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O estudo foi realizado no Laboratório de Zootecnia e Nutrição Animal (LZNA) da Universidade 
Estadual Norte Fluminense Darcy (UENF) Ribeiro situada na cidade de Campus dos Goytacazes, 
no estado do Rio de Janeiro, foram utilizados 40 amostras de filé de catfish (Ictalurus punctatus). 
As amostras foram secas em estufa de 55 ºC com ventilação forçada por 48 horas depois desse 
procedimento todas as amostras foram pesadas submetidas a um processo de pré-
desengorduramento com éter de petróleo, no qual parte da gordura foi retirada Esse valor foi 
acrescentado no calculo de estrato etéreo. Em seguida, as amostras foram moídas utilizando um 
moinho de bola. Para as analises de proteína, estrato etéreo, cinzas matéria e umidade relativa, a 
metodologia utilizada foi a de Silva e Queiroz (2002) adaptado. De acordo com os dados 
encontrados pode-se dizer que a depuração não interferiu na porcentagem de proteína e na 
umidade para essa espécie (tabela 1). Porem houve uma diferença na porcentagem de cinzas e 
estrato etéreo. Para os teores de gordura encontrados para o catfish no presente estudo 
estatisticamente o T1 6,06% foi igual ao T4 4,80% esse resultado pode ter ocorrido por que os 
peixes após 72h provavelmente já estavam começando a consumir a gordura presente na 
musculatura. Com relação à porcentagem de cinzas essa diferença pode ter ocorrido devido a 
presença de espinhos intramuscular presente no filé. 
 
Tabela 2: Porcentagens médias de proteína bruta, gordura e cinza do filé do catfish (Ictalurus 

punctatus) pós despesca, 24h, 48h e 72h de depuração. 
  Tempos de depuração (horas) 
Variáveis  0 24 48 72 CV (%) 
Umidade (%) 71,18 a 70,41 a 69,58 a 70,78 a  
Proteína bruta (%)  20,97 a 21,72 a 21,99 a 21,23 a 7,09 
Extrato etéreo (%) 5,45 ab 5,75 a 6,06 a 4,80 b 12,78 
Cinzas (%) 1,24 b 1,50 ab 1,93 a 1,78 a 19,48 
(a)Em cada linha, médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(P>0,05). * - significativo (P<0,05) ns - não significativo 
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A turbidez e o fosfato total são parâmetros importantes para o bom funcionamento dos 
ecossistemas aquáticos. Este estudo teve como objetivo avaliar variação dos níveis de turbidez e 
fosfato nos períodos de estiagem e de chuvas. O trabalho foi realizado no município de Alegre, 
ES no rio Itapemirim (UTM 238833; 7708836) no Braço Norte Esquerdo (BNE) e no Braço 
Norte Direito (BND) e no rio Itapemirim (RIT). Este trabalho foi realizado nos períodos de 
dezembro de 2009 (período de chuvas) e em junho  de 2010 (período das estiagem). Foram 
selecionados 3 locais de coleta por ponto. Neste trabalho foram analisados 2 parâmetros: 
turbidez e fosfato total. As análises de turbidez foram realizadas com um turbidímetro 
microprocessado e o fosfato total foi determinado com  fotocolorímetro. No período de estiagem 
no BND a turbidez ficou entre 7,11±3,24 UNT (Unidades Nefelométricas de Turbidez) e o 
fosfato total foi de 0,05±0,03 mg/L, no período de chuvas a turbidez 277,08±195,67 UNT e o 
fosfato 3,08±2,33 mg/L. No BNE no período estiagem a turbidez foi de  5,19±3,1 UNT e o 
fosfato total 0,05±0,04 mg/L, no período chuvoso a turbidez 308,48±200,79 UNT e o fosfato 
total 3,82±0,7 mg/L. No RIT no período de estiagem,  a turbidez foi 4,54±2,42 UNT e o fosfato 
total 0,04±0,04 mg/L. No período chuvoso a turbidez foi 342,62±80,8UNT e o fosfato total 
4,46±0,36mg/L. Nos períodos estudados observou-se  que todos os valores detectados 
apresentaram  uma elevação consideravelmente alta no RIT, BND e BNE no período de chuvas, 
a medias de elevação dos valores de turbidez foi de 303,68±156,27 UNT e a de fosfato foi de 
3,75±1,09 mg/L. A turbidez e fosfato total são influenciados pelas estações de estiagem e 
chuvas. 
 
Palavras-chave: Qualidade de água, Parâmetros físico-químicos, Bacias hidrográficas 
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A temperatura da água, o oxigênio dissolvido e a saturação são parâmetros importantes para o 
bom funcionamento dos ecossistemas aquáticos. O objetivo é avaliar variação dos níveis de 
oxigênio dissolvido, temperatura e saturação, entre os períodos de estiagem de chuvas. O 
presente estudo foi realizado em três pontos do rio Itapemirim, sendo: nos braços norte direito 
(BND) e esquerdo (BNE) e abaixo da junção dos rios, formando o rio Itapemirim (RIT), com as 
seguintes coordenadas: BND: 238255, 7711333; BNE 240852, 7712222; RIT: 238629, 7708698. 
As coletas foram realizadas nos períodos de dezembro de 2009 (período de chuva) e junho de 
2010 (período de estiagem). Foram selecionados 3 locais de coleta com pontos. Neste trabalho 
foram analisados 3 parâmetros: concentração de oxigênio dissolvido, saturação de oxigênio 
dissolvido e a temperatura da água. Os dados foram obtidos com oxímetro microprocessado. No 
BND no período de estiagem a temperatura foi de 20,4±0,26ºC, sendo que a concentração de 
oxigênio dissolvido  foi representada por 6,27±0,93 mg/l, a saturação foi 77,7±5,03%, para os 
período de ocorrência de chuva a temperatura foi de 23,3±0,81ºC, sendo que a concentração de 
oxigênio dissolvido foi de 4,32±0,53mg/l e a saturação de 48,2±8,20%. Já para o BNE para 
temperatura na estiagem foi de 20,87±0,90ºC e para a concentração de oxigênio 6,75±0,93mg/l e 
a saturação de 73,27±6,35%z; já no período de chuva a temperatura foi de 23,77±0,12ºC, a 
concentração de oxigênio dissolvido de 5,52±1,19mg/l e a saturação de 54,83±15,33%. No RIT, 
a temperatura no período de estiagem foi 20,8±0,62ºC e a concentração de oxigênio foi de 
6,51±0,8mg/l e a saturação de oxigênio de 74,97±4,9%, sendo que no período chuvoso a 
temperatura foi de 23,47±0,25ºC, a concentração de oxigênio de 4,80±0,82mg/l e saturação de 
51,77±13,74%. Observa-se que entre os pontos amostrais no período de estiagem a mínima de 
temperatura foi de 20,4±0,26ºC e no período de chuvas a máxima de 23,4±77ºC, O oxigênio 
dissolvido nos períodos de estiagem a máxima foi de 6,75±1,2mg/l e no período de chuva a 
mínima foi 4,32±0,53mg/l. A saturação teve sua mínima no período de chuvas que foi de 
48,2±13,74% e sua máxima no período de estiagem sendo  77,7±5,03%. Conclui-se que há 
variação nos parâmetros estudados entre os períodos estiagem e chuva. 
  
