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RESUMO 

O estudo foi realizado em seis viveiros de criação semi-intensiva de peixes do Centro de 

Aqüicultura da UNESP (CAUNESP), Jaboticabal, SP. Os viveiros apresentaram-se dispostos 

em série onde a água de um viveiro passou diretamente para o outro, sem nenhum tratamento 

prévio, recebendo ainda água de outros tanques e viveiros em paralelo dos setores de 

piscicultura, ranicultura e carcinicultura. O trabalho verificou a influência do sistema no 

aumento das concentrações de nutrientes, dos parâmetros limnológicos, microbiológicos e do 

plâncton de um para o viveiro subseqüente. Foram analisadas variáveis físicas e químicas 

(pH, oxigênio dissolvido, condutividade, temperatura, alcalinidade total e formas de carbono 

inorgânico), nutrientes (nitrogênio e fósforo), metais pesados (chumbo, cádmio, cobre, zinco, 

manganês, níquel e cromo), sólidos em suspensão, DBO5, DQO, densidade de 

microrganismos de significado sanitário (coliformes e bactérias heterotróficas) e composição 

da comunidade planctônica. As coletas foram realizadas na entrada de cada viveiro durante 

quinze dias em duas épocas do ano, seca e chuva. A distribuição em série dos viveiros 

estudados favoreceu um aumento nas variáveis limnológicas ao longo do sistema, assim como 

as diferenças observadas entre os períodos estiveram relacionadas somente às variáveis 

relacionadas aos fatores climáticos. Os coliformes fecais, totais e bactérias heterotróficas 

foram mais elevados no período de chuva devido principalmente às altas temperaturas e à 

entrada pelas águas de escoamento. Os resultados obtidos possibilitam a recomendação de 

práticas de manejo ambiental, o desvio do efluente dos tanques em paralelo e um manejo 

alimentar adequado, minimizando o desperdício de ração não assimilada pelos peixes.  
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ABSTRACT 

This study was carried out at six semi-intensive breeding fishponds at the UNESP 

(CAUNESP) Aquaculture Center, in Jaboticabal, SP. The fishponds were set up sequentially, 

with the water from one fishpond flowing directly into the neat one, with no previous 

treatment, receiving water from other tanks and smaller ponds from the pisciculture, frog-

breeding, and crustacean-breeding sectors. The purpose of this work was to determine, 

physical and chemical variables (pH, dissolved oxygen, conductivity, temperature, total 

alkalinity, and inorganic carbon forms), nutrients (nitrogen and phosphorous), heavy metals 

(lead, cadmium, copper, zinc, manganese, nickel, and chromium), solids in suspension, 

DBO5, DQO, sanitary relevant microorganisms (coliforms and heterotrophic bacteria), and 

planktonic community consist, in order greater information on the cultivation system 

dynamics and impact minimizing alternatives. Collections were made at the inlet of each pond 

for fifteen days, at two different times of the year, the dry and the wet periods. The results 

demonstrated that the sequential layout of the fishponds studied had favored a change in the 

limnological features along the system; the differences found between the periods were 

related to the variables directly connected to climate factors; the microbiological parameters 

have displayed a great inflow of fecal coliforms, total coliforms and heterotrophic bacteria in 

the last fishpond, from which the water flows to a natural stream. Environmental management 

practices are recommended, with the construction of biofilters on the effluent of these 

fishponds as well as appropriate food management not accumulating an excess of food not 

assimilated by the fish, in the water column. 
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

O Campus da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade 

Estadual Paulista (UNESP), SP, está localizado em uma área de 828,9ha, onde estão 

instalados, entre outros, estufas e galpões destinados à criação de animais, como os setores 

de apicultura, avicultura, bovinocultura de corte, caprinocultura, cunicultura, 

eqüideocultura, granja leiteira, ovinocultura, sericicultura, suinocultura e o Centro de 

Aqüicultura.  

O Centro de Aqüicultura da UNESP (CAUNESP), unidade complementar da UNESP, 

foi criado em 1988 e ocupa catorze hectares com laboratórios, biblioteca, núcleo de 

informática, salas de aula, de estudo, de pesquisadores e de reuniões, além de viveiros, 

berçários e estufas.  

Os viveiros de criação de peixes com sistema de fluxo contínuo abastecem tanques de 

peixes, rãs e camarões. O sistema é composto de três setores: piscicultura, ranicultura e 

carcinicultura. O período onde ocorre maior produção dos animais corresponde à estação do 

verão, onde temperaturas elevadas favorecem à reprodução e à despesca nos viveiros 

arraçoados.  

A piscicultura é composta por conjuntos de viveiros e tanques de fundo natural, com 

berçários e estufas para a produção de alevinos, engorda e manutenção de reprodutores. São 

mantidos estoques dos peixes matrinxã (Brycon cephalus), pacu (Piaractus mesopotamicus), 

tambaqui (Colossoma macropomum), piauçu (Leporinus macrocephalus) e tilápia 

(Oreochromis niloticus) numa densidade de 1kg /m2. Os peixes são usados em diversos 

experimentos e o excesso da produção é colocado à venda. 

Na ranicultura existem conjuntos com sete tanques de reprodutores e seis para 

desenvolvimento de girinos, além de um galpão de engorda de rãs.  
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Na carcinicultura existem 18 tanques em sistemas fechados com capacidade para 

produzir 200.000 pós-larvas/mês, 20 tanques com circulação contínua de água e/ou sistemas 

fechados com capacidade para produzir 70.000 juvenis/mês e 18 viveiros externos destinados 

à pesquisas de otimização do manejo, crescimento e ecologia de viveiros e na manutenção de 

um plantel de reprodutores de Macrobrachium rosenbergii e Macrobrachium amazonicum. 

Os seis viveiros com fluxo contínuo de água foram construídos com a finalidade de 

cultivo semi-intensivo de peixes. Atualmente, o primeiro viveiro é utilizado como fonte de 

abastecimento dos outros viveiros e tanques, sendo a nascente situada em altitude mais 

elevada e em suas áreas laterais estão situados os setores de fazenda de gado e caprino.  

A finalidade desta pesquisa foi conhecer a dinâmica dos viveiros, caracterizando-os 

junto ao efluente final gerado pelo sistema. A tese foi dividida em duas partes distintas, uma 

referente à revisão geral da literatura e outra aos artigos que correspondem aos quatro 

capítulos provenientes das amostragens realizadas, distribuídos da seguinte forma: 

Artigo 1: “A influência da disposição seqüencial de viveiros de criação de peixes em 

parâmetros limnológicos”. Foram analisadas variáveis físicas e químicas e a dinâmica 

limnológica dos viveiros de cultivo semi-intensivo de peixes, em função da disposição 

seqüencial deste sistema. 

Artigo 2: “Variação de nutrientes e estado trófico em viveiros de criação de peixes com 

disposição seqüencial”. Foram determinados a dinâmica de nutrientes e o estado trófico dos 

viveiros de peixes. 

Artigo 3: “Aspectos sanitários em viveiros de criação de peixes com disposição 

seqüencial”. Foram estudados a densidade dos microrganismos de significado sanitário 

(coliformes e bactérias heterotróficas), DBO5, DQO e material em suspensão nos viveiros. 
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Artigo 4: “Comunidade planctônica em sistema de criação de peixes com distribuição 

seqüencial”. Foram analisadas a composição da comunidade planctônica, zooplâncton e 

fitoplâncton, nos viveiros estudados.  

Desta maneira, o estudo verificou a dinâmica das variáveis limnológicas, nutrientes, 

sólidos e os aspectos sanitários de um sistema em série de viveiros de criação de peixes. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

O processo de eutrofização nos ambientes aquáticos 

Os corpos d’água são utilizados pelo homem de várias maneiras e diversos fins, como 

abastecimento de água, irrigação de lavouras, lazer, alimentação e despejo de águas residuais 

brutas, sendo a eutrofização uma das principais modificações provocadas pelo homem em 

ambientes aquáticos, causada geralmente pelo aporte excessivo de nutrientes.  

No Brasil e na maioria dos países em desenvolvimento, a maior parte do esgoto bruto 

(tanto doméstico, industrial como efluentes de sistemas de cultivo) é lançado sem nenhum 

tratamento prévio nos cursos d’água. Esse grande aporte de matéria orgânica e poluentes tem 

sido relatado como o principal responsável pela eutrofização de uma grande variedade de 

ambientes aquáticos, gerando uma preocupação crescente com o alto grau de poluição em que 

se encontram hoje os lagos e os ambientes de água doce (Tundisi, 2003). 

A eutrofização vem sendo utilizada na limnologia para indicar o fenômeno de 

transformação de lagos para uma maior produtividade biológica, sendo um fenômeno 

associado a um aumento excessivo da produção de biomassa de produtores primários, 

geralmente causada pelo aumento da concentração de nutrientes (Hutchinson, 1975). Tal 

fenômeno pode ser natural ou artificial, e em ecossistemas naturais a eutrofização é um 

processo lento e contínuo que resulta do aporte de nutrientes trazidos pelas chuvas e águas 

superficiais que desgastam e lavam a superfície terrestre. Em condição natural, sem que haja 

interferência das atividades humanas, os lagos profundos com baixa produtividade biológica 

sofrem um processo de transformação, tornando-se rasos, com alta produtividade biológica e 

enriquecidos por nutrientes. No entanto, a velocidade de desenvolvimento do processo de 

eutrofização natural é bastante lenta, ocorrendo em função do tempo (Wetzel, 1983; Margalef, 

1983; Schiewer, 1998). 
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A eutrofização artificial (cultural ou antrópica) é induzida pelo homem e pode ter 

diferentes origens, como: efluentes domésticos, industriais e atividades agrícolas, incluindo 

ainda os efluentes de sistemas de criação de organismos aquáticos. O crescimento 

demográfico e o aumento das atividades industriais e da descarga de nutrientes nos sistemas 

aquáticos vêm acelerando sensivelmente a evolução deste processo. O aumento das 

concentrações de nitrogênio e fósforo são as principais causas da eutrofização em 

ecossistemas de água doce, onde pode haver um rápido desenvolvimento de cianobactérias e 

um crescimento excessivo de Eichhornia crassipes ou Pistia stratiotes (Esteves, 1988; 

Margalef, 1983; Tundisi, 2003; Wetzel, 1983; Thomaz & Bini, 1999). 

À medida que as concentrações de nutrientes aumentam na água, há aceleração da 

produtividade de algas, alterando a ecologia do sistema aquático. Os nutrientes, ao serem 

lançados na água, contribuem para o aumento da produção orgânica do sistema, com o 

aumento da biomassa fitoplanctônica e conseqüente diminuição na penetração de luz 

(Esteves, 1988). 

A taxa de decomposição e consumo de oxigênio pelos organismos podem ocasionar 

produção de metano e gás sulfídrico no sedimento, entretanto os nutrientes disponibilizados 

na coluna d’água contribuirão novamente para a produção fitoplanctônica. Nesse estágio, o 

ecossistema pode produzir mais matéria orgânica do que é capaz de consumir e decompor, 

com profundas mudanças no metabolismo de todo o ecossistema e nas concentrações de 

oxigênio nas camadas superiores devido à decomposição bacteriana da matéria orgânica no 

sedimento (Hutchinson, 1975; Margalef, 1983; Wetzel, 1983). 

Em tanques de criação de peixes, a proliferação excessiva do fitoplâncton pode causar 

diminuição de oxigênio à noite e supersaturação durante o dia, podendo ainda ocorrer 

obstrução das guelras dos peixes pelos filamentos e inibição do crescimento das algas mais 

assimiláveis, além do aparecimento de produtos do metabolismo secundário de 
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cianobactérias, que causam sabor desagradável na carne do peixe (Mitchell, 1996; 

Perschbacher et al., 1996; Datta & Jana, 1998).  

 A eutrofização na aqüicultura  

A aqüicultura tem a finalidade de geração de biomassa com a produção de organismos 

que necessitam do ambiente aquático para o desenvolvimento de parte ou da totalidade do seu 

ciclo vital (Borghetti & Ostrensky, 1999). A aqüicultura mundial tem se expandido nas 

últimas décadas e a produção aumentado. A aqüicultura brasileira só obteve um crescimento 

mais efetivo a partir de meados da década de 70, provavelmente como um reflexo do declínio 

da pesca extrativa e de um simultâneo aumento da demanda de pescado, além do incentivo do 

governo, estimulando a criação de organismos aquáticos.  

A aqüicultura possui potencial frente a outras atividades produtivas devido às 

características favoráveis, como: índices médios de impacto ambiental, transformação de 

subprodutos e resíduos agrícolas em proteína animal de excelente qualidade e possibilidade de 

aproveitamento de áreas improdutivas de pequeno tamanho ou de baixo rendimento 

agropecuário (Kubitza, 1998; Borghetti & Ostrensky, 1999).  

A expansão da aqüicultura está diretamente associada à produção de biomassa e ao 

aumento de nutrientes no meio aquático. Entretanto, um manejo inadequado pode ser 

prejudicial para os animais, além de influenciar também nas características dos ambientes 

naturais (Boyd & Queiroz, 1997). 

Dentro da aqüicultura a piscicultura apresenta diversas finalidades, sendo considerada 

uma atividade agropecuária que exige um conhecimento de vários ramos da ciência, dentre os 

quais destacam-se a limnologia, ictiologia e ecologia de sistemas (Castagnolli, 1992; Eler, 

1996).  

A piscicultura possibilita uma elevada produção de peixes por metro cúbico de água e 

está diretamente relacionada com os sistemas de criação de peixes. Os sistemas são 
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classificados quanto ao grau de interferência do criador no ambiente aqüícola e o nível dos 

insumos introduzidos. O sistema intensivo é caracterizado pela elevada densidade de 

estocagem e dependência total do alimento exógeno. No sistema semi-intensivo com viveiros 

escavados, o mais utilizado na produção de peixes, os alevinos são estocados e alimentados 

durante todo o tempo de criação com alimento natural e exógeno. O sistema extensivo é 

dependente da produção natural do viveiro com densidade de estocagem limitada pela 

produção natural de alimento (Zaniboni-Filho, 1997). 

A intensificação dos sistemas de criação aumenta a produtividade aqüícola, com 

tendência de utilização de menores áreas cultivadas e maior dependência do uso de rações, 

além da maior necessidade de renovação e aeração da água para a manutenção de sua 

qualidade em níveis aceitáveis para a criação dos organismos aquáticos (Kubitza, 2000). 

De uma maneira geral, o aumento de produtividade pode ser alcançado com o aumento 

da taxa de estocagem de organismos, de energia e nutrientes exógenos, diminuindo a 

dependência de nutrientes e energia endógenos ao sistema. Um aumento na densidade de 

peixes favorece a dependência de óleo e farinha de peixe (principais componentes das rações, 

particularmente as de peixes carnívoros), aumentando a susceptibilidade dos animais à 

doenças e o uso de antibióticos e terapêuticos (Boyd, 1982; Kubitza, 2000).  

De acordo com Pádua (2000), a água de abastecimento de um sistema de criação pode 

ser superficial (rios, lagos naturais, açudes e córregos, que são exemplos de águas usadas em 

piscicultura) ou subterrânea (provenientes de nascentes e poços, originárias de lençóis 

freáticos). Em geral, a água de abastecimento tem como características: baixa produtividade 

primária, baixas concentrações de material orgânico e microrganismos, em especial os 

coliformes de origem animal silvestre, e a relação com a constituição do solo de origem e/ou o 

percurso percorrido pela água. 



Qualidade da água em viveiros de criação de peixes  8 

 

A concentração de nutrientes nos sistemas de criação de peixes pode aumentar com a 

fertilização, manejo utilizado na piscicultura para incremento da produção dos viveiros. Nesse 

procedimento, a aplicação da matéria orgânica ou inorgânica possui um importante papel na 

disponibilidade de nutrientes na coluna d’água para o fitoplâncton e, conseqüentemente 

afetando o crescimento do zooplâncton e peixes. A aplicação de fertilizantes nitrogenados 

amoniacais (sulfato de amônia, nitrato de amônia e os fosfatos monoamônicos e diamônicos – 

MAP e DAP) e uréia também contribuem para o aumento da concentração de amônia na água 

(Boyd, 1982).  

A fertilização, sob condições controladas, é um procedimento importante dentro do 

sistema de criação, permitindo o aumento do potencial produtivo. Entretanto, pode acarretar 

um desequilíbrio ecológico e uma proliferação intensa de algas em condições de excesso de 

nutrientes, associados com altas temperaturas e alta luminosidade. A proliferação destas algas 

pode durar por longos períodos, ocasionando até mesmo mortalidade de peixes devido à 

diminuição de oxigênio no hipolímnio (Latona, 2002). 

Um dos aspectos mais importantes e complexos da aqüicultura envolve a manutenção 

da qualidade da água em condições adequadas para a criação dos organismos aquáticos, 

exigindo um manejo efetivo e assegurando uma sustentabilidade. 

A qualidade da água na piscicultura 

A qualidade da água nos sistemas de criação de peixes está relacionada com a água de 

origem, manejo (calagem, adubação, limpeza), espécies cultivadas e quantidade e composição 

do alimento lançado. A água que entra nos viveiros tem suas próprias características químicas, 

que podem ser mantidas ou modificadas, sendo freqüentemente influenciadas pelo aporte de 

matéria orgânica e nutrientes dentro do sistema (Boyd, 1986; Thonton et al., 1990). 

De acordo com Zaniboni-Filho (1997), a piscicultura pode produzir um efluente 

eutrofizado pela estocagem da água nos tanques de criação com acréscimo de nutrientes na 
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forma de adubo e ração. Além disso, como os viveiros são corpos d’água de pequena 

profundidade, o fluxo contínuo de água, ação do vento e precipitação podem promover uma 

circulação da água e transformar os viveiros em ecossistemas dinâmicos (Sipaúba-Tavares et 

al., 1994).  

De uma maneira geral, o efluente de piscicultura é bastante semelhante àquele de 

efluente doméstico com elevada demanda bioquímica de oxigênio, grande concentração de 

sólidos em suspensão e compostos nitrogenados e fosfatados. Esta similaridade permite uma 

analogia dos impactos provocados pelos diferentes sistemas que contribuem para a 

eutrofização dos corpos aquáticos (Avnimelech, 1999). 

Efluentes de viveiros de peixes apresentam altas concentrações de nutrientes sólidos e 

solúveis, principalmente carbono orgânico e compostos nitrogenados, derivados de produtos 

metabólicos, da decomposição da matéria orgânica e lixiviação e que podem estar dissolvidos 

na água ou acumulados sobre o sedimento (Shilo & Sarig, 1989; Yoo et al., 1995). A 

concentração do nitrogênio na forma de nitrato, importante também sob o ponto de vista de 

saúde pública e animal, é baixa nas águas superficiais e pode atingir valores elevados em 

águas profundas (Greenberg et al., 1992). Concentrações elevadas de nitrato podem ser 

observadas em mananciais superficiais como resultado dos processos de mineralização e 

nitrificação envolvendo outras formas de nitrogênio presentes nestas águas (Hooda et al., 

2000). Além disso, o nitrogênio pode ser transportado pela água de escoamento superficial de 

chuvas e provocar a eutrofização dos ecossistemas aquáticos receptores. 

