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^  Efeitos da troca de água sobre os índices zootécnicos e qualidade dos

0  efluentes na criação intensiva do tambaqui {Colossoma macropomum) em

®  viveiros escavados no município de Manaus, Amazonas.

m
RESUMO

Nas últimas décadas, vem sendo realizadas na Amazônia pesquisas na

área da pisdcultura com espécies nativas como o tambaqui, {Colossoma

macropomum), e têm indicado que estas espécies apresentam bons índices

zootécnicos em ambientes de confinamento, apresentando boa resistência ao

manejo e a doenças, boa aceitação de rações, rendimento de carcaça adequado e

boa aceitação pelo consumidor. O objetivo principal desse trabalho foi caracterizar

e comparar os efluentes e a qualidade da água do cultivo intensivo do tambaqui

em sistemas de viveiros escavados com e sem renovação periódica de água.

Neste trabalho, juvenis de tambaqui com peso médio inicial de 118,83 g, foram

estocados em seis viveiros escavados de 50m^ com densidade de um peixe/m^,

por cinco meses. Os peixes foram alimentados duas vezes ao dia com ração

extrusada comercial contendo 28% de proteína bruta. Para isso, foram utilizados

dois tratamentos, sendo Tratamento 1 (TI) em viveiros com renovação periódica

de água e Tratamento 2 (T2) sem renovação periódica de água. Os parâmetros

zootécnicos, de qualidade da água e hematológicos não apresentaram diferenças

significativas entre os tratamentos (p<0,05). A qualidade do efluente gerado foi a

mesma com exceção do nitrito, maior no TI. A descarga total do efluente foi maior

no TI para sólidos totais dissolvidos, DBO e nitrito. Observou-se que a renovação

semanal de 20% do volume de água do viveiro não tem grande influência na

xni



^  qualidade da água e dos efluentes, nos parâmetros zootécnicos e hematológicos

#  • -^  da criação de tambaquis cultivados no sistema intensivo em viveiros escavados.
#  Portanto a renovação de água nos moldes deste trabalho não mostra nenhuma

_  vantagem, aumentando o consumo de água e os custos da produção.
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1. INTRODUÇÃO

m

m

1.1. Desenvolvimento da Aqüicultura

A captura de peixes e outros organismos aquáticos aparentemente já atingiu

seu limite máximo. Entretanto, a procura por produtos pesqueiros ainda cresce. A

diferença entre a captura de pescado e a demanda existente deverá ser suprida pela

aqüicultura, que até agora vem respondendo a este desafio, aumentando a

produção mundial de muitas espécies (Boyd, 1999).

^  A contribuição da aqüicultura para a produção mundial de pescado é
a

crescente, e em 1970 correspondeu a 3,9%, enquanto que em 2000 este índice

subiu para 27,3%. A aqüicultura é a atividade que cresce com maior rapidez, se

®  comparada a todos os outros setores da produção de alimentos de origem animal.

No âmbito mundial, a aqüicultura cresceu em média 9,2% entre 1970 e 2000,

enquanto que a captura pesqueira cresceu anualmente apenas 1,4% e a criação de

animais em sistemas terrestres cresceu 2,8% no mesmo período (FAO, 2002).

A produção anual total da aqüicultura brasileira vem apresentando uma média

de crescimento de 30%, índice superior à média mundial, que gira em torno de 10%

(FAO. 2000; Roubach etaL, 2003).

Na Amazônia a aqüicultura é a atividade zootécnica que mais cresce, e a

principal espécie criada é o tambaqui {Colossoma macropomum) com 3.130,001

(IBAMA, 2004). Havendo um sistema de criação intensivo já desenvolvido para essa

espécie em viveiros escavados (Melo etaL, 2001).

A Região Amazônica possui características que a torna promissora ao

desenvolvimento da piscicultura. Com exceção dos solos arenosos, os solos ácidos

e pobres da região, de baixa aptidão à agricultura e pecuária (Sioli, 1983), se

prestam bem à piscicultura devido a sua capacidade de reter água, característica útil

na construção de viveiros e barragens (IzeI, 1995).

-1-



1. INTRODUÇÃO
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m
^  1.2. A espécie - tambaqui {Colossoma macropomum)

m

m

®  Amazonas e Orinocx) (Araújo-Lima & Goulding, 1998). Em ambiente natural pode

O tambaqui (Figura 1) é um peixe de piracema nativo das bacias do Solimões,

O

atingir cerca de 1 metro de comprimento e 30 Kg de peso ( Saint-Paul, 1984; Araújo-

Lima & Goulding, 1998), resiste a temperaturas entre 27 e 35 °C (Saint-Paul, 1986) e

®  suporta níveis baixos de oxigênio (Saint-Paul, 1984; Vai, 1993; Almeida-Val et a/.,

@

®  Nas últimas décadas, vem sendo realizadas na Amazônia, pesquisas na área
©
^  da piscicultura com espécies nativas como o tambaqui (Colossoma macropomum), o

matrinxã (Brycon amazônicas) e o pirarucu (Arapalma gigas) e tém indicado que

estas espécies apresentam bons índices zootécnicos em ambientes de

confinamento, apresentando alta resistência ao manejo e a doenças, boa aceitação

de rações, rendimento de carcaça adequado e boa aceitação pelo consumidor (Vai

& Honczaryk, 1995; Araújo-Lima & Goulding, 1998; Silva eí a/., 2000; Cavero et ai.,

2003).

A existência de espécies nativas adaptadas às condições locais, que

possuem mercado regional capaz de absorver a produção, completa o cenário de

oportunidades que a Amazônia oferece (Saint-Paul, 1986; IzeI, 1995).

Uma das características que tomam uma espécie apta à criação é a aceitação

de alimentos de baixo custo, comum em espécies onívoras, herbívoras, planctófagas

e iliófagas (Proença & Bittencourt, 1994; Graef, 1995).

O tambaqui suporta altas densidades de estocagem, é onívoro com tendência

a herbívoro, filtrador e frugívoro. Adicionalmente, tem uma grande capacidade de

adaptação ao alimento disponível/fomecido, sendo capaz de digerir proteína de

origem animal e vegetal (Nuriez & Salaya, 1984; Silva et ai., 2000; Cavero et ai.,

2003).

-2-
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Figura 1. Exemplar de juvenil detambaqui, Colossoma macropomum.

1.3. Qualidade da Água

Nos sistemas de cultivo de peixes em viveiros com alta densidade

populacional, um dos fatores primordiais ao sucesso da produção é a manutenção

de uma adequada qualidade da água. Nestes sistemas, a taxa de inserção de

matéria orgânica é elevada, o que torna necessário o monitoramento diário da

qualidade da água, devendo-se controlar a troca de água e aplicar sistemas de

aeraçáo (Pasqualetto etaf., 2000).

Os efeitos da qualidade da água na saúde e condição fisiológica dos peixes

variam consideravelmente em função da espécie, tamanho, idade e histórico de

exposição a cada elemento em questão (Wedemeyer, 1996).

Segundo Yoshida & Sipaúba-Tavares (1996) o manejo adotado em tanques

de piscicultura, tais como adubação, troca de água. densidade de estocagem,

aeraçào e taxa de arraçoamento, pode influenciar a qualidade da água.

A deterioração da qualidade da água nos viveiros ocorre devido basicamente

80 crescimento descontrolado do fitoplâncton, Influenciado pelo excesso de

-3-



<§ metabólicos que são administrados no viveiro através do arraçoamento e/ou

^  adubação. Além da matéria orgânica, nutrientes e fitoplâncton, as atividades de

#  produção também podem poluir o ambiente por meio de drogas terapêuticas e

^  substâncias químicas utilizadas no controle de doenças (Arana, 1999).

_  Os aqüicultores devem ter noções suficientes sobre qualidade da água de

®  abastecimento e de descarga, para que sejam capazes de selecionar corretamente
9
^  os lugares onde serão realizados os futuros empreendimentos. Igualmente, pelo

^  atual estado de deterioração ambiental que se enfrenta, é imperativo que o

aquicultor aprenda a não converter uma estação de criação em mais um agente de

^  poluição (Arana, 1999).

^  1.4. Impacto Ambiental

A aqüicultura, como qualquer outra atividade de produção, provoca impactos

ambientais, e tem sido duramente criticada por alguns setores governamentais e não
íf^

O  governamentais (Arana, 1999).
O

r-;

o desenvolvimento vigoroso da aqüicultura deve principalmente servir a duas

finalidades, a produção de um alimento seguro e de qualidade e a geração de renda.

Para satisfazer esta demanda por produtos aquáticos de origem animal, a

aqüicultura tem se submetido à diversificação de espécies e à intensificação dos

sistemas de produção. Conseqüentemente, o desenvolvimento da aqüicultura tem

demandado aumento no uso dos recursos naturais, resultando em maior impacto

ambiental. Enquanto a produção da aqüicultura se intensifica, a quantidade de

alimento utilizado para manter a produção de peixes aumenta, bem como a carga

orgânica, os nutrientes, e os sólidos em suspensão contidos nos efluentes dos

viveiros. Este enriquecimento cada vez maior da água dos viveiros de piscicultura
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m
^  aumenta diretamente o impacto negativo sobre o ambiente natural. Os meios de

minimizar os impactos ambientais causados pelos efluentes dos viveiros incluem

diminuir o uso dos nutrientes, controlar a drenagem para reter a maioria dos

nutrientes nos viveiros, maximizar o reaproveitamento dos nutrientes em excesso na

água e nos sedimentos, e melhorar o aproveitamento do alimento fornecido aos

peixes por meio do uso de rações de alta digestibilidade (Boyd, 1978; Ellis et ai,

1978; Holierman & Boyd, 1985; Schwartz & Boyd, 1995; Kouka & Engie, 1996;

m

Tucker et ai, 1996; Ghate et aí., 1997).
©

Os principais impactos ambientais causados pela aqúicultura são os conflitos

pelo uso dos corpos d'água, a sedimentação e a obstrução dos fluxos da água, a

^  hipernitrificação e eutrofização, a descarga dos efluentes de viveiros de cultivo e a

^  poluição por resíduos químicos empregados nas diferentes fases da criação. A
y

ausência de legislação específica no Brasil, bem como a falta de conscientização

dos piscicultores, explicam a negligência com o tratamento dos efluentes gerados

pelos sistemas de drenagem dos viveiros, uma vez que esta atividade é dependente

qualitativa e quantitativamente da água e, assim como as demais atividades

usuárias dos recursos naturais, necessitam de um conjunto de normas, critérios e

instrumentos legais que balizem seu desenvolvimento, tornando-a sustentável

(Pillay, 1992; Valenti, 2000).

Magalhães Jr. (2000), comenta que o monitoramento deve ser visto como um

processo essencial à implementação dos instrumentos de gestão das águas, já que

permite a obtenção de informações estratégicas, acompanhamento das medidas

efetivadas, atualização dos bancos de dados e o direcionamento das decisões. Este

mesmo autor ressalta que uma sólida base de dados é imprescindível aos

instrumentos de gestão, sob pena de tentar-se gerenciar o que não se conhece.

'^7
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^  1.5. Efluentes

m
Vários países já possuem normas para regulamentar a descarga de efluentes

oriundos dos projetos de produção aquícola, em função da pressão dos grupos

ambientalistas sobre o governo de modo que a maioria dos sistemas aqüiculturais

estarão sujeitos às regulamentações de efluentes (Boyd & Queiroz, 2004).

De acordo com Kubitza (2003) grande parte dos problemas referentes à

qualidade da água na aqüicultura se deve ao uso de alimentos de má qualidade e de

estratégias de alimentação inadequadas. Deste modo, os produtores e técnicos

devem conhecer os principais fatores que limitam o desempenho dos organismos

aquáticos e a produtividade dos cultivos; a influência da adubação e da alimentação

no aporte de nutrientes; o papel do plâncton como alimento natural e como elemento

de importância no equilíbrio da qualidade ambiental nas unidades de cultivo; a

interação entre o metabolismo do plâncton e a água, como base para a

compreensão das prindpais estratégias de monitoramento e correção no cultivo

intensivo de peixes.