Palavras-chave: Qualidade de água, Parâmetros físico-químicos, Bacias hidrográficas 
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O ph e a alcalinidade são parâmetros importantes para o bom funcionamento dos ecossistemas 
aquáticos.O objetivo deste trabalho é avaliar a variação do pH e da alcalinidade entre o período 
de chuvas e o período de estiagem. O trabalho foi realizado no município de Alegre, ES no rio 
Itapemirim (UTM 238833; 7708836) Braço Norte Esquerdo (BNE) e no braço direito (BND) e 
no rio Itapemirim (RIT), em cada ponto amostral foram feitas 3 coletas . Este trabalho foi 
realizado em dezembro de 2009 (período de chuvas) e em junho de 2010 (período das chuvas). 
Para as analises de pH foi utilizado pHmetro digital e para as analises de alcalinidade um kit de 
titulação. A alcalinidade total no período das chuvas, encontrada no BND na faixa de 
18,0±5,29mg/l de CaCO3, no BNE de 17,33±1,15mg/l de CaCO3 e no Itapemirim de 
16,67±3,06mg/l de CaCO3; no período das secas foi encontrada no BND na faixa de 
17,33±3,06mg/l de CaCO3, no BNE de 14,67±4,16mg/l de CaCO3 e no Itapemirim de 
16,0±2,0mg/l de CaCO3. No período das chuvas o pH se apresentou no BND na faixa de 
7,16±0,08 no BNE de 7,26±0,12 e no Itapemirim de 7,29±0,19; no período de secas foi 
encontrado no BND na faixa de 6,26±0,13, no BNE de 6,82±0,12 e no RIT 6,73±0,28. Percebe-
se que existe variação nas faixas de pH e alcalinidade. Os níveis mais baixos da alcalinidade 
foram, principalmente, no período de estiagem, quando não há enxurradas que levam alguns 
metais alcalinos terrosos até o curso d’água fazendo ela se elevar. O pH, que por sua vez estava 
próximo de 7,0 no período de estiagem, no período das chuvas se alcalinizou, as variações do pH 
e alcalinidade total nos períodos de chuvas e estiagem não sofrerão alterações que possam causar 
desconforto para as espécies de peixes tropicais presentes no meio.  Conclui-se que há variação 
nos parâmetros estudados entre os períodos estiagem e chuva.  
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Os compostos nitrogenados são parâmetros importantes para o bom funcionamento dos 
ecossistemas aquáticos. Objetivo deste trabalho é avaliar a variação dos níveis de amônia total 
(mg/L), nitrito (mg/L) e nitrato (mg/L) nos períodos de estiagem e chuvas no rio Itapemirim. O 
trabalho foi realizado no município de Alegre, ES no rio Itapemirim (UTM: 238833; 7708836) 
no Braço Norte Esquerdo (BNE) e no Braço Norte Direito (BND) e no rio Itapemirim (RIT). 
Este trabalho foi realizado em dezembro de 2009 (período das chuvas) e em junho de 2010 
(período de estiagem). Neste trabalho foram analisados três parâmetros: amônia total, nitrito e 
nitrato; As análises foram realizadas com o auxilio de um fotocolorímetro. No RIT amônia total 
foi de 0,23±0,19 mg/L no período de estiagem e  no período das chuvas a amônia total não foi 
detectada, o nitrito foi de 0,14±0,03 mg/L no período de chuvas   e no período das estiagem não 
foi detectado. O nitrato neste local obteve 0,76±0,03 mg/L no período de estiagem e 0,85±0,18 
mg/L no período das chuvas. No BND a amônia total no período de estiagem foi de 0,34±0,49 
mg/L e no período das chuvas não foi detectado, o nitrito foi de 0,01±0,01 na época de estiagem 
e no período das chuvas foi 0,11±0,07 mg/L; no período de estiagem o nitrato foi de 0,08±0,05 
mg/L e no período das chuvas de 0,75±0.48 mg/L. No BNE a amônia total no período de 
estiagem esteve em 0,38±0,44 mg/L e no período das chuvas não foi detectada, o nitrito não foi 
detectado na época de estiagem foi e na época das chuvas de 0,15,0±0,06 mg/L, já o nitrato na 
época da estiagem foi de 0,11±0,06 mg/L e na época da chuva 1,03±0,38 mg/L. No período de 
estiagem no RIT, a amônia total aumentou  de 0±0 mg/L para 0,23±0,19 mg/L evidenciado que o 
período de estiagem os níveis de amônia total crescem , o nitrito apresentou um aumento de 
0,14±0,03 mg/L no período de chuvas e o nitrato obteve uma aumento de 0,9±0,15 mg/L no 
período de chuvas. No BND a amônia total aumentou 0,34±0,49 mg/L no período de estiagem, o 
nitrito não teve um aumento considerável e o nitrato aumentou 0,67 mg/L no período de chuvas. 
No BNE a amônia total apresentou um aumento de 0,38±0,44 mg/L no período de estiagem, o 
nitrito aumentou 0,15±0,06 mg/L no período de chuvas e o nitrato houve uma queda de 
0,92mg/L no período de estiagem neste local. Conclui-se que a diferença nos parâmetros 
estudados no rio Itapemirim nos períodos de estiagem e chuvas. 
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O estudo foi realizado no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) - Campus de Alegre, foram 
utilizados 40 catfish (Ictalurus punctatus) para o presente estudo com o peso entre 1022,3g ± 
9,15 e 997,8g ± 8,72, os peixes foram capturados em viveiro de produção de aproximadamente 
1.000m² com auxílio de uma rede de arrasto. Posteriormente colocados em um tanque de 
depuração de 18m3, 20 desses animais foram capturados ao acaso e em seguida foram abatidos 
através de choque térmico, os outros 20 animais permaneceram no tanque sem alimentação até 
que completa se 72h posteriormente abatidos, medidos e pesados. As variáveis observadas foram 
peso médio (PM), comprimento total médio (CTM), rendimento de carcaça com cabeça (RCC), 
rendimento de carcaça sem cabeça (RCS), rendimento de filé (RF), porcentagem de cabeça (PC) 
e porcentagem de vísceras (PV). Os valores de rendimento de filé para T1 (pós-despesca) 
50,63% ± 5,93 em relação ao T2 (após 72h de depuração) 52,53% ± 7,35, não mostraram nem 
uma diferença significativa (P>0,1). Em relação ao rendimento de carcaça com e sem cabeça 
para o T1 (pós-despesca) foi 88,01% ± 3,71 e 61,39% ± 6,44 e T2 (após 72h de depuração) 
88,08% ± 5,19 e 61,87% ± 8,10, também não houve nem uma diferença significativa (P>0,1). 
Desta forma pode-se dizer que a depuração não é uma variável que interferiu no rendimento 
carcaça para o catfish no presente trabalho 
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O estudo foi realizado no Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) - Campus de Alegre, foram 
utilizados 40 catfish (Ictalurus punctatus) para o presente estudo com o peso entre 1022,3g ± 
9,15 e 997,8g ± 8,72, os peixes foram capturados em viveiro de produção de aproximadamente 
1.000m² com auxílio de uma rede de arrasto. Posteriormente colocados em um tanque de 
depuração de 18m3, 20 desses animais foram capturados ao acaso e em seguida foram abatidos 
através de choque térmico, os outros 20 animais permaneceram no tanque sem alimentação até 
que completa se 72h posteriormente foram abatidos, medidos e pesados. As variáveis observadas 
foram peso médio (PM), comprimento total médio (CTM), rendimento de carcaça com cabeça 
(RCC) rendimento de carcaça sem cabeça (RCS), rendimento de filé (RF), porcentagem de 
cabeça (PC) e porcentagem de vísceras (PV). Não houve diferença entre as variáveis rendimento 
de carcaça com (RCC) 88,08% ± 5,19 e sem 61,87 ± 8,10 cabeça. Os valores de rendimento de 
filé para T1 (pós-despesca) 50,63% ± 5,93 em relação ao T2 (após 72h de depuração) 52,53% ± 
7,35, não mostraram nem uma diferença significativa (P>0,1).  Desta forma pode-se dizer que a 
depuração não é uma variável que interferiu no rendimento filé para o catfish no presente 
trabalho.  
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A dengue é um das maiores doenças, que afeta o Brasil e o mundo, e é transmitida por um vetor, 
sendo a espécie de mosquito Aedes aegypti o principal vetor desta arbovirose. O Aedes 

sp.Utilizando recipientes com água limpa e parada para se reproduzir, o desequilíbrio ecológico 
através da ausência de seu predador natural em associação com a poluição produzida pelo 
homem e um aumento da população mundial, aumentando a disponibilidade de alimento para 
este vetor, além do aumento da temperatura mundial e a umidade relativa do ar, são os principais 
motivos de epidemias de dengue, principalmente em centros urbanos. Devido à ineficácia do 
controle químico do vetor, causada pela seleção de resistência deste culicídeo aos inseticidas e a 
poluição ambiental causada pela utilização em larga escala destes inseticidas. Novas técnicas de 
controle do Aedes aegypti vêm sendo desenvolvidas, uma delas é a utilização de peixes 
larvófagos, para a predação do mosquito na fase inativa (larva). Este trabalho foi desenvolvido 
no setor de aquicultura do IFES - Campus de Alegre, no período de 16/04/2009 a 20/04/2009, 
com o intuito de avaliar a competência de quatro diferentes espécies de peixes na predação e 
conseguentemente no controle biológico de larva de mosquito Aeds sp.. Foi utilizado um 
delineamento inteiramente casualizado de quatro tratamentos e cinco repetições.  As espécies 
testadas foram alevinos com 30 dias de vida de: T1 - Tricogáster (Trichogaster sp.), T2 - Tilápia 
(Oreochromis sp.), T3 - Jundiá (Rhamdia quelen) e T4 - pacú (Piaractus mesopotamicus). Todos 
os peixes foram mantidos em jejum por 12 horas antes do inicio do experimento. O experimento 
foi desenvolvido em água tratada (água urbana) desclorificada através de aeração em caixas de 
1.000 L. Após este tratamento a água foi depositada em recipientes brancos, de 10 L com 
aeração constante, contendo um alevino em cada recipiente. As larvas de mosquito (terceiro 
estágio), foram fornecidas de cinco em cinco para observação da predação, ao se perceber que 
foi atingido a saciedade alimentar do peixes, eram depositados mais 10 larvas, com o intuito de 
nunca faltar larva de mosquito para os peixes predarem. A medida que as larvas se tornavam 
bolbos eram substituídas por larva no estágio três. A renovação de água foi de 70 %/dia, através 
de sinfonamento de fundo. A temperatura média da água durante o experimento foi de 23,5ºC 
±1,0º. Os dados foram submetidos a análises estatísticas ANOVA e teste de Tukey (P<0,05). 
Não houve perda de parcelas, ocorrendo 100% de sobrevivência dos peixes. O alevino que se 
mostrou mais voraz, predando o maior numero de larvas, foi a tilápia (T2) com consumo médio 
de 64,6 larva/peixe, durante o período experimental, seguido pelo pacu (T1) com 41,4 
larva/peixe, porém não houve diferença siguinificativa entre estes tratamentos, nem entre o pacú 
(T1) e os demais tratamentos, tendo o jundiá com 25,2 larvas/peixe predadas e o tricogaster com 
23,8 larva/peixe. Observou - se que a preferência de predação por parte do jundiá é noturna, 
enquanto os demais peixes não foram notados preferências no período de predação. Sendo assim 
a tilápia e o pacu são as espécies de peixes, dentre as testadas, que desenvolveram maior controle 
biológico, através de predação, das larvas de Aedes sp. 
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No Brasil uma atividade que esta em grande desenvolvimento é aquicultura, que consiste na arte 
de criar e multiplicar animais e plantas aquáticas. Para o sucesso deste empreendimento é 
fundamental que a água utilizada apresente boa qualidade, sendo a temperatura da água, um dos 
parâmetros a ser monitorado. Todas as atividades fisiológicas dos peixes estão intimamente 
ligadas à variação da temperatura da água. Vale lembrar que tais organismos são 
poiquilotérmicos, ou seja, sua temperatura corporal aproxima-se à do ambiente em que vivem. 
Quando o atributo varia de um local para o outro, a geoestatística é uma ferramenta que permite 
uma visão espacial deste comportamento baseada na dependência espacial.  Desta forma, o 
objetivo deste trabalho foi analisar a variabilidade espacial da temperatura da água de uma lagoa 
utilizada para o cultivo de peixes. A lagoa estudada possui área de 2. 200 m² e fica localizada no 
Instituto Federal do Espírito Santo - Campus de Alegre, Alegre, ES. A primeira etapa para 
elaboração deste trabalho foi um levantamento planimétrico da lagoa utilizando uma Estação 
Total, marca FOIF OTS 856. Em seguida, foi implantada uma malha regular, 10 x 10 m, por toda 
a extensão da lagoa, totalizando 115 pontos, e realizado dois levantamentos em cada vértice 
resultante deste transecto instalado: um batimétrico, com uma régua limnímetrica; e um termal, 
utilizando-se de um termômetro de mercúrio de 0º a 50º C, sendo este sempre a 0, 20 m de 
profundidade. A análise geoestatística foi realizada ajustando modelos teóricos aos 
semivariogramas experimentais utilizando o Sofware GS+. A semivariância dos dados em função 
da distância de amostragem foi estimada por meio de semivariograma. O ajuste dos dados, a 
partir dos semivariogramas, possibilitou definir os seguintes parâmetros: efeito pepita (C0), 
patamar (C0 + C), alcance (a) e o Índice de Dependência Espacial (IDE). Conhecido o 
semivariograma da variável e mostrando a dependência espacial entre as amostras, interpolou-se, 
pelo Software SURFER 8.3, por combinação linear, os valores medidos na posição 10 x 10 m 
pelo método de krigagem ordinária. A estatística descritiva revelou as seguintes medidas para a 
temperatura da água: Média 28,00 ºC, 75% = 29,00 ºC, Máxima = 30,50 ºC, CV 0,80 %, 
Assimetria = -0,44 e Curtose = - 1,80. O semivariograma escalonado da dependência espacial da 
temperatura da água na lagoa mostrou que a variável apresenta dependência espacial, para todas 
as direções, com melhor ajustamento para o modelo exponencial (C0 = 81,80; C0 + C = 261,40; 
r² = 93,9 %). Constatou-se também uma continuidade para a variável estudada, com alcance de 
44,50 m. Neste caso amostragens de temperatura de água na referida lagoa devem ser realizadas 
acima do alcance para que as amostras sejam consideradas independentes. Fazendo o cálculo do 
IDE, percebeu-se o valor de 68,71 %, considerado, como dependência moderada.  
 
