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RESUMO

Nos últimos anos, observa-se um crescimento significativo da piscicultura no Brasil, tanto para fins comerciais quanto para fonte de alimentação em pequenas propriedades

rurais. Nestas propriedades, a criação de peixe associada à de outros animais, com aproveitamento da matéria orgânica para alimentação dos peixes, pode proporcionar a

redução dos custos de produção. O uso mais comum dos resíduos provenientes de produção animal, como de suínos, é como fertilizante. Porém, esta prática tem elevado risco

ambiental se realizada de forma incorreta, sem considerar a capacidade suporte dos solos e dos viveiros. Além disso, os nutrientes carreados da suinocultura podem enriquecer

em excesso os viveiros com nutrientes, os quais podem ser escoados para o corpo hídrico receptor e impactar a qualidade da água. O presente trabalho teve por objetivo avaliar

a qualidade da água de viveiros de piscicultura com cultivo de tilápias (Oreochromis niloticus), associados à suinocultura, em uma propriedade rural no município de Frutal/MG.

Foram realizadas coletas mensais durante 9 meses, na entrada e saída de três viveiros (6 pontos de coleta), para quantificação de variáveis limnológicas e microbiológicas, como:

oxigênio dissolvido, pH, condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos, temperatura, amônia, nitrato, nitrito, fósforo total, ortofosfato e coliformes termotolerantes. Os parâmetros

físicos e químicos da água, como temperatura, pH, condutividade elétrica, oxigênio dissolvido e sólidos totais solúveis foram determinados por meio de Sonda Multiparâmetros, no

local. Garrafas de polietileno de 500 mL foram utilizadas para coletar água na subsuperfície de cada ponto com o intuito de quantificar os nutrientes. As amostras foram

transportadas ao laboratório em caixas térmicas com gelo e congeladas para posterior análise de fósforo total, ortofosfato, nitrato, nitrito e nitrogênio amoniacal total,

determinados de acordo com Golterman et al. (1978) e Koloreff (1976). A quantificação de coliformes termotolerantes foi realizada através da técnica de tubos múltiplos em meio

A1 (APHA, 2005). Para a análise dos coliformes, as amostras foram coletadas na subsuperfície de cada ponto utilizando-se frascos esterilizados de 1000 mL, as quais foram

posteriormente transportadas ao laboratório em caixas térmicas com gelo. Foi inoculado no meio A1 a água bruta e diluída até 10000 vezes. As amostras foram incubadas a 35°C

em estufa por três horas e posteriormente a 44,5°C em banho-maria por mais 21 horas. A partir daí foram enumerados os tubos com presença de coliformes termotolerantes e

quantificados, sendo a quantidade de coliformes expressa em Número Mais Provável por 100 mL de água (NMP/100 mL). Os resultados entre os diferentes pontos de coleta

foram submetidos a análises estatísticas, conforme o modo de distribuição dos dados de cada variável analisada. Foi observado que três das variáveis analisadas (oxigênio

dissolvido, fósforo total e coliformes termotolerantes) estavam em desacordo com os padrões vigentes, podendo impactar a produtividade e qualidade dos peixes, bem como o

sistema hídrico que recebe o efluente dos viveiros. Baixos níveis de oxigênio dissolvido (3,3 mg/L em média)  podem ocasionar problemas para a saúde dos peixes, diminuindo o

crescimento e a sobrevivência. Elevados valores de fósforo total (93 µg/L em média) podem promover florescimento de microalgas, muitas vezes danosas ao cultivo de peixes,

uma vez que em excesso podem causar mortandade de peixes devido ao consumo exacerbado de oxigênio pelas microalgas e até produção de toxinas, quando as florações são

dominadas por Cyanobacteria. Os altos níveis de coliformes termotolerantes (10300 NMP/100 mL em média) encontrados na água foram ocasionados pelos dejetos de suínos

descartados de forma "in natura" nos viveiros de cultivo de peixes. Esses microrganismos trazem riscos aos consumidores do pescado, uma vez que o manuseio incorreto na

evisceração e descamação do pescado pode ocasionar contaminação cruzada, levando bactérias potencialmente prejudiciais à saúde humana para a carne do pescado. Os

resultados sugeriram que a suinocultura adjacente a dois dos viveiros, impactou a qualidade da água em relação a estes parâmetros. Assim, indicam a necessidade de

construção de um sistema de tratamento na saída do viveiro 2 e/ou de diminuição da quantidade de suínos junto aos viveiros, visando manter uma água de qualidade adequada

para o cultivo dos peixes.
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