A aqüicultura economicamente emergente encontra-se hoje diante do desafio

de se moldar ao conceito de sustentabilidade. Se por um lado necessita de água e

ração de boa qualidade, por outro lado tem que melhorar a qualidade dos seus

efluentes, cujas características se assemelham às dos efluentes domésticos na

medida em que apresentam elevada DBO (demanda bioquímica de oxigênio),

grandes concentrações de sólidos suspensos, compostos nitrogenados e fosfatos,

que podem influenciar na dinâmica do oxigênio e na produção primária dos corpos

d'água receptores, podendo tomá-los inaproveitáveis para o abastecimento, lazer e

geração de energia (Mohedano et ai, 2005).

Algumas nações já possuem padrões para determinar a qualidade dos

efluentes para aqüicultura. Os parâmetros que serão utilizados para compor os
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padrões de qualidade de efluentes, códigos de conduta e Boas Práticas de Manejo

de efluente para aqüicultura nos Estados Unidos estão sendo formulados, com isso

espera-se gerar um código de conduta, principalmente com base nas Boas Práticas

de Manejo (Boyd & Tucker, 2000; Boyd & Hulcher, 2001; Boyd, 2003).

De acordo com Pruder (1992) os efluentes de um viveiro de aqüicultura estão

associados à degradação do ambiente aquático que irá receber estes efluentes.

Estas águas utilizadas como receptores sempre servem de fonte para as fazendas

de aqüicultura vizinhas. O uso e reuso de um corpo d'água provê um meio eficiente

para a disseminação de agentes de poluição e de enfermidades de uma fazenda a

outra.

Pearson & Rosemberg (1978) salientam que o grau de impacto ambiental que

um cultivo pode gerar vai depender da dinâmica do meio, das densidades de

criação e do manejo empregado. Stewart (1997) ainda atribui a estes fatores a

quantidade de resíduos liberados, a capacidade de suporte do ambiente e aos

constituintes do efluente.

Com relação à legislação ambiental, um passo importante é a

regulamentação da atividade aquícola, a qual procura caracterizar a instalação e o

seu funcionamento, monitorando o impacto sobre o meio natural. No Brasil ainda

não existe um texto claro que legisle sobre o assunto. O Instituto Brasileiro de Meio

Ambiente - ÍBAMA (fiscalização) e o Ministério da Agricultura, recentemente

elaboraram regulamentos e portarias, que devem merecer algumas considerações

dos aqüicultores e mesmo de técnicos mais experientes. Também as regras

existentes para o registro da atividade em órgãos ambientais, ainda não estão bem

definidas, esbarrando em entraves burocráticos e até mesmo em conceitos e

definições obscuras do que seja uma atividade aquícola e quais espécies

permissíveis para tal (Oikos, 2005).
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#  Os níveis permitidos das concentrações de efluente gerados pelas atividades

n

O

n

produtivas no Brasil são estabelecidos no Artigo 21 da Resolução CONAMA 20/86.

Segundo Lopes (2003), apesar do rápido desenvolvimento da aqüicultura, não

(0 há pesquisa disponível para embasar cientificamente as alterações ambientais
m^  decorrentes desta prática no Estado do Amazonas. Diante disto, pesquisas nesta

®  área são necessárias para estabelecer valores e parâmetros que possam ser
9
^  usados para subsidiar uma política estadual de piscicultura e de uso dos recursos

^  hídricos.
9

9

#
_  1.6. Estresse Fisiológico

^  É fundamental conhecer os processos fisiológicos dos peixes para que as

suas demandas biológicas sejam atendidas. Nos sistemas intensivos, os peixes

enfrentam situações muito diferentes das encontradas no ambiente natural, como

n  alterações químicas e biológicas, altas densidades populacionais e práticas de

manejo (Urbinati & Carneiro, 2004).

A resposta ao estresse é caracterizada pela ativação de dois componentes do

sistema endócrino: catecolaminas e corticosteróides. O principal corticosteróide é o

cortisol, cujas concentrações no plasma o tomou um importante indicador

quantitativo de estresse em peixes. Os efeitos secundários desses hormônios, tais

como hipergiicemia, aumento das proteínas totais, modificação hematológica, íons

plasmáticos entre outros, podem sugerir uma importante prática que ajuda a avaliar

as condições de saúde do peixe (Ruane et ai, 1999).

Um dos primeiros trabalhos sobre estresse fisiológico em peixes em sistema de

criação na região Amazônica, foi realizado com tambaqui, cujos resultados

demonstram a Importância de tal prática como subsídio para a criação de peixes

(Paula et ai, 2001). O monitoramento da fisiologia dos peixes tem sido importante
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#  ferramenta para o desenvolvimento de um cultivo adequado (Wedemeyer, 1996),

#

D

«r*

isso porque, em sistemas intensivos o estresse é inevitável, pois os animais estão

sujeitos a vários processos de manuseio e mudanças ambientais (Pickering, 1993).

Em sistemas sob alta densidade é fundamental que o monitoramento e o

0  manejo da qualidade da água sejam feitos de forma adequada para evitar o estresse

aos peixes, o que aumenta sua sensibilidade às enfermidades. Isso ocorre porque o

estresse afeta o equilíbrio fisiológico dos peixes, com conseqüente alteração em seu

sistema imunológico, diminuindo a capacidade desses animais de reagir aos

^  patógenos (Pavanelli et aí., 1999).

1.7. Boas Práticas de Manejo (BPM)

De acordo com Boyd & Queiroz (2004), é preciso levar em consideração

alguns aspectos relevantes que interferem diretamente sobre a sustentabilidade da

aqüicultura, como por exemplo, a definição da espécie a ser criada, a seleção

O  criteriosa da área e do sistema de criação, a utilização de rações apropriadas e de

alta qualidade, o manejo da qualidade da água e dos sedimentos, e o controle da

qualidade dos efluentes dos viveiros de aqüicultura. Nesse contexto, o

estabelecimento de critérios e métodos, respectivamente, para a definição e o

manejo desses aspectos deve fazer parte dos códigos de conduta para assegurar o

desenvolvimento sustentável da aqüicultura. Vários códigos de conduta já foram

elaborados e vêm sendo utilizados em diversos países do mundo por diferentes

setores da indústria da aqüicultura. No caso dos EUA, a idéia de desenvolver estes

códigos começou com a avaliação do impacto ambiental da produção de "catfish"

Ictalurus punctatus, no Estado do Alabama. A base dos códigos são as Boas

Práticas de Manejo (BPM). Portanto, a maneira mais provável e adequada para
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#  regulamentar os efluentes dos viveiros de aqüicultura é a aplicação das BPM, para

^<5

reduzir o volume e melhorar a qualidade dos efluentes, reduzindo as cargas de
m

®  poluição nos corpos de águas naturais. É obvio que as regulamentações ambientais
m
0  deverão conter alguns padrões numéricos para determinados parâmetros de

qualidade de água. A aplicação de BPM para reduzir o impacto ambiental da

®  aqüicultura também poderá trazer benefídos para as condições ambientais nos
m
0  próprios viveiros. Menores quantidades de ração não consumidas e nutrientes nos

^  viveiros reduzirão a abundância do fitoplâncton, aumentarão as concentrações de

^  oxigênio dissolvido na água e na superfície do sedimento e reduzirão as

concentrações de amõnia. A aplicação de métodos de alimentação mais eficientes

irá melhorar as taxas de conversão alimentar e, consequentemente, os custos de

produção. As BPM poderão conduzir a uma situação de benefício mútuo, tanto para

o aquicultor como para meio ambiente.

A utilização das BPM deve estar relacionada ao desempenho econômico da

criação. Por exemplo, se as BPM indicarem que se devem baixar as taxas de

estocagem e usar uma alimentação de melhor qualidade. As taxas de estocagem

mais baixas associadas a redução das taxas de alimentação resultarão na melhoria

da qualidade da água, na diminuição do estresse, um crescimento mais rápido, em

melhor conversão da alimentação, resultando desta forma em menos desperdício, e

aumentando assim a eficiência e os lucros (Boyd, 2003). As BPMs são consideradas

como um dos melhores meios disponíveis e práticos para reduzir o impacto

ambiental ou ainda assegurar que a produção de alimentos pela aqüicultura seja

conduzida de maneira economicamente eficiente (Boyd, 2003). As BPMs são as

bases para elaboração dos códigos de conduta, que em alguns casos particulares já

estão sendo aplicados na Europa, nos Estados Unidos e também em uns países

tropicais.
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m

#  1.8. Uso da Água na Aqüícultura
m
0  No Brasil as alterações causadas pelas atividades industriais, urbanas e

®  agropecuárias nos ecossistemas aquáticos no decorrer dos últimos anos têm

0  causado uma preocupação crescente da população e das autoridades ambientais.

®  Recursos Hídricos (PNRH), através da Lei Federal N° 9.433, que considera a água

0  um bem de domínio público com valor econômico. Portanto, de acordo com essas

Essa preocupação fez com que o Governo Federal adotasse a Política Nacional dos

©

©

regulamentações federais, o uso da água será cobrado tanto dos setores que

consomem e poluem o meio ambiente, como também dos setores que se utilizam

desse recurso natural sem causar dano material (IBGE, 1991; DAEE, 1997 apud

^  Boyd & Queiroz, 2004).
©

A aqüicultura vem enfrentando desafios criados pelo crescimento

populacional e pela competição pelo uso da água, terra e outros recursos naturais.
O

Em alguns casos estes desafios estão sendo superados com a intensificação dos
n

criatórios. A tendência em intensificar a criação de peixes é uma tentativa de se

obter rendimentos mais elevados (Piedrahita, 2003).
n-

A aqüicultura é mais uma atividade executada pelo homem a competir com

inúmeras outras pelo recurso água. O desenvolvimento deste tipo de atividade

produtiva, entretanto, apresenta riscos de deteriorar a qualidade da água, podendo

contribuir com o declínio da qualidade ambiental, social e econômica (Tiago &

Gianesella, 2003).

Acredita-se que a renovação de água em sistemas de cultivo é o principal

fator determinante da produtividade no cultivo de peixes (Ono & Kubitza, 2003).

Entretanto, a utilização da água na piscicultura, sem critérios técnicos, resulta no

desperdício deste recurso natural e na liberação desnecessária de efluentes com

potencial poluente ao meio ambiente (Boyd & Queiroz, 2001).
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#  Melo et al. (2001) indicam que a criação de tambaqui deve ser feita com

^  renovação de 5% da água por dia, porém para outras espécies, segundo Seo &

m

m

0  produtividade.

Boyd (2001a), a criação é realizada sem renovação de água mantendo a mesma

Neste trabalho foi estudada a influência da troca da água em viveiros
m

m

®  escavados sobre a qualidade da água e a qualidade do efluente durante cinco

meses (fase de engorda do tambaqui), bem como o estudo dos parâmetros

^  zootécnicos, ampliando assim os conhecimentos sobre produtividade do tambaqui e
os potenciais impactos ambientais causados pela piscicultura.
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2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo Geral

• Caracterizar e comparar os efluentes gerados pela criação do tambaqui

em sistemas de viveiros escavados com e sem renovação periódica de

água.

2.2. Objetivos Específicos

• Avaliar os parâmetros físico-químicos do efluente durante e ao final da

criação do tambaqui em viveiros com renovação periódica de água;

• Avaliar os parâmetros físico-químicos do efluente oriundo da drenagem

dos viveiros sem renovação de água ao final da criação do tambaqui;

• Avaliar os parâmetros físico-químicos da água durante a criação do

tambaqui em viveiros com e sem renovação de água;

• Avaliar os parâmetros zootécnicos da criação do tambaqui em viveiros

, escavados;

• Avaliar o efeito da renovação ou não de água em viveiros tendo como

indicadores os parâmetros fisiológicos do tambaqui.

• Avaliar o consumo de água dos viveiros com e sem renovação

periódica de água;

• Auxiliar na elaboração de recomendações de Boas Práticas de Manejo

para minimizar o impacto ambiental provocado pelos efluentes oriundos

do cultivo do tambaqui em viveiros escavados.
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3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1. Local do Experimento

O experimento foi realizado nas dependências da Coordenação de Pesquisas

em Aqüicultura/CPAQ, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA,

localizado no município de Manaus/AM (Figura 2).

Figura 2. Foto aérea da CPAQ/INPA.

3.2. Duração do Experimento

O experimento teve duração de cinco meses ininterruptos, durante o período

de agosto 2004 a janeiro de 2005.