Palavras-chave: Ambiente aquático, semivariograma, qualidade de água 
 
 
 
 



                                                              

Composição bromatológica de forragens utilizadas na alimentação de peixes 
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Adriano Ávila Queiroz, Simone de Jesus Gonçalves, Hebert Rodrigo Zanete, Pedro Pierro 
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A aqüicultura é um ramo agrário em crescimento e desenvolvimento com grande potencial. Entre 
os insumos utilizados neste setor, estão aqueles direcionados para produção de peixes de corte 
como a carpa capim (Ctenopharyngodon idella) muito eficaz em sistema de policultivo. Este 
trabalho tem como objetivo desenvolver um meio de diversificar a nutrição destes animais, pois 
várias são as realidades da piscicultura no país, a qual tem diversos ambientes e níveis 
produtivos. O experimento foi montado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Espírito Santo – Campus de Alegre, conduzido por 45 dias onde foram usados 400 alevinos 
de carpa-capim com peso médio inicial de 37,75 g ± 6,48g e comprimento inicial de 12,79 cm ±  
0,75 cm respectivamente para os tratamentos. O modelo experimental utilizada foi Delineamento 
Inteiramente Casualizado (DIC) com quatro tratamentos e cinco repetições, sendo T1: Capim 
elefante (Pennisetum purpureum Shum); T2: Capim colonião (Panicum maximum); T4: Tifton 
(Cynodon dactilon); T3: gênero Brachiaria sp. Os tratamentos T1, T2 e T3 foram conservados 
na forma de silagem e T4 in natura presente nas bordas dos viveiros do campus. Todos os 
tratamentos experimentais foram suplementados com uma ração experimental peletizada com 
30% PB e 3.000 kcal/ED/kg na proporção de 10% do peso vivo a cada dois dias. 
 
Tabela 1: Valores bromatológicos encontrados para diferentes fontes de alimento para carpa 
capim (C. idella). 

Tratamentos %MS %FB %PB %MM %EE %CNN UR 

Capim-Elefante 26,47 23,94 2,73 5,79 0,93 90,56 73,53 
Colonião 24,59 23,45 2,16 2,90 0,93 94,01 75,41 

Tifton 35,05 30,28 3,40 2,65 1,58 92,37 64,95 
Brachiaria 23,06 22,74 1,26 1,36 0,30 97,09 76,94 

MS = matéria seca, FB = fibra bruta, PB = proteína bruta, MM = Matéria Mineral, EE = extrato etéreo, 
CNN = compostos nitrogenados, UR = umidade relativa 

 
As forragens utilizadas foram amostradas para a determinação da composição bromatológica 
através de análises químicas. Os parâmetros analisados foram: Matéria seca (MS), fibra bruta 
(FB), proteína bruta (PB), matéria mineral (MM), extrato etéreo (EE). A análise de PB em 
detergente neutro (FDN) e detergente ácido (FDA) foram realizadas de acordo a literatura. Os 
valores de PB e EE dos ensilados foram próximos entre si, enquanto a MS e FB do T3 com 
35,05% e 30,28%, respectivamente, destacou-se entre T1 (26,47% e 23,94%) e T2 (24,59% e 
23,45%). 
 
Palavra-chave: composição bromatológica, silagem de gramíneas, fibra bruta 
 
Apoio: Ao laboratório de Bromatologia da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy 
Ribeiro UENF – RJ pelas análises laboratoriais realizadas. 
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O estudo foi realizado no Laboratório de Zootecnia e Nutrição Animal (LZNA) da Universidade 
Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) situada na cidade de Campus dos Goytacazes, 
no estado do Rio de Janeiro, foram utilizados 20 amostras de filé de catfish (Ictalurus punctatus). 
As amostras foram secas em estufa de 55 ºC com ventilação forçada por 48 horas depois desse 
procedimento todas as amostras foram pesadas submetidas a um processo de pré-
desengorduramento com éter de petróleo, no qual parte da gordura foi retirada Esse valor foi 
acrescentado no calculo de estrato etéreo. Em seguida, as amostras foram moídas utilizando um 
moinho de bola. Para as analises de proteína, estrato etéreo, cinzas matéria e umidade relativa, a 
metodologia utilizada foi a de Silva e Queiroz (2002) adaptado. Se comparados o T1 (pós 
despesca) com o T2 (após 72h de depuração) pode-se dizer que a depuração não interferiu na 
porcentagem de proteína, estrato etéreo e na umidade para essa espécie (tabela 1). Porem houve 
uma diferença na porcentagem de cinzas isso pode de ocorrido devido a presença de espinhos 
intra- musculares no filé. 
 
Tabela 1: Porcentagens médias de proteína bruta, gordura e cinza do filé do catfish (Ictalurus 

punctatus),  
  Tempos de Depuração 
Variáveis  T1 (0)   T2 (72) CV 

Umidade (%) 71,18 a 70,78 a  
Proteína bruta (%)  20,97 a 21,23 a 7,09 
Extrato etéreo (%) 5,45 b 4,80 b 12,78 

Cinzas (%) 1,24 b 1,78 a 19,48 

(a)Em cada linha, médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey 
(P>0,05). * - significativo (P<0,05) ns - não significativo. 
 
Palavras-chave: jejum, espécie exótica, analise proximal 
 

Apoio : IFES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              

Cronologia e morfometria do estagio mórula dos ovos de carpa prateada 
(hypophthalmichthys molitrix)  

 
* Vinicius Pimenta Sividanes, Douglas Alvarito Fernandes, Lorayne Saluci Ramos, Ramon 

Louzada, Pedro Pierro Mendonça 
* titanicvinicius@hotmail.com 

 
O estudo do desenvolvimento embrionário dos peixes e sua descrição embriológica são 
importantes, pois fornecem ferramentas para o conhecimento biológico das espécies que tem 
importância na aqüicultura e em ambientes naturais. O objetivo deste trabalho foi estabelecer o 
tempo e a morfometria da fase mórula nos ovos de hypophthalmichthys molitrix. O trabalho foi 
desenvolvido no setor de aquicultura do Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia do 
Espírito Santo/Campus de Alegre, localizado nas coordenadas: latitude 20°45’30”(S), longitude 
41°27’13”(O) e uma altitude de 108,27m., em setembro de 2010, foram selecionados um casal 
de reprodutores de carpa prateada (hypophthalmichthys molitrix), que estavam aptos a 
reprodução. A reprodução foi induzida com descreve o método de KUBTIZA (2004). Após a 
desova os ovos foram acondicionados em uma incubadora tipo funil com capacidade de 240 L. 
Posteriormente eram coletados 5 ovos, a cada 5 minutos e com o auxilio de um microscópio 
estereoscópico, com aumento de 40x, equipado com uma ocular micrometrica, eram 
fotografados com uma máquina fotográfica digital Samsung  Digimax  A503, para a o registro 
das fases embrionárias. A temperatura de incubação foi de 24,07±0,230C. A primeira 
segmentação que Constituem primeiras divisões ou mitoses do ovo, tendo como conseqüência a 
formação das primeiras células embrionárias, os blastômeros, ocorreu com 22 minutos após a 
fertilização dos ovos o estagio de 4 a 16 células foi observado com 51 minutos após a fertilização 
e o diâmetro do ovo nesta fase apresentou 5,38±0,3mm e o diâmetro do vitelo foi de 
2,38±0,4mm. O estagio de mórula que constitui a forma embrionária encontrada após as 
segmentações, considerando a partir do estagio de 16 blastômeros, sendo caracterizada a sua 
forma esférica e maciça foi observada após 1 hora e 43 minutos, o diâmetro do ovo foi de 
5,94±0,3mm, onde pode ser observar um aumento gradativo comparado com o estagio de 4 a 16 
células, a altura medida do pólo animal ao pólo vegetativo na fase de mórula foi de 2,44±0,2mm 
e o diâmetro do vitelo foi de 2,16±0,3mm. Conclui-se que para os ovos de hypophthalmichthys 

molitrix atingirem o estagio de mórula com uma temperatura de incubação de 24,07±0,230C o 
tempo é de 1 hora e 43 minutos ou 42 hora-grau. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento embrionário, Reprodução, Incubação 
 
 Apoio: IFES – Campus de Alegre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              

Cronologia e morfometria do fechamento do blástoporo, diferenciação do embrião e 
eclosão dos ovos de carpa prateada (hypophthalmichthys molitrix)  
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O estudo do desenvolvimento embrionário dos peixes e sua descrição embriológica são 
importantes, pois fornecem ferramentas para o conhecimento biológico das espécies que tem 
importância na aqüicultura e em ambientes naturais. O objetivo deste trabalho foi estabelecer o 
tempo e a morfometria das fases de fechamento do blástoporo, diferenciação do embrião e 
eclosão nos ovos de hypophthalmichthys molitrix. O trabalho foi desenvolvido no setor de 
aquicultura do Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia do Espírito Santo/Campus de 
Alegre, localizado nas coordenadas: latitude 20°45’30”(S), longitude 41°27’13”(O) e uma 
altitude de 108,27m., em setembro de 2010, foram selecionados um casal de reprodutores de 
carpa prateada (hypophthalmichthys molitrix), que estavam aptos a reprodução. A reprodução foi 
induzida com descreve o método de KUBTIZA (2004). Após a desova os ovos foram 
acondicionados em uma incubadora tipo funil com capacidade de 240 L. Posteriormente eram 
coletados 5 ovos, a cada 15 minutos e com o auxilio de um microscópio estereoscópico, com 
aumento de 40x, equipado com uma ocular micrometrica, eram fotografados com uma máquina 
fotográfica digital Samsung  Digimax  A503, para a o registro das fases embrionárias. A 
temperatura de incubação foi de 24,07±0,230C. O fechamento do blástoporo se inicia após o 
termino da gástrulação e na carpa prateada ocorreu com 9 horas e 49 minutos e apresentou o 
diâmetro do ovo com 5,77±0,5mm, o diâmetro do vitelo foi de 2,11±0,2mm. A diferenciação do 
embrião ocorre quando há formação do esboço da cabeça e calda do embrião, nesta fase o 
diâmetro do ovo foi de 5,80±0,4mm e o diâmetro do vitelo foi 2,83±0,2mm e tempo de 
ocorrência pós fertilização foi 12 horas e 56 minutos. A eclosão ocorreu com 20 hora e 3 
minutos ou 482 horas-grau. Conclui-se que durante o desenvolvimento embrionário da carpa 
prateada com a temperatura de incubação de 24,07±0,230C o tempo decorrido foi de 20 horas e 3 
minutos. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento embrionário, Reprodução, Incubação 
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Cronologia e morfometria dos estágios blástula e gástrula dos ovos de carpa prateada 
(hypophthalmichthys molitrix)  
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O estudo do desenvolvimento embrionário dos peixes e sua descrição embriológica são 
importantes, pois fornecem ferramentas para o conhecimento biológico das espécies que tem 
importância na aqüicultura e em ambientes naturais. O objetivo deste trabalho foi estabelecer o 
tempo e a morfometria das fases de blástula e gástrula nos ovos de hypophthalmichthys molitrix. 
O trabalho foi desenvolvido no setor de aquicultura do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
tecnologia do Espírito Santo/Campus de Alegre, localizado nas coordenadas: latitude 
20°45’30”(S), longitude 41°27’13”(O) e uma altitude de 108,27m., em setembro de 2010, foram 
selecionados um casal de reprodutores de carpa prateada (hypophthalmichthys molitrix), que 
estavam aptos a reprodução. A reprodução foi induzida com descreve o método de KUBTIZA 
(2004). Após a desova os ovos foram acondicionados em uma incubadora tipo funil com 
capacidade de 240 L. Posteriormente eram coletados 5 ovos, a cada 15 minutos e com o auxilio 
de um microscópio estereoscópico, com aumento de 40x, equipado com uma ocular 
micrometrica, eram fotografados com uma máquina fotográfica digital Samsung  Digimax  
A503, para a o registro das fases embrionárias.  A temperatura de incubação foi de 
24,07±0,230C. A fase de blástula o fenômeno onde a mórula originará a blástula pela absorção 
de líquidos. O acúmulo destes líquidos gerará um afastamento dos blastômeros e a formação de 
uma cavidade mais central denominada blastocele e uma camada celular denominada 
blastoderme que ocorreu 2 horas e 27 minutos e o diâmetro do ovo foi de 5,27±0,9mm, o 
comprimento entre o pólo animal e o pólo vegetativo foi de  2,55±0,3mm e o diâmetro do vitelo 
foi de 2,0±0,2mm. A gástrulação é formada logo após a blástula e caracteriza-se pelo inicio da 
diferenciação celular. No final do processo podem reconhecer nitidamente dois folhetos: 
ectoderma (externo), mesentoderma (interno) que dará a origem a endoderme, o inicio da 
gástrulação ocorreu com 5 horas e 50 minutos e apresentou o diâmetro do ovo com 4,55±0,9mm, 
o diâmetro do vitelo foi de 2,11±0,2mm. Após 6 horas e 32 minutos 50% da gástrulação estavam 
completa, posteriormente com 7 horas e 41 minutos 80% do movimento celular do pólo animal 
para o pólo vegetal estava completo e com 9 horas e 12 minutos, 90% da gástrulação estava 
realizada. Após 9 hora 49 minutos a gástrulação estava completa totalmente. Conclui-se que para 
os ovos de hypophthalmichthys molitrix atingirem o estagio de blástula com uma temperatura de 
incubação de 24,07±0,230C o tempo é de 2 horas e 27 minutos e a gástrula (inicio) de 5 horas e 
50 minutos e gástrula (final) é de 9 horas e 49 minutos. 
 