Como os nutrientes nitrogênio e fósforo podem ser limitantes no ecossistema aquático, 

aceleram o processo de eutrofização quando introduzidos no ambiente, e conseqüentemente, 

estimulam a produtividade. O nitrogênio é volatilizado pela desnitrificação, que é um 

processo microbiano no qual o nitrato é convertido a gás e esse liberado para o ambiente. 

Embora o fósforo seja encontrado em concentrações menores na água, é um nutriente 
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metabólico chave e sua disponibilidade freqüentemente regula a produtividade das águas 

naturais. Devido a fertilização, a solubilidade desse elemento é de grande importância, sendo 

as reações dependentes de fatores como pH e presença de metais na água (Esteves, 1988). 

A concentração de nutrientes nos efluentes de piscicultura pode provocar inúmeras 

alterações físicas e químicas no corpo d’água receptor, entre elas variações acentuadas no pH, 

que podem ser responsáveis por grande mortalidade de peixes devido ao desequilíbrio 

ambiental (Beveridge et al., 1991; Talbot & Hole, 1994).  

O plâncton como indicador do processo de eutrofização 

Todos os organismos dependem da entrada de energia solar e das transformações 

cíclicas do carbono e oxigênio chamadas teias alimentares. Em tanques de piscicultura, essas 

transformações podem ser simples ou complexas e estão relacionadas com a produção de 

alimento humano, como plantas aquáticas ou biomassa animal (Boyd, 1990).  

Diversos estudos têm demonstrado que o processo de eutrofização influencia na 

estrutura e dinâmica das comunidades planctônicas e pode ser utilizado para uma avaliação do 

estado trófico do ecossistema aquático (Karabin et al., 1997; Pinto-Coelho, 1998). De acordo 

com Margalef (1983), os organismos planctônicos funcionam como sensores refinados das 

variáveis ambientais e refletem, melhor que qualquer artefato tecnológico, a intensidade 

dessas variáveis no decorrer do tempo. 

Um aumento na produção primária pode proporcionar grandes alterações na produção 

secundária, como na composição específica e na densidade de cada espécie. Os organismos 

zooplanctônicos podem ser utilizados como indicadores do estado trófico, sendo os 

copépodos calanóidas e muitos cladóceros excelentes indicadores de lagos oligotróficos 

(Esteves, 1988). Alterações na composição planctônica podem fazer com que espécies 

ausentes em sistemas oligotróficos sejam encontradas em sistemas eutróficos servindo de 

indicadores do estado trófico aquático (Matsumura-Tundisi, 1999). 
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Comunidades planctônicas apresentam padrões diferentes de distribuição de abundância 

e diversidade de espécies em ambientes com diferentes graus de eutrofização. Entretanto, o 

conhecimento da quantidade de algas no sistema aquático não constitui o fator fundamental 

para avaliar o nível de eutrofização (Domingos, 1993). Reynolds (1998) sugere a existência 

de um espectro trófico com a distribuição de espécies de acordo com a disponibilidade de 

nutrientes, principalmente fósforo, onde o perfil de absorção dos diferentes nutrientes difere 

entre as espécies. Segundo o mesmo autor, nem sempre a relação do estado trófico pode ser 

relacionada apenas com a disponibilidade de nutrientes, mas também a outros fatores, como 

morfometria e dinâmica da coluna d’água. 

Geralmente ocorre a utilização da capacidade máxima de suporte em viveiros e tanques 

de criação de peixes, que são mesotróficos para eutróficos, e, qualquer alteração por menor 

que seja, pode acarretar condições adversas no meio (Sipaúba-Tavares et al., 2002). 

Dependendo do grau de trofia dos viveiros de piscicultura, que são ambientes dinâmicos, 

diferentes espécies planctônicas com ciclo reprodutivo curto e bem adaptadas às alterações 

constantes destes sistemas podem aparecer em elevadas abundâncias. 

Segundo Calijuri et al. (1999), um sistema aquático pode ser considerado eutrófico 

quando ele suporta uma proliferação massiva de cianobactérias e diminuição de oxigênio no 

hipolímnio. Estas florações são caracterizadas pelo intenso crescimento na superfície da água 

e formação de uma densa camada com espécies de uma ampla tolerância às alterações 

ambientais. Esses organismos possuem distribuição cosmopolita, altamente especializados 

para adaptação em diferentes ambientes e são potenciais causadores de intoxicação e morte de 

inúmeros animais domésticos e silvestres (Mitchell, 1996; Sampaio et  al., 2002).  

Diversos trabalhos têm demonstrado a preocupação com as toxinas (Ploeg & Boyd, 

1991; Perschbacher et al., 1996; Datta & Jana, 1998) de gêneros como Microcystis, 

Aphanizomenon, Anabaena e Oscillatoria. No Brasil, diversos estudos têm demonstrado cada 
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vez mais o potencial tóxico de muitas espécies (Azevedo et al. 1994; Giani, 1994; Talamoni 

& Okano, 1997). Apesar de servirem como fonte de recursos para o zooplâncton, muitas 

espécies e outros animais como peixes e aves também podem serem influenciados em 

conseqüência das toxinas ou obstrução do aparato filtrador (Lusk, 2002).  

Em geral, as clorofíceas possuem abundância elevada nos viveiros de criação de peixes 

e as cianobactérias são bem representadas devido às condições eutróficas destes sistemas. Já 

em relação ao zooplâncton, os rotíferos mantêm abundância elevada, seguidos dos copépodos 

e cladóceros (Sipaúba-Tavares & Colus, 1997; Sipaúba-Tavares & Braga, 1999). 

As interações entre as comunidades zooplanctônica e fitoplanctônica são um ponto 

central na ecologia do plâncton (Lampert & Taylor, 1985). De acordo com Brooks & Dodson 

(1965), os animais selecionam seus alimentos de acordo com o tamanho, abundância, 

digestibilidade e facilidade de encontrá-lo. Existem inúmeros fatores que influenciam na 

estrutura das comunidades, como a predação por animais, principalmente microcrustáceos, 

considerada significativa no declínio do fitoplâncton (Wetzel, 1983). 

A disponibilidade de nutrientes e o estado nutricional das algas exercem influência na 

abundância das populações. A comunidade fitoplanctônica está submetida às pressões 

exercidas tanto pelos predadores (efeito top-down) como pelos recursos nutricionais (efeito 

bottom-up) (Lehman, 1984).  

A alimentação seletiva dos peixes e do zooplâncton também pode afetar (efeito cascata) 

os níveis tróficos inferiores. As interações predador-presa são transmitidas através da cadeia 

alimentar, determinando a produção e composição da comunidade fitoplanctônica (Carpenter 

et al., 1985; Carpenter et al., 1987). 

Desta maneira, diversos mecanismos atuam simultaneamente, onde mudanças espacial e 

temporal na composição de espécies, correntes de vento e outros fatores ambientais 

influenciam e transformam as relações dentro das comunidades (Karjalainen et al., 1996). 
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Importância da comunidade microbiológica nos ambientes aquáticos 

Os habitats aquáticos contêm uma grande diversidade de bactérias de importância 

ecológica, com diferentes grupos taxonômicos e fisiológicos. Possuem uma ampla variedade 

de papéis na natureza, como mineralização da matéria orgânica e atuação na maior parte da 

ciclagem de nutrientes entre cadeias alimentares. A ocorrência e distribuição das bactérias são 

controladas, principalmente, pelas condições ambientais e por diversos parâmetros, como 

alimento, temperatura da água, concentração de oxigênio, matéria orgânica, entre outros (Fry, 

1987; Moriarty, 1997; Thomaz, 1999). 

O sistema aquático pode ser um importante veículo de transmissão de diversos agentes 

causadores de doenças infecciosas e parasitárias. A contaminação humana pode estar 

associada à doenças cujos agentes utilizam a água como meio de multiplicação ou local 

obrigatório de estágio no ciclo de vida (Grabow, 1996).  

Em países não desenvolvidos ou em desenvolvimento, as águas residuais de áreas 

agrícolas e urbanas são comumente descarregadas, sem tratamento ou inadequadamente 

tratadas, no ambiente e com altos níveis de microrganismos patogênicos entéricos que 

representam risco à saúde pública (Amaral et al., 1992).  

O grupo coliforme fecal inclui bacilos aeróbios e anaeróbios facultativos que produzem 

ácido e gás a partir da fermentação da lactose. A família Enterobacteriaceae possui como 

representante clássico a Escherichia coli, um dos mais importantes membros da flora 

intestinal dos mamíferos, importante patógeno causador de infecção no trato intestinal e 

urinário e que pode ser eliminado em grandes quantidades pelas fezes. Doenças entéricas 

graves como febre tifóide e cólera são transmitidas quase exclusivamente pela contaminação 

fecal de água e alimentos (Boyd & Tanner, 1998).  

Em sistemas de criação de peixes, o estresse ambiental causado pela deterioração na 

qualidade da água estimula a proliferação de agentes patogênicos. Com a intensificação no 
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cultivo de peixes, o transporte e manejo inadequados podem favorecer um aumento de 

infecções por bactérias como Vibrio (Avault, 1995). Além disso, a presença de ectoparasitas 

possibilita a remoção da camada protetora da epiderme e das brânquias dos hospedeiros e 

deixa-os susceptíveis a infecções secundárias por fungos e bactérias (Martins & Machado, 

1994). Desta maneira, os peixes debilitados ou submetidos a outros estresses ambientais 

tornam-se mais susceptíveis (Costa, 1997) e muitas das bactérias presentes na água de cultivo 

ou na superfície corporal infiltram-se nos tecidos ou células do pescado causando patologias.  

A piscicultura também tem sido estimulada no Brasil e em outros países como forma 

alternativa para aproveitamento de dejetos (de porcos, bois, aves e até mesmo do homem) e 

resíduos de culturas, onde técnicas convencionais são empregadas de forma indiscriminada 

sem maiores preocupações com o meio ambiente. Os viveiros de piscicultura funcionam como 

tanques de reciclagem e os peixes e outros animais aquáticos como “depuradores ambientais” 

no aproveitamento dos resíduos de produções agrícolas. Os dejetos têm sido aproveitados na 

adubação de viveiros e tanques de piscicultura, com riscos prováveis de poluição e perigo 

sanitário, devido à incorporação de microrganismos patogênicos e contaminação fecal na 

microbiota dos referidos sistemas (Muratori, 1999). 

A água de efluentes pode apresentar risco à saúde através da transferência de patogénos 

de estercos, resíduos vegetais, material compostado, entre outros que constituem importantes 

fontes de resíduos orgânicos em alguns sistemas de criação. A ação microbiana sobre estes 

resíduos e sobras de rações pode resultar na produção de metabólitos tóxicos, liberação de 

nutrientes e consumo de oxigênio (Edwards et al., 1990) 

De acordo com Boyd & Queiroz (1997), existem inúmeras desvantagens no uso de 

estercos nos viveiros de criação de peixes quando comparados aos fertilizantes químicos, 

principalmente introdução de coliformes fecais. Fertilizantes químicos são mais fáceis de usar 

e mais seguros que estercos, que contêm baixas concentrações de nutrientes e são aplicados 
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em quantidades maiores, determinando uma alta demanda de oxigênio. Além disso, resíduos 

de antibióticos e outros produtos químicos adicionados na alimentação animal, podem estar 

presentes no esterco e contaminar os peixes. 

Como as bactérias estão presentes em qualquer piscicultura, o controle higiênico-

sanitário do peixe, seja para fins de consumo ou industrialização, é de grande importância na 

obtenção de um produto de alta qualidade. Um manejo adequado pode assegurar uma 

produção permanente e, conseqüentemente, a saúde da população consumidora (Ribeiro et al., 

1985). 

De acordo com Amaral et al. (2003), o desenvolvimento de um trabalho de educação 

sanitária para a população do meio rural, a adoção de medidas preventivas visando à 

preservação das fontes de água e o tratamento das águas já comprometidas aliados às técnicas 

de tratamento de dejetos, são as ferramentas necessárias para diminuir ao máximo o risco de 

ocorrência de enfermidades de veiculação hídrica.  

Impacto gerado pela piscicultura 

Os resíduos provenientes da piscicultura no meio ambiente contribuem para o processo 

de eutrofização dos ecossistemas naturais. A qualidade e a quantidade do efluente gerado pelo 

sistema de criação de peixes pode ser muito variável, dependendo do sistema de produção 

utilizado e do manejo empregado (Zaniboni-Filho, 1997). 

Segundo Beardmore et al. (1997), diversas atividades exercidas pelo homem, incluindo 

a aqüicultura, têm efeitos negativos na biodiversidade aquática. A intensificação da 

aqüicultura provoca um incremento de nutrientes, matéria orgânica e promove a introdução de 

outros resíduos, como substâncias químicas e antibióticos que podem poluir o ambiente.  

A intensidade com que as técnicas de cultivo alteram o ambiente é diretamente 

proporcional à extensão da exploração e desenvolvimento dos recursos do meio, sendo suas 

conseqüências dependentes de vários fatores, como: localização, tipo de cultivo e manejo 
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empregado. Embora um viveiro de cultivo possa agir como um reator bioquímico com grande 

capacidade para assimilar produtos residuais, é necessário levar em consideração o tempo, 

capacidade finita de assimilação de resíduos e o impacto ambiental que ocorre quando a carga 

de poluição dos tanques excede a capacidade de suporte do meio (Boyd & Queiroz, 1997). 

A piscicultura gera impactos que aceleram a eutrofização dos corpos receptores devido 

às descargas de nutrientes eliminadas de dentro dos viveiros. Os efluentes contaminados, 

quando lançados diretamente nas águas de rios e lagos, constituem riscos potenciais para a 

saúde pública, principalmente quando essas águas são utilizadas sem tratamento na 

preparação de alimentos, higiene pessoal e irrigação de culturas (Donini et al., 1993; Boyd & 

Queiroz, 1997). 

Segundo Boyd & Queiroz (1997), a compreensão do destino da ração empregada pode 

ser útil em procedimentos de manejo de viveiros para melhorar a qualidade da água e 

minimizar o impacto potencial do efluente nas águas à jusante. A ração não consumida é 

convertida em gás carbônico, amônia, fosfatos e outras substâncias dissolvidas pela ação 

microbiana, gerando impacto nos sistemas de criação de peixes (Pillay, 1992). 

À medida que se intensifica a criação de organismos aquáticos, começam a surgir 

problemas com práticas de manejo muitas vezes não apropriadas, especialmente aquelas 

referentes ao regime alimentar e limpeza de viveiros. Além disso, um grande número de 

substâncias químicas é adicionado aos viveiros de criação de peixes, como aditivos para 

melhorar o solo e a água ou para controle biológico de doenças (Boyd, 2000).  

Uma parte da ração consumida pelo peixe é absorvida no intestino e a outra 

mineralizada em processos metabólicos. De acordo com McIntosh (2000). uma das formas de 

reduzir a produção de sólidos e descarga de efluentes é aumentando o teor de energia e 

digestibilidade da dieta para diminuição da quantidade total de alimento não digerido. Estudos 

de nutrição com o balanceamento da ração e redução de fósforo podem favorecer uma 
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diminuição significativa na excreção de fósforo solúvel e, conseqüentemente, melhorar a 

qualidade da água (Hardy, 1999). 

O tratamento de efluentes e aplicação de Boas Práticas de Manejo (BPM) 

Um terço da população do mundo vive em países com alto ou moderado estresse 

hídrico, sendo que a demanda em termos de quantidade e qualidade da água está aumentando 

significativamente e determinando decisões políticas sobre alocação e cobrança pelo uso da 

água, remoção de subsídios, controle da poluição e outras medidas para impedir uma crise 

iminente de água (Barg et al.,1999). 

Aqüicultores estão buscando caminhos para reduzir o volume e melhorar a qualidade 

dos efluentes. Entretanto, o conhecimento limitado dos princípios de qualidade da água dentro 

da indústria aqüícola prejudica os esforços para reduzir a poluição potencial da aqüicultura 

(Boyd & Queiroz, 1997). 

Segundo Boyd & Schmittou (1999), a sustentabilidade da aqüicultura é aplicada a todos 

sistemas de criação, seja um simples viveiro ou sistemas maiores com grandes tecnologias ou 

ainda para diferentes localidades. A conservação da água de viveiros e tanques de criação de 

peixes tem que ser estimulada, como por exemplo através do estoque de água da chuva ou 

reuso da água do efluente (Yoo & Boyd, 1994; Boyd & Gross, 2000).  

Alam & Hoch (1999) também ressaltam que a otimização do sistema integrado entre a 

produção de peixe e o cultivo de arroz com fertilização balanceada pode melhorar a qualidade 

da água e beneficiar os respectivos sistemas. O policultivo também pode ser uma outra 

alternativa para aumentar a produção de peixes e diminuir o impacto ambiental, como 

exemplos existem sistemas de criação de carpa com camarões e carpa com tilápia (Mishra & 

Rath, 1999). 
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Um tanque de sedimentação pode remover sólidos, materiais flutuantes e uma parte da 

matéria orgânica (Aldon & Buendia, 1998), podendo ser um meio prático de tratar efluentes 

de grandes e pequenas criações de camarões (Boyd, 2000; Suresh & Zendejas, 2000). 

Diversos trabalhos com macrófitas aquáticas no tratamento de efluentes de piscicultura 

têm sido realizados no intuito de minimizar os impactos negativos da aqüicultura, como por 

exemplo: a construção de biofiltros com plantas aquáticas (Zaniboni-Filho, 1999; Sipaúba-

Tavares, 2000); identificação de espécies que retenham e filtrem materiais particulados, 

sedimentos, nutrientes e metais pesados (Pedralli & Teixeira, 2003); construção de biofiltros 

para diminuição da DBO (Vymazal, 1999) e uso de aguapé ou culturas hidropônicas de alface 

ou outras macrófitas comestíveis (Jama & Piedrahita, 1995). Entre os diversos meios 

alternativos para o aproveitamento do excesso de biomassa vegetal produzido nesses sistemas, 

estão: utilização como fertilizantes e fonte de proteína em tanques de piscicultura, produção 

de biogás, uso na alimentação de ruminantes ou na formulação de rações, produção de papel, 

fertilização de solos, entre outros (Sipaúba-Tavares, 2000; Henry-Silva & Camargo, 2002). 

Além das técnicas acima citadas para melhorar as condições de qualidade da água nos 

sistemas de criação de peixes, respostas satisfatórias podem ser obtidas através da aplicação 

de práticas de manejo. Como exemplo, a Universidade de Auburn, a Associação de 

Produtores de Catfish e a Agência de Proteção Ambiental (Alabama) têm estimulado a 

formulação de normas para efluentes aqüícolas e a aplicação de Boas Práticas de Manejo 

(BPM) para diminuição das cargas poluidoras. O termo práticas aplicado para métodos de 

controle de poluição se refere ao conjunto de atividades necessárias para diminuir o potencial 

de poluição e melhorar a qualidade da água (Boyd & Queiroz, 2001). 

Entre as BPM estão: redução do volume dos efluentes; diminuição dos sólidos 

suspensos através do controle da erosão para melhorar a qualidade da água e do efluente dos 

sistemas de criação; adequação das técnicas de alimentação e fertilização nos viveiros, 
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prevenindo florações de cianobactérias e problemas associados à demanda bioquímica de 

oxigênio e pH (Boyd & Queiroz, 2001). 