3.3. Animais Experimentais

Foram utilizados juvenis de tambaqui, com peso médio inicial de 118,83 ±

30,35g. Provenientes da Estação de Piscicultura San Diego, situada na Rodovia AM

010, km 35 no município de Manaus/AM.

Os juvenis foram transportados via terrestre até a Coordenação de Pesquisas

em Aqüicultura do INPA, em caixa de transporte (Transfish - Bernauer Aquacultura.

Blumenau, SC.) com capacidade de 1000L. com oxigenação constante.

Posteriormente foram aclimatados nos viveiros durante 10 dias, até o início do

experimento.
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3.4. Unidades Experimentais

Foram utilizados seis viveiros escavados com fundo recoberto de argila e

volume de 50m^ (5m largura X 10m comprimento X 1m profundidade) (Figura 3).

Figura 3. Viveiros escavados onde se desenvolveu o experimento.

O abastecimento dos viveiros (Figura 4) foi realizado por bombeamento, com

água proveniente de poço semi-artesiano (Tabela 1) e a drenagem realizada por um

sistema de cotovelo (Figura 5). Tanto o abastecimento como a drenagem de cada

viveiro foi realizada individualmente. Os viveiros eram providos de sistemas de

aeração emergencial, usados normalmente à noite quando cai o nível de O2 da

água. Esta pratica só foi necessária no último mês de experimento, tendo sido usado

um soprador de 1 Hp.

Figura 4. Abastecimento de água do viveiro
experimental.

Figura 5. Sistema de drenagem do viveiro
experimental.
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%  3.5. Delineamento Experimental

^  No início do experimento foi feita adição, em todos os viveiros (dose única) de

%  calcário dolomítico [CaMg (003)2], 300 g/m^, objetivando ã correção da aicalinidade

^  e dureza da agua, mantendo sua capaddade de tamponamento (Cyrino & Kubitza,

%  1996; Kubitza, 2003).
m

Trezentos Juvenis de tambaqui foram distribuídos em 6 viveiros escavados, à

razão de 1 peixe/m , para que ao final do experimento fosse atingida uma biomassa

equivalente àquela utilizada nas criações comerciais que é de cerca de 0,6 kg/m^ ou

^  6.000 kg/ha (Kubitza et al., 1999).

^  Os peixes foram alimentados duas vezes ao dia (8:00 e 17:00h), até a

^  saciedade aparente, com ração comercial extrusada contendo 28% de proteína

^  os dados do consumo de ração para posterior cálculo e análise dos parâmetros

zootécnicos.

uma profundidade média de 40 cm. Para a avaliação dos efluentes a água foi

O

bruta (Nutri-Peixe 28 - PURINA, Agribrands S. A., Brasil). Também foram anotados

A água para avaliação de sua qualidade foi coletada no interior dos viveiros, a

coletada no sistema de drenagem (água do fundo). Ao final do experimento os

viveiros foram esvaziados. Durante o processo de drenagem dos viveiros foram

coletadas amostras de água no início (100% de água no viveiro), meio (50% de água

no viveiro) e final (5% de água no viveiro) do esvaziamento.

Para análise de amônia, nitrito, sólidos totais, DBO5 e matéria sedimentável,

foram coletadas amostras de água em recipientes plásticos com capacidade para

um litro. Para CO2 a coleta de água foi realizada em frasco de Winkier. Para DQO a

coleta foi realizada em pequenos frascos de vidro sendo adicionada uma gota de

ácido suifúrico concentrado visando à manutenção das características originais.
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1  Para clorofila-a, a coleta foi realizada em frasco de vidro âmbar. Todas as coletas

m

O

t

foram realizadas às 7:30 Horas.

Após a coleta os frascos foram conservados em gelo durante o transporte até
m

O Laboratório de Piscicultura da Embrapa Amazônia Ocidental (AQUALAB), onde as

amostras foram processadas e analisadas.

9  Durante o experimento foi avaliado o consumo de água dos tratamentos,

^  sendo que, para o T1 verificou-se a quantidade de água usada na renovação

^  semanal de 20%, equivalente a 20 cm do viveiro, já que cada viveiro possui 1 m de

^  profundidade (área do viveiro 50m^ X nível esvaziado 0,20m = 10m^ ou 10.000L por

renovação), somado a quantidade usada na reposição pelas perdas por infiltração e

^  evaporação, determinadas através de observações no próprio volume de água do

viveiro, fazendo conversões, levando em consideração a área do mesmo. Já para o

T2, foi observada apenas a quantidade de água usada para reposição pelas perdas

por infiltração e evaporação. Também foi avaliada a entrada de água da chuva, para

isto o volume foi medido com um pluviõmetro.

O início do experimento ocorreu após a pesagem inicial dos peixes e a

verificação da homogeneidade da amostra (teste de Levene's, nível de significância

de 5 %) (Zar, 1999).

3.6. Parâmetros de Qualidade da Água

Parte dos parâmetros de qualidade da água foram avaliados no campo

diariamente ás 08:00 e 17:00hrs o oxigênio dissolvido (mg/L), temperatura (®C)

verificados com oxímetro digital (YSI 55, Ohio, EUA) e pH (unidades) com medidor

de pH digital (F- 1002, Bemauer aquacultura, SC.), já a condutividade (pS/cm)

determinada por meio de condutivímetro digital (F-1000, Bernauer Aquacultura, SC.)

e transparência verificada com disco de Secchi foram avaliados somente ás 8:00hrs.

-17-



método de grasshof, CO2 por titulação, segundo APHA (1995). A dureza total e a

ti

m

m

'i Outras variáveis de qualidade da água foram avaliadas quinzenalmente em
m

laboratório, entre elas a amônia avaliada pelo método do endofenol, nitrito pelo

%

m

li alcalinidade total foram determinadas por titulação de acordo com Boyd (1990).

3.7. Qualidade dos Efluentes

A análise do efluente foi realizada quinzenalmente nos viveiros com

'f
renovação de água e no final do experimento em todos os viveiros. Na drenagem

/m

foram coletadas amostra de água de todos os viveiros, no início, no meio e no final

da descarga para o meio ambiente. As variáveis analisadas estão descritas aseguir:

^  A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5) foi determinada pelo método de

^  incubaçâo por 5 dias a 20 °C (APHA, 1995), a demanda química de oxigênio (DQO)

^  pelo do método de oxidaçáo da matéria orgânica (APHA, 1995), amônia total pelo

O  sólidos totais dissolvidos por gravimetria, matéria sedimentável em cones de Imhoff,

7

método do endofenol, nitrito pelo método de grasshof e fósforo total por colorimetria.

Clorofila-a pelo método de extração por acetona e leitura em espectrofotometria

(Boyd, 1979).

3.8. Parâmetros Zootécnicos

Para a avaliação do desempenho zootécnico foram realizadas biometrias

mensais dos animais de todos os viveiros, sendo capturados 20% do total dos

peixes de cada viveiro (10 peixes/viveiro), para os quais foi determinado o peso em

gramas, com balança eletrônica, modelo MF-3 (Figura 6) com precisão de 0,5g. Para

a pesagem, os peixes foram capturados com rede de arrasto e colocados em baldes
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plásticos de 60L contendo água e anestésico (2-Phenoxyethanol, SIGMA, St. Louis,

EUA) na concentração de 0,3 mUL (Arbeiáez-Rojas etal., 2002).

Figura 6. Verificação do peso nas amostragens experimentais.

Com os dados coletados nas biometrias foram determinados alguns

parâmetros de desempenho dos peixes, tais como;

• O ganho de peso (g) (GP = peso final - peso inicial);

•  Consumo total de ração (g) (CTR = E do consumo mensal de ração);

•  Conversão alimentar aparente (CAA = consumo de ração/ganho de

peso);

• Taxa de crescimento específico em peso dos peixes (%) (CEP = x [(Ln

peso médio final - Ln peso médio inicial/tempo)] x 100);

• Taxa de sobrevivência (%) (TS = 100 x número final de peixes /

número inicial de peixes;

•  Produção por área (kg/m^) (PA = peso final/área do viveiro).
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#  3.9. Parâmetros Hematológicos
(#
^  Antes da coleta de sangue, os peixes foram anestesiados em um banho de

anestésico (2-phenoxyethanol) a 0,3 mL/L até a sua total paralisação.m

m

#  As amostras de sangue foram obtidas por punçâo da veia caudal utilizando-

m
se seringas heparinizadas e destinadas às seguintes determinações: hematócrito

®  (Ht) utilizando tubo de microhematócrito, concentração de hemoglobina ([Hb]) pelo
9

método da cianometahemoglobina, contagem dos eritrócitos (RBC) e leucócitos

^  totais (LEU) pela câmara de Neubauer utilizando solução diluidora segundo o

^  método de Nett & Harrick. As constantes corpusculares: volume corpuscular médio
9
^  (VCM), hemoglobina corpuscular médio (HCM) e concentração de hemoglobina

®  corpuscular média (CHCM) foram determinadas a partir dos valores de Ht, RBC e

[Hb].

3.10. Análises Estatísticas

O delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado. O teste t

de Student, ao nível de 5% de significânda, foi utilizado para comparação das

médias dos dois sistemas (Zar, 1999).
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4. RESULTADOS

4.1. Parâmetros Zootécnicos

Os valores de desempenho dos peixes foram similares tanto que, ao final do

experimento, não foram observadas diferenças significativas (p < 0,05) entre os dois

tratamentos utilizados para nenhum dos parâmetros zootécnicos testados (Tabela

1). A Figura 7 mostra a variação do crescimento em peso (g) dos peixes (A),

consumo de ração (g) (B) e conversão alimentar aparente (C).

Tabela 1. Parâmetros zootécnicos obtidos para engorda de tambaqui em viveiros
escavados com renovação (T1) e sem renovação (T2) periódica de água. Peso
inicial (Pi), Peso final (Pf), Ganho de peso (GP) e Conversão alimentar aparente
(CAA), Consumo total de ração (CTR), Produção por área (PA) e Taxa de
sobrevivência (TS).
Parâmetros TI (c/renovação) T2 {si renovação) p<0,05

Pi (g) 115,83 ±30,35 a 121,83 ±29,81 a 0,44

Pf(g) 705,83 ±192,36 a 664,67 ± 148,32 a 0,36
GP (g) 590,00 ± 162,01 a 542,83 ±118,51 a 0,93
CAA 1,14 ± 0,18 a 1,16 ±0,28 a 0,70
PA (kg/m2) 0,71 ±0,19 a 0,66 ±0,14 a 0,93
CTR (g) 38.593,33 ± 4.392,90 a 35.996,67 ± 8.187,62 a 0,65
TS (%) 100 a 100 a 1,00
Valores apresentados como média ± desvio padrão;
Valores seguidos de mesma letra, na mesma linha, não diferem estatisticamente
(p>0,05).
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Figura 7. Variação dos parâmetros zootécnicos obtidos para engorda de
tambaqui em viveiros escavados com renovação (T1) e sem renovação (T2)
periódica de água A - Crescimento em peso médio, B - Consumo de ração, C -
Conversão alimentar aparente.

4.2. Parâmetros de Qualidade da Água

Foram avaliados os parâmetros de qualidade de água de todos os viveiros

durante o período de criação inclusive a água que entra no sistema (poço semi-

artesiano) (Tabela 2). Nenhum dos parâmetros verificados mostraram diferenças

significativas (p < 0,05) como observado na Tabela 3.

Tabela 2. Parâmetros de qualidade da água de abastecimento (poço semi-

Parâmetros T1 (c/renovação)

OD (mg/L) 6,63 ±2,20^
pH (unidade) 4,53 ± 0,27

'■ y Temperatura (°C) 26,48 ±0,22
Alcalinidade (mg/L) 3,39 ±1,19
Dureza (mg/L) 5,01 ±1,86
Condutividade (pS/cm ) 8,35 ±1,63
Dióxido de carbono C02(mg/L) 35,16 ±15,32
Amônia (mg/L) 0,05 ± 0,04
Nitrito (mg/L) 0,01 ± 0,01
Transparência (cm) total
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m

m  Tabela 3. Parâmetros de qualidade de água dos viveiros escavados com
renovação (T1) e sem renovação (T2) periódica de água em experimento de

^  engorda de tambaqui. 02 manhã, 02 tarde, pH manhã, pH tarde. Temperatura
^  manhã. Temperatura tarde, Alcalinidade, Dureza, Condutividade, Co2, Amônia,
^  Parâmetros T1 (c/renovação) T2 (s/ renovação) p<0.05

#

9

9

9

9

9

9

9

m
^  • Valores apresentados como média ± desvio padrão;
'  • Valores seguidos de mesma letra, na mesma Unira, não diferem estatisticamente (p<0,05).