Palavras-chave: Desenvolvimento embrionário, Reprodução, Incubação 
 
 Apoio: IFES – Campus de Alegre 

 

 

 

 

 

 



                                                              

Evolução foliar da Azolla sp utilizando sensoriamento remoto terrestre 
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A Azolla sp é uma planta da família Salviniaceae frequentemente encontrada em todo o Brasil. 
Os esporófitos adultos são sempre plantas flutuantes livres, constando de um eixo de natureza 
rizomatosa ao qual se prendem as folhas. Neste trabalho procurou-se avaliar o desenvolvimento 
foliar da Azolla sp utilizando a metodologia de classificação supervisionada através do algoritmo 
Máxima verossimilhança (Maxver), cujo reconhecimento dos padrões espectrais na imagem se 
faz com base numa amostra de área de treinamento, que é fornecida ao sistema de classificação 
pelo analista. Resumidamente, foram colocadas 0,12 m² ou 3,10 g de plantas de Azolla sp num 
tanque-rede circular, disposto dentro de um viveiro aquícola localizado no Instituto Federal do 
Espírito Santo - Campus de Alegre, Alegre, ES, nas coordenadas aproximadas de 20º 45’ 30” S e 
41º 27’ 23” W. No início do experimento a água apresentava as seguintes características: 
oxigênio dissolvido = 4,9 mg L-¹; oxigênio saturado = 56 %; temperatura = 27,5 ºC e 
transparência = 30 cm. Em seguida, com uma câmera digital de 10.1 Mega pixels foram 
capturadas imagens diárias com resolução de 410 x 410 pixels, no formato JPEG, utilizando 
sempre a mesma altura da câmera, mesmo zoom (automático) e o mesmo horário (9 h). O 
processamento das imagens visando a obtenção da taxa de crescimento foi realizado no Software 
SPRING 5.2, sendo definidas três classes temáticas: tanque-rede, água e planta (Azolla sp). As 
avaliações das exatidões dos mapeamentos foram realizadas através do desempenho geral (%), 
confusão média (%), abstenção média (%) e por meio dos valores encontrados de índices Kappa 
(K,%). Para o incremento da área (% m²) foi realizado o cálculo conforme a equação 1: 
Incremento foliar (IF, %) = [(tamanhon – tamanhon - 1) x 100] tamanhon 

- ¹. Os resultados 
referente ao tema planta mostraram que esta técnica de classificação digital de imagens pode ser 
usada, com bastante eficiência, para monitorar a evolução temporal do desenvolvimento da 
Azolla sp bem como de outras plantas, onde foram encotrados para os dias observados os 
seguintes resultados: 1º dia: 0,1265 m², IF = 0,00 %, desempenho geral =  97,19 %, confusão 
média =  2,81 %, abstenção média =  0,00 %,  estatística K =  94,46 %;  2º dia: 0,1679 m², IF = 
32,72 %, desempenho geral = 97,19 %, confusão média = 2,81 %, abstenção média = 0,00 %, 
estatística K = 94,46 %; 3º dia: 0,2111 m², IF = 66,87 %, desempenho geral =  96,75 %, 
confusão média =   3,25 %, abstenção média = 0,00 %, estatística K =  94,96 %; 4º dia: 0,2670 
m², IF = 26.48 %, desempenho geral =  95,40 %, confusão média = 4,60 %, abstenção média = 
0,00 %, estatística K = 93,15 %; 5º dia: 0,3616 m², IF = 35,16 %, desempenho geral =  96,81 %, 
confusão média  = 3,19 %, abstenção média = 0,00 %, estatística K = 94,83 %; e 6º dia: 0,3629 
m², IF = 36 %, desempenho geral = 95,19 %, confusão média = 4,81 %, abstenção média =   0,00 
%, estatística K = 90,75 %. Percebeu-se que o maior incremento foliar da Azolla sp ocorreu do 
segundo para o terceiro dia com IF = 66,87 %. 
 
Palavras-chave: classificação supervisionada, maxver, macrófitas, ecologia aquática 
 

 

 

 

 



                                                              

Análise físico-química da água na criação integrada suíno-peixe 
 

Maycon Jhoni Resende de Miranda*, Atanásio Alves do Amaral, Daiane Moreira Alves, Simone 
de Jesus Gonçalves, João Carlos Fosse Filho, N e uz e d i no  D omi n gu es  So uz a  J un io r , 

Ana Cristina Coutinho Matos  
* mycjhoni@yahoo.com.br  

 
O manejo integrado piscicultura/suinocultura hoje se apresenta validado tecnicamente e 
amplamente difundido em diversas regiões do Brasil. A utilização de resíduos orgânicos da 
propriedade com reciclagem na piscicultura, estabelece um processo produtivo de baixo impacto 
ambiental, com custo de produção mínimo, favorecendo assim a situação econômica dos 
pequenos produtores rurais.  A qualidade da água é um dos fatores mais importantes para 
alcançar com êxito o cultivo de organismos aquáticos neste sistema. Sendo assim, o objetivo 
deste trabalho foi monitorar os parâmetros físico-químicos da água durante o período de cultivo, 
para compreender a dinâmica do sistema de cultivo integrado peixe-suíno, verificando as 
implicações desse sistema sobre a qualidade da água.  O estudo foi executado no IFES - Campus 
de Alegre. A estrutura de cultivo utilizada foi um viveiro de 3.653m2 situado ao lado do setor de 
suinocultura. O viveiro foi povoado segundo o modelo de piscicultura integrada com 80 
suínos/ha para alcançar a produtividade de 2.500 Kg/ha/ano da espécie principal tilápia do Nilo, 
onde o período de cultivo foi de seis meses. Amostras de água superficial (10 cm de 
profundidade) foram coletadas mensalmente, próximo ao escoamento (monge), sempre às 8h. Os 
seguintes parâmetros foram analisados: transparência (disco de Secchi); pH, oxigênio dissolvido, 
temperatura, condutividade elétrica, por sonda; alcalinidade, dureza e DBO5 pelo método 
químico. Os resultados, expressos na Tabela 1, Os resultados dos parâmetros físico-químicos 
mensais estão expressos na tabela abaixo onde podemos notar que durante este período, a água 
não atendeu a Resolução CONAMA 357/05 para Classe 2 ou 3. 
 
Tabela 1. Parâmetros físico-químicos da água 

  Meses    
Parâmetros 

Nov Dez Jan Fev Mar Abr 

Transparência (cm) 35,0 36,0 37,0 35,0 24,0 26,0 
Temperatura (ºC) 28 30 29,5 28 28 27 
OD (mg/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) 149 160 154 152 221 230 
Dureza (ml EDTA) 1,0 1,1 0,9 0,8 0,8 2,0 
DBO5 (mg/L) 0 0,5 0,5 3,0 0 0 
Amônia 32 28 - 35 31 32 
Nitrato 4,6 5,2 - 6,7 15,5 20,3 
Nitrito 0,76 0,45 - 0,28 1,78 1,77 
Fósforo 0,20 0,16 - 0,14 0,30 0,34 
Palavras-chave: piscicultura, policultivo, análise de água, qualidade de água. 
 
Apoio: FUNCEFETES. 
 

 

 



                                                              

Detecção de Salmonella sp. em amostras de músculo de tilápia do Nilo produzida em 
sistema integrado suíno-peixe 
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O estudo de microrganismos presentes nos alimentos é de grande importância uma vez que 
algumas espécies comportam-se como patogênicas, podendo afetar tanto o homem como outros 
animais. Estas espécies podem encontrar, em algumas situações nestes alimentos, um substrato 
ideal para sua proliferação. Uma das análises essenciais em alimentos é a pesquisa de Salmonella 

sp., visto que a presença desta bactéria pode causar danos à saúde humana, com diversas 
infecções, como a gastroenterite. Como a piscicultura integrada é amplamente difundida em 
algumas regiões do Brasil e vem sendo contestada por alguns trabalhos a respeito da qualidade 
da carne do pescado produzido neste sistema, este trabalho teve como objetivo investigar a 
presença da bactéria Salmonella sp. em amostras de músculo de tilápia do Nilo produzida em 
sistema de policultivo de peixes integrado com suinocultura. Foram coletados 25 exemplares de 
tilápia do Nilo de um viveiro de 3.653m2, instalado ao lado da suinocultura do Ifes - Campus de 
Alegre, criadas durante cinco meses, no período de dezembro de 2009 a abril de 2010. O viveiro 
foi povoado segundo o modelo de piscicultura integrada utilizado no Estado de Santa Catarina, 
utilizando-se 80 suínos/ha, para alcançar a produtividade de 2.500 kg/ha/ano de tilápia do Nilo. 
O aporte de matéria orgânica para o viveiro, incluindo urina, fezes, água de lavagem das pocilgas 
e resto de ração, foi contínuo. Para a detecção da Salmonella sp. foi utilizada a seguinte 
metodologia, adaptada da American Public Health Association e da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas: 25 g de músculo de cada exemplar e tilápia foram inoculados em 225 mL de 
caldo lactosado, e em seguida incubada a 35ºC, por 18-20 horas em estufa microbiológica. 
Alíquotas de um ml do pré-enriquecido foram transferidas para 10 ml de caldo tetrationato (TT) 
e incudado à 35ºC por 24 horas em estufa microbiológica. A partir do caldo enriquecido foram 
feitas estrias com auxílio de alça de platina em placas contendo ágar Bismuto Sulfito (BS), ágar 
Xilose Lisina Desoxicolato (XLD), ágar Entérico de Hectoen, ágar Salmonella-Shigela (SS) e 
ágar MacConkey e incubadas a 35ºC por 24 horas. As colônias típicas foram submetidas aos 
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. As 25 amostras de 
músculo analisadas deram resultado positivo para a presença de Salmonella sp., ficando assim 
fora da portaria nº 451 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que estabelece critérios e 
padrões microbiológicos aplicáveis aos alimentos, indicando no Anexo I, Grupo IV, Pescado e 
Produtos de Pesca, ausência de Salmonella em 25 g de amostra de peixes crus. Com este 
trabalho, concluímos que são necessários mais estudos sobre a qualidade microbiológica do 
pescado neste sistema, pois a presença de Salmonella sp. no músculo do peixe, indica um risco 
para a saúde humana. 
 
