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Resumo: No presente estudo foram feitas análises físico-químicas da água e avaliação da qualidade 
microbiológica do pescado em um viveiro com criação integrada entre piscicultura e suinocultura. Os 
resultados demonstraram que o sistema esta de acordo com a legislação vigente no que diz respeito 
aos parâmetros físico-químicos. Porém, na contagem de coliformes e qualidade microbiológica do 
pescado, os valores não se adequaram a legislação, sendo assim concluído que mais estudos sobre 
o sistema devem ser realizados na região. 
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INTRODUÇÃO 
 
 A utilização dos dejetos para aplicação em viveiros de piscicultura aumenta a produtividade 
natural da produção de peixes, pois em viveiros devidamente adubados e adequadamente estocados 
com peixes de hábitos alimentares diferentes (policultivo), a matéria orgânica fornece a base de 
nutrientes para a produção de pescado, estimulando a produção de plâncton e bactérias que são 
consumidos pelos peixes mantendo o equilíbrio entre a produção e o consumo possibilitando níveis 
oportunos de diversas variáveis limnológicas. A qualidade da água é um dos fatores mais importantes 
para alcançar o sucesso no cultivo de organismos aquáticos, sendo que, para um manejo 
sustentável, as características físicas, químicas e biológicas dos viveiros precisam ser conhecidas. O 
objetivo geral deste trabalho foi compreender a dinâmica do sistema de cultivo integrado peixe-suíno, 
verificando as implicações desse sistema sobre a qualidade da água e do pescado. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O estudo (Figura 1) foi realizado no Ifes - Campus de Alegre, ES, em um viveiro de 3.653 m2 
no período de dezembro de 2009 a abril de 2010. Para o povoamento foi utilizado o modelo de 
piscicultura integrada com 80 suínos/ha para alcançar a produtividade de 2.500 Kg/ha/ano (CASACA; 
TOMAZELLI Jr; WARKEN, 2005) da espécie principal tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) com 
aporte direto e contínuo de matéria orgânica.  
 

 
                                                  Figura 1: Local do estudo 
 



 

 

Amostras de água superficial (10 cm de profundidade) foram coletadas mensalmente, próximas ao 
monge, para análise de parâmetros físico-químicos feitos com base na metodologia proposta pela 
APHA (1995). Foram analisadas também amostras da água do viveiro, para detecção e contagem de 
coliformes totais, coliformes fecais e Escherichia coli pelo método dos tubos múltiplos e também 
presença/ausência de Salmonella ssp. no músculo de alguns exemplares da espécie principal tilápia 
do Nilo (Oreochromis niloticus) presentes no viveiro. Os resultados dos parâmetros físico-químicos 
estão expressos na Tabela 1 onde podemos notar que durante este período, a água se enquadra na 
classificação da Resolução CONAMA 357/05 para Classe 3.  
 
Tabela 1. Parâmetros físico-químicos da água medidos mensalmente 

Parâmetros 
  Meses    
Nov Dez Jan  Fev Mar Abr  

Transparência (cm) 35 36 37 35 24 26 
Temperatura (ºC) 28 30 29,5 28 28 27 
OD (ml/l) 4,2 3,5 3,0 4,0 4,0 4,5 
pH 7,5 6,6 6,3 7,2 7,1 8,0 
Alcalinidade (mg/l) 60 50 48 57 54 60 
Turbidez (NTU) 49 60 54 52 221 230 
Dureza (ml EDTA) 1,0 1,1 0,9 0,8 0,8 2,0 
DBO5 (mg/l) 0 0,5 0,5 1,0 0 0 
Condutividade Elétrica 152,1 150,8 151,3 151,5 150,0 151,0 
 
As amostras de água do viveiro coletadas durante o período de cultivo para contagem de coliformes 
totais, mostraram valores que variaram de 5,85 x 104 NMP 100 ml-1 a 3,87 x 104 NMP 100 ml-1 e para 
coliformes fecais entre 1,98 x 104 NMP 100 ml-1 a 1,4 x 104 NMP 100 ml-1. Com esses resultados, a 
água não se enquadrou na classificação da Resolução CONAMA 357/05 para a Classe 3 que é de 
2.500 coliformes por 100 mililitros. Para a detecção do gênero Salmonella e Escherichia coli foi 
utilizada a metodologia recomendada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas e pela 
American Public Health Association onde foram coletados ao acaso 25 exemplares de tilápia do Nilo 
para análise. Das 25 amostras de músculo de tilápia do Nilo analisadas, todas foram positivas a 
presença de Salmonella spp nos testes confirmativos preliminares de ágar Lisina Ferro (LIA) e ágar 
Tríplice Açúcar Ferro (TSI) e aos testes bioquímicos confirmativos de Indol, Citrato de Simmons e 
Oxidase, ficando assim fora da legislação de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
portaria nº 451, de 19 de setembro de 1997, onde estabelece critérios e padrões microbiológicos 
aplicáveis aos alimentos, indicando no Anexo I, Grupo IV, Pescado e Produtos de Pesca, ausência de 
Salmonelas em 25 g de amostra de peixes crus. Também foi detectada a presença de Escherichia 
coli em todas as amostras pelos testes bioquímicos confirmativos de Indol e Citrato de Simmons. 
 
CONCLUSÃO 
 
Com este trabalho, concluímos que são necessários mais estudos para adequar o sistema na região, 
principalmente devido os resultados encontrados nas características microbiológicas da água e 
qualidade microbiológica do pescado.  
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