De acordo com Queiroz & Kitamura (2001), entre os benefícios que podem ser 

proporcionados pelas BPM estão a redução dos custos de produção e da carga poluidora dos 

efluentes com melhoria na qualidade da água e aumento da produtividade. Uma prática a ser 

utilizada é o uso de rações com menores concentrações de proteína animal, resultando em 

melhores taxas de conversão alimentar e qualidade da água dos viveiros. 

Como resultado da aplicação das BPM nos EUA, surgiram os Códigos de Conduta que 

possibilitam uma harmonia entre a produção lucrativa, preservação do meio ambiente e 

desenvolvimento social, componentes essenciais para uma atividade aqüícola perene e em 

bases sustentáveis (Boyd & Queiroz, 2001). Alguns exemplos de normas para melhorar o 

manejo na aqüicultura são: Códigos de Conduta para Pesca Responsável; Códigos de Conduta 

da Aliança Aqüícola Global para criação responsável de camarão; Códigos de Conduta para a 

indústria de camarão marinho tailandês. Estes códigos de conduta funcionam como selos de 

qualidade ou certificação de que um produto aqüícola particular é produzido através de 

procedimentos sustentáveis(Hambrey, 2000; Boyd & Schimittou, 1999). 

O desenvolvimento sustentável possibilita um manejo e conservação dos recursos 

naturais embasados em normas que assegurem a satisfação das necessidades humanas para as 

gerações futuras (Mishra & Rath, 1999). Desta maneira, o objetivo final deve ser a 

preservação da biodiversidade em todos os ecossistemas aquáticos, aliada a uma produção 

sustentável da aqüicultura (Roubach et al., 2003). 
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RESUMO 

O estudo verificou as diferenças morfométricas e o aumento nas concentrações de 

variáveis limnológicas de um viveiro para outro em um sistema de criação de peixes em série. 

Os parâmetros limnológicos estudados foram pH, condutividade, temperatura, oxigênio 

dissolvido, carbono inorgânico e alcalinidade. As amostras de água foram coletadas na 

entrada de cada um dos seis viveiros seqüenciais nos períodos chuva e seca. Os valores 

morfométricos de área superficial e profundidade máxima entre os viveiros variaram de 

1822,31 a 8067,08m2 e 2,03 a 4,00m, respectivamente. De uma maneira geral, os valores das 

variáveis limnológicas aumentaram do primeiro em direção aos últimos viveiros, com 

exceção do CO2 livre. Houve um aumento nos valores de condutividade, como também de 

alcalinidade em direção aos últimos viveiros, atingindo valores médios acima de 100µg/L em 

alguns viveiros. Dos resultados obtidos concluiu-se que a distribuição seqüencial dos viveiros 

de criação de peixes favoreceu um aumento nas concentrações de variáveis limnológicas no 

sistema e as diferenças observadas entre os períodos estiveram relacionadas às variáveis 

ligadas diretamente aos fatores climáticos.  
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ABSTRACT 

This study aimed at determining the pH, conductivity, temperature, dissolved oxygen, 

inorganic carbon, and alkalinity limnological parameters, in addition to the morphometric data 

of the fishponds studied. Water samples were collected at the inlet of each one of the six 

sequential fishponds, at two distinct times of the year (the dry and the rainy periods). The 

morphometric values of surface area and maximum depth among the fishponds varied from 

1822.31 to 8067.08m2, and 2.03 to 4.00m, respectively. In a general manner, the limnological 

variable values increased from the first pond toward the last ponds, with the exception of free 

CO2. The pond continuous flow system brought about an increase in the conductivity values, 

as well as those of alkalinity, reaching average values above 100µg/L in some ponds. 

Conductivity values increased proportionally (P<0.05), from the first to the fifth pond (F1 to 

F5), there being a slight reduction in pond F6. The results obtained in the present study lead to 

the conclusion that the sequential distribution the fishponds studied had favored a change in 

the limnological features along this system. The differences observed between the periods 

were related to the variables directly connected to the climate factors. The construction of 

biofilters, especially before the F4 and F5 ponds, is recommended, due to the increase of a 

number of limnological variables in pond F3, toward pond F6. 
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INTRODUÇÃO 

Um dos aspectos mais importantes e complexos da aqüicultura envolve a permanência 

da sustentabilidade em viveiros com condições adequadas de qualidade da água. Com a 

crescente expansão da piscicultura torna-se necessário um manejo adequado para produção de 

uma biomassa de alta qualidade no mercado.  

A qualidade da água em sistemas artificiais de criação de peixes é influenciada pelas 

características físicas, químicas e biológicas, além da morfometria e profundidade dos 

viveiros. O manejo empregado na manutenção do estoque de produção também irá afetar as 

condições limnológicas dos viveiros. De acordo com Panosso et al. (1998), os padrões 

hidrodinâmicos dos sistemas aquáticos são influenciados em grande parte pelas características 

morfológicas e especialmente pelo tamanho, topografia e profundidade.  

Muitos sistemas funcionam de forma que o excesso de detrito acumulado no fundo dos 

viveiros e tanques de criação de peixes sejam removidos e lançados no próximo viveiro sem 

tratamento prévio. Esse fato determina uma mudança na biota aquática e, conseqüentemente, 

uma eutrofização destes sistemas de criação de peixes, onde o aparecimento de floração algal 

intensa pode, em muitos casos, acarretar morte de peixe e queda na produção (Boyd & 

Queiroz, 1997). 

Uma produção satisfatória de peixes está diretamente relacionada à manutenção das 

variáveis limnológicas em condições adequadas. A qualidade da água na criação de peixes 

pode tornar-se limitante devido a flutuações cíclicas diárias, resultantes dos diferentes 

processos do sistema aquático e ainda pelo acúmulo de certas substâncias que podem afetar os 

organismos cultivados (Sipaúba-Tavares et al., 1998). 

A deterioração na qualidade da água em viveiros de peixes pode causar redução de 

oxigênio dissolvido, poluição visual, aumento nos custos de tratamento da água, morte 

excessiva de peixes, aumento na incidência de plantas aquáticas e florações de cianobactérias. 
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Em geral, os viveiros mantêm estoque de pequenos animais em alta densidade, crescimento 

rápido e com efeito imediato nos fatores ambientais devido à dinâmica dos sistemas artificiais 

de criação de peixes (Tundisi, 2003; Boyd & Queiroz, 1997). 

O objetivo do trabalho foi avaliar a influência da disposição seqüencial de viveiros de 

criação de peixes em parâmetros limnológicos, buscando alternativas para minimizar os 

impactos através do manejo adequado e sustentável destes viveiros. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo e período de coleta 

O trabalho foi desenvolvido em viveiros de cultivo semi-intensivo de peixes do Centro 

de Aqüicultura da UNESP. Os viveiros apresentaram-se em forma seqüencial, onde a água de 

um passou diretamente para o outro viveiro, e receberam água proveniente de outros tanques e 

viveiros menores dos setores de nutrição, ranicultura piscicultura e carcinicultura. O efluente 

de todo o conjunto de viveiros (Fig. 1) deságua no córrego Jaboticabal, afluente do rio Mogi-

Guaçu. 

As amostras de água foram coletadas no ponto de entrada de cada viveiro com um balde 

de 10L e acondicionadas em galões com capacidade de 5 litros para análise das variáveis 

limnológicas em laboratório. A amostragem foi realizada em um mês durante quinze dias 

alternados, perfazendo 15 dias para cada ponto em dois períodos distintos do ano, chuva 

(06/11 a 05/12/2000) e seca (14/05 a 12/06/2001). Foram determinados um total de nove 

pontos, sendo: W = nascente; F1 - F6 = os seis viveiros estudados. Somente os viveiros F3 e F5 

apresentaram duas entradas que foram denominadas F3a, F3b, F5a e F5b, respectivamente. Ao 

longo do período experimental o viveiro F4 esteve vazio, porém foi possível coletar água de 

entrada, uma vez que um filete de água passou constantemente em direção ao viveiro F5. 
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Aspectos gerais dos viveiros estudados 

Em alguns viveiros existem macrófitas aquáticas que, de acordo com o sentido e a força 

do vento, deslocam-se acumulando em sítios variáveis da margem dos viveiros. Entre as 

espécies que podem ser encontradas, estão: lambari (Astyanax sp.), matrinxã (Brycon 

cephalus), piracanjuba (Brycon orbignyanus.), pintado (Pimelodus sp.), tilápia (Oreochromis 

niloticus), pacu (Piaractus mesopotamicus), tambaqui (Colossoma macropomum) e carpa 

(Cyprinus sp.) (Tabela 1). 

Dados morfométricos e climáticos  

As coordenadas topográficas foram obtidas por Estação Total Eletrônica, referenciadas 

ao marco do departamento de Engenharia Rural da FCAV e transportadas por GPS trinble 

4600Ls do marco metereológico padrão IBGE para confecção dos mapas. Os pontos foram 

distribuídos com estacas ao longo da margem a cada 10 metros de acordo com as 

metodologias propostas por Cole (1979) e Lind (1979). A profundidade foi obtida por meio de 

um caiaque e uma trena onde foram tomadas medidas a cada 4 metros em cada um dos 

viveiros. A partir dos dados obtidos calculou-se: volume (V), área superficial (A), perímetro 

(P), comprimento máximo efetivo (Ce), largura máxima efetiva (Le), profundidade máxima 

(Zm), profundidade média ( ), profundidade relativa (Zr), índice de desenvolvimento de 

margem (DL), índice de desenvolvimento de volume (DV) e a relação entre a profundidade 

média e a profundidade máxima de cada viveiro ( /Zm). 

Os dados metereológicos referentes à temperatura média diária e mensal, umidade 

relativa, precipitação e número diário de horas de sol foram extraídos de um conjunto de 

dados pertencentes ao acervo da área de Agrometereorologia do Departamento de Ciências 

Exatas da FCAV. 
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Variáveis físicas e químicas  

As variáveis limnológicas oxigênio dissolvido, pH, temperatura e condutividade foram 

determinadas “in situ”. A Tabela 2 apresenta todas as variáveis amostradas, unidades de 

referência e metodologias utilizadas. 

Análise estatística 

As variáveis estudadas foram submetidas a análises descritiva e gráfica. Os períodos de 

chuva e seca foram comparados pelo teste U de Mann-Whitney e os viveiros pelo teste 

Friedman para as variáveis com distribuição não-paramétrica (Siegel, 1975). Para as variáveis 

com distribuição paramétrica dos dados foi utilizado ANOVA. O nível de significância 

adotado foi de 5%.  

RESULTADOS 

Dados morfométricos  

O índice de desenvolvimento de volume demonstrou a configuração dos viveiros, com o 

F1 apresentando o DV mais próximo de 1,0 e conseqüentemente, uma forma mais aproximada 

de um cone. A razão profundidade média sobre profundidade máxima ( /Zm) também se 

aproxima mais à relação para um cone ideal no mesmo viveiro (Tabela 3).  

Os viveiros apresentaram uma área superficial variando de 1822,31m2 (F2) a 8067,08m2 

(F3), e uma baixa irregularidade representada pelo índice de desenvolvimento de margem (DL) 

que ficou entre 1,10 (F6) e 1,42 (F2). O viveiro F3, além de apresentar a maior área, também 

apresentou o maior perímetro com 400,28m. Já o viveiro F2 apresentou a mais baixa Zm com 

2,03m e o viveiro F4 a mais baixa  com 1,08m. A profundidade relativa foi baixa em F3, F4 e 

F5, sendo 2,42, 2,84 e 2,81%, respectivamente, sendo os maiores valores obtidos em F1 e F6 

com 5,50% e 5,27% (Tabela 3 e Fig.2). 

Os maiores volumes foram encontrados em F3 e F5 com 10487,23 e 6804,84m3, sendo 

os menores obtidos em F2 com 2040,64m3 (Tabela 3). 
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Variáveis climáticas, físicas e químicas  

As temperaturas mínimas e máximas diárias nos dois períodos de coleta foram 20,8ºC e 

26,2ºC, 15,6ºC e 22,6ºC para os períodos de chuva e seca, respectivamente. A pluviosidade 

média foi 4,43mm na chuva, sendo que a máxima pluviosidade foi bem atípica, alcançando 

31,4 mm em um único dia (Fig. 3). 

Os índices médios de umidade relativa do ar para chuva e seca foram 74,5% e 77,5%, 

respectivamente, com valores diários encontrados acima de 60% de saturação. A duração 

média de horas de insolação total obtida durante os períodos de coleta foram 7,7h e 6,9h para 

chuva e seca, respectivamente (Fig. 3).  

A velocidade média do vento foi maior em F5a e F5b, com 4,3 e 3,5m/s, e as menores 

velocidades médias foram observadas em F3b, com 0,7m/s, no período de chuva. Já no período 

de seca foi encontrado 2,6 em F4 e 3,0m/s em F5b, sendo as menores velocidades na nascente 

(W) no período de seca, com 0m/s. 

A temperatura da água foi semelhante entre os viveiros, porém entre os períodos foi 

observada diferença significativa (P<0,05), apresentando temperaturas médias máximas de 

27,2ºC e 23,7ºC nos períodos de chuva e seca, respectivamente (Fig. 4, Tabela 5). 

As concentrações de oxigênio dissolvido estiveram sempre acima de 5mg/L na maioria 

das amostragens, com uma porcentagem média de saturação acima de 69%. Em F4 foi 

encontrado o menor valor médio de oxigênio dissolvido no período de chuva com 5,6mg/L, 

enquanto o maior valor médio neste período foi 6,7 mg/L no viveiro F5b. Já no período de 

seca, o maior valor médio foi encontrado em F2, com 6,4mg/L e o menor em F1, com 5,9mg/L 

(Fig. 3).  

Em geral, a condutividade apresentou um padrão de aumento gradativo do viveiro F1 em 

direção ao F5a no período de chuva, diminuindo em F5b e, posteriormente, com um leve 

aumento em F6, variando neste período de 34,0 a 144µS/cm, sendo o maior valor em F5a. Na 
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nascente e em F1 foram observadas as menores concentrações médias, com 34,5 e 34,0µS/cm 

no período de chuva, e 36,2 e 37,5µS/cm no período de seca, respectivamente. No período de 

seca foi observado entre os viveiros F2 e F3b um brusco declínio com posterior aumento do 

viveiro F4 até F5b, onde alcançou 181µS/cm. Não foram observadas diferenças significativas 

(P>0,05) entre os períodos estudados, mas sim entre os viveiros (Fig. 3, Tabelas 4 e 5). 

O valor médio mais elevado de pH foi 7,9 no período de chuva para o viveiro F5b. Os 

pontos W e F1 apresentaram-se ácidos nos dois períodos estudados, com 5,5 e 5,9 na nascente 

e 6,5 e 6,1 no F1 nos períodos de chuva e seca, respectivamente. No período de seca, F2 e F3a 

apresentaram valores médios ligeiramente ácidos, com 6,4 e 6,3, respectivamente, e os outros 

viveiros também apresentaram um pH abaixo de 7. Não houve diferença significativa 

(P>0,05) entre os viveiros estudados (Fig. 3, Tabelas 4, 5e 6). 

A alcalinidade foi similar entre os dois períodos estudados (P>0,05), já entre os viveiros 

foram observadas diferenças significativas. Os menores valores médios de alcalinidade foram 

observados ao longo do período experimental em W, com 24 e 30mg/L, nos períodos de 

chuva e seca, respectivamente. Os maiores valores foram 105mg/L em F4, no período de 

chuva, e 107mg/L em F5a, no período de seca. No período de chuva a alcalinidade aumentou 

levemente do viveiro F1 em direção ao F4 e posteriormente diminuiu para 88mg/L em F6. No 

período de seca os valores médios de alcalinidade aumentaram até o viveiro F3a, com 61mg/L, 

posteriormente diminuiram para 29mg/L no F3b. e alcançaram os maiores valores médios em 

F5 (Fig. 4, Tabela 5). 

O padrão de flutuação da alcalinidade foi similar ao do bicarbonato nos dois períodos 

estudados, sendo esta forma predominante de carbono inorgânico nos viveiros estudados, com 

exceção da nascente, em que o CO2 livre foi dominante devido à acidez da água. Pôde-se 

observar uma relação inversa do CO2 livre com o pH. De modo geral, as maiores 

concentrações de bicarbonato foram encontradas em F4, com valores médios de 128 e 
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131mg/L nos períodos chuva e seca, respectivamente. Os valores de carbonato foram baixos, 

variando de 0,006mg/L a 0,698mg/L. As formas de carbono inorgânico não diferiram 

significativamente (P>0,05) entre os períodos amostrados (Fig. 4, Tabelas 3 e 4). 

DISCUSSÃO 

Os sistemas artificiais estudados são rasos, com características morfométricas que 

influenciam na ação do vento sobre a coluna de água e os índices de desenvolvimento de 

margem próximos a 1 indicam margens não irregulares ou dendríticas que facilitam o manejo. 

Em geral, viveiros de piscicultura estão na capacidade máxima de suporte e qualquer 

desequilíbrio pode acarretar uma deterioração da qualidade da água (Sipaúba-Tavares et al., 

1998). As reduzidas comunidades litorâneas desenvolvidas, o manejo empregado na 

alimentação dos peixes e o fluxo contínuo de água contribuiram para uma instabilidade e o 

favorecimento da eutrofização do sistema estudado. 

Como a profundidade máxima não ultrapassou 4,00 metros, o vento e a chuva, 

característicos do período de chuva, podem ter exercido importante influência na coluna de 

água e nas variáveis limnológicas dos viveiros estudados. Além disso, o fluxo contínuo de 

água pode tornar-se mais intenso no período de chuva e carrear mais partículas em suspensão 

para os viveiros subsequentes. 

O aumento nos valores das variáveis limnológicas em direção aos últimos viveiros foi 

influenciado pela quantidade de matéria orgânica e nutrientes do alimento introduzido em 

outros tanques e viveiros que deságuam no viveiro 4. Além disso, deve ser levado em 

consideração que os resultados encontrados foram influenciados pelos tanques em paralelo 

que desaguaram nos viveiros com disposição seqüencial. 

No presente estudo, os valores de condutividade foram similares aos observados por 

Sipaúba-Tavares et al. (2003) no viveiro F2 totalmente coberto com macrófitas flutuantes 

(Eichhornia crassipes) e com valores mais elevados de carbonos inorgânicos, principalmente 
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o CO2 livre. Entretanto, em outro estudo realizado por Sipaúba-Tavares et al. (1999) no 

referido viveiro foram verificados valores mais baixos das variáveis físicas e químicas, sem a 

cobertura de macrófitas. 

A presença de macrófitas flutuantes, emersas e submersas no primeiro viveiro foi 

influenciada pelo sombreamento das regiões litorâneas situadas à noroeste e sudeste do 

referido viveiro. Segundo Thomaz & Bini (1999), o desenvolvimento de macrófitas é 

influenciado por vários fatores, como profundidade, declividade e velocidade da água, sendo 

o crescimento de macrófitas submersas predominantemente em ecossistemas oligotróficos ou 

mesotróficos. 