Palavras-chave: músculo de tilápia, análise microbiológica, contaminação. 
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Interpoladores estatísticos na batimetria de um viveiro de uso na aqüicultura 
 

Samuel Ferreira da Silva*, Geovany Ceccon Calvi, Thiago S. J. Ferreira, Jéferson Luiz Ferrari 
* samuelfd.silva@yahoo.com.br 

 
O método de batimetria é caracterizado como uma operação topográfica que permite á descrição 
dos relevos subaquáticos. Seu levantamento é de fundamental importância para a aquicultura 
uma vez que possibilita compreender a ambiência das instalações e assim racionalizar o manejo 
nesta atividade. A sua obtenção pode-se dá por várias maneiras, onde os métodos de interpolação 
constituem-se ótimas ferramentas. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi comparar o 
desempenho de dois interpoladores univariados, a krigagem ordinária e o inverso do quadrado da 
distância, na descrição batimétrica de um viveiro aquícola. O viveiro estudado possui área de 
1.000 m² e fica localizado no Instituto Federal do Espírito Santo - Campus de Alegre, Alegre, 
ES, nas coordenadas aproximadas de 20º 45’ 30” S e 41º 27 23” W. A primeira etapa para 
elaboração deste trabalho foi um levantamento planimétrico do viveiro utilizando uma Estação 
Total, marca FOIF OTS 856. Em seguida, foi implantada uma malha regular, 5 x 5 m, por toda a 
extensão do viveiro, totalizando  46 pontos, e realizado o levantamento batimétrico em cada 
vértice resultante deste transecto instalado, utilizando para isso uma régua limnímetrica. Os 
dados foram organizados em uma planilha e submetidos à análise através de dois interpoladores 
univariados, a krigagem ordinária e o inverso do quadrado da distância, existentes no Software 
SURFER 8.3. A estimativa por krigagem ordinária segue a equação 1: Z* (x) = ∑λi.Z(xi). Em 
que, Z* = valor estimado; λi = pesos de cada valor medido; Z= valor medido. Já a estimativa 
pelo inverso do quadrado da distância segue a equação 2: xp = ∑ (1/di² * xi) / ∑ (1/di²). Em que, 
xp = atributo interpolado; xi = valor do atributo medido; di = distância euclidiana entre o i-ésimo 
ponto de vizinhança e o ponto amostrado; n = número de amostras. O desempenho dos 
interpoladores foi obtido com base nos valores da validação cruzada, conforme a equação 3: 
QME = { ∑ (Zest,α – Z*α)²} / n. A estatística descritiva revelou as seguintes medidas para as 
profundidades do viveiro: média 0,38 m, 75% dos dados = 0,80 m, máxima = 1,21 m, mínimo = 
0,08 m, CV 0,67 %. Ao analisar o QME conclui-se que o melhor desempenho foi observado no 
método do inverso do quadrado da distância quando comparado com o método de krigagem 
ordinária que apresentaram, respectivamente, os valores de QME iguais a 0,58 e 0,54.      
   
Palavras-chave: interpoladores estatísticos, viveiros aquícolas, batimetria 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              

Intoxicação alimentar por biotoxinas 
  

Priscilla Cortizo Costa*, Pedro Pierro Mendonça, Julia Gazzoni Jardim, Bruno Borges 
Deminicis, Douglas Alvaristo Fernades, Vinicius Pimenta Cevidianes. 

*priscillacortizo@hotmail.com 
 
A proliferação de determinadas microalgas, marinhas ou de água doce, pode acarretar diversos 
problemas para o homem e para o ecossistema. Quando essa proliferação é muito extensa, o 
fenômeno é designado por “Harmful Algal Blooms” (HAB, proliferação nociva de algas), 
afetando fortemente vários organismos aquáticos por mecanismos variados, como: anoxia, 
produção de toxinas, ação mecânica da estrutura anatômica da sua parede celular nos tecidos 
delicados das brânquias. Essa intensa proliferação pode causar muitos prejuízos à atividade 
pesqueira. A contaminação esporádica de animais filtradores, como os moluscos bivalves, por 
biotoxinas pode causar intoxicações agudas nos seres humanos, embora aparentemente não 
afetando o animal contaminado. Neste caso particular, a proliferações das algas pode ser tão 
pequena que não chega a alterar a cor da água. O fenômeno da floração é devido essencialmente 
a microalgas do grupo dos dinoflagelados, em que as toxinas atingem os homens de forma direta 
através do consumo de moluscos bivalves. A intoxicação ocorre quando há o desencadeamento 
de processos fisiológicos e patológicos produzidos pela ingestão desses moluscos contendo em 
seus tecidos determinadas toxinas. As toxinas encontradas até o momento na região costeira do 
Brasil incluem microcistinas, ácido ocadaico, palitoxina, saxitoxinas e congêneres e ácido 
domoico, provenientes de várias microalgas, como Microcystis aeruginosa, Dynophysis 

acuminata, Ostreopsis ovata, Alexandrium tamarense, Gymnodinium catenatum e 
Pseudonitzschia spp. As biotoxinas causadoras de intoxicações são substâncias sintetizadas pelo 
fitoplâncton, pelo fitobentos ou por macroalgas. Uma vez sintetizadas, são ingeridas pelos 
consumidores através do consumo de moluscos bivalves. A quantidade de biotoxinas capaz de 
causar intoxicação em seres humanos ainda é desconhecida, podendo ser variável. Esta 
proliferação ocorre quando as condições ambientais da água do mar são propícias, e, neste caso, 
a concentração de dinoflagelados pode ser vista a olho nu, causando fenômeno conhecido 
popularmente como “maré vermelha”. Diferente do que acontece em humanos, a acumulação de 
toxinas não afeta as condições fisiológicas dos moluscos bivalves. Também é desconhecido se a 
toxina originada no dinoflagelado sofre alguma transformação no organismo dos moluscos ou se 
o processo de intoxicação ocorre somente em humanos. Ocorrendo ou não estas transformações, 
podem ocasionar graves patologias. Essas intoxicações alimentares são importantes por dois 
motivos principais: do ponto de vista sanitário, porque podem originar casos de surtos 
alimentares e conseqüentemente levar à morte; e do ponto de vista econômico, pelos inúmeros 
prejuízos que podem causar às empresas do setor e, também nas populações que vivem desse 
meio. 
 
Palavras-chave: doenças transmitidas por alimentos, biotoxinas, piscicultura.   
 

 

 

 

 

 

 



                                                              

Monitoramento da turbidez, condutividade e fosfato da água durante 24 horas em um 
viveiro usado na aquicultura 
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No Brasil, os potenciais de água doce são extremamente favoráveis para os diversos usos, porém 
as características de recursos naturais renováveis na maior parte do país estão sendo afetados, 
devido aos processos de urbanização, de industrialização e de produção agrícola, que muitas das 
vezes não levam em consideração a capacidade de suporte dos ecossistemas, comprometendo a 
qualidade da água. A preocupação com o ambiente deve ser parte integrante do processo de 
produção, de modo que as técnicas devem aperfeiçoar o sistema de produção dos organismos 
aquáticos, considerando sempre os possíveis impactos gerados pelo sistema. A aquicultura, 
assim como toda a atividade produtiva, acarreta impactos ambientais, especialmente pelos 
efluentes gerados. Desta forma, é necessário considerar mecanismos viáveis para minimizar 
esses impactos, planejando adequadamente a utilização dos recursos naturais e elaborando 
estratégias eficientes de desenvolvimento sustentável. Uma das maneiras viáveis para verificar 
impactos ocasionados pela produtividade aquícola, é o monitoramento de alguns parâmetros que 
indicam a qualidade da água a fim de diagnosticar eventuais problemas, ainda no sistema de 
produção, podendo desta forma efetuar intervenções evitando assim, que os efluentes sejam 
lançados nos recursos hídricos. Sabendo que a turbidez é a característica física da água, 
decorrente da presença de substâncias em suspensão e de organismos microscópicos; a 
condutividade elétrica é em função da concentração iônica, de forma que águas com poucos íons 
possuem maior resistência e menor condutividade; o fosfato pode ser usado como indicador do 
estado trófico, com isso é considerado de grande importância seu monitoramento.  Desta forma 
objetivou-se analisar estes parâmetros em um viveiro de aqüicultura no Instituo Federal do 
Espírito santo – Campus de Alegre, Alegre - ES, com intuito de verificar as oscilações desses 
parâmetros em um período de 24 horas; para efetuar as análises foram utilizados os seguintes 
equipamentos: turbidímetro microprocessador pra análises da turbidez, condutivímetro modelo 
AT-230 para análises da condutividade e spectrokit para análises do fosfato. As análises tiveram 
duração de 24 horas com intervalos de quatro horas entre as aferições. Resultando nas seguintes 
informações: turbidez numa média total manteve-se em 23,22±3,63 UNT (Unidades 
Nefelométricas de Turbidez); a condutividade em uma média geral manteve-se em 97,54±13,36 
µS/cm; o fosfato em uma média geral manteve-se em 0,32±0,09 mg/L. Conclui-se que os 
resultados obtidos no período das análises não afetam a qualidade da água em termos 
significativos. 
 
Palavras-chave: recursos naturais, impactos ambientais, análises 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              

Principais doenças alimentares veiculadas ao consumo de pescado no Brasil 
  

Priscilla Cortizo Costa*, Pedro Pierro Mendonça, Vinicius Pimenta Cividanes, Julia Gazzoni 
Jardim, Douglas Alvaristo Fernandes, Bruno Borges Deminicis.  

