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Aeração e Desestratificação de Lagos e Tanques 
Restos de matéria orgânica como galhos e folhas, fezes dos peixes, ração, etc., podem se concentram no 
fundo dos tanques e lagos onde se decompõem. As condições de decomposição, neste caso, se 
processam  na ausência de oxigênio e meio ácido onde se produz amônia e outros gases tóxicos como 
gás sulfídrico (H2S) que se acumulam no fundo do tanque. O lodo formado torna o fundo inabitável para 
organismos aeróbios como o peixe, o camarão e outros.  
 
Lagos com presença de algas cianofíceas unicelulares, produzem oxigênio naturalmente durante o dia, 
mas durante a noite, estas mesmas algas, consomem o oxigênio produzido podendo deixar os animais 
com carência de oxigênio perigosa e mortal. (É por este motivo os peixes costumam aparecer na 
superfície da água logo que o dia nasce quando as condições de oxigênio são as piores.)  
 
Veja abaixo a concentração de oxigênio na água de um lago ao longo do dia a ate que profundidade 
normalmente existe oxigênio dissolvido em lagos naturais: 
 

  

 
A oxigenação natural de lagos pelas microalgas e vento ocorre apenas na superfície até 1-2 metros de 
profundidade caindo a praticamente zero após 3 metros . Entre os problemas que as condições 
anóxicas (sem oxigênio) causam aos peixes, citamos: impedem o metabolismo matando-os, redução da 
resistência a doenças e redução de crescimento por falta de apetite. Peixes comem 1-2% ao dia de seu 
peso produzindo fezes que geram amônia (NH3), gás sulfídrico (H2S), ácido carbônico (CO2) e outros 
produtos tóxicos na água. A presença de oxigênio evita estes problemas e permite aumento de lotação 
(biomassa). 
 
Em situações naturais, portanto, o volume de agua usável pelos animais aquáticos se restringe à 
superfície deixando a parte mais funda do tanque sem uso e perigosa para os peixes pois se o lodo sobe à 
superfície pode matar todos os peixes por alterações de acidez da agua e presença súbita de gases 
tóxicos como a amônia e gás sulfídrico, altamente tóxicos.  
 

 

 
 

 
A aeração de fundo de tanques permite, portanto, uma maior produção de peixe e camarão, melhor 
aparência dos lagos para prática de esportes, melhor qualidade de água (transparência da água), acaba 
com os odores e reduz a probabilidade de ocorrência de pragas e doenças relacionadas à água como a 
Dengue e Leptospirose.  
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A aeração além de suprir as necessidades dos organismos existentes – 
camarão, peixes, bentons e microrganismos proporcionando um nível de 
oxigênio dissolvido na água acima de 5 mg/l (miligramas por litro) deve 
movimentar todo o perfil do corpo de agua quebrando a estratificação natural 
que se forma nos diversos níveis da agua, homogeneizando todo o perfil. 
 
A concentração de oxigênio se classifica a seguir: 
 
a) Independência de oxigênio (> 5 mg/l ): o animal tem O2 suficiente para 
realizar satisfatoriamente todas as suas atividades metabólicas:  
b) Dependência alimentar (3 – 5 mg/l): o animal não dispõe de O2 suficiente 
para metabolizar os alimentos ingeridos;  
c) Dependência fisiológica (2 -3 mg/l): o animal fica estressado e doente  
d) Mortalidade (0 – 1 mg/l)  - O animal morre por hipóxia. 
 
Um dos principais problemas em piscicultura deriva da migração 
ocasional de lodo para camadas superficiais devido a tempestades fortes, 

que produzam grandes entradas de água no lago, ou mesmo só o vento, são capazes de revolver o fundo 
de tanques, lago ou represas trazendo à superfície o lodo e com ele a amônia, outros gases tóxicos e 
acidez (variação e pH) matando repentinamente todos os animais. A amônia entra no sangue 
envenenando os animais. No caso do camarão é mais grave pois este já habita o fundo do tanque.  
 
A SNatural, trabalha, para esta aplicação, com equipamentos de aeração por microlhas que colocam o ar 
difuso no fundo dos tanques movimentando fenomenais quantidade de agua por minuto desestratificando 
os tanques ou lagos profundos. 
 

O sistema de aeração não deixa acumular o lodo no fundo 
mantendo-o sob agitação oxidando-o rapidamente pelo 
oxigênio dissolvido. Todo o perfil de água passa a ser 
oxigenado aumentando o volume útil de criação para os 
peixes, evitando as condições ácidas de fundo e morte de 
peixes associada, inversões térmicas do lago e inversões de 
camadas da água.  
 
