspescas.

Paragarantiraexcelêncianaqualidadedopeixe,oIIPcontacom oInstitutoNacional

deInspecçãodoPescado(INIP)quetem comotarefasolicenciamentodasunidades

produtorasdeprodutosalimentaresdeorigem aquáticas,dacertificaçãosanitáriados

produtosaserem exportadoserealização deanáliseslaboratoriaisdosprodutos

alimentaresdeorigem aquática.



56

9.Demostraçãopráticanostanquesdedemostraçãoderesultado(TDR),usando

quantidadescorectasparaopovoamento,quantidadedealimentodiárioeporrefeição

apósocálculodearraçoamento,fertilizaçãoassistidaem dosagenscertaseseu

controloatravésdediscodesache,usodemultiparâmetroparacontrolodequalidade

deaguaeoxigénio.

Treinamentosdepiscicultoresematériasdeproduçãoderaçãoalternativanabasede

ingredientesdisponíveislocalmente;

Treinamentoem maneiobásicoetrocadeexperienciaem unidadesdeproduçãointer

provinciais.

Apêndice4:respostasdoguiãodeperguntasrealizadasaosmembrosdaassociação

dospiscicultores

1.Ospiscicultoresafirmaram quedesenvolvem apisciculturaamaisde5 anos.

Duranteessetempotiveram muitosdesafios,estes,queforam ultrapassadosaolongo

dosanoscom aexperienciaadquirida.

2.Ospiscicultoresforam unânimesaoafirmarqueapreparaçãoéfeitamanualmente

atravésdepáseenxadasadquiridosacontaprópria.

3.ParaavaliaraqualidadedeáguanostanquesdepisciculturanobairroCocane-2,os

piscicultoresafirmaram queusam aobservação.A mesmaéfeitasem aparelhos

específicosparamediraqualidadedeágua.

4.OsresponsáveispelapisciculturanaprovínciadeInhambanefazem assistênciaas

piscicultoresnodesenvolvimentodassuasactividades.Fazem amediçãodotamanho

dos tanques (comprimento,largura e profundidade),verificam as condições dos

tanquesantesdaépocadeprodução,fornecem osAlevinoseraçãonosprimeirosdias

deprodução.

5.OgovernodaprovínciadeInhambanedisponibilizaum fundoqueéalocadoaos

piscicultores.

6.Ospiscicultoresafirmam queapisciculturaéumaactividaderentável.Masparaque
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sejarentávelénecessárioprestaratençãoàprodução,naalimentação(trêsvezespor

dianasquantidadesrecomendadas),nalimpezaenaavaliaçãodaqualidadedaágua

dostanques,oquetem sidodifícildevidoafaltad0equipamentoadequado.

7.Sãoministradosregularmentesemináriossobreapiscicultura.Quem participaéo

presidentedaAssociação dosPiscicultoresdeMorrumbene,depoiselepassaas

informaçõesobtidasaosoutrospiscicultores.

Essessemináriosvisam dotarospiscicultoresdeinformaçõese/outécnicasparao

melhoramentodapiscicultura.Sãodiscutidosdiversosaspectosligadosàáreapara

melhorplanificaredesenvolveraactividadequepodegerarrendaparaospiscicultores.

8.Opescadoobtidoédestinadoaoconsumofamiliareavenda.

AvendadopescadoéfeitanosprincipaismercadosdodistritodeMorrumbene.O

peixeTilápiaéomaisproduzidoecomercializadonaquelaregião.

Aquantidadedopescadoproduzidonostanquesdependedonúmerodealevinosedas

dimensõesdostanques.

Nostanquesde10/30metrossãocolocados1500alevinosproduzindodestafeita75

kilogramasenostanquesde10/50metrospodem sercolocados2750alevinosque

garantem umaproduçãoaproximadaa140kilogramas.

9.Ospiscicultoresforam unânimesaoafirmarquenãosãousadastecnologiasparao

desenvolvimentodassuasactividadesnaquelaregião.
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Anexo1:NúmerodetanquesexistentesnaprovínciadeInhambane

Tanquesterraconstruídos

Tanquesrede(gaiolas)construídas
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Tanquesterraeredeperdidos

TANQUESTERRA TANQUESREDE

TOTALDOS

TANQUES

PERDIDOS

Distrito Nãooperacionais Nãooperacionais  

Panda 210    

Inhambane 29    

Morrumbene 97    

Jangamo 34    

Homoine 61    

Massinga 76    

Maxixe 51    

Zavala 73 60  

Vilankulo 58 135  

Inhassoro 12 0  

Inharrime 27 164  

  650 400 1050
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Anexo2:Númerodepiscicultores,Cooperativas,Associaçõesetanquesoperacionais
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