OD manhã (mg/L) 6,63 ±2,20^ 7,14 ±2,54® 0,34
OD tarde (mg/L) 9,12 ±2,66® 10,54 ±2,94® 0,07
pH manhã (unidade) 7,51 ±0,82® 8,00 ±0,96® 0,10
pH tarde (unidade) 8,27 ±0,86® 9,39 ±0,77® 0,13
Temperatura manhã (°C) 30,43 ±1,34® 30,52 ±1,34® 0,09
Temperatura tarde (°C) 32,50 ±1,46® 32,62 ±1,50® 0,11
Alcalinidade (mg/L) 16,32 ±4,64® 15,61 ±4,33® 0,86
Dureza (mg/L) 25,50 ±6,34® 22,55 ±5,84® 0,67
Condutividade (pS/cm^) 40,36 ±6,47® 51,37 ±8,13® 0,89
Dióxido de carbono (mg/L) 4,70 ±4,16® 4,16 ±4,05® 0,85
Amônia (mg/L) 0,51 ±0,65® 0,51 ±0,76® 0,83
Nitrito (mg/L) 0,013 ± 0,008® 0,008 ±0,0057® 0,07
Transparência (cm) 50,37 ±10,14® 53,69 ± 14,42 ® 0,57

De acordo com a Figura 8, pode-se observar a oscilação dos parâmetros de

qualidade da água nos viveiros. Para temperatura (Figura 8, A e B), pH (Figura 8, E

e F), nitrito (Figura 8, J) e dióxido de carbono (Figura 8, M) foram observadas

grandes flutuações durante o experimento. Para transparência (Figura 8, H) e

oxigênio dissolvido (Figura 8, C e D) foram observados decréscimos durante a

criação. A alcalinidade (Figura 8, K) apresentou um acréscimo nos primeiros 20 dias,

depois queda até o 30° dia, voltando a crescer até o final do experimento. Já para

dureza (Figura 8, L), amônia (Figura 8, 1) e condutividade (Figura 8, G) foi observado

acréscimo do início ao final do experimento.
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Figura 8. Variação dos parâmetros de qualidade de água obtidos para engorda
de tambaqui em viveiros escavados com renovação (T1) e sem renovação (T2)
periódica de água. A - Temperatura pela manhã, B - Temperatura pela tarde, C -
O2 pela manhã, D - O2 pela tarde, E - pH pela manhã, F - pH pela tarde, G -
Condutividade, H - Transparência, I - Amônia, J - Nitrito, K - Alcalinidade, L -
Dureza, M - Dióxido de carbono (CO2).

4.3. Qualidade dos Efluentes

Os resultados descritos abaixo estão relacionados com a descarga dos

efluentes no final do experimento. Na Tabela 4 pode verificar a qualidade da água de

abastecimento dos viveiros. De todos os parâmetros de efluente analisados apenas

o nitrito apresentou diferença estatística significativa (p<0,05) como mostra Tabela 5.

Tabela 4. Parâmetros de qualidade da água de abastecimento (poço semi-

'  ;

Parâmetros
Agua de abastecimento (poço semi-

artesiano)

DQO (mg de 0-A-) 2,21 ±2,16

DBO (mg de O2/L) 2,56 ± 0,96

r'~'- Clorofila a (gg/L) 0,1 ±2,90
Sólidos totais dissolvidos (mg/L) 0,02 ± 0,02
Matéria sedimentável (mg/L) 0,00 ± 0,00
Amônia (mg/L) 0,05 ± 0,04
Nitrito (mg/L) 0,01 ± 0,01

Fósforo total (mg/L) 0,03 ± 0.02
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#  Para os valores de nitrito, observou-se uma pequena alta nos dois

^  tratamentos, porém os valores do T1 foram bem maiores que do T2 (Figura 9, A).

^  Para amônia total, o T1 apresentou uma queda na primeira metade e na

#  segunda metade do esvaziamento observou-se um aumento. Já para o T2
(»
^  apresentou tendência de elevação desde a primeira coleta (Figura 9, B).

®  A matéria sedimentável, observou-se um quadro inverso na comparação entre
%
(§ os tratamentos, onde T1 mostrou tendência crescente do início até o final da

%

m

(Figura 9, C).

Para sólidos totais dissolvidos, os dois tratamentos tiveram comportamentos

^  semelhantes, apresentando aumento tanto na primeira quanto na segunda metade

do esvaziamento (Figura 9, D).

drenagem. Para o T2 a tendência foi de queda do início até o final da drenagem

Para fósforo total, no T1 foi observada queda na primeira metade e depois um

^  aumento na segunda metade da drenagem. Já no T2 apresentou aumento desde o

início até o final da drenagem (Figura 9, E).

Para DBO, no T1 tanto como no T2 ocorreu uma queda na primeira metade e

depois uma subida na segunda metade da drenagem (Figura 9, F).

Para DQO, observou-se aumento desde o início até o final da drenagem para

T1. Já para o T2 notou-se subida na primeira metade e depois queda na segunda

metade da drenagem (Figura 9, G).

Para clorofila-a, ocorreu aumento tanto na primeira quanto na segunda

metade da drenagem nos dois tratamentos (Figura 9, H).
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Tabela 5. Qualidade dos efluentes ao final do experimento obtidos para engorda
de tambaqui em viveiros escavados com renovação (T1) e sem renovação (T2)
periódica de água. DQO, DBO, Alcalinidade, Dureza, Oxigênio dissolvido (OD), pH,
Sólidos totais dissolvidos, Matéria sedimentável, Clorofila a, CO2, Amônia, Nitrito,
Fósforo total.
Parâmetros
DQO (mg de O2/L)
DBO (mg de O2/L)
Clorofila a (jjg/L)
Sólidos totais dissolvidos

(mg/L)
Matéria sedimentável

(mg/L)
Amônia (mg/L)
Nitrito (mg/L)
Fósforo total (mg/L)

• Valores apresentados como média ± desvio padrão;
• Valores seguidos de mesma letra, na mesma linha, não diferem estatisticamente

(P>0.05).

T1 T2 p<0,05
49,89 ± 32,10 ®
11,81 ±6,66'

746,35 ±251,15'

71,56 ±5,43'
20,15 ±2,00'

1084,09 ± 380,57'

0,31
0,31
0,43

115,11 ±85,07' 133,56 ±69,23' 0,79

3,13 ±2,00' 3,36 ±3,68' 0,17

6,20 ±4,74'
0,041 ±0,0006'
0,71 ± 0,22 '

6,00 ±4,47'
0,007 ± 0,002"
1,05 ±0,18'

0,95
0,01

0,36

Nhríto
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0,00
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Figura 9. Variação dos parâmetros de qualidade dos efluentes obtidos para
engorda de tambaqui em viveiros escavados com renovação (T1) e sem renovação
(T2) periódica de água. A - Nitrito, B - Amônia, C - Matéria sedimentável, D -
Sólidos totais, E - Fósforo total, F - DBO, G - DQO e H - Clorofila A.

4.4. Uso da Água

O volume de água utilizado no tratamento 1 foi maior do que no tratamento 2,

já que no tratamento 1 era feita troca de 20% volume total do viveiro (Tabelas 6 e 7).

Tabela 6. Entrada de água no sistema por meio da renovação, reposição (perdas
pela infiltração e evaporação) e Água da chuva, obtidos para engorda de tambaqui
em viveiros escavados com renovação (T1) e sem renovação (T2) periódica de

'■ . Parâmetros TI T2
Renovação (L)
Reposição (L)

220.000 ± 0
87.000 ± 28.930

0
78.000 ± 13.748

Água da chuva (L) 22.333 ± 0 22.333 ± 0

~
Tntfll (L) 329.333 ±41.245,41 100.333 ±28.207
Valores apresentados como média ± desvio padrão
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#  Tabela 7. Uso de água de abastecimento por biomassa produzida obtidos para
(§ engorda de tambaqui em viveiros escavados com renovação (T1) e sem renovação

(T2) periódica de água.
^  Parâmetros 11 T2 p<0,05
^  Consumo de água para
®  renovação por kg de peixe 7.715,76 ± 1.700,35® O'' 0,00
%  produzido (L/kg)

Consumo de água para
reposição por kg de peixes 3.051,23 ± 672,41 ® 3.292,45 ± 681,78 ® 0,85
produzido (L/kg)
Consumo total de água por
kg de peixes produzido 10.767,00 ±2.372,77® 3.292,45 ± 681,78 ̂
(L/kg) 0,00
Consumo de água para
renovação por m^ de viveiro 4.400,00 ± 0,00® O** 0,00
(!_/ m^)
Consumo de água para ^
reposição por m^ (L/ m^) -740,00 ± 578,62 1.560,00 ± 274,96 0,26
Consumo total de água por - -i a ^ ^ a

de viveiro (Um^) 6.140.00 ± 578.62' 1.560,00 ±274,96'
• Valores apresentados como média ± desvio padrão;
• Valores seguidos de mesma letra, na mesma linha, não diferem estatisticamente

(p>0,05).

4.5. Descarga dos Efluentes Para o Meio Ambiente Durante o

Experimento

Os valores dos parâmetros limnológicos analisados a partir da descarga dos

efluentes no TI estão descritos na Tabela 8.

Tabela 8. Descarga dos Efluentes durante experimento obtida para engorda de

Parâmetros TI

r-. Amônia (kg) 113,11 ±7,25

Nitrito (kg) 2,8 ± 0,49

DBO (kg) 2719,27 ±485,69

DQO (kg) 4561,94 ±1684,91

Sólidos totais (kg) 6,97 ±1,66

Matéria sedimentável 6,94 ±1,85
, - (kg)

Fósforo total (kg) 52,35 ±15,38

Clorofila a (kg) 271,20 ±98,10

• Valores apresentados como média ± desvio padrão.
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•

9  4.6. Descarga dos Efluentes Para o Melo Ambiente ao Final do

A  Experimento

Os valores dos parâmetros limnológicos analisados a partir da descarga dos

efluentes no T1 e T2 estão descritos na Tabela 9.

Não houve diferença significativa entre os tratamentos para nenhum dos

9

9

9

9

9  parâmetros analisados.
9
A  Tabela 9. Descarga dos Efluentes no final do experimento obtida para engorda de
_  tambaqui em viveiros escavados com renovação (TI) e sem renovação (T2)
®  periódica de água.
9  Parâmetros
9  Amônia (kg)
®  Nitrito (kg)
^  DBO (kg)
2  DQO (kg)
^  Sólidos totais (kg)

Matéria sedimentável

(kg)
Fósforo total (kg)
Clorofila-a (kg)

• Valores apresentados como média ± desvio padrão;
• Valores seguidos de mesma letra, na mesma linha, não diferem significamente.

T1 T2 p<0,05
310,171199,25® 299,78 ± 179,23® 0,95

2,04 ±1,67® 0,36 ±0,47® 0,17
667,83 ± 332,81 ® 903,17 ± 99,85® 0,32

2.494,44 ± 1604,82® 3.577,78 ± 271,48® 0,31
2,88 ±2,13® 3,34 ±1,73® 0,79

156,72 ±99,86® 168,06 ±184,09®
0,93

35,60 ± 24,36® 52,47 ± 14,43® 0,36
331,28 ±168.66® 484,76 ±255,67® 0,43

4.7. Descarga Total dos Efluentes Para o Meio Ambiente

Os valores da descarga total dos efluentes estão descritos na Tabela 10.

Dos parâmetros avaliados apresentaram diferenças significativas (p < 0,05)

entre os tratamentos apenas o nitrito, DBO e sólidos totais dissolvidos. Os valores

desses parâmetros foram mais elevados no TI.
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#

9  Tabela 10. Descarga total dos Efluentes obtidos para engorda de tambaqul em
9  viveiros escavados com renovação fTI) e sem renovação (T2) periódica de água.
A  Parâmetros Ti 72 p<0,05

«

9

9

9

9

9

9
9  ,

A  • Valores seguidos de mesma letra, na mesma linha, não diferem significamente.

