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Introdução
Os pesque-pagues contribuem para a diversidade sócio-

econômica.
Os pesqueiros:
Introduzem novas  alternativas de renda,
oferta de trabalho,
opções de lazer e 
demandas pelos recursos naturais



Introdução



Objetivo



Material e Métodos
Local das coletas
5 pesque-pagues (Microbacia do Córrego Rico, 
Jaboticabal, SP).



Material e Métodos
Análises microbiológicas:
utilizados frasco estéreis com capacidade de 1 litro, 
transportadas em caixa térmicas com gelo reciclável.

Determinação NMP de E. coli (NMP/100 mL)
Método enzimático cromogênico – fluorescente (meio de 

cultura Colilert – Idexx)



Material e Métodos
Análises físico-químicas.

Valores de pH – Horiba.
Teores de oxigênio dissolvido – Horiba.
Cor  - aparelho comparador de Cor NESSLER 2000.
Concentração de nitrato - medição com aparelho 
Spectrophotometer DR 2010 (HACH, 1991).
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Resultados
A variável cor aparente nos efluentes estava em desacordo 
com a legislação em todos os pesque-pagues. 

Os altos valores na variável cor aparente são reflexos dos 
altos níveis de material em suspensão e/ou em solução. 



Resultados

No pesque-pague 1 e 3 o valor do pH da água de entrada 
dos tanque foi de 5,5 abaixo do exigido (6,0). 

o oxigênio dissolvido foi de 4,2 mg/L na entrada e 3,7 
mg/L na saída, abaixo do exigido (>5,0 mg/L). 



Conclusão
Apesar dos resultados obtidos, é necessário o 
monitoramento continuo da água nos pesque-pagues e 
aplicação de medidas de controle da qualidade e 
contaminação dessa água.
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