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(controle e 50% da Cun. respectivamente).
Portanto, nas condições desse estudo, a
concentraçao de 1,33 mg de paration metlliCO/L
não promova quatquor aãeração no perfil
hematoI6g1co do tambaqui.
Palavras-chave: Ecotoxicologia, piscicultura,
organofosforados.
Financiamento: CNPq, FAPEAM, Embrapa.

NR 218 NIVEIS DE AMONIA E TURBIOEZ EM
UM SISTEMA DE AQÜICULTURA INTEGRADA
CO~rrENOO CAMA.~OES, OSTRAS E
MACROALGAS MARINHAS.

JUNIOR,Joeé de S-i; FERAANoes, AlluriM BálloJüol;
ROCHA, Nay ••• Mouralj FARIAS, Wlacfimif Ib>nald Lobo~
IGraduando em Engenharia de Pesca - UFC: 2Uestranclo em
EngenhariR ~ ~ - lIFC; 3prof. Or. Departamento de
Enoenharia de Pesca - UFC. *Labora!ório de a'oquímicõl
MarinIuI (BIOMAR). Av r.r1SW H~. s/no Bloco 825, Campos do
Piei CEP 60356-000. Fortaleza CE.
jul1iorfileufc@yahoo.com.br

A aqOiCültura vem obtendo um importante
desenvolvimento mundial, porém sua
intensificação resultou em vários impactos
ambientais negativos. gerados principalmente.
pelos seus eftuentes contendo elevadas
concentraçOe$ de nutrientes dissolvidos,
principalmente amônia. O objetivo deste trabalho
foi acompanhar a qualidade de água pela
determinaçAo das concentrações de amônia a
turbidez, em um sistema de aqülcultura Integrada,
utiflzando camarões (Utopenaeus vannamei),
sedimentação, ostras (Crassostrea lfJyzophorae) e
macroalgas (Amansia multifida e GraciJaria
c::ervícom;s). Duas baterias de quatro aquários
foram utilizadas, cada bateria foi composta de um
aquário para o cultivo de camarôes, um destinado
à sedimen~o dos sólidos em suspensão,um
para o cuftivo de ostras e um para o cuftivo de
macroalgas. Diariamente, a água foi recirculada,
passando de um aquário a outro. O sistema foi
monitorado durante dois meses através da
determinaçêo dos nfveis de amônia e turbidez por
espectrofotornetna. As ostras apresentaram
excelente poder de filtração, reduzindo
cor~ideraVt:imeflte em 96,53% os nlveis de
amOnia no sistema. As macroalgas também foram
eficientes em reduzir em 70% as concentrações
de amônia, sem praticamente alterar os valores de
turbidez. Assim, a utilização de sistemas de
aqOiclJltura integrada pode ser IJma boa
ferramenta para mitigar os impactos ambientais da
aqüicultura intensiva, pois melhora a Qualidade da
água utilizada e promove um bom
desenvolvimento dos camarOes.
~alavras chave: LitopenBeus vannamei, cultivo
mtegrado, Crassostrea myzopnore«
Financiamento: FUNCAP

SOUSA-SENTES. Alexandra Reyina';
Spertaco2; PORTO. Jorge Ivan Rebelo .

NR219 EFEITO DA TAXA E FREQO~IA
ALIMENTAÇÃO SOBRE O CRESCIMENTO
TAMBAQUI CRIADO EM TANQUE-REDE.

CHAGAS. Edaandra Campa&I. GOMES. l.evy: de C
MARTINS JÚNIOR, He~. ROUBACH. RodrigoU -',
1 Embrapa AmazOOia OcIdental. CP 319, CEP 69011-S' ."
Manaus. AM. c-maU: edsandra@cpaa.embnlp·
Ievy@cpa •. embnlpa.br. 'lnStituto Nacional de Pesquisas
Amaz6nia (INPA). CoordenaçAo de Pesquisas em Aqü'
{CPAQ}, GP 47ô. CEF ascaa-oco, Uaroall5o, NoI. 3~/rR:
Diretoria de OeHnYOlvimento da AqüicuIbJralOIDAO,
dos Minls!érios Bloco D. CEP 70043-900. Brasilia, DF.

o manejo alimentar é de grande importancia'/
para obter êxito na criação de peixes. A adOção-
de estratégias de alimentação adequadas, nas:
diferentes fases de vida dos peixes, permitem:
mel.horar o seu crescimento, sobrevivência e~'
conversão alimentar, contribuindo; ainda, para ~
reduzir o desperdlcio de ração que afeta- .
negativamente a qualidade da água do cUltivo e -:
a produção. O objetivo desse trabalho. foi avalial
o efeito da taxa e freqOência de alimentação
sobre o crescimento de juvenis de tambaqui.
criados em tanque-rede. O estudo foi conduzidoerr esquema fatorial em doze tanques-rede de 6
m , com duas taxas de alimentação (5% do peso
vivo dia-1 e raçao até saciedade aparente) e duas
freqOências de alimentação (2 e 3 refeições dia-1)

durante 90 dias. As taxas e freqüências de-
alimentação nao apresentaram efeito sobre o
fator de condição, ganho de peso, produção e
sobrevivência. A conversão alimentar foi
signif.c4:.ltivêlmente afetada pela taxa de
alimentação e houve interaçêo entre taxa e .
freqOência de alimentação. Os valores de. .
conversao alimentar foram significativamente-··
maiores nos peixes alimentados até a saciedade
aparente dividido em 2 ou 3 refeições dia-1

(3,1:tO.4 e 4,1±O,5; respectivamente), quando
comparado a 5% do peso vivo dia-1 com 2 e 3
refeições día-1 (2,9±O,3 e 2,9±O,6;
respectivamente). A taxa e freqOência de
alimentação adequada para o crescimento de
juvenis de tambaqui criados em tanques-rede
instalados em lagos de várzea é de 5% do peso
vivo día", fomecida em 2 ou 3 refeições.
Palavras-chave: CoIossoma mecrooomum; '.:'
alimentação, piscicultura. . -
Financiamento: TANRE FINEP/FUCAPI, BASA,:'
Embrapa. .~

NR 227 ANÁUSE DE ETIQUETAS
SEQUENCIAS EXPRESSAS (EST)
TAMBAQUt COMO POTENCIAL;~

. BJOTECNOLÓGICO A SER APUCADA
AQUICULTURA
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