9

m

4.8. Descarga Total dos Efluentes Por Biomassa Produzida
9

Amônia (kg) 423,28 ± 192,00® 299,78 ± 179,23® 0,46
Nitrito (kg) 4,84 ±2,08® 0,3610,47" 0,02
DBO (kg) 3.387,11 ±803,33® 903,17 199,85" 0,01
DQO (kg) 7.056,39 ±3.286,39® 3.577,781271 48'

3,3411,73''
0,14

Sólidos totais (kg) 9,84 ±3,73® 0,05
Matéria sedimentável (kg) 163,66 ±99,00® 168,061184,09' 0,97

Fósforo total (kg) 87,96 ±38,69® 52,47 114,43' 0,21

Clorofila a (pg) 37.317,43 ±
12.557,69®

54.204,591
19.028,35'

0,61

V

Os valores da descarga total dos efluentes por biomassa produzida durante o

experimento estão descritos na Tabela 11.
m

Dos parâmetros avaliados apresentaram diferenças significativas (p < 0,05)
m

entre os tratamentos o nitrito, DBO e sólidos totais dissolvidos. O valor desses

parâmetros foram mais elevados no T1.

Tabela 11. Descarga total dos efluentes por biomassa produzida (biomassa
Tratamento 1 = 29,008,00 ± 6.961,74kg e Tratamento 2 = 27.305,00 ± 4.951,28kg)

(^1 obtidos para engorda de tambaqui em viveiros escavados com renovação (TI) e
sem renovação (T2) periódica de água.
Parâmetros

Amônia kg / Kg peixe
Nitrito kg / Kg peixe
DBO kg / Kg peixe
DQO kg / Kg peixe
Sólidos totais kg / Kg
peixe
Matéria sed. kg / Kg
peixe
Fósforo total kg / Kg
peixe
Clorofila A kg / Kg
peixe

TI T2 p<0,05
14,8513,27' 11,3512,35' 0,20
0,2510,08' 0,02 1 0,03' 0,01

181,62 1 52,53' 49,07113,70' 0,01
381,071192,40' 192,20 1 34,07' 0,17

0,53 1 0,22' 0,1710,05" 0,04

9,1415,60' 7,6517,13' 0,80

4,7912,34' 2,73 1 0,52' 0,21

32,10115,03' 26,88118,35' 0,72

Valores apresentados como média ± desvio padrão;
Valores seguidos de mesma letra, na mesma linha, não diferem estatisticamente.
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4.9. Parâmetros Hematológicos

As médias dos valores de todas as variáveis foram comparadas entre os dois

tratamentos. Os valores médios de hematócrito, hemoglobina, RBC, VCM, HCM e

CHCM, não apresentaram diferenças significativas durante todo o período

experimental e estão descritos na Tabela 12.

Tabela 12. Parâmetros hematológicos. Hematócrito (Ht), concentração de
hemoglobina (Mb), número de eritrócitos (RBC), volume corpuscular médio (VCM),
hemoglobina corpuscular média (HCM) e concentração de hemoglobina corpuscular
média (CHCM) de Colossoma macropomum submetido aos tratamentos com e sem
renovação de água nos viveiros.

Com renovação de água

Parâmetros hematológicos

1^
Amostragem

2- 3- 4-

Hematócrito (%)
Hemoglot)ina (g/dL)
Eritrócitos (milhões/mm^
Leucócitos (mil/mm^
VCM (pm^/ceO
HCM (pg/cel)
CHCM (%)

36.10 ±1,20^
12,50 ±0,00®
1,40 ±0,10®
72,20 ±3,00®
126,20 ±1,10®
43,90 ±1,80®
34,70 ±1.20®

36,10 ±1,20®
11,70 ±0,00®
1,40 ±0,10®
72,20 ±3,00®
126,20 ±1,10®
41,30 ±1,70®
32,00 ±1,08®

36,30 ±1,70®
14,70 ±0,70®
1,50 ±0,20®
67,60 ±4,10®
118,40 ±6,40®
48,00 ±2,60®
40,50 ±0,10®

30,70 ±4,30®
12,80 ±1,60®
1,50 ±0,10®

99,50 ±13,00®
99,30 ±0,60®
41,60 ±0,80®
41,90 ±1,00®

Sem renovação de água

Parâmetros hematológicos

1-

Amostragem
2- 3-

Hematócrito (%)
HemogIot)ina (g/dL)
Eritrócitos (milhões/mm^
Leucócitos (mil/mm^
VCM (pm®/cel)
HCM (pg/cel)
CHCM (%)

36,70 ±1,30®
13,10 ±0,60®
1,40 ±0,00®
71,30 ±2,90®
127,50 ±1,40®
45,60 ±1,10®
35,80 ±1,00®

36,70 ±1,30®
12,10 ±0,70®
1,40 ±0,00®
71,30 ±2,90®
125,10 ±6,20®
41,40 ±1,00®
33,30 ±1,60®

34,90 ±1,80®
14,00 ±1,00®
1,60 ±0,20®
73,10 ±3,30®
108,20 ±1,90®
43,60 ±0,60®
40,20 ±0,90®

32,30 ±2,30®
13,20 ±1,50®
1,60 ±0,00®

105,60 ±6,90®
98,10 ±1,60®
40,20 ±2,20®
41,00 ±1,60®

• Valores apresentados como média ± desvio padrão;
• Valores seguidos de mesma letra, na mesma linha, não diferem estatisticamente
(p>0,05).
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9  5. DISCUSSÃO

•

9

9

9
principalmente se tratando de uma atividade econômica, onde o resultado pode

•

9

9  Segundo Proença e Bittencourt (1994) o acompanhamento do cultivo é a
9

garantia do produtor para uma despesca farta e sem surpresas desagradáveis.

(H

#  avaliação zootécnica, a conversão alimentar aparente, taxa de sobrevivência e

m

5.1. Parâmetros Zootécnicos

A verificação do desempenho dos peixes é de suma importância,

estabelecer o sucesso ou a sua inviabilidade.

Destacam-se entre os principais fatores a serem avaliados na piscicultura a

m

m

produção por área.

9  Os valores de CAA encontrados neste trabalho (1.14±0,18e1,16± 0,28) não

^  diferiram significativamente entre os tratamentos e foram próximos aos valores

observados por IzeI & Melo (2004a) (1,20), e por Arbeláez-Rojas et ai (2002) (1,35),

que avaliaram a engorda do tambaqui no Estado do Amazonas e Lin et ai (2001)

(1,4 ± 0,03) que avaliaram o cultivo de tilápia {Oreochromis niloticus) em viveiros

escavados, porém foram menores que as observadas por Carneiro et ai (1999)

(3,02 ± 0,12 à 3,47 ±0,10) que avaliaram o cultivo de tilápias vermelhas da Flórida

em tanques-rede em barragem e por Oliveira (2003) (entre 2,7 a 4,5) testando

freqüência alimentar com juvenis de tambaqui.

Os valores da taxa de sobrevivência não apresentaram diferenças

significativas entre os tratamentos (100% em ambos os tratamentos) e foram

próximos aos valores encontrados por IzeI & Melo (2004b) (96,15%) para a engorda

da matrinxã, por Arbeláez-Rojas et ai (2002) (100%) e IzeI & Melo (2004a) (95,2%)

para a engorda do tambaqui, porém foi mais alta do que a observada por Gomes et

ai (2004) (65%), para a recria do tambaqui em tanques-rede. A diferença entre

recria e engorda é fundamental para a discrepância entre os valores, pois na recria
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são utilizados alevinos, ou seja, peixes menores e mais frágeis do que os juvenis

usados para engorda.

Os valores de produção por área deste trabalho (0,71 ± 0,19 e 0,66 ± 0,14

2kg/m ) não demonstraram diferenças significativas, demonstrando que a renovação

de água nos moldes deste trabalho não influenciou os tratamentos e foram similares

aos observados por IzeI & Melo (2004a) que avaliaram o cultivo do tambaqui e

constataram produção por área de 0,72 kg/m^ e por IzeI & Melo (2004b) (0,70) que

avaliaram o cultivo da matrinxã {Brycon amazonicus).

5.2. Variáveis de Qualidade da Água

Condições inadequadas de qualidade da água prejudicam o crescimento, a

reprodução, a saúde, a qualidade dos peixes e até mesmo a sobrevivência. Desse

modo, a habilidade dos produtores e técnicos em monitorar e corrigir a qualidade da

água é um fator decisivo no sucesso da piscicultura. Diversas variáveis e processos

físicos, químicos e biológicos interagem entre si e determinam a qualidade da água

nos viveiros e tanques de cultivo (Kubitza, 2003).

Segundo Boyd (1992), o fornecimento de alimento é o principal fator causador

da deterioração da qualidade da água dos tanques e do acúmulo de matéria

orgânica no fundo.

Das variáveis avaliadas sem dúvida o oxigênio (O2), é um dos mais

importantes na dinâmica e na caracterização dos ecossistemas aquáticos. As

principais fontes de oxigênio para a água são a atmosfera e a fotossíntese. Por outro

lado, as perdas são provocadas pela decomposição de matéria orgânica (oxidação),

perdas para a atmosfera, respiração de organismos aquáticos e oxidação de íons

matálicos como, por exemplo, o ferro e o manganês. A solubilidade do oxigênio na

água^ como de todos os gases, depende de dois fatores príndpais, temperatura e
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pressão. Com a elevação da temperatura e diminuição da pressão, ocx)rre redução

na capacidade de fixação do oxigênio na água (Esteves, 1998).

De acordo com Petit (1990) apud Arana (2004), dependendo da quantidade

de oxigênio presente na unidade de cultivo, os organismos aquáticos podem

enfrentar quatro situações diferentes: independência de oxigênio (o animal tem O2

suficiente para realizar satisfatoriamente todas as suas atividades metabólicas);

dependência alimentar (o animal não dispõe de O2 suficiente para metabolizar os

alimentos ingeridos); dependência fisiológica (o animal fica estressado e doente); e

mortalidade (os animais morrem por hipoxia).

A fonte de oxigênio mais importante para as espédes aquáticas de cultivo

procede do fitoplâncton, a partir da fotossíntese (Chien, 1992). Segundo Kepenyes &

Váradi (1984), quando a atividade fotossintética começa aumentar gradativamente

durante as primeiras horas da manhã, o oxigênio dissolvido também começa a ser

incrementado. O valor máximo de oxigênio dissolvido pode ser observado ao

entardecer. Já ao entrar na noite, a atividade fotossintética diminui rapidamente,

dando lugar aos processos de respiração, o que provoca uma diminuição do

oxigênio dissolvido na água, sendo que os valores mais baixos de oxigênio

dissolvido são verificados nas primeiras horas da manhã, fato comprovado neste

experimento.

Concentrações apropriadas do oxigênio dissolvido são vitais ao sucesso da

piscicultura. O crescimento ótimo dos peixes ocorre quando os níveis do oxigênio

são mantidos acima de 6 mg/L para peixes tropicais. A mortalidade pode ocorrer em

níveis mais baixos que 3 mg/L. Os sintomas de oxigênio baixo são peixes que não

se alimentam e peixes que ficam perto da superfície. No entanto Saint-Paul (1984)

afirma que o tambaqui suporta concentrações até 0,5 mg/L de oxigênio na água em

um prazo curto, sem perigo de morte iminente.
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Boyd (1989) afirma que os efeitos adversos dos baixos níveis de oxigênio

dissolvido geralmente se convertem em diminuição no crescimento dos organismos

e maior susceptibilidade a doenças.

Os valores médios de CD encontrados neste trabalho (entre 6,63 ± 2,20 e

10,54 ± 2,94 mg/L) não apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos

demonstrando que a renovação periódica de 20% do volume de água do viveiro

semanalmente não influenciou este parâmetro e estão dentro dos níveis aceitáveis

para peixes tropicais de acordo com Kubitza (2003). No entanto foi observado um

claro decréscimo do OD durante o experimento nos dois tratamentos, atingindo

valores mais baixos (± 2 mg/L) nos últimos dias (Figura BC e 8D), este padrão de

decréscimo no oxigênio durante a criação já havia sido observado por Teichert-

Codingtton (1996) na engorda do tambaqui e por Carneiro et ai (1999) que

avaliaram o cultivo de "tilápia vermelha". Para que não ocorresse uma queda na

produção e para evitar que os peixes entrassem em hipóxia, podendo ocasionar

mortalidade, foi necessário o uso de aeração suplementar emergencial a partir do

quarto mês através de soprador elétrico de 1 Hp, procedimento realizado

notumamente, pois durante esta etapa do dia os níveis de oxigênio dissolvido são

mais críticos.