As concentrações de oxigênio dissolvido devem ser mantidas acima de 60% de 

saturação em sistemas de piscicultura, ou ainda com níveis acima de 4 ou 5 mg/L para um 

bom crescimento de peixes (Mitchell, 1998; Masser et al., 1999). Tal padrão foi observado 

nos viveiros estudados. No período de chuva, o valor médio mais baixo de oxigênio 

dissolvido encontrado em F4 pode estar relacionado às altas concentrações e à decomposição 

do material orgânico das descargas provenientes diretamente da ranicultura e dos vários 

tanques de peixes. Como o F4 esteve quase vazio durante os dois períodos de coleta, ficando 

somente um filete de água correndo pelo viveiro, as concentrações das variáveis limnológicas 

em F5a  podem ter sido influenciadas diretamente por este aspecto onde, em geral, foi 

encontrado um padrão similar ao do F4. 

Mitchell (1998) observou que níveis de CO2 abaixo de 20mg/L são mais adequados à 

produção em viveiros de criação de peixes, sendo letais acima de 70mg/L. Com exceção do 

viveiro F1, em todos os outros viveiros estudados as concentrações estiveram dentro dos 

níveis recomendados, portanto não prejudicando a criação dos peixes nos mesmos.  

Boyd & Queiroz (1997) observaram que em viveiros de água doce a alcalinidade total 

mínima deve ser 20mg/L, sendo que em ambientes com água tendo alcalinidade variando de 
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50-200mg/L tem grande probabilidade de sucesso na criação de peixes. No presente estudo, 

com exceção dos dois primeiros viveiros F1 e F2, em todos os outros a condutividade foi 

elevada e a alcalinidade esteve dentro do recomendado para criação de peixes. Em função do 

pH da água e da alcalinidade, o bicarbonato foi a forma dominante entre os carbonos 

inorgânicos, com exceção do F1, em que o CO2 livre predominou devido ao pH ácido deste 

local. O efeito do fluxo contínuo dos viveiros sem tratamento prévio levou a um aumento da 

condutividade como também da alcalinidade que atingiu valores médios acima de 100mg/L 

no F3b, F4 e F5.  

Sipaúba-Tavares et al. (1998) estudaram dois viveiros com diferentes densidades de 

peixes e observaram que as concentrações de nutrientes e a condutividade variaram de acordo 

com o comportamento alimentar das espécies cultivadas. Desta maneira, a densidade de 

estocagem e as espécies de peixes nos viveiros podem ter influenciado nos resultados obtidos 

no presente estudo. 

De acordo com Boyd & Queiroz (1997), a qualidade da água deteriora rapidamente com 

concentrações de alimento acima de 100 a 120 Kg/ha/dia. Já no sistema de viveiros e tanques 

estudado são introduzidos em torno de 20 Kg/ha/dia de ração e todos os viveiros foram 

influenciados por este manejo. 

Os resultados obtidos no presente estudo permitiram concluir que a complexidade do 

sistema favoreceu um aumento nas concentrações de condutividade, alcalinidade e 

bicarbonato nos viveiros 3 e 4. Foram encontradas diferenças significativas entre os viveiros 

para um número maior de variáveis do que entre os períodos, que estiveram mais relacionados 

às variáveis climáticas, como temperatura e precipitação. Recomenda-se um tratamento 

prévio, principalmente antes dos viveiros 4 e 5, devido ao aumento das variáveis limnológicas 

no sistema estudado. 
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TABELA 1 

Macrófitas e peixes encontrados em maior abundância em cada um dos viveiros 

estudados. 

Viveiros Macrófitas Peixes 

F1 Flutuantes, emersas e submersas (como Eichhornia 

crassipes, Typha sp. e Egeria sp., respectivamente) 

lambari e matrinxã 

F2 Flutuantes matrinxã e pintado 

F3 Ausentes tilápia e pacu 

F4 Vazia Vazia 

F5 Emersas tilápia, pacu, tambacu, 

carpa, piauçu 

F6 Ausentes carpa, tambaqui, 

tilápia, piracanjuba 
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LISTA DE TABELAS 

Sumário das variáveis amostradas, unidades de referência e métodos utilizados. 

Variável Unidade Equipamento Referência 
Velocidade do vento m/s Anemômetro Lutron AM – 4201 
Oxigênio dissolvido mg/L Sonda potenciométrica Horiba U-10 

Condutividade µS/cm Sonda potenciométrica Horiba U-10 
pH  Sonda potenciométrica Horiba U-10 

Temperatura ºC Sonda potenciométrica Horiba U-10 
Alcalinidade mg/L Titulação Mackereth et al. (1978) 

Formas de carbono inorgânico mg/L Cálculos Mackereth et al. (1978) 
 

TABELA 2 
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TABELA 3 

Dados morfométricos e batimétricos dos viveiros estudados (F1 - F6):  

V= volume; A= área superficial; P= perímetro, Zm= profundidade máxima;  

= profundidade média, Zr= profundidade relativa, Ce= comprimento máximo efetivo,  

L= largura máxima efetiva; DL= Índice de desenvolvimento de margem; DV= Índice de 

desenvolvimento de volume. 

Medidas  F1 F2 F3 F4 F5 F6 Unidade 
V 5208,00 2040,64 10487,23 4630,78 6804,84 4260,20 m3 
A 3472,08 1822,31 8067,08 4268,04 5670,71 2506,88 m2 
P 255,25 215,57 400,28 305,50 296,38 194,60 m 

Zm 3,46 2,03 2,46 2,50 2,59 4,00 m 
 1,49 1,12 1,30 1,08 1,20 1,70 m 

Zr 5,5 4,21 2,42 2,84 2,81 5,27 % 
Ce 97,7 84,5 145,4 110,5 108,5 63,0 m 
Le 57,7 39,4 80,0 71,0 76,3 43,5 m 
DL 1,22 1,42 1,26 1,32 1,11 1,10  
DV 1,22 1,65 1,58 1,54 1,51 1,71  
/Zm 0,41 0,55 0,53 0,51 0,50 0,57  
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TABELA 4 

Valores medianos das variáveis com distribuição não-paramétrica dos dados nos períodos chuva 

(mnA) e seca (mnB), valores dos escores reduzidos (z)  e o teste de Mann-Whitney (U). 

Parâmetros mnA mnB Z U 
Precipitação 6,20 0 -3,75 P<0,05 

Condutividade 113 111 -0,44 P>0,05 
pH 7,15 7,01 -1,07 P>0,05 

Carbonato 0,08 0,05 -1,29 P>0,05 
Bicarbonato 94,34 93,55 -0,39 P>0,05 
CO2 Livre 11,48 11,94 -1,05 P>0,05 
CO2 Total 105,92 105,44 -0,02 P>0,05 

 



Disposição seqüencial em viveiros de peixes  49 

 

TABELA 5 

Valores medianos das variáveis com distribuição não-paramétrica dos dados  nas entradas dos 

seis viveiros (mnF1, mnF2, mnF3, mnF4, mnF5, mnF6), os valores dos escores reduzidos (Zr
2) e o 

teste de Friedman (Z2
0,05). 

Parâmetros mnF1 mnF2 mnF3 mnF4 mnF5 mnF6 Zr
2 Z2

0,05 
Condutividade 35 92,5 82,5 132,5 136 114 50,66 P<0,05 
pH 6,5 7,0 7,0 7,2 7,4 7,1 37,86 P<0,05 
Carbonato 0,067 0,041 0,039 0,112 0,170 0,069 39,05 P<0,05 
Bicarbonato 34,02 74,60 71,45 128,77 128,05 102,72 49,47 P<0,05 
CO2 Livre 16,68 7,80 11,66 11,81 7,15 12,70 34,95 P<0,05 
CO2 Total 52,19 96,63 84,04 139,76 135,05 113,71 36,47 P<0,05 
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TABELA 6 

ANOVA para as variáveis com distribuição paramétrica dos dados.  

Parâmetros Período Viveiro Interação 
Alcalinidade F=0,97 

P>0,05 
F=130,79 
P<0,05 

F=1,22 
P>0,05 

Temperatura F=440,26 
P<0,05 

F=1,52 
P>0,05 

F=11,30 
P<0,05 

Oxigênio Dissolvido F=1,18 
P>0,05 

F=0,76 
P>0,05 

F=0,70 
P>0,05 

 



Disposição seqüencial em viveiros de peixes  51 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1- Esquema da disposição seqüencial dos viveiros estudados, onde: P=Pontos de 

Coleta, F1 - F6=Viveiros estudados, W=Nascente, A=Laboratório de Peixes Ornamentais, 

B=Laboratório de Limnologia e Produção de Plâncton, C=Laboratório de Nutrição de 

Organismos Aquáticos, D=Laboratório de Patologia de Organismos Aquáticos, E=Setor de 

Ranicultura, F=Setor de Piscicultura, G=Setor de Carcinicultura, H=Saída de Água, I= 

Biofiltro de Macrófitas. 

 

Figura 2- Mapas batimétricos dos viveiros F1, F2, F3, F4, F5 e F6. 

 

Figura 3- Temperatura média diária (°C), pluviosidade (mm), insolação (h) e umidade 

relativa (%) nos períodos de chuva (A) e seca (B). 

 

Figura 4- Oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, temperatura e pH nos períodos de 

chuva (A) e seca (B), onde: W = nascente; F1-F6 = entrada de água nos viveiros estudados. 

 

Figura 5- Formas de carbono inorgânico nos períodos de chuva (A) e seca (B), onde: W = 

nascente; F1-F6 = entrada de água nos viveiros estudados. 
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RESUMO 

O estudo objetivou avaliar o estado trófico e o grau de contaminação das águas em 

viveiros em série, visando verificar possível efeito de acumulação. Foram estudados seis 

viveiros de criação semi-intensiva de peixes que recebem efluentes de outros tanques em 

paralelo. As variáveis determinadas foram fósforo total, ortofosfato, amônia, nitrato e nitrito, 

clorofila-a, os metais chumbo, cádmio, cobre, zinco, manganês, níquel, cromo, cálcio, ferro, 

potássio e magnésio, além do estado trófico dos viveiros. As amostras de água foram 

coletadas na entrada de cada viveiro (F1 – F6), nos períodos de chuva e seca. Os últimos 

viveiros 4, 5 e 6 apresentaram as maiores concentrações de fósforo. Foi observado um 

aumento no grau de trofia do primeiro ao último viveiro e, a distribuição seqüencial dos 

mesmos proporcionou um aumento gradativo nas concentrações de metais e clorofila-a. 

Foram encontradas diferenças significativas (P<0,05) entre os períodos estudados para o 

cromo, níquel, cobre, cádmio, e também entre os viveiros para o nitrato, cálcio, ortofosfato, 

fósforo total, clorofila-a, nitrito, amônia, manganês, magnésio, ferro e níquel. Os resultados 

obtidos no presente estudo indicam a necessidade de práticas de manejo ambiental através do 

desvio dos efluentes dos tanques em paralelo. 
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ABSTRACT 

Six semi-intensive breeding fishponds with a continuous water flow system, receiving 

effluents from other fish-, frog-, and shrimp-breeding ponds and tanks, were studied. The 

main objective of the study was to determine nutrient fluctuation (total phosphorous, 

orthophosphate, ammonia, nitrate, and nitrite), chlorophyll-a, metals (lead, cadmium, copper, 

zinc, manganese, nickel, chromium, calcium, iron, potassium, and magnesium) and trophic 

state. Water samples were collected at the inlet of each pond (F1 – F6), at two times of the year 

(the rainy and the dry periods). The last ponds (F4, F5 and F6) displayed the greatest nutrient 

concentrations, and permanently-open outlets directly influenced the results found, in which 

phosphorous increased from the first pond toward the last pond (F1 to F6). A trophic degree 

increase, from the first to the last pond (F1 to F6) was observed, taking into consideration the 

water flowing into the ponds, and the sequential distribution of the fishponds studied provided 

for a gradual increase in the concentrations of nutrients, metals, and chlorophyll-a. Significant 

differences (P<0.05) were found between the periods studies for chromium, nickel, copper, 

and cadmium as well as among the ponds for nitrate, calcium, orthophosphate, total 

phosphorous, chlorophyll-a, nitrite, ammonia, manganese, magnesium, iron, nickel. The 

results achieved in the present study led to the conclusion that environment management 

practices should be used, either through the construction of biofilters, or regarding fish food 

management, so as not to allow for accumulating an excess of food not assimilated by the 

fish, in the water column. 
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INTRODUÇÃO 

Nas últimas três décadas a aqüicultura tem se expandido causando impacto nos 

ecossistemas naturais resultante da geração de resíduos metabólicos, fezes e alimentos não 

consumidos. No entanto, nem todas as técnicas de cultivo têm conseqüências ambientais 

negativas, uma vez que muitas delas são favoráveis com um manejo ambiental efetivo e 

sócio-econômico benéfico à população (Talbot & Hole, 1994; Kubitiza, 1998). 

A produção de resíduos orgânicos particulados nos sistemas de criação de peixes 

aumenta a decomposição e a liberação de nutrientes dissolvidos. A variação na concentração 

de nutrientes dissolvidos pode causar uma mudança na proporção N/P do ambiente, o que tem 

sido mencionado como causa provável para a proliferação de algas com produção ou não de 

toxinas (Troell et al., 1997; Gross et al.,1998). 

Os principais problemas ambientais associados com a aqüicultura são: os resíduos com 

suas respectivas cargas de nutrientes, modificação do ambiente terrestre na construção de 

viveiros e tanques e escape de espécies pelo efuente dos viveiros para os corpos d’água 

receptores. Os resíduos incluem todos os materiais utilizados ou produzidos durante o 

processo de criação que não são incorporados à biomassa durante a produção e despesca 

(Boyd & Massaut, 1999). 

Segundo McIntosh (2000), o alimento fornecido aos peixes é uma importante forma de 

poluição nos sistemas de criação, pelo aumento nas concentrações de matéria orgânica e 

nutrientes causado pelas perdas e excreção dos animais cultivados. A renovação contínua da 

água nos viveiros pode minimizar os efeitos de eutrofização destes, impedindo a deposição 

excessiva de material no fundo e a decomposição com consumo de oxigênio. Entretanto, o 

fluxo contínuo pode acarretar problemas mais sérios nos viveiros subseqüentes e no corpo 

d’água que recebe os dejetos, levando ao acúmulo de amônia e nitrito, muitas vezes atingindo 

concentrações tóxicas aos peixes (Sipaúba-Tavares, 1995). 
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O estudo objetivou avaliar o estado trófico e o grau de contaminação das águas em 

viveiros seqüenciais, visando verificar o possível efeito de acumulação em curta duração. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo e período de coleta 

O trabalho foi desenvolvido em seis viveiros de criação semi-intensiva de peixes do 

Centro de Aqüicultura da UNESP que apresentam área média de 4301,18m2. O efluente de 

todo o conjunto de viveiros deságua no córrego Jaboticabal, afluente do rio Mogi-Guaçu. 

Os viveiros apresentaram-se em série onde a água de um viveiro foi passada 

diretamente para o outro sem nenhum tratamento prévio. Além disso, esses viveiros recebeam 

água proveniente de outros tanques e viveiros menores em paralelo dos setores de nutrição, 

ranicultura, piscicultura e carcinicultura. 

As amostras de água foram coletadas no ponto de entrada de cada viveiro utilizando um 

galão com capacidade de cinco litros. A amostragem foi realizada durante quinze dias em dois 

períodos distintos do ano, chuva (novembro - dezembro/2000) e seca (maio - junho/2001). 

Foram determinados um total de nove pontos, sendo: W = nascente; F1 a F6 = referentes aos 

seis viveiros estudados. Somente os viveiros F3 e F5 apresentaram duas entradas que foram 

denominadas F3a e F3b, F5a e F5b, respectivamente. 

Ao longo do período experimental o viveiro F4 esteve vazio, porém foi possível coletar 

água uma vez que um filete de água passou constantemente através do referido viveiro em 

direção ao F5. 

Índice de Estado Trófico (IET) 

O Índice de Estado Trófico (IET) calculado no presente trabalho foi o de Toledo et al. 

(1983) para o fósforo total (IETP) e a clorofila-a (IETcl). 
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Variáveis limnológicas 

A Tabela 1 apresenta as refências empregadas no presente estudo para as análises de 

nitrito (NO2
-), nitrato (NO3

-), amônia (NH4
+), ortofosfato (PO4), fósforo total, clorofila-a e os 

metais cálcio, ferro, potássio, magnésio, chumbo, cádmio, cobre, zinco, manganês, níquel e 

cromo.  

Análise estatística 

As variáveis estudadas foram submetidas a análises descritiva e gráfica. Os períodos de 

chuva e seca foram comparados pelo teste U de Mann-Whitney e os viveiros pelo teste 

Friedman para as variáveis com distribuição não-paramétrica (Siegel, 1975). Para as variáveis 

com distribuição paramétrica dos dados foi utilizado ANOVA. O nível de significância 

adotado foi de 5%. 

RESULTADOS 

Nutrientes inorgânicos, metais pesados e clorofila-a 

As maiores concentrações médias de fósforo total no período de chuva foram 

observadas no viveiro F5, com 172µg/L, seguido do F4 com 154µg/L. O viveiro que 

apresentou os menores valores médios foi F1, com 12 e 4µg/L para os períodos de chuva e 

seca, respectivamente. O viveiro 2 apresentou concentrações maiores que o seguinte, com 

valores de 81 e 82µg/L para o F2 e 36 e 67µg/L para o F3a nos períodos de chuva e seca, 

respectivamente (Fig. 1). 

O viveiro F3b apresentou um pico de ortofosfato de 25µg/L no período de chuva. Uma 

concentração elevada de 46µg/L foi registrado em F2 no período de seca, sendo este o maior 

pico observado neste período. Ao longo dos viveiros o ortofosfato tendeu a apresentar valores 

médios variando de 3 a 25µg/L e 2 a 44µg/L nos períodos de chuva e seca, respectivamente 

(Fig. 1). 
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As concentrações médias de clorofila-a foram sempre mais elevadas em F6, com valores 

de 138 e 127µg/L nos períodos chuva e seca. As concentrações médias mais baixas de 

clorofila-a foram encontradas na água de abastecimento, com 0,5µg/L no período de chuva, 

seguido do viveiro F3a, com 6µg/L. Os dois pontos do viveiro 5 apresentaram concentrações 

próximas no período de seca, com 60 e 59µg/L para o F5a e F5b, respectivamente (Fig. 1). 

Dentre os compostos nitrogenados, o nitrato foi a forma predominante, em geral com 

concentrações médias acima de 225µg/L e atingindo os picos máximos em F5a, com 1742µg/L 

no período de chuva e 899µg/L no viveiro 6 no período de seca. Os viveiros 5 e 6 

apresentaram as duas maiores concentrações médias desta forma nitrogenada nos períodos de 

chuva e seca (Fig. 2). 

No viveiro F5a foram observadas as maiores concentrações médias de amônia, com 840 

e 496µg/L nos períodos de chuva e seca, respectivamente. A amônia apresentou um padrão 

similar na flutuação de suas concentrações nos dois períodos estudados, com valores elevados 

(acima de 250 µg/L) em F4 e F5a e valores abaixo de 150µg/L nos outros viveiros. O F4 foi o 

que apresentou a segunda maior concentração média de amônia ao longo do período 

experimental com 318 e 272µg/L nos períodos chuva e seca, respectivamente. O nitrito 

apresentou concentrações médias muito baixas ao longo dos viveiros variando de 0,8 a 

25µg/L no período de chuva e 0,4 a 30µg/L na seca (Fig. 2). 