A aeração dobra a capacidade de criação de um tanque de 4 
tons/ha para 8 tons/ha. 
 

 
O sistema de ar difuso precisa de compressores que forcem o ar até ao fundo do tanque para efetivar a 
movimentação. Os compressores mais usados, abaixo, são escolhidos de acordo com a profundidade.  
 

  

Compressores Usados Para Desestratificação de Lagos 
 

Compressor de alta pressão e  
baixa vazão de 100-200l/min 

 
Profundidades até 20-50 m 

Compressores M12, M7 e M3 de Média Vazão 
 e Pressão 50-200 litros/min 

 
Até 2,5 m de Profundidade 

Compressores de Alta vazão e  
baixa pressão 1000-2000litros/min 

 
Profundidades 3-4 metros 

 
A conjugação do compressor se faz sempre com um modelo de difusor que se adapta às condições do local.  
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Abaixo os principais modelos de difusores para desestratificação:  
 

Modelo Difusor Tipo Prato Normal e Auto-Afundante  

 
P15 

 
P20 

 

 
P30 

 
P15, P20 e P30  

Obs1: P15 = Difusor plano de 15 cm de diâmetro; P20 = Difusor Plano com 20 cm de diâmetro 

 
 
Diferentes tipos de aeradores podem ser sugeridos de acordo com a necessidade, abaixo alguns deles: 
 

Aeromax Auto- Afundante 
Aeromax- 
Flutuante 

 

 
Difusor P20 Auto 

afundante 

 

 
Compressor M3 e 1 P15 

 
 

Modelo auto-afundante 

 
 

Modelo Flutuante - 350 

 

 
Compressor M7 e 2 P15 

 

 
Compressor M12 e 3 

P15 

 
 

 

 
Difusor P30 

 

 

  
Sistema Auto afundante com difusores Planos P20 

 

 
Sistema de boia 
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Equipamentos/Aeradores de Ar Difuso para Desestratificação 
 

Modelo Compressor 
Modelo 
Aeromax  

Potencia 

(CV) 

Nr de  
Difusores e 
Modelo 

Profundidade dos 
Difusores 

(metros) 

Biomassa 
(tons peixe) 

Vazão 
(Litros 
ar/min) 

 

M3  35 
1 P15 Auto – 

afundante 
Até 1,5 m Até 0,5  50  

M7 70 
2 P15 ou 1 P20  
Auto-afundante 

Até 1,5 m 2,0 100  

M12 350 

3 P15 ou 2 P20 
ou  

1 P30 Auto 
afundante 

Ate 2,0 m 2,5 140 

 

750P 0,7 
1 P20  

Auto -afundante 
10 m -- 90 

1500P 1,5 
02 P20  

auto-afundante  
20-30 m -- 180 

3000P 3,0 
03 P20 ou 01 P30 
 auto-afundante 

> 30 metros -- 250 

 

 

 

350 S  1/2 
10 P15 ou 5 P20  

Flutuantes 
Até 0,5 m 5,5 500  

750 1 
24 P15 ou  

12 P20 Flutuantes 
Até 1,0 m 11,0  700 

1800  
48 P15 ou 24 P20  

Flutuantes 
Até 1,3 m 25,0  

3500 5 A projetar Até 3,0 m 45,0  

5600 7,5 A projetar Até 2,5 m 75,0  

 
Obs.: A instalação do modelo M3 e M7 com 1 ou 2 difusores P15 ou P20  pode ser feita ate 1,5 m de profundidade; 

para profundidades maiores os difusores precisam estar equipados com sistemas de flutuação. Sistemas de aeração 
flutuantes podem utilizar os Sopradores ½, 1, 5 e 7.5 CV. 

 
 

Outros Usos da Aeração: 
 

 

 
Aeração de Tanque 

Rede 1 P15 

 

 
Aeração em  
Aquaponia 

 

 
Aerador de Fundo com 

difusores P20 

 

 
Aeração pontual de  

Lago Artificial com 1 P30 

 
 

Controle de 
Odor  

Controle de  
Mosquitos 

Clarificação  
da Água 

Controle de  
Lodo de Fundo 

Aeração 
Localizada 

Controle de  
Algas Verdes 

Aeração  
Tanque 
Rede 

Produção 
de Peixe e 
Camarões 

 

Controle de 
 Poluição de 

Rios 

Tratamento  
de Água 

 
 