Os valores observados neste trabalho são similares aos encontrados por Melo

et al. (2001) (entre 6,3 e 12,4 mg/L), por IzeI & Melo (2004a) (entre 6,1 e 10,4) na

engorda de tambaqui no Estado do Amazonas e por Gomes et al. (2004) (7,3 ±0,8

mg/L), em recria de tambaqui.

Outra variável comumente verificada é a transparência da água, onde esta

pode ser uma forma indireta de avaliar o nível de eutrofização (enriquecimento em

nutrientes) da água dos viveiros, mensurada através do disco de Secchi. Esta

medida tem por finalidade avaliar a densidade da população de fitoplâncton, que
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normalmente está relacionado com a riqueza de nutrientes na água (Ono & Kubitza,

2003).

#

m

m

m

(Ceccarelli et ai, 2000).

De acordo com Kubitza (2003), valores adequados de transparência para

#  A transparência da água menor que 30 a 35 cm pode indicar excesso de

^  matéria orgânica, que diminui os níveis de oxigênio dissolvido na água. Pode indicar

^  também excesso de partículas de argila, que podem obstruir as brânquias dos

peixes, causar lesões e, consequentemente, possibilitar manifestações de doenças
m

m

%

m
1^ viveiros sem sistema de aeração estão entre 40 e 50 cm. Os valores observados

neste trabalho (50,37 ± 10,14 e 53,69 ± 14,42 cm) não apresentaram diferenças

significativas, mostrando que a renovação da água nos moldes estabelecidos não

influenciou esta variável, e estão próximos aos valores observados por Melo et ai

(2001) (50,2 cm) e por IzeI & Melo (2004a) (entre 40 e 60 cm), que avaliaram o

cultivo do tambaqui e dentro da faixa observada por Boyd et ai (1994) que

encontraram valores médios de 48 a 75 cm.

Outra variável que possui influência em todo o ecossistema aquático é o pH,

este definido como logaritmo negativo da concentração dos íons na água. Os

íons apresentam reação ácida na água, enquanto os íons OH" (hidroxila)

apresentam reação alcalina ou básica. Os valores de pH da água indicam se esta

possui reação ácida ou alcalina. A escala de pH compreende valores de O a 14. O

pH 7 indica uma condição neutra na água, onde há um equilíbrio entre os íons e

OH". Como regra geral os valores de pH próximos à neutralidade (6,5 a 8,0) são

mais adequados à produção de peixes. Valores de pH muito acima ou abaixo desta

faixa podem causar prejuízos ao crescimento, reprodução e condição geral de saúde
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9

9
^  dos peixes. Condições extremas de pH podem ocasionar considerável mortandade

de peixes (Kubitza, 2003).

O pH é um parâmetro que pode ser a causa de muitos fenômenos químicos e

biológicos, porém pode também ser conseqüência de outra série de fenômenos. Por

exemplo, o pH alcalino é responsável por uma maior percentagem de amônia nâo

ionizada, presente na água, mas este mesmo pH pode ser o resultado de uma outra

^  serie de fatores, tais como a abundância de fitopláncton nos tanques de cultivo

^  (Arana, 2004).
#

#  O valor deste parâmetro aumenta durante o dia com a fotossíntese, pois esta
#_  remove o dióxido de carbono livre. À noite, a fotossíntese cessa e o dióxido de

carbono é produzido pela respiração, diminuindo o pH (Swann, et al., 1994).
m
^  Grandes oscilações de pH foram verificadas durante o experimento,

demonstrando um poder tampão pouco eficiente. Essa ineficiência pode ser

decorrente de uma calagem aquém da necessária ou o produto utilizado era de

qualidade inferior. Quando a alcalinidade é muito baixa, compromete a

capacidade de tamponamento do ecossistema aquático e, portanto, este

apresenta flutuações no pH (Kubitza, 2003).

Neste experimento não foram observados diferenças significativas entre os

tratamentos para os valores do pH da manhã (7,51 ± 0,82 e 8,00 ± 0,96) nem da

tarde (8,27 ± 0,86 e 9,39 ± 0,77). Os valores verificados estão dentro da faixa de

conforto e fora da faixa letal que é abaixo de 4 e acima de 11 (Arana, 2004). Os

valores observados estão próximos aos valores medidos por Lin et al. (2001) (entre

7,6 e 8,0), por Schwartz & Boyd (1994) (entre 7,3 e 7,6), por Boyd et ai (1994) (7,7 a

8,2) e Seo & Boyd (2001b) (7,45 a 7,74), para a criação de "catfish" {Ictalurus

punctatus), porém foram mais elevados do que os valores observados por Gomes et
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ai (2004) (6,7 ± 0,3) e Melo et ai (2001) (entre 6,7 e 7,5), que avaliaram a criação

do tambaqui.

Em ecossistemas aquaculturais a amônia é produto do metabolismo de

proteínas pelos peixes e pela decomposição da matéria orgânica pelas bactérias. A

amônia total é a combinação de duas formas nitrogenadas: amônia (NH3) e amônio

(NH/). O NH3 é altamente tóxico aos peixes, mas o NH4^ é inofensivo nos níveis

encontrados em ecossistemas aquaculturais. O equilíbrio NH3/NH4* é diretamente

regulado pelo pH, temperatura e salinidade. A toxidade da amônia aumenta com o

aumento do pH e temperatura. O nível de tolerância de NH3 para a maioria das

espécies cultivadas está entre 0,6 e 2,0 mg/L por curto período de exposição, mas

níveis estressantes estão em tomo de 0,1 mg/L (Schimittou, 1993).

A amônia é o principal produto da excreção dos peixes, sendo responsável

por cerca de 80% do total excretado por várias espécies (Westers, 2001), fato este

comprovado por Ismino-Orbe et ai (2003), que encontraram cerca de 87,4% de

amônia na excreção do tambaqui.

A amônia pode bloquear o processo de fosforilação oxidativa, gerando a

incapacidade de transformar a energia alimentar em ATP, e conseqüentemente,

inibir o crescimento dos animais (Vinatea, 1997).

Para a amônia não foi observada diferença significativa entre os tratamentos.

Os valores encontrados neste trabalho (0,51 ± 0,65 e 0,51 ± 0,76 mg/L) estão

próximos ao valor limite que é de até 0,46 mg/L para que não haja diminuição do

crescimento (Ismino-Orbe, 1997). Apesar dos valores encontrados estarem próximos

ao limite, a produção aparentemente não foi afetada já que os parâmetros

zootecnicos observados foram semelhantes aos observados em outros trabalhos

realizados com o tambaqui na região Amazônica, demonstrando uma produtividade

semelhante ou até melhor.
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0,180 mg/L) para a criação do pacu (Piaractus mesopotamicus).

Os valores observados para amônia foram mais baixos do que os

encontrados por Gomes et ai (2004) (1,2 ± 0,4 mg/L) para a criação do tambaqui e

«  por Schwartz & Boyd (1994) (0,63 a 1,89 mg/L) para o "catfish". Porém foram mais
m
^  altos do que os valores observados por Sipaúba-Tavares et ai (1999) (entre 0,07 e

m

m

#  o elevado valor do desvio padrão dos tratamentos é resultado da grande

^  amplitude da variação da concentração de amônia no tempo e não da variação entre

as réplicas, como pode ser observado na Figura 8, I.
#

O nitrito em ecossistemas aquaculturais é um produto da atividade biológica

«

m

m

m

principalmente pela bactéria Nitrossomas e do nitrato (NO3") através do processo de

m

m

01^ amônia é transformada por bactérias para nitrito e logo a seguir para nitrato (NOa"),

relacionada com a decomposição de componentes das proteínas da matéria

orgânica. O NO2 é produzido do NH/ por meio do processo de oxidação

redução por microorganismos anaeróbicos (Kubitza, 2003)

O nitrito é um composto intermediário do processo de nitrificação, em que a

em sistemas aquaculturais (Spotte, 1970).

Elevadas concentrações de nitrito na água dos viveiros causam a doença do

sangue marrom, ocasionada pela oxidação da hemoglobina transformando-a em

meta-hemoglobina, diminuindo a capacidade respiratória dos peixes (Pavanelli et ai,

1999), fato corroborado por Arana (2004), que afirma que o efeito mais importante

do nitrito em peixes refere-se à capacidade que esta substância tem de impedir a

fixação do oxigênio na hemoglobina provocando a morte dos animais por asfixia.

Os valores do nitrito encontrados neste trabalho (0,013 ± 0,008 e 0,008 ±

0,0057 mg/L) não mostraram diferenças significativas entre os tratamentos, estão

abaixo do nível estressante para peixes que é de 0,1 mg/L (Schimittou, 1993), e
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estão dentro da faixa observada por Sipaúba-Tavares et al. (1999) que obtiveram

valores médios de 0,003 a 0,017 mg/L em estudos com criação de pacu e por Seok

et al. (1995) que observaram valores entre 0,007 e 0,17 mg/L, porém foram mais

baixos do que os observados por Boyd et al. (1994) (0,034 a 0,630 mg/L) e por Seo

& Boyd (2001a) (0,046 a 0,082 mg/L) que avaliaram o cultivo de "catfish".

Já a temperatura é a variável que mede a radiação absorvida na superfície,

que se transforma em energia calórica e que se propaga na água por condução. É o

fator físico dentre os mais limitantes numa grande variedade de processos

biológicos, tem efeito desde a velocidade de simples reações químicas até a

distribuição ecológica de uma espécie animal (Lopes, 2003).

A temperatura da água nos viveiros é um fator ambiental independente sobre

o qual o aquicultor tem controle limitado. Entretanto, a estratificação pode ser

prevenida ou quebrada com aeradores mecânicos ou circuladores de água que

podem melhorar a produtividade pela melhoria na qualidade da água, reduzindo os

riscos do baixo oxigênio dissolvido e outros problemas decorrentes da repentina

desestratificação, proporcionando geralmente um ambiente de cultivo menos

estressante (Schmittou, 1993).

A velocidade das reações químicas e biológicas é duas vezes maior ou menor

a cada 10 de flutuação. Os peixes oriundos de regiões tropicais como o tambaqui

são chamados de peixes de águas quentes. A faixa ótima para o crescimento dos

peixes de águas quentes é entre 25 e 32 ®C (Cyrino & Kubitza, 1996).

Neste experimento não foram observadas diferenças significativas entre os

tratamentos para temperatura, e os valores de temperaturas encontrados estão

dentro da faixa de conforto (30,43 ± 1,34 e 32,62 ± 1,50 ̂ C) e foram próximos aos

observados por Gomes et al. (2004) (29,7 °C), Melo et al. (2001) (entre 28,3 e 28,9

°C) que avaliaram o cultivo do tambaqui e por Lin et al. (2001) (30,8 a 31,1 °C) que
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9
rp avaliou o cultivo de "catfish". Porém valores mais baixos foram observados por

9

9

m

m

Arbeláez-Rojas et al. (2002) (média de 25,8 ®C) quando avaliaram a engorda de

não interferiu na produtividade, e a ação da renovação de água não surtiu qualquer

li tambaqui em sistema de igarapé. Comparando com outros trabalhos e relacionando
•
H  a temperatura com os parâmetros zootécnicos podemos concluir que essa variável

9

9
p  efeito sobre esta variável.

9^  Segundo Kubitza (2003), a excreção de gás carbônico no processo

9  respiratório dos peixes pode ser crítica em alguns sistemas de produção. Nos
#
p  viveiros de baixa renovação de água, a excreção de CO2 pelos peixes é, na maioria

9

m

9  de gás carbônico, assodadas ao baixo oxigênio dissolvido na água, podem causar
9
^  asfixia e, ate mesmo, grande mortandade de peixes.