Os nutrientes e a clorofila-a não apresentaram diferenças significativas (P>0,05) entre 

os períodos de chuva e seca, porém foram significativamente diferentes entre os viveiros 

(P<0,05) (Tabelas 2, 3 e 4). 

A maior concentração de chumbo foi observada em F4 com 180 e 160µg/L nos períodos 

de chuva e seca, respectivamente, enquanto os menores valores foram encontrados na 

nascente com 50µg/L no período de chuva e em F5b com 20µg/L no período de seca. O cromo 

só foi encontrado no período de seca, onde variou de 10 a 20µg/L, já o cádmio foi encontrado 
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somente no período de chuva (0 a 10µg/L). O níquel apresentou maiores concentrações no 

período de chuva, variando de 40 a 70µg/L. Os metais cobre, zinco e manganês foram 

detectados em concentrações que variaram de 0 a 80µg/L (Tabela 5).  

As concentrações médias de potássio foram maiores em F3a, com 34µg/L no período de 

chuva e, no período de seca os valores ficaram entre 14 e 36µg/L nos viveiros 5 e 6, 

respectivamente. O cálcio variou de 97 a 140µg/L nos viveiros F2 e F5b e 62 e 115µg/L nos 

pontos nascente e F5b nos períodos chuva e seca, respectivamente (Fig. 3).  

O magnésio foi mais elevado em F5a e F6 no período de chuva, atingindo concentrações 

médias de 16µg/L, enquanto no período de seca variou de 6 a 11µg/L nos pontos nascente e 

F5a. O ferro alcançou valores médios mais elevados após o F3b, nos dois períodos amostrados, 

apresentando concentrações médias maiores do F4 ao F6, onde variou de 301 a 755µg/L e 145 

a 659µg/L nos períodos de chuva e seca, respectivamente (Fig. 3). 

Não houve diferença significativa (P>0,05) entre os períodos chuva e seca para o 

ortofosfato, fósforo total, clorofila-a, nitrito, amônia, zinco, manganês, magnésio e ferro. 

Foram encontradas diferenças significativas (P<0,05) entre os viveiros para o ortofosfato, 

fósforo total, clorofila-a, nitrito, amônia, manganês, magnésio, ferro, níquel, nitrato e cálcio. 

(Tabelas 2, 3 e 4).  

Índice de Estado Trófico (IET) 

De acordo com os índices calculados, houve um aumento no grau de trofia em direção 

aos últimos viveiros, onde o primeiro foi considerado oligotrófico e os viveiros 4 e 6 

hipereutrófico tanto em relação ao IET para a clorofila-a como para o fósforo total (Fig. 4). 

DISCUSSÃO 

Os efluentes dos tanques em paralelo dos setores de nutrição, carcinicultura, piscicultura 

e ranicultura proporcionaram um aumento gradativo nas concentrações de nutrientes, metais e 

clorofila-a nos viveiros de criação de peixes com distribuição seqüencial. O processo de 
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escoamento de água contínuo, devido à presença de vertedouros sempre abertos, acarreta uma 

menor concentração de material em suspensão e nutrientes no primeiro viveiro e o aumento 

nos viveiros subsequentes. 

De acordo com Boyd & Gautier (2000), o fluxo contínuo da água pode causar uma 

menor sedimentação em sistemas rasos e acelerar a liberação de fosfato do sedimento, 

disponibilizando-o para a coluna d’água. No presente estudo, os nutrientes oriundos do 

viveiro 3 e de aportes laterais determinaram as concentrações elevadas nos viveiros 

subseqüentes, já que as maiores concentrações de fósforo foram encontradas nos viveiros 4, 5 

e 6. 

A localização e disposição dos viveiros favoreceram a entrada de material alóctone no 

período de alta precipitação com carreamento de material para dentro dos viveiros. Além 

disso, o período de migração de garças (Egretta sp.) (outubro a março), que possuem ninhos 

em árvores ao redor do viveiro 4, pode ter contribuído com o aporte de fezes para o aumento 

no conteúdo de nutrientes. Os tanques em paralelo do setor de piscicultura possuem uma 

grande quantidade de gansos e ovelhas que podem ter contribuído com o aporte de fósforo e 

nitrogênio via fezes para dentro dos viveiros. 

Aldon & Buendia (1998) observaram que o excesso de alimento nos sistemas de criação 

de peixes pode causar uma elevada descarga de nitrogênio e fósforo para os efluentes e nos 

corpos d’água receptores. De acordo com Avnimelech (1998), uma pequena proporção dos 

constituintes do alimento é acumulada na biomassa dos peixes, ao redor de 25% a 26,8% para 

o nitrogênio e de 20% a 30,1% para o fósforo em viveiros de carpas (Cyprinus sp.) e 

“catfish”, respectivamente. Por isso, é de extrema importância o conhecimento do 

comportamento alimentar dos peixes para melhorar a eficiência de utilização do alimento. 

O arraçoamento e elevadas taxas de excretas podem contribuir para o aumento nas 

concentrações dos compostos nitrogenados, principalmente amônia e nitrato. No presente 
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trabalho, o aporte das formas de nitrogênio inorgânico variou entre os viveiros, ocorrendo um 

gradiente de aumento do primeiro em relação ao último viveiro, visto que os viveiros F4 e F5 

foram os que apresentaram as maiores concentrações médias de compostos nitrogenados.  

O metal é considerado um dos contaminantes mais comuns nas águas, tendo origem 

natural (na composição do solo) ou antrópica (como efluentes industriais, domésticos ou 

lixiviação de produtos agrícolas). Os metais mais comumente encontrados em concentrações 

elevadas nos ecossistemas aquáticos são o ferro, manganês, cobre, chumbo, zinco, cromo, 

níquel e cádmio, podendo atingir níveis tóxicos causando danos aos animais e ao homem por 

meio da cadeia trófica (Martins et al., 1999). 

As concentrações máximas dos metais chumbo, cádmio, cobre e níquel estiveram acima 

dos padrões de qualidade ambiental estabelecidos para os efluentes pela resolução 20/86 do 

CONAMA (Brasil, 1986), influenciando diretamente a qualidade da água para a criação dos 

peixes.  

Os metais são acumulados nos tecidos dos peixes e na água ou alimento, sendo a 

bioacumulação diferente entre tipos de metais e espécies cultivadas (Howgate, 1998, 

Gladyshev et al., 2001). Bizerril & Lima (2000) consideraram a possibilidade de fertilizantes 

representarem a principal via de acesso dos metais cromo, cobre e chumbo à Bacia do Rio 

Paraíba do Sul. Vários metais podem ser considerados como elementos essenciais para os 

animais tais como, zinco e cobre, tornando-se tóxicos somente em concentrações acima das 

permitidas pela legislação. Nos viveiros estudados, foram encontrados valores de metais mais 

baixos do que os encontrados por Rietzler et al. (2001) na Represa da Pampulha (MG), 

principalmente em relação ao cromo (0,89 mg/L), manganês (0,43 mg/L) e ferro (15,25 

mg/L). 
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De acordo com Mitchell (1998), os peixes normalmente têm uma boa tolerância ao ferro 

solúvel em concentrações abaixo de 1 mg/L e no presente estudo, foram encontrados valores 

bem inferiores. 

Kantawanichkul & Anh (1998) conseguiram uma diminuição nas concentrações de 

cromo, cobre, zinco, manganês e cádmio em torno de 68-80% com a utilização biofiltros de 

macrófitas. A presença de bancos de macrófitas tanto submersas quanto emersas no F1 podem 

ter influenciado nos baixos valores de alguns metais encontrados nesse viveiro e em F2, que 

por sua vez estava coberto por Eichhornia crassipes durante as dez últimas amostragens no 

período de alta produção. O aporte de biocidas de canteiros agrícolas nas proximidades e as 

macrófitas presentes nos viveiros 1 e 2 podem ter influenciado para as concentrações de 

metais e de nitrogênio e fósforo encontradas na água. 

A ração utilizada no manejo alimentar dos peixes dos viveiros e tanques menores do 

sistema estudado foi constituída principalmente por ferro (0,74 mg/L), manganês (0,086 

mg/L) e zinco (0,087 mg/L). Desta maneira, os metais encontrados nos viveiros estudados 

foram originados da ração fornecida aos peixes, dos fertilizantes lixiviados pelas chuvas e dos 

marcadores usados em experimentos no setor de nutrição, como no caso do cromo na 

digestibilidade protéica. Tendo em vista que a Faculdade de Ciências Agrárias possui setores 

da fazenda de gado e caprino localizados próximos à nascente, as concentrações de metais e 

nutrientes encontradas na água de abastecimento podem ter sido originadas pelo aporte na 

água das chuvas e possíveis infiltrações. 

O viveiro 1, fonte de abastecimento de todo o sistema, provavelmente foi classificado 

como oligotrófico porque nele não são introduzidos ração e efluentes de outros tanques. Os 

outros viveiros que são utilizados para criação de peixes e recebem os efluentes dos tanques 

em paralelo foram classificados como eutrófico ou hipereutrófico, os quais deverão receber 

maior atenção quanto ao manejo empregado no sistema em série. 
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A distribuição seqüencial de viveiros de criação de peixes estudados favoreceu um 

aumento gradativo das concentrações de nutrientes do viveiro 1 para o viveiro 6, e 

conseqüentemente aumentando o grau de eutrofização desses sistemas. Os resultados obtidos 

indicam a recomendação do desvio dos efluentes dos tanques em paralelo.  
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LISTA DE TABELAS 

Sumário das variáveis amostradas, unidades de referência e métodos utilizados. 

Variável Unidade Equipamento Referência 
Fósforo total  µg/L Espectofotômetro Murphy & Riley (1962) 
Ortofosfato  µg/L Espectofotômetro Murphy & Riley (1962) 

Nitrato µg/L Espectofotômetro Mackereth et al. (1978) 
Nitrito µg/L Espectofotômetro Mackereth et al. (1978) 

Amônia µg/L Espectofotômetro Mackereth et al. (1978) 
Metais pesados mg/L Absorção atômica Greenberg et al. (1992) 

Clorofila-a µg/L Espectrofotômetro Nush (1980) 
 

TABELA 1 
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TABELA 2 

Valores medianos das variáveis com distribuição não-paramétrica dos dados para os períodos 

chuva (mnA) e seca (mnB), valores dos escores reduzidos (z) e o teste de Mann-Whitney (U). 

Parâmetros mnA mnB Z U 
Amônia 112,40 82,76 -0,87 P>0,05 
Nitrito 10,56 14,08 -1,65 P>0,05 

Ortofosfato 7,52 14,71 -1,87 P>0,05 
Fósforo total 94,41 88,29 -0,12 P>0,05 
Clorofila-a 55,73 42,03 -0,44 P>0,05 

Cádmio 0,01 0 -4,89 P<0,05 
Cobre 0,02 0 -3,38 P<0,05 
Zinco 0,02 0,01 -0,26 P>0,05 

Manganês 0,01 0,01 -0,88 P>0,05 
Magnésio 0,01 0,01 -1,62 P>0,05 

Níquel 0,06 0,01 -5,74 P<0,05 
Ferro 0,22 0,28 -0,62 P>0,05 

 



Nutrientes e estado trófico em viveiros  75 

 

TABELA 3 

Valores medianos das variáveis com distribuição não-paramétrica dos dados nos seis viveiros 

(mnF1, mnF2, mnF3, mnF4, mnF5, mnF6), os valores dos escores (Zr
2) e o teste de Friedman (Z2

0,05). 

Parâmetros MnF1 MnF2 MnF3 mnF4 MnF5 mnF6 Zr
2 Z2

0,05 
Amônia 12,92 42,00 64,36 319,22 581,95 125,00 46,38 P<0,05 
Nitrito 0,70 10,13 4,78 14,08 23,60 17,78 49,77 P<0,05 

Ortofosfato 1,72 29,50 11,14 21,28 18,64 8,21 30,98 P<0,05 
Fósforo Total 6,90 71,30 37,50 116,75 102,00 110,19 38,62 P<0,05 

Clorofila-a 4,98 6,55 32,19 78,81 74,63 134,61 52,76 P<0,05 
Cádmio 0 0,01 0,01 0 0 0 3,77 P>0,05 
Cobre 0,01 0,02 0,01 0,01 0 0 6,28 P>0,05 
Zinco 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 8,47 P>0,05 

Manganês 0 0 0,01 0,03 0,02 0,02 33,86 P<0,05 
Magnésio 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 11,73 P<0,05 

Ferro 0,09 0,12 0,27 0,42 0,52 0,22 45,60 P<0,05 
Níquel 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 7,06 P<0,05 
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TABELA 4 

ANOVA para as variáveis com distribuição paramétrica dos dados em relação aos períodos, 

viveiros e interação. 

Nutrientes/Metais Período Viveiro Interação 
Nitrato F=3,23 

P>0,05 
F=15,08 
P<0,05 

F=1,68 
P>0,05 

Chumbo F=0,45 
P>0,05 

F=0,73 
P>0,05 

F=1,46 
P>0,05 

Potássio F=1,70 
P>0,05 

F=1,62 
P>0,05 

F=1,16 
P>0,05 

Cálcio F=5,80 
P>0,05 

F=15,10 
P<0,05 

F=0,34 
P>0,05 

Cromo F=60,35 
P<0,05 

F=0,81 
P>0,05 

F=0,81 
P>0,05 
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TABELA 5 

Concentrações médias (µµµµg/L) dos metais chumbo (Pb), cádmio (Cd), cobre (Cu), zinco (Zn), 

manganês (Mn), níquel (Ni) e cromo (Cr) nos viveiros (F1 - F6) e na nascente (W) durante os 

períodos de chuva e seca. 

Período  Pontos Pb Cd Cu Zn Mn Ni Cr 
W 50 0 20 10 0 50 0 
F1 120 10 10 10 0 60 0 
F2 110 10 30 20 0 50 0 
F3a 170 10 10 20 0 60 0 
F3b 70 10 70 30 10 70 0 
F4 180 10 10 10 20 30 0 
F5a 80 10 80 10 20 40 0 
F5b 90 10 10 10 10 40 0 

Chuva 

F6 100 0 10 10 20 40 0 
W 100 0 0 10 0 10 10 
F1 110 0 0 10 0 10 10 
F2 90 0 10 20 0 0 10 
F3a 120 0 0 10 0 0 10 
F3b 110 0 0 20 10 0 10 
F4 160 0 0 20 20 0 20 
F5a 100 0 0 10 20 10 20 
F5b 20 0 10 10 10 10 0 

Seca 

F6 110 0 0 30 20 10 10 
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Figura 1- Concentrações médias de fósforo total, ortofosfato e clorofila-a nos períodos de 

chuva (A) e seca (B), onde: W = nascente; F1 - F6 = entrada dos viveiros estudados. 

Figura 2- Concentrações médias amônia, nitrato e nitrito nos períodos de chuva (A) e seca 

(B), onde: W = nascente; F1 - F6 = entrada dos viveiros estudados. 

Figura 3- Concentrações médias de magnésio, cálcio, potássio e ferro nos períodos de chuva 

(A) e seca (B), onde: W = nascente; F1 - F6 = entrada dos viveiros estudados. 

Figura 4- Índice de Estado Trófico do fósforo total e da clorofila-a, para os seis viveiros 

estudados. 
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RESUMO 

O estudo verificou aspectos sanitários em viveiros de criação de peixes com disposição 

seqüencial e o efeito dos efluentes de tanques em paralelo no sistema. Foram estudados seis 

viveiros de criação de peixes nos períodos de chuva e seca e analisados aspectos 

microbiológicos (coliformes fecais, totais e bactérias heterotróficas), DBO5, DQO e material 

em suspensão. Houve contaminação na água de abastecimento por coliformes fecais, 

comprometendo todos os viveiros estudados com índices sanitários indesejáveis e 

representando risco na criação de peixes. Foi encontrado um maior aporte de coliformes 

fecais, totais e bactérias heterotróficas no período de chuvas com diferenças significativas 

para as variáveis DBO5 e coliformes totais em relação aos períodos amostrados. As altas 

temperaturas e as águas de escoamento favoreceram as concentrações elevadas de coliformes 

e bactérias heterotróficas no período de chuvas. Através dos resultados obtidos no presente 

estudo pode ser recomendado o desvio dos efluentes dos tanques em paralelo que deságuam 

nos viveiros com disposição seqüencial, assim como um tratamento da água que abastece o 

sistema. 
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ABSTRACT 

This work was developed in six fishponds with a continuous waters flow system. 

Samples were taken at two times of the year, the dry and the rainy periods. Microbiological 

aspects (fecal coliforms, total coliforms and heterotrophic bacteria), DBO5, DQO as well as 

suspended material were analyzed. The results of this work demonstrated contamination of 

the water supply by fecal coliforms, compromising all ponds studied with undesirable sanitary 

indexes and presenting hazards to fish cultivation. The microbiological parameters 

represented great inflow of fecal coliforms, total coliforms, and heterotrophic bacteria in the 

last pond (F6), from which the water flowed into a natural stream. Between the two periods 

studied, only the DBO5 and total coliforms were significantly different (P<0.05), with all 

parameters diverging significantly among all ponds. Through the results obtained in the 

present study, it was concluded that the pond water supply was contaminated by coliforms 

and this consequently, compromised the system studied. It is recommended that water sources 

be frequently monitored within the microbiological and sanitary aspects, for the greater 

quality of the fish cultivated in the above mentioned ponds, as well as the use of biofilters on 

the final effluent. 
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INTRODUÇÃO 

As bactérias estão presentes naturalmente na água e no sedimento dos viveiros, sendo 

consideradas integrantes da estrutura biológica, atuando no metabolismo do próprio 

ecossistema aquático e com papel fundamental na qualidade da água. Algumas funções 

específicas que podem ser destacadas são: participação na mineralização, utilização como 

probiótico e aproveitamento de algumas espécies como suplemento alimentar para muitos 

organismos aquáticos em sistemas de cultivo de peixes (Nayak & Savan, 1999; 

Sonnenholzner & Boyd, 2000).  

De acordo com Amaral et al. (1992), a presença de bactérias heterotróficas é de grande 

importância para determinar a qualidade bacteriológica da água. Bactérias heterotróficas, 

mesófilas aeróbias ou facultativas viáveis, podem indicar a existência de diversos grupos de 

microrganismos patogênicos e oportunistas que constituem risco à saúde pública, afetando o 

sistema imunológico dos peixes de acordo com a concentração dessas bactérias na água 

(Cahill, 1990). 

Os indicadores mais utilizados para a poluição de origem fecal são os coliformes totais, 

coliformes fecais e os estreptococos fecais. De acordo com Moriñigo et al. (1990), os 

microrganismos patogênicos de origem fecal são de difícil detecção, mas podem aparecerem 

de forma intermitente e serem encontrados em baixo número nas amostras de água. No 

entanto, Baudisova (1997) concluiu que a Escherichia coli é superior aos outros tradicionais 

indicadores de poluição fecal por sobreviver um tempo menor no meio ambiente, sendo o 

indicador mais preciso de recente contaminação da água por material fecal. 