*priscillacortizo@hotmail.com 
 
As doenças transmitidas por alimentos (DTAs) constituem um grave problema de saúde pública. 
Apesar dos avanços tecnológicos direcionados às técnicas de conservação e higiene dos 
alimentos, as enfermidades transmitidas por alimentos atingem milhões de pessoas todos os 
anos. Infelizmente o Brasil não dispõe de serviço de Vigilância Epidemiológica em todos os 
estados, resultando em uma falha na notificação dessas doenças e na não elaboração de um perfil 
epidemiológico. Ainda que não haja informações confiáveis a respeito, sabe-se que o pescado 
está fortemente relacionado com as toxinfecções, principalmente quando é oferecido em locais 
sem condições de higiene e salubridade. As doenças veiculadas ao consumo de pescado podem 
ser causadas por agentes biológicos, químicos e físicos. As bactérias são indicadas, através de 
dados do governo, como as principais causas de doenças transmitidas por alimentos no Brasil. 
As mais comumente veiculadas são aquelas que estão associadas ao ambiente aquático, 
principalmente a Vibrio parahaemolyticus e Vibrio cholerae, que podem ser principalmente 
relacionados à contaminação do mar devido às descargas de esgoto em canais e rios, poluindo o 
ambiente aquático e sua população; a Listeria spp., que é resistente ao congelamento, secagem e 
calor; o Clostridium botulinium, pode estar presente em peixes crus, curados ou em conserva, 
dando origem a potente ação neurotóxica; e bactérias de contaminação, como Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Shigella e Salmonella, que são responsáveis por grande parcela na 
contaminação de alimentos. Dentre os vírus causadores de doenças, acredita-se que há mais de 
100 vírus entéricos conhecidos que são excretados nas fezes humanas e encontram-se em esgotos 
doméstico, mas apenas alguns são causadores de doenças relacionadas com o consumo de 
peixes. Os principais são o vírus da hepatite A, proveniente de peixes ou outros organismos 
aquáticos mal cozidos ou provenientes de água contaminada; o vírus Norwalk, causador de 
gastroenterites, e que contamina alimentos como ostras, mariscos, mexilhões e água 
contaminada; e o adenovírus, veiculado à contaminação de frutos do mar em geral e água. Em 
relação a parasitas, sua presença no peixe é muito freqüente, sendo conhecidas mais de 50 
espécies de parasitas de peixes e mariscos capazes de provocar enfermidade em humanos. 
Muitas dessas espécies são raras e envolvem apenas danos ligeiros a moderados, mas algumas 
colocam riscos potenciais à saúde. Dentre os parasitas patogênicos para o homem transmitidos 
pelo consumo de pescado, os principais são os helmintos pertencentes as famílias 
Opisthorchiidae, Heterophyidae, Paragonimidae (trematóides), Anisakidae, Gnathostomidae 

(nematóides) e Diphyllobothridae (cestóides). Cabe às entidades governamentais instaurar 
medidas de controle e profilaxia a fim de combater e evitar essas enfermidades, diminuindo os 
custos com a hospitalização de indivíduos doentes e conseqüentemente diminuir a morbidade.  
 
Palavras-chave: doenças transmitidas por alimentos, pescado, microorganismos contaminantes.   
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A espécie estudada em questão é o Hartia loricariiformis, onde foi avaliação do índice 
gonodossomático em diferentes ambientes Loticos (LO) e Lênticos (LE), situado no Rio Norte, 
Município de Alegre-ES, foram construídas duas barragens de geração de energia conhecidas 
como Pequena Central Hidrelétrica (PCH). As coletas foram realizadas no período de ago/09 à 
julh/10 a cada três meses em 09 pontos amostrais. De cada exemplar foram coletados dados 
como tamanho total, peso total, peso das gônadas e sexo. Os estágios de desenvolvimento 
gônadal foram caracterizados macroscopicamente, onde os ovários e testículos foram fixados em 
formalina 10 % tamponada, para posteriormente pesagem das mesmas. Durante o período de 
estudo foram capturados 39 fêmeas, sendo 17 LE e 22 LO e 42 machos sendo 18 LE e 24 LO. 
Cinco estádios de maturação ovariana foram estabelecidos: Repouso, em Maturação, Maduro, 
Desova e Regressão, com base em observações macroscópicas e nas médias dos valores 
bimestrais dos índices gonadossomático (IGS). O IGS máximo para fêmeas em ambiente LE 
(8,0%) ocorreu no mês de outubro, já o IGS máximo para o ambiente LO (22,2%) ocorreu no 
mês de agosto e fevereiro, caracterizando assim uma variável na reprodução devido ao 
barramento dos rios pela PCH. Hartias loricariiformis apresentou desova em ambiente lótico no 
mês de agosto e outro pico em fevereiro com IGS (Média 7,1% e 6,7%), em ambiente lentico 
apresentou desova em outubro com IGS (Média 4,7%). 
 
Palavras-chave: Lotico, lentico, índice gonodossomatico, Hartias loricariiformis, reprodução, 
estádios.  
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Efeito da Temperatura na Viabilidade de Embriões de Acará Disco (Symphysodon 

aequifasciatus) 
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A criação de peixes ornamentais é um segmento da piscicultura voltado para a produção de 
peixes destinados à ornamentação de aquários e pequenos lagos com função decorativa e 
paisagística. O acará disco (Symphysodon aequifasciatus), pertence à família Cichlidae e ao 
gênero Symphysodon, pertence à ordem Perciformes e esta ordem inclui vinte subordens, cento e 
sessenta famílias e aproximadamente dez mil espécies. A temperatura é considerada a variável 
que mais afeta o desenvolvimento inicial em peixes. Trabalhos mais recentes também 
consideraram a temperatura com um dos fatores ambientais que mais afetam o desenvolvimento 
embrionário em ovos de peixes. O experimento foi realizado no setor de Aqüicultura da Unidade 
de Pesquisa em Zootecnia do Laboratório de Zootecnia e Nutrição Animal do Centro de Ciências 
e Tecnologias Agropecuárias, da Universidade Estadual do Norte Fluminense – Darcy Ribeiro, 
em Campos dos Goytacazes – RJ. Para avaliação do efeito da temperatura foram coletados cento 
e cinqüenta ovos e divididos em cinco tratamentos com cinco temperaturas diferentes, 24 °C, 26 
°C, 28 °C, 30 °C, 32 °C. Os ovos foram incubados em aquários com capacidade para trinta e 
cinco litros de volume útil dotados de sistema de aeração e um termostato para a manutenção da 
temperatura. O objetivo do experimento foi avaliar o efeito da temperatura durante a incubação 
dos ovos do acará disco (Symphysodon aequifasciatus). As médias das temperaturas mensuradas 
ao longo do experimento foram de 24,1, 26,05, 27,91, 29,96 e 32,06 para os tratamentos de 24 
ºC. 26 ºC, 28ºC, 30 ºC e 32 ºC respectivamente. A temperatura exerceu influência na 
sobrevivência dos embriões, onde foi observada baixa taxa na sobrevivência dos embriões na 
temperatura de 25 ºC e completa inviabilidade nos embriões incubados a 32 ºC entre tanto nas 
temperaturas intermediarias a temperatura não influenciou a viabilidade. A temperatura de 26 
obteve os melhores resultados obtendo um maior número de eclosões. A temperatura da água de 
incubação dos ovos de acará disco influenciou a viabilidade dos embriões. A temperatura mais 
indicada para incubação dos ovos de acará disco foi a de 26 ºC. 
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Desenvolvimento gonodossomatico de Prochilodus vimboides (Kner, 1859) 
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Este trabalho destina-se a apresentação do índice gonodossomatico da Prochilodus vimboides, em 
diferentes ambientes  Loticos (LO) e Lênticos (LE), no Rio Norte, situado no Município de 
Alegre-ES. Conhecidas como Pequena Central Hidrelétrica (PCH) são de grande importância 
para geração de energia limpa, porem geram danos a falna e flora do local. As coletas foram 
realizadas no período de ago/2009 à julh/2010 sendo trimestrais distribuídas em nove pontos 
amostrais. Cada exemplar foram coletados dados como tamanho total, peso total, peso das 
gônadas e sexo. Os estágios de desenvolvimento gônadal foram caracterizados 
macroscopicamente, onde os ovários e testículos foram fixados em formalina 10 % tamponada, 
para posteriormente pesagem das mesmas,  no laboratório de microscopia do IFES Campus de 
Alegre. Durante o período de estudo foram capturados 30 fêmeas, sendo 10 LE e 20 LO e 22 
machos sendo 8 LE e 14 LO. Cinco estádios de maturação ovariana foram estabelecidos: 
Repouso, em Maturação, Maduro, Desova e Regressão, com base em observações macroscópicas 
e nas médias do índices gonadossomático (IGS). Prochilodus vimboides apresentou desova em 
ambiente lotico tanto quanto lentico no mês de agosto com IGS (Média 14% e 11,4%) 
respectivamente, estádio de repouso no mês de dezembro em junho já se caracterizava o estádio 
em maturação. 
 
Palavras-chave: Lotico, lentico, indice gonodossomatico, prochilodus vimboides, reprodução, 
estádios.  
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Determinação da dosagem letal de sal de cozinha (NaCl) no transporte de juvenis de guppy 
(Poecilia reticulata) 
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O mercado mundial da piscicultura ornamental comercializa na ordem de 350 milhões de peixes 
e movimenta cerca de nove bilhões de dólares por ano com aquários e acessórios, são cerca de 
700 variedades de peixes comercializadas dentre elas o Poecilia reticulata, ou vulgarmente 
conhecido por lebiste ou guppy que apresenta 12 variações de cauda e 40 padrões de cores 
destacando-se na aquariofilia. No transporte destes peixes vivos o uso do sal é justificado, pois 
ajuda na osmorregulação, aproximando as concentrações de sal da água com a concentração do 
sangue dos peixes alem de promover um aumento na secreção de muco sobre o corpo 
colaborando na proteção contra infecções oportunistas por fungos e bactérias. Este estudo visou 
analisar a influência do sal de cozinha (NaCl) no transporte de Poecilia reticulata, quanto a 
determinação da dosagem letal para espécie. O experimento foi realizado na unidade de 
produção intensiva e pesquisa do setor de aqüicultura do IFES – Campus de Alegre, situado na 
Rodovia 482, Alegre/Cachoeiro, km 47 – Rive – Alegre – ES. Nos dias 09 e 10 de outubro de 
2008 por um período de 24 horas. Os peixes utilizados no experimento foram capturados em 
viveiros de engorda de Catfish, onde o guppy é encontrado em abundância na sua forma 
selvagem. Posteriormente foram mantidos por 12 horas em tanque de depuração com água 
corrente para limpeza gastrintestinal e então distribuídos 156 juvenis de P.reticulata  (0,887 
±0,055g e 2,4 ±0,3cm) em 39 sacolas plásticas transparentes com dimensões de 30cm x 40cm 
sendo seu volume útil de 2 litros (50% água e 50% O2), que representavam 13 tratamentos com 3 
repetições, cada tratamento com (0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 gramas de sal /litro 
de água). Foi avaliada a mortalidade dos peixes após a embalagem por um período de 24 horas. 
A mortalidade foi de 8,33% nos tratamento 1 que não continha sal,  os mesmos níveis de 
mortalidade foram observados nos tratamentos 10 e 11 que continham uma dosagem de sal que 
acima da concentração de sais do sangue, fator de estresse os peixes. A mortalidade de 0% do 
tratamento 2 até o tratamento 9 indica uma faixa de dosagem de sal segura. A partir desta 
dosagem foi observada uma taxa crescente de mortalidade, com 41,66% no tratamento 12 que, 
apesar de não poder ser considerada uma dosagem letal (>50% de mortalidade), não deve ser 
utilizada. O tratamento 13 (24 gramas de sal /litro de água), com 83,33% de mortalidade, 
representa a dosagem letal para transporte deste peixe por um período de 24 horas. Com isso 
pode-se recomendar dosagens de sal de cozinha para transporte de Poecília reticulata por um 
período de 24 horas de 2 a 16 mg/L, sem que ocorra mortalidade por falta ou excesso de sal, 
desta forma baseando-se nos benefícios do uso do sal de cozinha no transporte de peixes os 
piscicultores terão um parâmetro a ser adotado e auxiliará no sucesso das operações de transporte 
dos peixes vivos. 