Em viveiros usados para cultivo intensivo de peixes raramente as
9

(p concentrações de gás carbônico pela manhã ultrapassam os valores de 10 mg/L. No

m
entanto, esta concentração, se aliada ao baixo oxigênio, pode estressar os peixes,

9  reduzindo o desempenho produtivo (Kubitza, 2003).
m

^  Em sistemas aquaculturais manejados de forma intensiva este parâmetro

das vezes, pequena comparada à excreção pelo plâncton. Concentrações elevadas

normalmente flutua entre O e 20 mg/L de CO2 livre, em um ciclo de 24h, com as

menores concentrações ocorrendo nos horários de fotossíntese. O CO2 entra no

sistema principalmente como produto da respiração e decomposição aeróbica da

matéria orgânica. A difusão do CO2 da atmosfera é insignificante. O CO2 sai do

sistema através da fotossíntese onde sua disponibilidade pode até ser um fator

limitante da fotossíntese (Schmittou, 1993).

Não foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos. Os

valores encontrados neste trabalho (4,70 ±4,16 e 4,16 ±4,05 mg/L) estão abaixo dos

valores subletais (12 a 50 mg/L) e letais (50 a 60 mg/L) (Proença & Bittencourt,
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9

9

9
rp 1994) e foram menores do que os verificados por Cavero (2003) (0,6 ± 0,2 e 0,5 ±

^  0,1 mg/L) que avaliou a criação do pirarucu e por Boyd et ai (1994) (7,7 a 8,2) e Seo

9  & Boyd (2001 b) (7,45 a 7,74) para a criação de "catfish".

H  A alcalinidade refere-se à concentração total das bases tituláveis na água,

normalmente representada pelos carbonatos (COa^'), bicarbonatos (HCO3") e9

•

m

9

9

9  De acordo com Kubitza (2003), a alcalinidade está diretamente ligada à
9

9

9

9
^  apresentar significativas flutuações diárias nos valores de pH em função dos

hidróxidos (OH") (Silva & Souza, 1998).

capacidade da água em manter seu equilíbrio ácido-básico. Águas com alcalinidade

total inferiores a 20 mg de CaCOa/L apresentam reduzido poder tampão e podem

processos fotossíntéticos e respiratórios nos viveiros.

Neste experimento a alcalinidade não apresentou diferenças significativas

entre os tratamentos, e os valores encontrados (16,32 ± 4,64 e 15,61 ± 4,33 mg de

CaCOa/L) estão abaixo dos observados por Melo et aí. (2001) (36 e 24 mg de

CaCOa/L). Os valores deste trabalho estão abaixo dos sugeridos por Schmittou

(1993), que indicam como valores ideais entre 20 e 150 mg de CaCOa/L. Mostrando

que a calagem realizada no início do experimento não surtiu o efeito desejado,

podendo ter sido ocasionada pela má qualidade do produto utilizado ou pela

quantidade insufidente aplicada, lembrando que a quantidade usada foi próxima à

praticada atualmente nas piscigranjas locais, corroborada por alguns autores.

Já a dureza refere-se ao teor de sais básicos, principalmente os de cálcio e

magnésio, presentes na água. Como na alcalinidade, a dureza também é expressa

em CaCOa (Silva & Souza, 1998).

-44-



A dureza representa a concentração de cátions divalentes livres na água.

Quase toda dureza total dos ecossistemas aquáticos é representada pelos íons de

cálcio (Ca^^) e magnésio (Mg^^) (Cyrino & Kubitza, 1996).

Os valores de dureza observados (25,50 ± 6,34 e 22,55 ± 5,84 mg de

CaCOa/L) não mostraram diferenças significativas entre os tratamentos e estão

abaixo do observado por Melo et ai. (2001) (40 mg de CaCOa/L), e dentro dos

sugeridos por Schmittou (1993), que indica como valores ideais entre 20 e 150 mg

de CaCOa/L. A calagem realizada no início do experimento foi suficiente para manter

a dureza dentro da faixa ideal.

A condutividade é um indicador da capacidade que a água tem em conduzir

eletricidade. Fornece informações importantes sobre o metabolismo do viveiro,

ajudando a detectar fontes poluidoras. A condução é função da maior concentração

iônica, em águas muito puras maior será a resistência e menor será a condutividade,

sendo medida em pS/cm (Lopes, 2003).

A condutância específica fornece uma boa indicação das modificações na

composição de uma água, especialmente na sua concentração mineral, mas não

fornece nenhuma indicação das quantidades relativas dos vários componentes. À

medida que mais sólidos dissolvidos são adicionados, a condutividade específica da

água aumenta. Altos valores podem indicar características corrosivas da água

(Oikos, 2005).

Os valores de condutividade observados neste trabalho (40,36 ± 6,47 e 51,37

±8,13 pS/cm) não mostraram diferenças significativas entre os tratamentos e estão

acima dos observados por Cavero (2003) (33,9 ± 4,6 e 39,4 ± 5,0 pS/cm) que avaliou

a criação do pirarucu {Arapalma gigas) e por Lopes (2003) (16,7 pS/cm) que avaliou

a água de viveiros de criação de peixes no Amazonas. Demonstrando que a
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^  renovação periódica de 20% do volume de água do viveiro não influenciou esta

variável.

5.3. Qualidade dos Efluentes

Nas atividades de cultivo de peixes, não havendo tratamento dos efluentes

drenados, o meio ambiente recebe produtos como antibióticos, excretas e matéria

orgânica provenientes dos tratamentos das enfermidades, digestão e sobras

alimentícias dos organismos cultivados (Welch, 1992).

Selong & Helfrich (1998) apud Proersch (2004), avaliando a influência da

aqüicultura sobre o meio ambiente, afirmam que grande parte do material retido no

fundo do viveiro só é liberado ao ambiente nos momentos de drenagem e despesca

dos tanques.

Uma das variáveis muito utilizadas para a verificação do potencial poluidor é a

Demanda Bioquímica de Oxigênio de uma amostra de água, que nada mais é que a

quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica por decomposição

microbiana aeróbica para uma forma inorgânica estável. A DBO ê normalmente

considerada como a quantidade de oxigênio consumido durante um determinado

período de tempo, numa temperatura de incubação específica. Os maiores

acréscimos em termos de DBO, num corpo d'água, são provocados por despejos de

origem predominantemente orgânica. A presença de alto teor de matéria orgânica

pode induzir à completa extinção do oxigênio na água, provocando o

desaparecimento de peixes e outras formas de vida com respiração aquática. Um

elevado valor da DBO pode indicar um incremento da micro-flora presente e interferir

no equilíbrio da vida aquática (Carvalho, 1981).

Os valores de DBO encontrados neste trabalho (6,67 ± 2,16 e 8,94 ± 0,72

mg/L de O2) não apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos, e
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#

«

foram maiores que os observados por Boyd & Gross (1999) quando avaliaram a

9
DBO das águas de viveiros de cultivo de "catfish" (4,8 ± 0,8 mg/L de O2). Porém

9  foram mais baixos do que os valores observados por Seok (1995) que encontrou
9

valores médios de DBO variando de 30,0 a 54,4mg/l com estudos com "catfish" e por

9

9  viveiros de Baitfish, Notemigonus crysoleucas.

Bodary et aí. (2004) que encontraram valores médios de DBO de 9,0 mg/L em

Os valores observados neste trabalho estão acima dos níveis permissíveis

para classe II, de acordo com a resolução 20, GONAM/V86, que é de até 5 mg/L de

Paralelo à DBO encontramos a demanda química de oxigênio (DQO), que

9

9

9

9

9  02-
9

9

9  conceitualmente é a quantidade de oxigênio necessária para oxidação da matéria

^  orgânica por meio de um agente químico. Os valores da DQO normalmente são

m

m

lugar, servindo os resultados de orientação para o teste da DBO (Carvalho, 1981),
m

m

m

maiores que os da DBO, sendo o teste realizado num prazo menor e em primeiro

afirmação esta corroborada neste trabalho.

A demanda química de oxigênio (DQO) de águas de viveiros pode ser usada

como um índice da concentração da matéria orgânica e também estimar taxas do

consumo do oxigênio por comunidades de plânctons (Boyd & Tucker, 1998).

Os valores de DQO observados (49,89 ± 32,10 e 71,56 ± 5,42 mg/L de O2)

não mostraram diferenças significativas entre os tratamentos, e foram maiores do

que os encontrados por Seo & Boyd (2001b) (30,71 ± 2.90 e 41,13 ± 3.94 mg/L de

O2) que avaliaram os efeitos das praticas de manejo do solo na qualidade da água

em viveiros de "catfish". Porém os valores foram menores do que os encontrados por

Piedrahita (2003), que avaliou o efluente gerado por sistema de recirculação para

trutas (entre 75 e 95 mg/L de O2) e sistema de raceway para trutas (78 à 113 mg/L

de O2).
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41 Não existe na resolução 20, CONAMA/86, regulamentação para esta variável.

9^  Os Sólidos Totais Dissolvidos representam a matéria orgânica dissolvida,

•  matéria orgânica particulada, exceto gases, e substâncias inorgânicas particuladas

em suspensão. Este é o fator que contribui diretamente para o nível de turbidez do

ambiente, permitindo maior ou menor penetração de luz (Lopes, 2003).

A alta concentração de sólidos em suspensão presentes nos efluentes é

potencialmente um dos maiores problemas ambientais da aqüicultura (Boyd et al.,

2000).

Boyd et al. (2000) sugerem que as duas maiores fontes de sólidos em

suspensão na água de aqüicultura são as partículas de solo em suspensão e

matéria orgânica particulada resultante do plâncton vivo e detritos. Wang O 990)

comenta que para a carcinicultura o limite máximo aceitável que pode ser

descarregado pelos efluentes é da ordem de 20 mg/L. Entretanto o CONAMA não

estabelece valor para este parâmetro.

Os valores de Sólidos Totais Dissolvidos (STD) encontrados neste trabalho

(115,11 ± 85,07 e 133,56 ± 69,23 mg/L) não diferiram significamente entre os

tratamentos e foram próximos aos observados por Lin & Yi (2003) (85,50 ± 19,00

mg/L), que avaliaram a minimização do impacto ambiental da aqüicultura de água

doce, porém foram maiores do que o valor encontrado por Schwartz & Boyd (1994)

(37,38 ±11,75 mg/L) e por Boyd & Gross (1999) (entre 25,3 ± 7,1 e 76,0 ± 36,3), que

avaliaram os efluentes gerados pelo cultivo do "catfish". Já Seok et al. (1995)

observou valor médio de 540 mg/L para cultivo de "catfish", bem mais elevados que

os valores encontrados este trabalho.

Os valores de STD observados neste trabalho estão abaixo dos níveis

permissíveis para águas do tipo II, de acordo com a resolução 20, CONAMA/86, que

é de até 500 mg/L.
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o elevado valor do desvio padrão dos tratamentos é resultado da grande

amplitude da variação no tempo da concentração de Sólidos Totais Dissolvidos e

não da variação entre as réplicas, como pode ser observado na Figura 9, D.

A amônia entra no sistema através do metabolismo dos peixes e pela

degradação de ração não consumida (Kubitza, 2003).

Os valores de amônia observados no efluente (6,20 ± 4,74 e 6,00 ± 4,47

mg/L) não mostraram diferenças significativas entre os tratamentos e estão acima

dos valores encontrados por Boyd & Gross (1999) (0,05 a 4,96 mg/L), por Lin & Yi

(2003) (3,09 ± 0,09 mg/L) e Seok etal. (1995) (1,77 mg/L), que avaliaram o efluente

de viveiros de "catfish".

Os valores observados estão acima dos níveis aceitáveis para águas do tipo

11, de acordo com a resolução 20, CONAMA/86, que é de até 5 mg/L.

O elevado valor do desvio padrão dos tratamentos é resultado da grande

amplitude da variação no tempo da concentração de amônia e não da variação entre

as réplicas, como pode ser observado na Figura 9, B.

Os valores de nitrito observados (0,041 ± 0,0006 e 0,007 ± 0,002 mg/L) foram

diferentes significamente entre os tratamentos, sendo TI maior que T2. Os valores

verificados estão dentro da faixa observada por Seok (1995) (0,007 a 0,17 mg/IL) e

por Seok et al. (1995) (0,05), porém, o valor de TI é mais elevado do que o valor

encontrado por Schwartz & Boyd (1994) (0,029 ± 0,021 mg/L), que avaliaram o

cultivo de "catfish".

Os valores mais elevados de nitrito no TI (Figura 9, A) pode estar associado

com a menor capacidade de nitrificação, ou seja, a quantidade de bactérias

nitrificantes pode ser menor do que no T2.