Poucos estudos têm avaliado os aspectos sanitários dos sistemas de criação de peixes 

(Rosa et al., 1990; Antoniolli, 1993; Muratori, 1999), principalmente práticas de manejo 

utilizando estercos de animais, como suínos, que são muito utilizadas no sul do Brasil. 
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De acordo com Muratori (1999), o aproveitamento de resíduos orgânicos em sistemas 

de criação de peixes podem representar um perigo sanitário, devido à incorporação de 

diversas bactérias potencialmente patogênicas.  

A contaminação de águas utilizadas para a criação de espécies destinadas à alimentação 

humana não é desejada, por acarretar poluição e perigo sanitário (Muratori, 1999). Assim, 

sistemas de criação de peixes podem ter as condições sanitárias deterioradas ao longo do 

tempo, quando resíduos de alimento, fezes, esterco suíno, entre outros, são adicionados 

constantemente aos viveiros. A adoção de medidas preventivas, aliadas ao monitoramento 

limnológico, são ferramentas necessárias para a obtenção de um produto de alta qualidade e 

comercialmente viável no mercado nacional e internacional.  

O estudo objetivou avaliar o grau de contaminação das águas em viveiros, visando 

verificar o efeito da disposição seqüencial dos mesmos.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudos e período de coleta 

O trabalho foi desenvolvido em viveiros de criação semi-intensiva de peixes do Centro 

de Aqüicultura da UNESP. Os seis viveiros estudados apresentaram uma área superficial 

média de 4301,18m2 e profundidade média de 1,31m. O efluente de todo o conjunto de 

viveiros deságua no córrego Jaboticabal, afluente do rio Mogi-Guaçu. 

A amostragem foi realizada na entrada de cada um de seis viveiros durante quinze dias, 

em duas épocas do ano, períodos de chuva (novembro-dezembro/2000) e seca (maio-

junho/2001). Foram determinados um total de nove pontos, sendo: W = nascente; F1 - F6 

referentes aos viveiros estudados, onde os viveiros F3 e F5  apresentaram dois pontos de 

entrada, F3a e F3b, F5a e F5b, respectivamente. 
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Análises microbiológicas – Coliformes totais, coliformes fecais e mesófilos 

As amostras de água foram coletadas em frascos esterilizados com capacidade para 500 

mL e transportadas para o laboratório em caixa de material isotérmico contendo cubos de 

gelo. O tempo entre a coleta e a semeadura em meios de cultura foi no máximo de 8 horas. 

Todo material utilizado nas análises microbiológicas foi previamente esterilizado e as 

amostras submetidas às determinações dos números mais prováveis (NMP) de coliformes 

totais, coliformes fecais e às contagens de microrganismos mesófilos. 

Foram realizadas três diluicões seqüenciais adotando-se a ordem da escala na base 10, 

onde 1 mL da amostra de água foi adicionado a 9 mL de água peptonada a 0,1% e esterilizada 

a 120ºC. Em seguida, foi inoculado 1 mL de cada diluição decimal (10-1, 10-2 e 10-3), em cada 

série de cinco tubos de caldo lauril sulfato triptose. Após a incubação a 35 ± 1ºC durante 24 

horas, foram realizadas leituras sendo consideradas positivas aquelas que apresentaram 

formação de gás no interior do tubo de fermentação de Durhan.  

Para a determinação dos coliformes totais de cada tubo da cultura em caldo lauril sulfato 

triptose lactosado positivo, foi realizada a inoculação em um tubo de caldo lactose bile verde 

brilhante e, logo após, incubados a 35 ± 1ºC durante 48 horas. Posteriormente, os tubos com 

resultados positivos foram inoculados no caldo E.C. e incubados em banho-maria a 44,5 ± 

2ºC durante 24 horas, sendo positivo para bactérias coliformes fecais na presença de gás nos 

tubos de Durhan. 

Levando-se em conta o número de tubos positivos na técnica de fermentação, e a partir 

da tabela de cálculo de Hoskins, foi obtido o Número Mais Provável (NMP) de coliformes 

totais e fecais expresso em NMP por 100 mL. Esse número, baseado em fórmulas 

probabilísticas, é uma estimativa da densidade média de coliformes na amostra (Greenberg et 

al., 1992).  
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Para a determinação do número de microrganismos mesófilos, foi realizado o 

procedimento de contagem de bactérias heterotróficas em placas. O meio de cultura utilizado 

foi o ágar NWRI (HPCA) que produz uma alta contagem de colônias. Diluições decimais de 

amostras de água foram depositadas, em duplicata, em placas de Petri esterilizadas, às quais 

foram adicionados ágar padrão previamente fundido e esfriado até uma temperatura 

aproximada de 42ºC. Após a homogeneização e solidificação das amostras em temperatura 

ambiente, as placas foram incubadas à temperatura de 35 ± 1ºC, por 48 horas (Greenberg et 

al., 1992).  

As contagens foram realizadas após o crescimento bacteriano em aparelho apropriado, 

sendo utilizadas as placas que apresentaram entre 25 e 250 colônias. A média do número de 

colônias contadas nas placas de Petri, multiplicada pelo fator de diluição correspondente, 

expressou o número de unidades formadoras de colônias de microrganismos heterotróficos, 

mesófilos aeróbios ou facultativos viáveis. A densidade foi dada em unidades formadoras de 

colônias por mL (UFC/mL). 

Demanda Bioquímica de Oxigênio(DBO5) e Demanda Química de Oxigênio(DQO) 

A DBO foi determinada pela diferença inicial e final do oxigênio dissolvido no período 

de cinco dias de incubação, a uma temperatura de 20 ± 1ºC (Adams, 1990; Greenberg et al., 

1992). 

A Demanda Química de Oxigênio foi obtida pelo método colorimétrico, com a 

utilização de um bloco digestor e espectrofotômetro digital HACH DR-2000 (Adams, 1990; 

Greenberg et al., 1992). 

Sólidos em suspensão  

Os sólidos orgânicos, inorgânicos e totais foram determinados de acordo com 

Greenberg et al. (1992).  
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Análise estatística 

Os períodos foram comparados pelo teste U de Mann-Whitney e os viveiros pelo teste 

Friedman para cada variável com distribuição não paramétrica dos dados. O nível de 

significância adotado foi de 5% (Siegel, 1975). 

RESULTADOS 

Coliformes totais, coliformes fecais e bactérias heterotróficas 

Os coliformes fecais foram encontrados em todos os pontos de coleta, sendo que na 

água de abastecimento as densidades médias foram inferiores a 10 coliformes/100mL no 

período de chuva. Em ambos os períodos o primeiro viveiro apresentou as mais baixas 

concentrações médias de coliformes fecais e as maiores foram obtidas nos viveiros F4 e F5a, 

com 4x106 e 10x105/100mL no período de chuva e 8x105 e 2,6x105/100mL no período de 

seca (Fig. 1). 

Os coliformes foram encontrados em todos os pontos estudados, sendo que os 

coliformes totais foram encontrados em concentrações médias mais baixas no período de seca, 

com um mínimo de 74 coliformes/100mL na nascente e a máxima de 170 coliformes nos 

viveiros F2, F4 e F6. Os coliformes totais foram encontrados em concentrações mais elevadas 

em todos os pontos no período de chuva, onde variou de 9,4x103 a 3x108 coliformes/100mL 

nos viveiros F3b e F5a.  

Os mesófilos foram encontrados da nascente ao viveiro 6, sendo que em W e F1 foram 

observadas as menores concentrações médias no período de chuva, com 4,1x102 e 

6,9x102UFC/100mL, respectivamente. As concentrações aumentaram do viveiro F1 para o F2 

e posteriormente do viveiro F3 para os viveiros F4 e F5a. Já no período de seca as 

concentrações variaram de 1,5x103 a 3,3x104 UFC/100mL nos pontos nascente e F3b, 

respectivamente (Fig. 1).  
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Foi encontrada diferença significativa (P<0,05) entre os períodos chuva e seca para os 

coliformes totais e entre os viveiros para os coliformes fecais, totais e bactérias heterotróficas 

(Tabelas 1 e 2). 

Demanda Bioquímica de Oxigênio e Demanda Química de Oxigênio 

As concentrações de DBO5 foram muito baixas da nascente ao F3b, variando de 0,5 a 

3mg/L no período de chuva e, do viveiro F4 em direção ao F6 as concentrações médias 

variaram de 6 a 7mg/L. Já no período de seca, as concentrações variaram de 0,75 a 4mg/L de 

W em direção ao viveiro F3b e foram encontrados valores muito próximos entre os viveiros F4 

e F6, em torno de 5mg/L. Neste mesmo período, o F5a e F5b apresentaram as maiores 

concentrações (Fig. 2). 

A DQO apresentou um comportamento similar entre os dois períodos, com 

concentrações menores de W ao viveiro F3b e um aumento a partir do viveiro F4 em direção ao 

F6. No período de seca as concentrações foram mais baixas, com uma variação na 

concentração média da DQO de 2 a 11mg/L do W em direção ao viveiro F3b e de 10 a 12mg/L 

do viveiro F4 ao F6 (Fig. 2). 

A relação DQO/DBO foi maior na nascente e no viveiro 1, alcançando 6,51 e 8,28 no W 

e 4,19 e 3,73 no F1, nos períodos de chuva e seca, respectivamente. Nos demais pontos a 

relação foi menor que 5, com valores mais baixos no viveiro F6 (2,32) no período de chuva e 

em F5b (2,04) no período de seca. 

Foi encontrada diferença significativa (P<0,05) entre os períodos chuva e seca para a 

DBO5 e entre os seis viveiros para DBO5 e DQO (Tabelas 1 e 2). 

Sólidos em suspensão 

As concentrações médias de sólidos inorgânicos foram maiores do que as orgânicas na 

nascente e nos viveiros F1 e F5b no período de chuva, sendo que no período de seca o mesmo 

padrão não foi observado. Na nascente só foram observados sólidos inorgânicos e os viveiros 
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com menores concentrações médias de sólidos foram F1 e F3, em ambos os períodos 

estudados. (Fig. 3). 

No período de chuva, as concentrações de sólidos em suspensão na água foram muito 

baixas na nascente, tendendo a crescer a partir do viveiro 1 em direção aos viveiros 

subsequentes. Os viveiros F5 e F6 apresentaram as maiores concentrações médias de sólidos 

orgânicos com 30 e 10mg/L, respectivamente. Exceto no viveiro 5, nos demais viveiros as 

concentrações de sólidos orgânicos e inorgânicos tiveram valores aproximados (Fig.3). 

As maiores concentrações médias de sólidos totais foram observadas em F5a, onde 

foram alcançados 42mg/L e 24mg/L nos períodos de chuva e seca, respectivamente (Fig. 3).  

DISCUSSÃO 

No presente trabalho, as densidades médias de coliformes fecais observadas no viveiro 

4 podem estar relacionadas ao fluxo intenso de efluentes dos vários tanques em paralelo, além 

dos três primeiros viveiros que deságuam no viveiro 4 sem nenhum tratamento prévio. Este 

comportamento reflete diretamente nos viveiros subseqüentes, principalmente no primeiro 

ponto do viveiro 5, que recebe água diretamente do viveiro 4. Já a água que deságua no 

segundo ponto do viveiro 5 é proveniente somente dos tanques do setor de carcinicultura, cujo 

efluente contém uma carga de nutrientes menor do que a que chega dos viveiros anteriores. 

Sugita et al. (1985) encontraram uma relação entre a presença de carpas em tanques e o 

aumento no número de bactérias do grupo Vibrio-Aeromonas oriundas do trato digestivo na 

água, e observaram que a excreção dos peixes favoreceu o aumento desses microrganismos na 

água dos tanques. Neste estudo, as concentrações de matéria orgânica relacionadas com a 

presença de peixes nos viveiros também podem ter contribuído para um aumento de bactérias 

na água. 

Al-Harbi (2003) observou que Escherichia coli presente nas fezes de pombos podem ser 

responsáveis pela contaminação da água, sedimento e do sistema digestivo de tilápias em 



Aspectos sanitários em viveiros  94 

 

viveiros. No presente trabalho, os coliformes fecais alcançaram as águas dos viveiros através 

das excreções intestinais de animais de sangue quente, como no caso de ovelhas, gansos, 

garças (Egretta sp.) e outras aves encontradas ao redor dos viveiros estudados.  

A comunidade bacteriana, juntamente com os fungos, tem sido considerada 

tradicionalmente como remineralizadoras, responsáveis pela conversão da matéria orgânica 

em inorgânica, assumindo papel central no retorno dos nutrientes para os ecossistemas 

aquáticos e terrestres. A decomposição orgânica ocorre em função da atividade e densidade 

microbiana, as quais são reguladas pela proporção de carbono, nitrogênio e fósforo e 

conseqüentemente, influenciadas pela introdução de fertilizantes nos sistemas aquáticos 

(Thomaz, 1999).  

No presente estudo, a adição de 12 Kg/ha/dia de ração pode ter causado um aumento na 

densidade bacteriana e, em virtude da seqüência de viveiros e de tanques em paralelo, todo o 

sistema ter sido influenciado por esse manejo. Jana et al. (2001) observaram que a utilização 

adequada de fertilizantes para aumentar a produtividade biológica pode contribuir para a 

abundância de grupos favoráveis de bactérias com diferentes respostas funcionais em tanques 

de criação de peixes. 

A quantidade de bactérias encontradas nos viveiros foi maior na chuva, que corresponde 

à alta produção de peixes, período onde as águas de escoamento podem carrear grandes 

quantidades de materiais alóctones para os viveiros e as altas temperaturas também favorecem 

à rápida reprodução dos coliformes totais. 

A legislação brasileira (Brasil, 1986) classifica as águas superficiais de acordo com seus 

usos e função na sociedade, incorporando a lógica de padrões de exigência para a densidade 

de organismos indicadores de riscos potenciais à saúde. Foram estabelecidos limites de 5.000 

coliformes totais /100mL e 1000 coliformes fecais /100mL para as águas de Classe 2, águas 

destinadas, além de outros usos, também à criação natural e/ou intensiva (aqüicultura) de 
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espécies destinadas à alimentação humana. As concentrações de coliformes encontradas no 

presente trabalho não estão dentro dos limites aceitáveis para coliformes fecais e coliformes 

totais, quando comparadas aos valores limites dos parâmetros de qualidade hídrica 

determinados para efluentes pela Resolução CONAMA 20/86. De acordo com a referida 

Resolução, os efluentes do sistema estudado só poderiam ser lançados no Córrego Jaboticabal 

após tratamento especial. 

Muratori (1999) avaliou o risco sanitário e ambiental do consórcio suíno-piscicultura e 

observou que as tilápias apresentaram índices de coliformes indesejáveis durante o período 

experimental. De acordo a autora, os animais provenientes do ambiente poluído consistiam 

em fontes potenciais de enfermidades entéricas infecciosas para os consumidores humanos. 

De acordo com Jackson et al. (1998), água de poços de fazendas de criação de gado 

pode ser uma fonte potencial de Escherichia coli. No presente estudo, a proximidade da 

nascente a áreas de plantio e aos setores fazenda de gado e caprino pode ter favorecido o 

contato com as águas residuais e a contaminação da nascente por coliformes, principalmente 

durante o período de chuva. Até 14 anos atrás, os efluentes da suinocultura desaguavam 

diretamente no viveiro F3, o que provavelmente contribuiu para um maior aporte de 

coliformes e, conseqüentemente, contaminou ainda mais os viveiros subsequentes. 

Boyd & Tanner (1998) estudaram coliformes fecais e totais em tanques de “catfish” e 

encontraram concentrações mais elevadas no verão, com concentrações de coliformes fecais 

sempre menores que 200/100mL em qualquer estação. Os referidos autores observaram que 

os coliformes fecais foram provenientes de outros animais de sangue quente, como cachorros, 

gatos e pássaros e que naqueles sistemas de criação de peixes não existiam fontes de 

coliformes fecais humanos.  

Back et al. (1999) observaram que a relação entre efluente/afluente (E/A) pode ser 

suposta como uma representação da velocidade de multiplicação dos coliformes fecais no 
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interior do viveiro. Segundo estes autores, quanto maior o número de microrganismos no 

afluente dos viveiros por eles estudados, maiores as concentrações no efluente gerado pelo 

sistema. No presente trabalho, as concentrações de microrganismos também demonstraram 

uma tendência de aumento do afluente em direção ao efluente nos viveiros, considerando 

como afluente a água da nascente e efluente a água do último viveiro, uma vez que estes 

sistemas são de fluxo contínuo. A relação E/A do sistema inteiro foi elevada em todos os 

parâmetros estudados, sendo que a relação encontrada para coliformes fecais no período de 

chuva e seca foi 29,18 e 4,00, respectivamente, demonstrando uma velocidade elevada de 

multiplicação dos coliformes fecais no interior do sistema, principalmente no período de 

chuva. 

Boyd & Gross (1999) observaram que os tanques com valores da demanda bioquímica 

de oxigênio próximos a 8 mg/L são adequados para a criação de “catfish”. No presente 

estudo, a DBO atingiu a concentração máxima de 7,3mg/L no viveiro 6, no período de chuva, 

e ficou abaixo daquela obtida pelos referidos autores. Os resultados mostraram diferenças 

significativas entre os viveiros, com concentrações elevadas de matéria orgânica que 

coincidiram com valores elevados de DBO nos viveiros estudados. 

Valente et al. (1997) demonstraram que um efluente é considerado biodegradável 

quando a relação DQO/DBO for menor que 5 e este fato permite estimar a DBO por meio da 

DQO. Neste sentido, os viveiros estudados podem ser considerados biodegradáveis, pois em 

todos os pontos, com exceção da nascente e do primeiro viveiro, no período de chuva, a 

relação média DQO/DBO foi menor que 5.  

No presente estudo, a variação entre os viveiros foi maior do que a variação entre os 

períodos, fato que está relacionado ao manejo empregado e ao tipo de sistema de fluxo 

contínuo sem tratamento prévio. No viveiro F4 os altos valores encontrados de DBO5 e DQO 

indicam uma alta concentração de compostos orgânicos. As concentrações mais elevadas de 
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DBO nos viveiros F3a, F5a, F5b e F6 também podem estar relacionadas com a disponibilidade 

de sólidos orgânicos nos referidos viveiros, enquanto a presença de coliformes determinou um 

potencial de contaminação microbiológica. 

Os sólidos em suspensão nos viveiros podem ser de origem do próprio ambiente, 

introduzidos via alimento ou ainda por contribuição das chuvas, que podem ainda favorecer o 

assoreamento dos viveiros. O aumento nas concentrações de partículas em suspensão com o 

aumento da pluviosidade pode ter favorecido o aumento de bactérias que se associaram a esse 

material no mesmo período. 

Boyd & Gross (1999) verificaram que 25% das amostras de dez tanques de “catfish” 

apresentaram concentrações de sólidos totais acima de 30 mg/L. Não há critérios definidos 

para concentrações letais à vida dos peixes, mas é possível manter um bom estoque de peixes 

em águas contendo normalmente de 25 a 80 mg/L de sólidos em suspensão, sendo que águas 

de tanques geralmente contêm menos de 100 mg/L (Boyd, 2000).  