 
Palavras-chave: Piscicultura, ornamental, osmorregulação, mortalidade    
 

 

 

 

 

                    



                                                              

Salinidade no desenvolvimento larval do camarão de água doce Macrobrachium carcinus, 
Linneaus, 1978 (Palaemonidae) 
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O experimento foi conduzido por 45 dias no laboratório de carcinicultura do IFES – Campus de 
Alegre; os resultados foram obtidos por meio de fotografias tiradas diariamente das parcelas. Foi 
observada a mortalidade e desenvolvimento larval das larvas nas salinidade de 0,0 ‰, 5,0 ‰, 
10,0 ‰, 15,0 ‰ e 20,0 ‰ e alimentadas com nauplios de Artemia salina. Na salinidade 0‰ as 
200 larvas colocadas em cada parcela  vieram a óbito total nas 4 repetições no 4º dia de 
experimento e sua metamorfose nos estágios ZOEA não passou da 1º  fase; os parâmetros de 
qualidade de água foram aferidos durante todo o experimento com oxigênio dissolvido (OD), 
saturação (S), temperatura (T) obtendo como médias 7,26±1,32mg/L,95,32±15,35%, 
26,62±0,05ºC, respectivamente. Na salinidade de 5‰ a morte total da larvas nas parcelas se deu 
no 7º dia de experimento e sua metamorfose chegou ate o estagio de ZOEA 2; os parâmetros de 
qualidade da água obtiveram médias de 7,38±1,18mg/L (OD), 92,13±6,96% (S), 
27,8±0,79ºC(T). Na salinidade de 10‰, onde as larvas atingiram o 4º estagio de ZOEA sendo 
que a morte total nas parcelas ocorreu no 15º dia de experimento sendo assim pode-se ver um 
avanço em relação aos outros dois tratamentos, as médias de qualidade de água foram 5,87± 
0,77mg/L (OD), 84,98±8,53% (S), 28,9±0,82ºC (T). Com o aumento da salinidade dos 
tratamentos as parcelas onde a salinidade foi de 15‰ tiveram um resultado melhor em relação às 
três salinidades anteriores; as médias na qualidade de água se mantiveram nos mesmos níveis 
dos outros níveis de salinidade, sendo de 6,39±0,88mg/L (OD), 92,56±11,56% (S) e 28,1±0,79ºC 
(T).A mortalidade total nas parcelas onde a salinidade era de 15‰ ocorreu no 32º dia de 
experimento atingindo a 7ª metamorfose da fase larval chegando assim ate o estagio ZOEA 7. As 
parcelas onde a salinidade foi de 20‰ obtiveram o melhor resultado dentre os parâmetros de 
qualidade de água não variou muito comparado com as outras salinidades, sendo de 
6,23±1,11mg/L (OD), 93,71±9,04% (S) e 28,1±0,84ºC (T); a temperatura média deste tratamento 
foi igual a do tratamento com 15‰. Nesta salinidade ouve uma sobrevivência de 80% nas 
parcelas, durante o experimento o desenvolvimento das larvas foi acompanhado diariamente e 
foi observado um crescimento de tamanho das larvas superior as outras salinidades com isso as 
larvas das parcelas de 20‰ chegaram ate a metamorfose de ZOEA 9. Conclui-se que a produção 
de larvas viáveis ao cultivo da espécie M. carcinus é viável, mas necessita maiores estudos sobre 
alimentação, comportamento e parâmetros ambientais. 
  
Apoio: CNPq e IFES – Campus de Alegre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              

Utilização da fitase em peixes 
  

Pedro Pierro Mendonça*, Priscilla Cortizo Costa, Vinicius Pimenta Cividanes, Julia Gazzoni 
Jardim, Douglas Alvaristo Fernandes, Bruno Borges Deminicis  

*ppmendonca@ifes.edu.br 
 

Dentre os setores de produção animal, a aqüicultura é o que se expande com maior rapidez. Trata-se de 
um segmento importante na produção de alimento humano e, devido ao alto valor protéico e por ser uma 
excelente fonte de vitaminas, diversas técnicas têm sido estudadas de maneira a possibilitar a eficiência da 
produção. O Brasil é um país que apresenta várias características favoráveis, tais como clima, potencial 
hidrológico e espécies com potencial zootécnico, pelo hábito alimentar e aceitação no mercado, além de 
produção de alimentos e subprodutos. Devido ao crescimento e a intensificação da piscicultura nos últimos  
a produção e evitar o impacto provocado ao meio ambiente, pois o fósforo tem sido considerado o 
principal mineral que polui os ambientes aquáticos. Apesar de ainda serem poucos os estudos sobre o 
efeito da fitase em dietas para as várias fases de desenvolvimento das diversas espécies de peixes 
utilizadas em cultivos, algumas espécies têm respondido de forma positiva à suplementação desta enzima 
em relação ao desempenho, disponibilidade de fósforo e retenção de minerais nos ossos. Autores relatam 
benefícios adquiridos com o uso de fitase: retenção de fósforo nos ossos, digestibilidade de proteína, 
disponibilidade de cálcio e fósforo, aumento no ganho de peso e desempenho produtivo. O desempenho 
produtivo beneficiado pela utilização de fitase é descrito em algumas outras espécies de peixes: truta arco-
íris, do “flounder japonês” Paralichthys  olivaceus, da  tilápia  do  Nilo (Oreochromis niloticus),  do 
Pangasius pangasius, da  “silver perch” Bidyanus bidyanus  e da carpa comum Ciprinus carpio. 
Entretanto, não foi observado efeito do uso da fitase no desempenho produtivo da carpa comum, salmão 
do Atlântico (Salmo salar) e camarão Penaeus monodon. Em estudos experimentais a fim de comparar o 
desempenho, a incorporação e a excreção do fósforo obtidos com o fornecimento de uma ração com 
suplementação de fósforo aos resultados obtidos com rações sem adição de fósforo, porém, com níveis 
crescentes de fitase, para tilápias-do-nilo durante a fase de crescimento, verificou-se que a utilização de 
fitase pode reduzir os níveis de inclusão de fósforo inorgânico nas rações e minimizar os impactos 
provocados por esse mineral nos sistemas de produção que utilizam rações contendo alimentos de origem 
vegetal, reduzindo assim a poluição ambiental. 

 
   Palavras-chave: peixes, fitase, nutrição. 
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A temperatura da água, o oxigênio dissolvido e a saturação são parâmetros importantes para o 
bom funcionamento dos ecossistemas aquáticos. O objetivo é avaliar variação dos níveis de 
oxigênio dissolvido, temperatura e saturação, entre os períodos de estiagem de chuvas. O 
presente estudo foi realizado em três pontos do rio Itapemirim, sendo: nos braços norte direito 
(BND) e esquerdo (BNE) e abaixo da junção dos rios, formando o rio Itapemirim (RIT), com as 
seguintes coordenadas: BND: 238255, 7711333; BNE 240852, 7712222; RIT: 238629, 7708698. 
As coletas foram realizadas nos períodos de dezembro de 2009 (período de chuva) e junho de 
2010 (período de estiagem). Foram selecionados 3 locais de coleta com pontos. Neste trabalho 
foram analisados 3 parâmetros: concentração de oxigênio dissolvido, saturação de oxigênio 
dissolvido e a temperatura da água. Os dados foram obtidos com oxímetro microprocessado. No 
BND no período de estiagem a temperatura foi de 20,4±0,26ºC, sendo que a concentração de 
oxigênio dissolvido foi representada por 6,27±0,93 mg/l, a saturação foi 77,7±5,03%, para os 
período de ocorrência de chuva a temperatura foi de 23,3±0,81ºC, sendo que a concentração de 
oxigênio dissolvido foi de 4,32±0,53mg/l e a saturação de 48,2±8,20%. Já para o BNE para 
temperatura na estiagem foi de 20,87±0,90ºC e para a concentração de oxigênio 6,75±0,93mg/l e 
a saturação de 73,27±6,35%z; já no período de chuva a temperatura foi de 23,77±0,12ºC, a 
concentração de oxigênio dissolvido de 5,52±1,19mg/l e a saturação de 54,83±15,33%. No RIT, 
a temperatura no período de estiagem foi 20,8±0,62ºC e a concentração de oxigênio foi de 
6,51±0,8mg/l e a saturação de oxigênio de 74,97±4,9%, sendo que no período chuvoso a 
temperatura foi de 23,47±0,25ºC, a concentração de oxigênio de 4,80±0,82mg/l e saturação de 
51,77±13,74%. Observa-se que entre os pontos amostrais no período de estiagem a mínima de 
temperatura foi de 20,4±0,26ºC e no período de chuvas a máxima de 23,4±77ºC, O oxigênio 
dissolvido nos períodos de estiagem a máxima foi de 6,75±1,2mg/l e no período de chuva a 
mínima foi 4,32±0,53mg/l. A saturação teve sua mínima no período de chuvas que foi de 
48,2±13,74% e sua máxima no período de estiagem sendo  77,7±5,03%. Conclui-se que há 
variação nos parâmetros estudados entre os períodos estiagem e chuva. 
  
Palavras-chave: Qualidade de água, Parâmetros físico-químicos, Bacias hidrográficas 
 
Apoio: FADTEC, PCH Santa Fé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              

Análise físico-química da água na criação integrada suíno-peixe 
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Simone de Jesus Gonçalves, João Carlos Fosse Filho, N e uz ed i no  Do mi n gu es  
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O manejo integrado piscicultura/suinocultura hoje se apresenta validado tecnicamente e 
amplamente difundido em diversas regiões do Brasil. A utilização de resíduos orgânicos da 
propriedade com reciclagem na piscicultura, estabelece um processo produtivo de baixo impacto 
ambiental, com custo de produção mínimo, favorecendo assim a situação econômica dos 
pequenos produtores rurais.  A qualidade da água é um dos fatores mais importantes para 
alcançar com êxito o cultivo de organismos aquáticos neste sistema. Sendo assim, o objetivo 
deste trabalho foi monitorar os parâmetros físico-químicos da água durante o período de cultivo, 
para compreender a dinâmica do sistema de cultivo integrado peixe-suíno, verificando as 
implicações desse sistema sobre a qualidade da água.  O estudo foi executado no IFES - Campus 
de Alegre. A estrutura de cultivo utilizada foi um viveiro de 3.653m2 situado ao lado do setor de 
suinocultura. O viveiro foi povoado segundo o modelo de piscicultura integrada com 80 
suínos/ha para alcançar a produtividade de 2.500 Kg/ha/ano da espécie principal tilápia do Nilo, 
onde o período de cultivo foi de seis meses. Amostras de água superficial (10 cm de 
profundidade) foram coletadas mensalmente, próximas ao escoamento (monge), sempre às 8h. 
Os resultados dos parâmetros físico-químicos mensais estão expressos na tabela abaixo onde 
concluímos que durante este período, a água não atendeu a Resolução CONAMA 357/05 para 
Classe 2 ou 3. 
 
Tabela 1. Parâmetros físico-químicos da água 

  Meses    
Parâmetros 

Nov Dez Jan Fev Mar Abr 

Transparência (cm) 35,0 36,0 37,0 35,0 24,0 26,0 

Temperatura (ºC) 28 30 29,5 28 28 27 

OD (mg/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) 149 160 154 152 221 230 

Dureza (ml EDTA) 1,0 1,1 0,9 0,8 0,8 2,0 

Amônia 32 28 - 35 31 32 

Nitrato 4,6 5,2 - 6,7 15,5 20,3 

Nitrito 0,76 0,45 - 0,28 1,78 1,77 

Fósforo 0,20 0,16 - 0,14 0,30 0,34 

 

Palavras-chave: piscicultura, policultivo, análise de água, qualidade de água. 