Os valores do nitrito estão abaixo dos níveis aceitáveis para águas do tipo II,

de acordo com a resolução 20, C0NAM/\/86, que é de até 1 mg/L.
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o fósforo total é a chave metabólica dos nutrientes, sendo o suprimento deste

elemento que regula a produtividade das águas naturais. Quantidades elevadas

deste componente indicam poluição nos ambientes aquáticos (Golterman et a/.,

1978).

O fósforo desempenha um forte papel no desenvolvimento de algas ou outras

plantas aquáticas desagradáveis em reservatórios ou águas paradas. Sua presença

limita, em grande parte das vezes, o crescimento desses seres (Oikos, 2005).

Os valores observados (0,71 ± 0,22 e 1,05 ± 0,18 mg/L) não mostraram

diferenças significativas entre os tratamentos e estão acima dos encontrados por Lin

& Yi (2003), (0,36 ±0,11 e 0,34 ± 0,01 mg/L) que avaliaram viveiros de tilápia, por

Schwartz & Boyd (1994), (0,25 ± 0,12 mg/L) que avaliaram viveiros de "catfish" e por

Lopes (2003) (0,026 mg/L) que avaliou a água do efluente de viveiros de barragem e

no Amazonas, porém mais baixo do que o valore encontrado por Seok et ai (1995)

(1,21) que avaliou o efluente do cultivo de "catfish".

Os valores do fósforo total estão acima dos níveis aceitáveis, de acordo com

a resolução 20, CONAMA/86, que é de até 0,025 mg/L.

De acordo com as concentrações encontradas, os padrões estabelecidos

poderão ser cumpridos apenas com águas sem introdução antrópica de matéria

orgânica. Este valor também não se adequa a corpos de água naturais da Amazônia

que tem uma concentração deste nutriente mais elevado (Lopes, 2003).

A Matéria Sedimentável representa, no momento da amostragem, todos os

suspensos e possíveis sedimentados, de origem mineral ou não, portanto

dependendo da agitação ou não das águas, do tempo de permanência na água

(densidade) e da capacidade de hidratarem ou se solubilizarem, antes e após a

sedimentação (Pádua, 2005).
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Os valores da Matéria Sedimentável observados (3,13 ± 2,00 e 3,36 ± 3,68

mL/L) não mostraram diferenças significativas entre os tratamentos, foram mais

elevados do que os valores observados por Schwartz & Boyd (1994), (0,25 ± 0,39

ml_/L) que avaliaram o efluente gerado por viveiros de "catfish" e próximos ao

observado por Seok etal. (1995) (3,9 ml_/L) para efluente do cultivo de "catfish".

Os valores de matéria sedimentável verificados neste trabalho estão acima

dos níveis aceitáveis para águas de classe II, de acordo com a resolução 20,

CONAMA/86, que é de até 1 ml7L.

O elevado valor do desvio padrão dos tratamentos é resultado da grande

amplitude da variação no tempo da concentração da matéria sedimentável e não da

variação entre as réplicas, como pode ser observado na Figura 9, C.

A Clorofila-a é um pigmento verde encontrado na maioria das plantas

coloridas, ela dá suporte ao processo de fotossíntese. A clorofila é encontrada no

citoplasma de algas verde-azuladas, e no cloroplasto das células de plantas

superiores. A quantidade de clorofila na água além de estimar a biomassa pode

estimar o estado trófico do ambiente, uma vez que atribuem o aumento da biomassa

ao aumento da produtividade (Fracácio etal., 1998).

A concentração da clorofila a é uma medida indireta da quantidade de algas

verdes presentes num ambiente hídrico, podendo determinar o estado trófico de um

determinado corpo hídrico. Nesse índice a parte correspondente à clorofila-a deve

ser considerada como uma medida da resposta do corpo hídrico ao agente

causador, indicando de forma adequada o nível de crescimento de algas que tem

lugar em suas águas (Oikos, 2005).

Os valores observados neste trabalho (746,35 ± 251,15 e 1084,09 ± 380,57

pg/L) não mostraram diferenças significativas entre os tratamentos e estão acima

dos encontrados por Lin & Yi (2003) (21,00 ± 5,1 e 57,00 ± 8,^ pg/L) que avaliaram
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o impacto do efluente de viveiros de tilápia; por Teichert-Coddington (1996) (126

pg/L) que avaliaram viveiros de tambaqui; por Seo & Boyd (2001b) (entre 144,8 e

230,9 pg/l) e por Seok et ai (1995) (entre 65 ± 12 e 188 ± 20 pg/l) em experimentos

com "catfish" e Sipaúba-Tavares et ai (1999) (entre 5,1 a 8,7 pg/l) em estudos com

pacu {Piaractus mesopotamicus).

Altas concentrações de Clorofila a observadas neste trabalho podem ter sido

influenciadas pela carga de nutrientes contida no sedimento do viveiro antes mesmo

do início do experimento, já que o viveiro possuía um histórico de uso (a mais ou

menos 2 anos sem uma limpeza do fundo) visto que não foi feita adubação no início

do experimento e em poucos dias já estava eutrofizado, o que favoreceu ao bloom

de algas observado. A pratica de repovoamento de viveiros sem uma limpeza é

comumente usada na região.

O elevado valor do desvio padrão dos tratamentos é resultado da grande

amplitude da variação no tempo da concentração de amônia e não da variação entre

as réplicas, como pode ser observado na Figura 9, H.

5.4. Uso da Água

A água é um recurso natural cíclico, mas com reservas limitadas. É

imprescindível à civilização humana, mas tem sido utilizada de forma inadequada, e

sua demanda crescente pode fazer com que se torne em breve um recurso escasso

em quantidade e qualidade (Tiago & Gianesella, 2003).

Se por um lado a troca de água ajuda a evitar problemas nos viveiros, por

outro pode significar um problema para o ambiente, já que o efluente do cultivo

transporta produtos fosfatados e principalmente nitrogenados, além de matéria

orgânica (Clark, 1995).
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Melo et ai (2001) e IzeI & Melo (2004b) avaliaram o cultivo de tambaqui e de

matrinxã respectivamente, em barragens e viveiros escavados no Estado do

Amazonas com renovação diária de água de 5% encontrando resultados

zootécnicos semelhantes aos observados neste experimento. IzeI & Melo (2004a)

avaliaram o cultivo do tambaqui sem renovação de água em tanques escavados e

os valores zootécnicos encontrados também foram similares aos deste trabalho.

Aparentemente a renovação de água não tem efeito nos parâmetros zootécnicos.

O TI usou uma quantidade significativamente maior de água se comparado

ao T2 (Tabelas 4 e 5), já que 20% do seu volume total foi renovado semanalmente,

gastando com isso 3 vezes mais água por kg de peixe produzido (Tabela 5). Se

considerarmos o abastecimento por bombeamento, o custo desta renovação é alto,

ocorrendo diminuição na lucratividade da atividade, além de ser um recurso limitado

e disputado.

No caso de uma piscicultura que tem uma vazão de água restrita para seu

abastecimento seria possível produzir 3 vezes mais peixes se for empregado o

sistema sem renovação de água.

5.5. Descarga dos Efluentes Para o Meio Ambiente

Dos parâmetros analisados, o nitrito, DBO e sólidos totais dissolvidos foram

diferentes estatisticamente entre os tratamentos, sendo assim o TI descarregou

uma quantidade maior de nitrito, DBO e sólidos totais dissolvidos para o meio

ambiente (Tabela 10). Da mesma forma, na produção de 1 kg de peixes o TI liberou

no seu efluente quantidades significativamente maiores de nitrito, DBO e sólidos

totais dissolvidos (Tabela 11), demonstrando que o sistema com renovação de água

pode ser mais impactante ao ambiente do que sistemas sem renovações de água.
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pois a quantidade de metabólitos liberada para o meio é maior, podendo alterar de

maneira mais contundente o ambiente que receberá a descarga.

Já para os demais parâmetros, não foram observadas diferenças

significativas.

Se avaliarmos a Figura 9, onde foram plotados os três pontos de coleta

(início, meio e final da drenagem), observou-se que a descarga do efluente é maior

na última fase da drenagem, situação também observada por Boyd (2000), que

avaliou a drenagem da água de viveiros de "catfish" e observou que 50% da carga

total dos efluentes eram liberadas nos últimos 20% da água do viveiro drenado.

Como grande parte do efluente mais impactante é liberado no final da

drenagem, Boyd (2000) indica que se for feita a retenção de 20% do volume de água

do viveiro de 1 a 4 dias, boa parte dos nutrientes e outros poluentes serão

removidos, diminuindo a descarga de metabólicos ao meio ambiente, evitando

maiores alterações no ambiente receptor desse aporte de nutrientes.

5.6. Parâmetros Hematológícos

A glicose é um eficiente indicador de distúrbios fisiológicos, por ser a principal

fonte de energia utilizada pelos peixes para suportar situações desfavoráveis

(Morgan & Iwama, 1997).

Muitas vezes as alterações no hematócrito podem ser resultantes de

mudanças no volume de eritrócitos, porém algumas espécies de teleósteos da

Amazônia mostram alterações nos valores de hematócrito e no volume corpuscular

médio (VCM) sem qualquer modificação no número de eritrócitos (Vai & Almeida-

Val, 1995). Os aspectos referentes à concentração de hemoglobina também tem
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%  despertado a atenção de alguns pesquisadores em relação aos peixes

^  dulclaquicolas de ambientes lêntícos e lóticos (Tavares-DIas & Moraes, 2004).
Aj  Nenhum dos parâmetros hematológicos apresentou diferenças significativas
%  durante todo o período experimental. A similaridade do perfil fisiológico dos

m
^  peixe. Desempenhos produtivos no sistema de viveiros sem renovação de água,

J  similar ao testado neste estudo, foram obtidos por Kubitza & Lovshin (1997) com o
Micropterus salmoides.

tambaquis, nas duas situações estudadas, reflete a qualidade do sistema de cultivo,

em particular aquele sem renovação de água, como adequado para a criação deste
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6. CONCLUSÕES

•  Não há vantagem em realizar a renovação periódica, pois os parâmetros

zootécnicos, de qualidade da água e hematológicos não sofreram

influência.

• A carga poluente dos efluentes para o meio ambiente é maior no sistema

com renovação periódica de água.

• A concentração das variáveis de qualidade do efluente avaliadas

apresentou valores acima dos limites estabelecidos pelo CONAMA.
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7. RECOMENDAÇÕES DE BOAS PRÁTICAS DE MANEJO

O uso de BPM tende a melhorar a produção e diminuir conseqüentemente o

impacto nos efluentes (Sipaúba-Tavares, 2002). Dos resultados obtidos algumas

sugestões são fornecidas.

• A retenção de parte da água do viveiro seria uma alternativa para diminuir a

carga de nutrientes principalmente no período da despesca melhorando com isso a

qualidade dos efluentes (Sipaúba-Tavares, 2002).

•  No final do cultivo reter 20% do volume de água no viveiro de 1 a 4 dias para

que boa parte dos nutrientes e outros poluentes sejam removidos (Boyd, 2000), o

material remanescente deve ser usado na agricultura, assim evitando a introdução

de quantidades grandes de matéria orgânica e inorgânica diretamente nos efluentes.

• A construção de biofiltros com macrófitas pode ser uma alternativa para

melhorar a qualidade dos efluentes, diminuindo a carga de alguns nutrientes

(Sipaúba-Tavares, 2002).
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8. ANEXO

Resolução CONAMA n - 020, de 18 de junho de 1986.

A aqüicultura de acordo com a água utilizada é classificada como classe II

• Ao abastecimento doméstico, após tratamento convencional;

• A proteção das comunidades aquáticas;

• À recreação de contato primário (esqui aquático, natação e mergulho);

• À irrigação de hortaliças e plantas frutíferas;

• A criação natural e/ou intensiva de espécies destinadas à alimentação

humana.

Limites estabelecidos pelo CONAMA n - 020, de 18 de junho de 1986 para

águas de Classe II

DBOs dias até 10 mg/L;

Oxigênio Dissolvido (00), não inferior a 5 mg/L O2;

Amônia Total até 5,0 mg/L;

Nitrito até 1,0 mg/L;

Sólidos Totais Dissolvidos até 500 mg/L;

pH entre 6,0 e 9,0;

Temperatura inferior a 40® 0;

• Matéria Sedimentável até 1,0 ml/L.
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