No presente trabalho, as elevadas quantidades de partículas em suspensão em F5 podem 

ter sido ocasionadas pelo carreamento de uma maior concentração de sedimento oriundas do 

viveiro F4 que encontrava-se quase vazio na época das coletas.  

Através dos resultados obtidos no presente estudo concluiu-se que a água de 

abastecimento contaminada por coliformes comprometeu o sistema de viveiros estudados. Os 

parâmetros microbiológicos determinaram um efluente com concentrações elevadas de 

coliformes fecais, coliformes totais e bactérias heterotróficas. Os índices sanitários 

indesejáveis indicaram que o consumo dos peixes pode apresentar risco para a saúde humana, 

principalmente no período de chuva. 

Em virtude dos resultados obtidos pode ser recomendado: tratamentos da água de 

origem e do efluente do sistema antes do lançamento no córrego receptor ou desvinculação 

dos aportes dos tanques em paralelo para canaletas separadas. 
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TABELA 2 
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0,05), 

onde CF= coliformes fecais e CT= coliformes totais. 

Parâmetros mdF1 mdF2 mdF3 MdF4 MdF5 mdF6 Zr
2 Z2

0.05 
DBO5 0,55 2,05 2,25 7,48 6,83 7,96 45,05 P<0,05 
DQO 3,60 8,25 8,73 17,00 18,35 17,00 40,13 P<0,05 
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RESUMO 

O trabalho determinou a influência do efluente de viveiros de criação de peixes com 

distribuição seqüencial na composição das comunidades planctônicas. As amostragens foram 

realizadas em dois períodos distintos do ano, seca e chuva. No período de chuva foram 

encontrados 48 táxons entre os grupos zooplanctônicos, sendo que o grupo que apresentou o 

maior número de táxons foi Rotifera, com um total de 40, seguido por Cladocera (5) e 

Copepoda (3). No período de seca foram observados 58 táxons, com um total de 46 para 

Rotifera, seguindo-se Cladocera (9) e Copepoda (3). O total de organismos zooplanctônicos 

nos viveiros foi maior em F4 e F3 com 2291 e 1241ind./L, respectivamente, e menor em F6, 

com 276ind./L no período de chuva. Já no período de seca, os viveiros com maior número de 

indivíduos foram F6 e F5, com 3486 e 2574ind./L e o viveiro com o menor número foi F1, com 

332ind./L. Os táxons mais abundantes no período de chuva foram Bdelloida. e Conochilus sp. 

em Rotifera, Bosmina hagmani e Diaphanosoma birgei entre os Cladocera e Thermocyclops 

decipiens entre os Copepoda. Já no período de seca destacaram-se Polyarthra e Trichocerca 

bidens para Rotifera, Bosmina hagmani e Diaphanosoma birgei para Cladocera, 

Argyrodiaptomus furcatus para Copepoda. Em relação ao fitoplâncton, a divisão Chlorophyta 

foi mais abundante, seguida da Chrysophyta, Cyanobacteria, Euglenophyta e 

Cryptophyta/Dinophyta. No período de seca Chlorophyta também foi mais abundante, 

seguida por Chrysophyta, Cyanobacteria, Euglenophyta e Cryptophyta/Dinophyta. Foi 

encontrada diferença significativa (P<0,05) para o número total de indivíduos entre os 

períodos de chuva e seca para o zooplâncton. 
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ABSTRACT 

This work aims at determining the composition and density of the planktonic 

communities in six fishponds with continuous water flow. Sampling was carried out at two 

distinct times of the year, the dry, and the rainy periods. In the rainy period, 55 táxons were 

found among the zooplanktonic groups, the group displaying the highest number of táxons 

was the Rotifera, with a total of 35, followed by the Protozoa (10), Cladocera (7), and 

Copepoda (3). In the dry season, 70 táxons were observed, with a total of 42 for the Rotifera, 

followed by the Protozoa (14), Cladocera (11), and Copepoda (3). The táxons were most 

abundant in the dry period, with greatest density on Brachionus calyciflorus and Trichocerca 

sp. among the Rotifera, Bosmina hagmani and Diaphanosoma birgei among the Cladocera, 

Thermocyclops decipiens among the Copepoda and Arcella discoides and Diffugia oblonga 

among the Protozoa. During the rainy period, the most abundant were Euchlanis sp. and 

Polyarthra sp. in the Rotifera, Centropyxis aculeata and Difflugia corona in the Protozoa, 

Bosmina hagmani and Diaphanosoma birei among the Cladocera and Thermocyclops 

decipiens among the Copepoda. Regarding phytoplankton, a total of 97 táxons were found in 

the rainy period, Chlorophyta displaying greatest number, with 61 táxons, followed by the 

Chrysophyta with 18, Cyanobacteria with 12, Euglenophyta with 4, and 

Cryptophyta/Dinophyta with 2. In the dry period were found 95 táxons, being Chlorophyta 

with 63, Chrysophyta with 15, Cyanobacteria with 12, Euglenophyta with 3 and 

Cryptophyta/Dinophyta with 2. A significant difference was found (p<0.05), between the 

rainy and dry periods for the zooplankton species composition, the same not occurring for the 

phytoplankton. 
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INTRODUÇÃO 

Viveiros e tanques de criação de peixes são ambientes rasos, dinâmicos e que sofrem 

influência direta das condições climáticas e do manejo empregado. Em geral, estes sistemas 

são dominados por espécies planctônicas oportunistas que possuem um rápido 

desenvolvimento e suportam freqüentes alterações (Sipaúba-Tavares & Braga, 1999).  

A comunidade planctônica em viveiros apresenta flutuações diárias intensas, em virtude 

da adição de ração e de fertilizantes para aumento mais rápido do plâncton, como também do 

manejo através do esvaziamento dos viveiros para despesca e fluxo contínuo de água com 

baixos tempos de residência (Durigan et al., 1992). 

Os fertilizantes contêm nitrogênio e fósforo que estimulam a produtividade 

fitoplanctônica, aumentando a teia alimentar e determinando a produção aqüícola. Somente 

parte dos nutrientes dos alimentos e fertilizantes compõem o produto final da produção, os 

restos não consumidos podem permanecer no sedimento, sendo mineralizados pelas bactérias 

ou disponibilizados na coluna d’água. O movimento mais intenso dos peixes e as fortes 

chuvas também favorecem o crescimento do plâncton e, com freqüência, ocorrem as florações 

de cianobactérias, que são as principais fontes de geosminas ou produtos do metabolismo 

secundário que provocam um sabor desagradável em peixes cultivados. (Boyd & Queiroz, 

1997; Avnimelech, 1998; Ploeg & Boyd, 1991). 

A composição e abundância das comunidades zooplanctônicas podem ser influenciadas 

por inúmeros fatores físicos, químicos e biológicos que podem atuar simultaneamente ou 

interagir em diferentes graus, modificando a estrutura zooplanctônica em diferentes caminhos 

(Sampaio et al., 2002). Além disso, dependendo do hábito alimentar dos peixes, a pressão de 

predação pode ser maior em tanques com densidade mais elevada de peixes. De acordo com 

Komárková (1998), o conhecimento da quantidade de peixes em um viveiro pode fornecer 
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informações relevantes sobre a composição do plâncton, como a elevada pressão de predação 

sobre o fitoplâncton causada pela baixa densidade de peixes zooplanctívoros.  

O estudo da comunidade planctônica em sistemas artificiais pode fornecer subsídios 

indicativos do grau de trofia destes sistemas, qualidade de alimento natural disponível aos 

peixes e condições de qualidade de água dos viveiros. O trabalho determinou a composição 

das comunidades fitoplanctônica e zooplanctônica em viveiros de criação de peixes com 

distribuição seqüencial. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Área de estudo e período de coleta 

O trabalho foi desenvolvido em viveiros de cultivo semi-intensivo de peixes do Centro 

de Aqüicultura da UNESP (Jaboticabal, SP, Brasil). Os seis viveiros apresentaram-se em 

forma seqüencial onde a água foi passada diretamente para o viveiro subseqüente sem 

nenhum tratamento prévio. Esses viveiros receberam água proveniente de outros tanques e 

viveiros menores em paralelo dos setores de nutrição, ranicultura e carcinicultura. A água do 

último viveiro deságua no córrego Jaboticabal, afluente do rio Mogi-Guaçu. 

As amostras foram coletadas na entrada dos viveiros durante dois períodos do ano, 

chuva (novembro a dezembro /2000) e seca (maio a junho/2001). Ao longo do período 

experimental o viveiro 4 esteve vazio, porém foi possível coletar água de entrada uma vez que 

a água passou constantemente ao longo do viveiro em direção ao viveiro 5. 

Fitoplâncton  

O fitoplâncton foi coletado com um balde graduado, com capacidade de dez litros, 

concentrado em rede de 25µm de abertura de malha, preservado em lugol e contado em 

câmara de Sedgewick-Rafter em microscópio Leica 270-272 e aumento de 300x. Foram 

considerados indivíduos organismos unicelulares, filamentos e colônias, sendo a densidade 

obtida em número de ind./L. 
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Zooplâncton 

O zooplâncton foi coletado com auxílio de um balde graduado, com capacidade de dez 

litros, concentrado em rede de 58 µm de abertura de malha e fixado com formalina 4%. 

Rotifera foi contado em câmara de Sedgewick–Rafter e microscópio binocular Olympus 

270-272, com aumento de 100x. As contagens de Copepoda e Cladocera foram em placa 

reticulada e microscópio estereoscópio WILD, aumento de 50x, contando-se no mínimo 300 

indivíduos do mais abundante, e em amostras com poucos animais foi contado todo o volume 

concentrado. A densidade foi expressa em ind./L (Greenberg et al., 1992). 

Densidade total e índice de diversidade 

A contribuição dos diferentes táxons foi expressa pela densidade relativa. Cada fase de 

desenvolvimento dos Copepoda foi somada para a densidade total de cada espécie. O índice 

de Diversidade de Shannon-Wiener e a equitatividade foram calculados segundo Magurran 

(1988). Os cálculos dos índices foram feitos com morfoespécies quando não foi possível 

identificar ao nível específico. 

Análise estatística 

O número total de indivíduos da comunidade zooplanctônica foi comparado pelo teste 

de Mann-Whitney (Siegel, 1975) e a análise de agrupamento entre os viveiros obtida através 

da Análise de Cluster e o coeficiente de semelhança pela distância euclidiana média. 

RESULTADOS 

Foram encontrados um total de 48 táxons para a população zooplanctônica no período 

de chuva, sendo 40 para Rotifera, cinco para Cladocera e três para Copepoda. No período de 

seca foram observados 58 táxons, com Rotifera apresentando 46, seguido por Cladocera (9) e 

Copepoda (3). (Fig. 1, Tabela 1). 

O total de organismos zooplanctônicos nos viveiros foi maior em F4 e F3 com 2291 e 

1241ind./L, respectivamente, e menor em F6, com 276ind./L no período de chuva. Já no 
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período de seca, os viveiros com maior número de indivíduos foram F6 e F5, com 3486 e 

2574ind./L e o viveiro com o menor número foi F1, com 332ind./L (Tabela 1). 

Os táxons mais abundantes no período de chuva foram Bdelloida. e Conochilus sp. em 

Rotifera, Bosmina hagmani e Diaphanosoma birgei entre os Cladocera e Thermocyclops 

decipiens entre os Copepoda. Já no período de seca destacaram-se Polyarthra e Trichocerca 

bidens para Rotifera, Bosmina hagmani e Diaphanosoma birgei para Cladocera, 

Argyrodiaptomus furcatus para Copepoda.  

Rotifera foi o grupo que apresentou o maior número de indivíduos, com 4826 e 

8070ind./L para os períodos de chuva e seca, respectivamente. Cladocera foi o grupo com 

menor número nos dois períodos estudados, alcançando somente 26 e 80ind./L nos viveiros F2 

e F5 nos períodos chuva e seca, respectivamente. 

Quarenta táxons de Rotifera apresentaram freqüência abaixo de 76%, não aparecendo 

em todas as amostragens de um mesmo ponto, no período de chuva. Brachionus sp. e 

Keratella sp. foram os menos representativos nos viveiros estudados, com uma porcentagem 

que variou de 0 a 0,1% ao longo do período experimental. Nenhum táxon alcançou uma 

freqüência de ocorrência acima de 76% no período de chuva, já no período de seca, os táxons 

Hexarthra sp., Keratella cochlearis, Macrochaetus sp. e Proales globulifera apresentaram 

esta freqüência no viveiro F1 (Tabela 2).  

Entre os Rotifera mais abundantes em cada viveiro nos dois períodos estudados, 

destacaram-se: Bdeloidea com 49 e 428ind./L nos viveiros F1 e F6, respectivamente, no 

período de seca; Trichocerca bidens em F3 e F6, com 69 e 59ind./L, respectivamente, nos 

períodos de seca e chuva e Conochilus em F6, com 858ind/L, no período de seca (Fig.2). 

Foram observados táxons com freqüências acima de 76% tanto para Cladocera como 

para Copepoda, podendo-se destacar: Bosmina hagmani nos dois períodos e Diaphanosoma 

birgei somente no período de seca; Thermocyclops decipiens nos dois períodos estudados, 
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principalmente nas fases de adulto e náuplio, Argyrodiaptomus furcatus em todas as fases no 

período de seca. (Tabela 2). 

Chlorophyta foi o grupo com maior número de indivíduos, seguido por Chrysophyta, 

Cyanobacteria, Euglenophyta e Cryptophyta/Dinophyta. No período de seca Chlorophyta foi a 

divisão com maior abundância seguida por Chrysophyta, Cyanobacteria, Euglenophyta e 

Cryptophyta/Dinophyta (Fig. 2).  

A abundância de Chlorophyta foi seguida por Cyanobacteria, Crysophyta, 

Cryptophyta/Dinophyta e Euglenophyta em F1, F2, F4 e F6 no período de chuva e em F6 no 

período de seca. Em F1 Chlorophyta foi mais abundante, seguida por Cyanobacteria, 

Chrysophyta e Euglenophyta no período de seca. Em todos os viveiros, os grupos menos 

abundantes foram Euglenophyta e Cryptophyta/Dinophyta, onde os táxons mais encontrados 

foram Euglena sp., Phacus sp., Trachelomonas sp. e Cryptomonas sp.  

Na divisão Chrysophyta, Aulacoseira sp. foi muito freqüente nos dois períodos 

estudados. Dentre as Cyanobacteria, Oscillatoria sp. teve maior densidade em F1, 

Merismopedia sp. em F2 e F4, Microcistis sp em F3 e Chroococcus sp. em F5 e F6 no período 

de chuva. Já, no período de seca, Aphanizomenon sp. e Anabaena sp. foram abundantes em F1 

e F2, respectivamente (Tabela 3).  

A riqueza da comunidade zooplanctônica variou de 16 a 44 (F3) e 23 a 62 (F6) táxons 

nos períodos de chuva e seca, respectivamente. Os maiores valores de diversidade no período 

de seca foram encontrados nos viveiros F3 e F6, com 3,51 e 3,61 bits/ind., respectivamente. 

Foi encontrado uma diferença significativa entre os índices de diversidade (P<0,05) para os 

táxons zooplanctônicos entre os períodos de chuva e seca (Tabela 4). 

 O dendrograma de similaridade mostrou os viveiros 1 e 4 isolados, enquanto a 

comunidade zooplanctônica foi mais semelhante nos viveiros 2 e 6 no período de chuva. Já no 
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período de seca, o viveiro 4 continuou isolado e a comunidade dos viveiros 1, 2 e 3 tiveram 

índices de similaridade mais elevados (Fig. 3). 

DISCUSSÃO 

A concentração de fitoplâncton nos viveiros estudados foi influenciada pela fertilização 

assim como pelos efluentes dos outros tanques e viveiros adubados, promovendo um 

enriquecimento da coluna d’água e, consequentemente, interferindo na dinâmica planctônica 

do sistema.  

Santeiro & Pinto-Coelho (2000) estudaram tanques de produção de plâncton, 

verificaram a importância da fertilização no aumento dos valores nutricionais no zooplâncton 

e observaram que o regime de adubação deve ser controlado e o aporte de matéria orgânica 

reduzido para evitar a hipereutrofização dos tanques de peixes.  

Vários trabalhos têm demonstrado que comunidades planctônicas apresentam diferentes 

padrões de distribuição de abundância e diversidade de espécies em ambientes com distúrbios 

variáveis (Sommer, 1993; Padisák, 1993; Pinto-Coelho et al., 1999). De acordo com Reynolds 

(1996), mudanças nas condições ambientais podem alterar a estrutura da comunidade para 

estágios iniciais de sucessão com valores elevados de diversidade, como observado no estudo 

presente. O funcionamento hidrodinâmico do sistema com características de instabilidade 

favoreceu o maior desenvolvimento de espécies de Rotifera, sendo que a estrutura das 

comunidades planctônicas foram influenciadas também pelas características dos pontos de 

amostragens. 

As baixas densidades de Copepoda e Cladocera observadas no presente estudo podem 

estar relacionadas à velocidade da água nos pontos de coleta, característica desfavorável à 

dinâmica desses organismos. No presente trabalho, Argyrodiaptomus furcatus foi encontrado 

em todos os viveiros, no entanto menos abundante que Thermocyclops decipiens. As fases de 

náuplio e copepodito foram mais abundantes que a de adulto em qualquer uma das espécies, 
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determinando a importância dessas formas jovens na estrutura da comunidade zooplanctônica 

nos viveiros. 

Sipaúba-Tavares & Colus (1997) estudaram os viveiros 1 e 2 e observaram uma 

dominância de Copepoda entre os organismos zooplanctônicos no primeiro viveiro e de 

Rotifera em no segundo viveiro. No presente estudo, a abundância de Rotifera esteve 

relacionada ao grau de trofia e às características dos viveiros de peixes, sistemas pequenos 

vulneráveis à perturbações ambientais e que favoreceram a disponibilidade de pequenas 

partículas, como bactérias e detritos.  

Sipaúba-Tavares & Braga (1999) estudaram tanques com larvas de Piaractus 

mesopotamicus e verificaram a importância do fitoplâncton na dieta nos primeiros 45 dias de 

vida, além de B. caudatus entre os Rotifera. A maior densidade de zooplâncton de pequeno 

tamanho no presente estudo pode estar relacionada com a pressão de predação por parte dos 

peixes planctófagos e onívoros nos viveiros (Brooks & Dodson, 1965), controle da cadeia 

alimentar exercido de cima para baixo. O impacto dos peixes pode ter eliminado cladóceros 

maiores, levando a comunidade a ser dominada pelos pequenos microcrustáceos.  

Reynolds (1998) cita que a composição do fitoplâncton pode ser um bom indicador do 

estado trófico do sistema aquático. De acordo com o autor, as cianobactérias (Anabaena, 

Aphanizomenon, Microcystis) são indicativas de condições mais eutróficas. No presente 

estudo, a concentração de nutrientes gerada pelo sistema de criação de peixes também 

favoreceu a elevada abundância de Cyanobacteria. 