Apoio: FUNCEFETES. 
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O estudo de microrganismos presentes nos alimentos é de grande importância uma vez que 
algumas espécies comportam-se como patogênicas, podendo afetar tanto o homem como outros 
animais. Estas espécies podem encontrar, em algumas situações nestes alimentos, um substrato 
ideal para sua proliferação. Uma das análises essenciais em alimentos é a pesquisa de Salmonella 

sp., visto que a presença desta bactéria pode causar danos à saúde humana, com diversas 
infecções, como a gastroenterite. Como a piscicultura integrada é amplamente difundida em 
algumas regiões do Brasil e vem sendo contestada por alguns trabalhos a respeito da qualidade 
da carne do pescado produzido neste sistema, este trabalho teve como objetivo investigar a 
presença da bactéria Salmonella sp. em amostras de músculo de tilápia do Nilo produzida em 
sistema de policultivo de peixes integrado com suinocultura. Foram coletados 25 exemplares de 
tilápia do Nilo de um viveiro de 3.653m2, instalado ao lado da suinocultura do Ifes - Campus de 
Alegre, criadas durante cinco meses, no período de dezembro de 2009 a abril de 2010. O viveiro 
foi povoado segundo o modelo de piscicultura integrada utilizado no Estado de Santa Catarina, 
utilizando-se 80 suínos/ha, para alcançar a produtividade de 2.500 kg/ha/ano de tilápia do Nilo. 
O aporte de matéria orgânica para o viveiro, incluindo urina, fezes, água de lavagem das pocilgas 
e resto de ração, foi contínuo. Para a detecção da Salmonella sp. foi utilizada a seguinte 
metodologia, adaptada da American Public Health Association e da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas: 25 g de músculo de cada exemplar e tilápia foram inoculados em 225 mL de 
caldo lactosado, e em seguida incubada a 35ºC, por 18-20 horas em estufa microbiológica. 
Alíquotas de um ml do pré-enriquecido foram transferidas para 10 ml de caldo tetrationato (TT) 
e incudado à 35ºC por 24 horas em estufa microbiológica. A partir do caldo enriquecido foram 
feitas estrias com auxílio de alça de platina em placas contendo ágar Bismuto Sulfito (BS), ágar 
Xilose Lisina Desoxicolato (XLD), ágar Entérico de Hectoen, ágar Salmonella-Shigela (SS) e 
ágar MacConkey e incubadas a 35ºC por 24 horas. As colônias típicas foram submetidas aos 
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. As 25 amostras de 
músculo analisadas deram resultado positivo para a presença de Salmonella sp., ficando assim 
fora da portaria nº 451 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que estabelece critérios e 
padrões microbiológicos aplicáveis aos alimentos, indicando no Anexo I, Grupo IV, Pescado e 
Produtos de Pesca, ausência de Salmonella em 25 g de amostra de peixes crus. Com este 
trabalho, concluímos que são necessários mais estudos sobre a qualidade microbiológica do 
pescado neste sistema, pois a presença de Salmonella sp. no músculo do peixe, indica um risco 
para a saúde humana. 
 
Palavras-chave: músculo de tilápia, análise microbiológica, contaminação. 

  
Apoio: FUNCEFETES. 
 
 
 



                                                              

Produção de nuggets como alternativa para o aproveitamento de subprodutos do 
processamento de filetagem da Tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus) 
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O trabalho foi realizado com o objetivo de desenvolver duas receitas de nuggets, uma formulada 
com ingredientes caseiros – produto A, e outra com ingredientes industriais – produto B. Foi 
utilizada a espécie tilápia (Oreochromis niloticus), buscando o aproveitamento do subproduto 
pós filetagem e de peixes fora de padrão para venda in natura. Os animais foram separados em 2 
lotes: pequenos com peso médio de 250 g e médios com 500 g. Os peixes de menor peso foram 
destinados à moagem inteiros, e os médios à filetagem para o aproveitamento do subproduto. 
Com intuito de conhecer a aceitação dos consumidores por este produto, foi realizada a análise 
sensorial por meio de uma ficha de qualificação contendo as seguintes características: 
consistência, sabor, aroma, aparência, avaliação geral, todas disponibilizavam escala com índices 
ruim, aceitável, bom e ótimo. Concluiu-se que os produtos nuggets, elaborados a partir de 
resíduos gerados no processamento da tilápia do Nilo obtiveram boa aceitação. Não houve 
diferença significativa entre a preferência do produto A e produto B. Ambos foram bem aceitos 
em todas as características indicadas para avaliação. O aproveitamento de resíduos oriundos da 
pesca, além de permitir um maior rendimento, possibilita o uso de partes ou tamanhos não 
comercializados do pescado. Em relação a possível disponibilidade para venda, ambos os 
produtos foram avaliados positivamente. A espécie Tilápia do Nilo mostrou-se satisfatório como 
ingrediente básico, oportunizando um produto homogêneo, de sabor e odor agradável e com 
custo acessível. Os nuggets de peixe apresentam características favoráveis a sua introdução na 
rede de fast food ou de merenda escolar: baixo custo; valor nutricional elevado; boa aceitação; 
facilidade de preparo e armazenagem. Além disso, a matéria-prima é obtida a partir de resíduos 
do processamento que possuem baixo valor comercial, o que contribui para a elevação da renda 
da piscicultura e redução dos impactos ambientais. 
 
Palavras-chave: Empanado de peixe, formulação caseira, reaproveitamento. 
                            
                                                                  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              

Comparação das análises de proteínas entre as espécies onívoras 
 

Willes Marques Farias*, Thiago Silva de Jesus Ferreira, Géssica Carvalho da Silva, Tércio da 
Silva de Souza 
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A piscicultura iniciou-se na China há mais de 2.500 anos, sendo então praticada de maneira 
rústica, destinando a produção apenas para consumo doméstico. Do Oriente, a piscicultura 
expandiu-se por toda Europa através da Grécia e Itália. Somente no século passado a piscicultura 
começou a ser praticada com fins comerciais no Japão, e pesquisas relacionadas com a nutrição 
de peixes tiveram início nos Estados Unidos da América, na década de 40. A aqüicultura 
comercial teve início no Brasil na década 1950, com a introdução de espécies exóticas, que 
começaram a ser cultivadas. O Brasil apresenta um dos maiores potenciais para a aqüicultura, 
pois possui recursos hídricos abundantes, grande extensão territorial e três quartos de sua área 
encontram-se na zona tropical, onde recebe energia solar abundante durante o ano todo. As 
proteínas possuem um papel fundamental no organismo, agindo na reparação e construção de 
tecidos, são essenciais em dietas para perda de gorduras e em exercícios físicos. As proteínas 
correspondem ao nutriente de grande importância, os constituintes fundamentais das proteínas 
são aminoácidos. Dentre as espécies onívoras foram analisadas, matrinxã (Brycon), lambari 
(Astyanax bimaculatus), pacu (Piaractus mesopotamicus). Vários fatores podem ser analisados 
antes da escolha da metodologia para determinação de proteína, como sensibilidade, 
reprodutibilidade, simplicidade, poucas substâncias interferentes, disponibilidade de amostra, 
rapidez, baixo custo, similaridade às concentrações ambientais e toxicidade do reagente. Nestas  
amostras foi utilizado o método biureto, os métodos descrito está baseado na absorção da luz 
visível ou Ultravioleta (UV). A intensidade da cor desenvolvida é proporcional à quantidade de 
proteínas presente na amostra. Determina-se a concentração de proteínas através de uma curva 
padrão previamente construída, por exemplo, para a caseína. A determinação de proteínas é 
realizada em triplicata, sendo considerada para cálculo da concentração a absorbância média. O 
trabalho foi concretizado no laboratório de microbiologia Instituo Federal do Espírito santo – 
Campus de Alegre, Alegre – ES. As espécies amostradas foram descongeladas e o tecido 
muscular foi removido. Para cada peixe foi feito uma trituração mecânica do tecido muscular e a 
homogeneização da amostra, esta foi rotulada e novamente armazenada sob refrigeração. Todas 
as analisem foram feitas a três repetições e o mesmo numero de amostra foi avaliada a umidade 
de cada uma das espécies. Após as analises obtivemos os resultados a seguir: a concentração 
protéica do matrinxã é 18,86, lambari 18,98, pacu 13,41 e a taxa de umidade respectivamente foi  
matrinxã 77,65, Pacu 72,52 e Lambari 76,24.Comparando-se estes resultados conclui-se que a 
melhor espécie dentre as onívoras que apresentaram a maior concentração protéica foi matrinxã e 
o lambari, sendo que o matrinxã apresentou a maior concentração de umidade, esses dados são  
de grande relevância  para o mercado visando o consumo per capita. 
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A aquicultura no Brasil vem se desenvolvendo nas últimas décadas, este fato pode ser atribuído a 
grande disponibilidade de recursos hídricos, clima favorável e o desenvolvimento de novas 
tecnologias, que contribuem para o crescimento da atividade no país. Destaca-se ainda que os 
custos com a alimentação na aqüicultura correspondem à maior parcela dos preços totais de 
produção nas criações semi-intensivas em função das dietas. As proteínas correspondem ao 
nutriente de máxima importância, os constituintes fundamentais das proteínas são aminoácidos. 
Os teores adequados de proteína e do perfil de aminoácidos na dieta proporcionam a melhor 
utilização dos nutrientes e conseqüentemente o melhor desempenho aos peixes. A tilápia do Nilo 
tem hábito alimentar fitoplanctófago com tendência a onivora, aceitando ração com grande 
facilidade desde o período larval. Apresenta menor exigência em proteína quando comparada às 
espécies carnívoras, uma vez que se encontra na base da cadeia alimentar. Em relação a estas 
informações foi necessário realizar a comparação da taxa protéica na ração da tilápia no cultivo, 
em seguida a analise no pescado.O experimento foi realizado no laboratório de microbiologia do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - Campus de Alegre, 
localizado a 20º 45’ 30”  e 41º 27 23”, entre o mês de março a maio.Para as demais analises a 
serem concretizada utilizou-se o método biureto, o mais requerido para análises amostrais .O 
método se baseia na reação do reativo do biureto, que é constituído de uma mistura de cobre e 
hidróxido de sódio com um complexante que estabiliza o cobre em solução, sendo o tartarato de 
sódio e potássio o mais recomendado. O cobre, em meio alcalino, reage com proteínas formando 
um complexo quadrado planar com a ligação peptídica. O produto dessa reação apresenta duas 
bandas de absorção, uma em 270nm (UV) e outra em 540nm. Para a concretização destas 
analises foram capturadas 40 tilápias. Através do método descrito, para eficiência estatística 
calculou-se a média e o desvio padrão com cinco repetições amostrais de cada, sendo duas para 
erro do equipamento de leitura o espectrofotômetro O resultado obtido nas analises protéica e de 
18,86 da media protéica na espécie e o desvio padrão 1,9664 para minimizar os erros das 
analises.Estes resultados estão dentro dos padrões estabelecidos conforme citam alguns autores, 
em geral a composição protéica está entre 15 a 24% de proteína.Comparando-se os resultados da 
concentração da proteína na ração da tilápia com a espécie in natura, houve a perda em mais de 
50% em relação a ração.Com esses dados torna-se necessário um estudo mais aprofundado  para 
amenizar a perda de proteína. 
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