A diversidade de espécies no ambiente tem relacão com a utilização da capacidade 

suporte e habilidade na exploração de recursos e nichos pelos organismos. Viveiros eutróficos 

podem usar o máximo dessa capacidade suporte e sairem dela quando há perdas na qualidade 

da água. Borics et al. (2000) estudaram viveiros de peixes encontrando baixa diversidade 

fitoplanctônica no período de verão, com elevada biomassa dominada por Cylindrospermopsis 
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raciborskii. De acordo com os autores, apesar da comunidade fitoplanctônica ter sido 

influenciada, principalmente, pelo efeito bottom-up, as interações tróficas em cascata 

(Carpenter et al., 1985) podem ter influenciado também a biomassa e composição de espécies. 

No presente estudo, como os viveiros estão dispostos em série e tanques em paralelo, o 

manejo empregado e a presença de peixes nos viveiros influenciaram na estrutura planctônica. 

Os valores de equitatividade próximos a 1 na maioria dos viveiros e os menores valores 

nos viveiros 1 e 4 para o zooplâncton, determinaram uma uniformidade alta de espécies.  

Starling (2000) observou que a composição zooplanctônica não pode ser explicada 

somente pelo estado trófico, e sim pelas características gerais do ecossistema aquático. 

Segundo Komárková (1998), os índices de diversidade não são muito bons como indicadores 

do estado trófico, pois a composição fitoplanctônica pode ser influenciada pela natureza e 

intensidade da predação.  

De acordo com Borics et al. (2000), a riqueza de espécies e a composição dos grupos 

Chlorophyta, Euglenophyta e Cyanobacteria são característicos de pequenos corpos d’água 

tais como viveiros de peixes. No presente estudo, as tendências dentro do grupo Chlorophyta 

foram guiadas pela ordem Chlorococcales, que foi bem representativa em todos os viveiros. 

Sipaúba-Tavares & Colus (1997) e Eler (2000) encontraram uma alta abundância de 

Chlorophyta em viveiros de piscicultura, o mesmo ocorrendo no presente estudo, com 

exceção do viveiro F3 no período de chuva. O conhecimento da densidade fitoplanctônica tem 

grande importância para a piscicultura, pois a produtividade de um sistema semi-intensivo 

também depende da comunidade planctônica e um manejo eficiente nos viveiros. 

Existem fatores que caracterizam uma proliferação de Cyanobacteria, como altas 

temperaturas, aumento da estabilidade da coluna d’água, elevação de pH, diminuição de gás 

carbônico e resistência às limitações de luz (Bicudo et al., 1999; Beyruth, 2000). No presente 

estudo, as Cyanobacteria podem ter sido beneficiadas pelo aumento da eutrofização, tendo em 
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vista sua abundância em alguns pontos, principalmente no período de chuva ou alta produção 

de peixes. 

Segundo Talamoni & Okano (1997), o impacto das chuvas pelo efeito diluidor sobre o 

ambiente afeta as comunidades com mudanças nas propriedades físicas e químicas do meio. 

Nos viveiros estudados, a densidade das comunidades planctônicas foi influenciada pelo 

impacto das chuvas, como também pelo fluxo contínuo de água característico do sistema.  

Os dendrogramas de similaridade demonstraram que os viveiros do meio são diferentes, 

sendo esperado que F1 e F2 sejam iguais. No período de seca, o diferencial foi o viveiro F4 que 

se manteve isolado, provavelmente pela influência do lançamento dos efluentes de outros 

tanques e viveiros. No período de alta produção, as condições instáveis com a despesca, 

aumento do fluxo de água, fertilizantes orgânicos, insumos, fezes e demais compostos 

orgânicos em decomposição no interior dos viveiros exerceram influências intensas 

juntamente com os setores de ranicultura, piscicultura e carcinicultura.  

Técnicas de manejo adequadas podem favorecer a estrutura da comunidade planctônica 

com uma densidade de organismos importantes para larvas e alevinos de peixes e prevenindo 

a presença de toxinas e proliferação de algas que comprometam o sucesso da produção de 

peixes. Os resultados obtidos no presente estudo sugerem a recomendação do desvio dos 

efluentes dos tanques em paralelo dos setores de carcinicultura, ranicultura e nutrição para 

canaletas em separado. 
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TABELA 1 

Abundância  dos táxons zooplanctônicos (Ind./L) nos viveiros estudados (F1-F6) nos períodos 

chuva e seca. 

 Chuva Seca 
Táxon (Ind./L) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F1 F2 F3 F4 F5 F6 

ROTIFERA  
Anuraeopsis sp 0 69 0 50 22 0 0 32 6 5 32 70 
Ascomorpha sp 56 35 40 111 7 8 9 56 28 46 71 80 
Asplanchna sp 1 19 40 170 18 0 23 51 41 33 31 100 
Brachionus calyciflorus 45 27 7 25 0 13 8 19 33 106 38 43 
Brachionus caudatus 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 20 25 
Brachionus dolabratus  0 0 14 155 0 0 0 0 7 0 13 23 
Brachionus falcatus 0 0 0 0 14 27 0 0 0 28 61 0 
Brachionus patulus 0 0 5 0 0 0 5 0 28 0 0 0 
Brachionus plicatilis 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 294 
Brachionus quadridentatus  0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 16 
Bdelloida 37 25 24 48 63 37 49 28 15 76 101 428 
Cephalodella gibba 0 0 16 23 0 0 22 0 0 4 210 11 
Cephalodella sp 15 0 0 61 78 0 16 0 17 18 16 29 
Colurella sp 0 4 0 0 0 0 0 0 19 0 5 77 
Conochilus sp 0 0 13 36 0 0 0 0 0 33 858 51 
Epiphanes macrourus 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 40 109 
Epiphanes sp 18 0 0 165 8 0 6 42 25 16 20 71 
Euchlanis dilatata 0 0 14 0 0 0 0 0 17 0 90 139 
Euchlanis sp 3 19 227 69 24 0 15 14 0 4 8 49 
Filinia  0 0 0 99 0 0 0 0 30 9 5 88 
Gastropus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 27 
Hexarthra intermedia 121 18 70 65 12 0 20 0 9 10 10 3 
Keratella americana 0 0 0 0 6 0 0 0 36 0 25 81 
Keratella cochlearis  4 37 22 113 37 0 9 36 49 57 141 95 
Keratella cruciformis 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 60 22 
Keratella lenzi 0 0 0 86 0 0 0 0 0 0 50 14 
Lecane monostyla 16 12 70 24 12 0 12 20 23 2 8 40 
Lecane sp 2 4 16 12 0 0 3 12 4 6 12 91 
Lepadella ovalis 0 0 10 9 0 0 0 28 0 0 3 0 
Lepadella patella 0 0 0 10 0 0 3 0 10 0 0 11 
Lepadella sp 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0 
Macrochaetus 0 0 3 6 0 0 7 0 0 5 0 2 
Ploesoma sp 0 0 10 15 0 0 0 0 0 2 9 9 
Polyarthra 0 12 350 110 63 8 0 0 24 26 35 118 
Pompholix complanata 0 0 3 53 0 0 0 0 0 13 10 49 
Proales globulifera 0 0 0 69 0 0 32 43 33 37 36 63 
Proales sp 4 26 13 110 12 41 0 0 8 9 11 29 
Proalinopsis caudatus 0 0 0 0 0 0 13 0 0 43 14 8 
Ptygura 0 4 26 0 0 0 3 0 30 1 13 17 
Synchaeta stylata 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 23 268 
Synchaeta sp 0 0 0 26 0 0 0 28 28 2 0 74 
Testudinella patina 0 15 27 184 0 0 11 33 23 11 167 205 
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Testudinella ohlei 0 0 0 44 0 0 0 0 0 28 35 70 
Trichocerca bicristata 0 8 65 0 0 59 0 0 20 0 0 59 
Trichocerca bidens 48 0 85 159 62 59 15 11 69 56 183 116 
Trichocerca sp 0 0 5 109 0 0 0 0 11 105 19 190 
CLADOCERA  
Alona 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Bosmina hagmani 1 5 3 0 0 3 2 0 1 20 12 7 
Bosmina tubicen 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 8 2 
Bosminopsis deitersi 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1 
Ceriodaphnia cornuta 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Daphnia gessneri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Diaphanosoma birgei 1 4 0 1 1 4 2 0 0 4 6 7 
Macrothrix sp 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Moina micrura 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
COPEPODA  
Argyrodiaptomus furcatus np 4 4 21 35 5 3 8 6 2 8 17 30 

    copepodito 0 0 2 5 0 4 1 0 1 1 2 6 
    adulto 1 1 3 2 1 5 3 0 0 3 4 9 

Thermociclops decipiens np 5 6 32 9 8 3 11 10 1 7 10 45 
    copepodito 0 2 2 2 2 1 2 0 4 5 5 7 

    adulto 4 0 2 2 1 1 4 0 0 3 4 12 
Harpacticoida 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 1 1 
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LISTA DE TABELAS 

Composição/ freqüência de ocorrência dos grupos zooplanctônicos nos viveiros estudados (F1 - F6)  

ao longo do período experimental, onde: 1= pouco freqüente (1 a 25%), 2= moderadamente 

freqüente (26 a 50%), 3= freqüente (51 a 75%) e 4= muito freqüente (76 a 100%).  

Chuva Seca Táxons F1 F2 F3 F4 F5 F6 F1 F2 F3 F4 F5 F6 
ROTIFERA             

Anuraeopsis sp.  1  2 1   1 2 2 3 3 
Ascomorpha sp. 1 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 3 
Asplanchna sp. 1 1 2 3 1  2 1 2 1 3 3 

Bdelloidea 2 1 1 1 1 2 2   2 2 3 
Brachionus sp.             1 

Brachionus calyciflorus 2 1 1 2  2 2  1 2 2 3 
Brachionus caudatus     1 2     1 1 

Brachionus dolabratus          2  2 2 
Brachionus falcatus     1 2     1 1 
Brachionus patulus   1    1  1    

Brachionus plicatilis     1        
Cephalodella sp. 1   1 1  2  1 2 2 2 

Cephalodella gibba   1 1   2   1 1 1 
Colurella sp.  1       1  1 2 

Conochilus sp.   1 1      1 1 1 
Epiphanes sp. 1 1  2 2  2 1 2 2 3 3 

Epiphanes macrourus         2  1 1 
Euchlanis sp. 1 1 1 2 1  3 2  2 2 3 

Euchlanis dilatata   1      1  1 1 
Filinia sp.     1     2 1 1 1 

Gastropus sp.           1 1 
Hexarthra sp. 1 1 1 2 1  4  1 2 2 1 
Keratella sp.            1 

Keratella americana     1    1  1 1 
Keratella cochlearis  1 1 1 3 2  4  2 3 3 3 
Keratella cruciformis         1   1 

Lecane sp. 1 1 1 1   2 1 1 1 2 2 
Lecane monostyla 1 1 1 2 1  2 2 2 2 2 2 

Lepadella sp.             
Lepadella ovalis   1 1    1   1  
Lepadella patella       2  2   1 
Macrochaetus sp.   1 1   4   1  1 

Ploesoma sp.   1 1      1 1 1 
Polyarthra sp.  1 1 3 2 1   2 3 3 3 

Proales globulifera 1 1 1 3 1 1 4 2 3 3 3 3 
Proales sp.    2       1 1 
Ptygura sp.  1 1    1  2 1 2 1 

Synchaeta stylata       1    1 1 
Synchaeta sp.    2    1 1 2  1 

Testudinella sp.  1 1 1   2 1 2 2 3 3 
Testudinella ohlei    1      1 1 1 

TABELA 2 
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Chuva Seca Táxons F1 F2 F3 F4 F5 F6 F1 F2 F3 F4 F5 F6 
Trichocerca sp.   1 1     2 1 2 1 

Trichocerca bicristata  1 1   1   1   1 
Trichocerca bidens 1  2 3 2 2 3 1 2 3 3 3 

CLADOCERA             
Alona sp.          1   

Bosmina hagmani 1 2 2  2 4 2  3 4 4 4 
Bosmina tubicen   1    1    1 1 

Bosminopsis deitersi 1      1    2 1 
Ceriodaphnia cornuta       2      

Daphnia gessneri           3 1 
Diaphanosoma birgei 1 2 1 3 2 3 3  3 4 4 4 
Echinischia paulineis       1      

Macrothrix sp. 1  1  1  2  2    
Moina micrura 1  1    2     1 

Simocephalus serrulatus 1      2      
COPEPODA             

Argyrodiaptomus furcatus  adulto 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 4 4 
 copepodito 1 1 2 2 2 1 3 1 1 4 4 3 

 náplio 2 1 2 2 2 1 4 2 3 4 4 4 
Thermocyclops decipiens  adulto 1 2 3 2 2 4 4 1 1 4 4 4 

 copepodito 1 1 1 2 1 2 3  1 2 2 3 
 náuplio 2 1 2 3 1 2 4 2 3 4 4 4 

Harpacticoida sp.    1  1 1   1 1 1 
 



Comunidade planctônica em viveiros  128 

 

TABELA 3  

Táxons fitoplanctônicos mais freqüentes (acima de 25%) nos viveiros (F1 - F6) ao longo do período 

experimental, onde: 2= moderadamente freqüente (26 a 50%), 3= freqüente (51 a 75%) e 4= 

muito freqüente (76 a 100%). 

Chuva Seca Taxon F1 F2 F3 F4 F5 F6 F1 F2 F3 F4 F5 F6 
Chlorophyta             

Asterococcus sp. 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 
Botryococcus sp. 2 4 4 3 4 4   4 4 4 4 4 

Chlorella sp. 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 
Chlorococcum sp.   4 4 4 4 3 2 4 3 4 3 4 
Closterium sp. 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
Closterium sp. 2  4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 
Coelastrum sp. 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 

Dictyosphaerium sp.   4 2 4 2 3   3 4 3   4 
Dimorphococcus sp. 3 3 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 
Kirchneriella lunaris   2 2 3 4 4   2   4 4 4 
Monoraphidium sp. 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 

Oedogonium sp. 4 2 4 3 3 3 4 4 4 3   3 
Oocystis sp. 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 

Pediastrum duplex   3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 
Planktosphaeria sp. 2 3 3 4 4 3   3 2 4 4 4 
Pleurotaenium sp. 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4   3 
Staurastrum sp. 3 4 4 3 3 4 3 2 4 2 4 3 
Chrysophyta             

Aulacoseira sp. 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
Aulacoseira sp. 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 

Cyclotella sp. 2 3 4 4 4 4 3 4 3 4 2 4 
Navicula sp. 4 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 2 
Penium sp. 3 4 4 2 3 3 2 4 2 2 2 2 

Pinnularia sp. 4 3 4 3 4 4 4 2 4 3 3 3 
Surirella sp. 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 2 
Synedra sp. 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 2 4 

Cyanobacteria             
Aphanizomenon sp. 3 3 2 4 4 4 4 4 2 3 2 4 

Aphanothece sp. 3 4 3 4 4 4 2 2   4 3 4 
Chroococcus sp. 3 4 4 4 3 4 2 2   3 4 4 
Microcystis sp. 3 4 3 4 4 4 2 2   4 3 4 
Oscillatoria sp. 4 2   3 2 2 4 3 3 4 3 4 
Euglenophyta             

Euglena sp. 2 3 4 4 4 4   3 2 4 4 3 
Phacus sp. 3 2 4 4 4 4 3 2   3 2 3 

Trachelomonas sp. 3 3 4 4 4 4 3 2 2 4 3 4 
Cryptophyta             

Cryptomonas sp. 2 4 4 4 4 4   2   4 3 4 
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Tabela 4 

Índices de Diversidade (I) para o zooplâncton (Z) nos períodos de chuva e seca, nos viveiros 

estudados (F1 - F6), onde: S= Riqueza de espécies, H’ = Diversidade específica pelo índice de 

Shannon-Wiener, E= Equitatividade. 

 Chuva Seca 
I F1 F2 F3 F4 F5 F6 F1 F2 F3 F4 F5 F6 

SZ 29 30 44 41 31 16 42 23 44 40 54 62 
H’Z 2,20 3,00 2,97 3,49 2,51 2,30 3,22 2,89 3,51 1,75 3,10 3,61 
EZ 0,63 0,85 0,75 0,88 0,71 0,77 0,83 0,86 0,89 0,45 0,74 0,85 
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Figura 1- Porcentagem de abundância dos diferentes grupos zooplanctônicos e 

fitoplanctônicos nos períodos de chuva (A) e seca (B). 

 

Figura 2- Abundância dos táxons mais representativos em Rotifera nos viveiros (F1 - F6) nos 

período de chuva e seca. Hx= Hexarthra sp., Bd= Bdeloidea, An= Anureopsis sp., As= 

Ascomorpha sp., Po= Poliarthra sp., Tr= Trichocerca bidens, Te= Testudinella sp., Br= 

Brachionus calyciflorus, Ce= Cephalodella sp., Co= Conochilus sp. 

 

Figura 3-: Dendrograma de similaridade entre os táxons da comunidade zooplanctônica dos 

seis viveiros nos períodos de chuva (A) e seca (B). 
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CONCLUSÕES GERAIS 

1. A distribuição seqüencial favoreceu um aumento gradativo de condutividade, 

alcalinidade, nutrientes, metais e clorofila-a ao longo do sistema; 

2. A influência do manejo em tanques e viveiros nos diferentes setores foi maior do 

que a influência dos períodos chuva e seca; 

3. A água de abastecimento contribuiu com uma concentração considerável de 

nutrientes, matéria orgânica e de microrganismos de significado sanitário para os 

viveiros; 

4. Os peixes conferiram risco à saúde pública devido à contaminação dos viveiros 

por coliformes no período de chuva; 

5. Os viveiros mais similares em relação aos táxons zooplanctônicos foram F1, F2 e 

F3; 

6. No viveiro F4 foram encontradas as maiores concentrações de bicarbonato, 

chumbo, coliformes totais e fecais, além da maior abundância do zooplâncton 

nos dois períodos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

O crescimento da aqüicultura tem gerado a necessidade de estudos dos efluentes de 

tanques e viveiros de criação de peixes e técnicas de manejo voltadas para aspectos 

ecológicos e específicos destes sistemas. Normas e procedimentos adequados possibilitam a 

regulamentação do uso de substâncias químicas na água e favorecem um menor impacto dos 

efluentes nos corpos d’água receptores. 

A análise da eficiência de sistemas de tratamento de efluentes para avaliação do 

custo/benefício e a reutilização da água são necessidades para uma sustentabilidade da 

atividade. No presente estudo, o alimento fornecido aos peixes e o esvaziamento dos viveiros 

para a despesca não estão inseridos em procedimentos adequados de manejo, visto que não 

existe um protocolo de normas que deva ser rigorosamente seguido pelos técnicos.  

Desta maneira, através dos resultados obtidos no presente trabalho concluiu-se que: 

1. Normas mais rígidas no controle de substâncias introduzidas nos tanques e viveiros;  

2. Monitoramento em técnicas consistentes de manejo alimentar (ração); 

3. Monitoramento no fluxo de água dos viveiros; 

4. Aproveitamento de água do efluente na irrigação de silvicultura; 

5. Levantamento de fontes pontuais de metais pesados e monitoramento das mesmas; 

6. Controle da densidade de estocagem e práticas de despesca; 

7. Reavaliação da manutenção de animais próximos aos viveiros menores, devido aos 

aspectos sanitários não adequados para produção de peixes; 

8. Instalação de biofiltros, principalmente entre os viveiros 4 e 5; 

9. Estudos de curvas de níveis para proteção contra águas de escoamento. 

 


