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Peixes criados em sistemas tradicionais de tanques escavados, geram efluentes, no qual, a maior 

parte dos produtores realizam o descarte incorreto. O objetivo do estudo foi avaliar o teor de 

proteína bruta da forrageira Zuri (Panicum maximum) submetida a diferentes doses de água 

residuária de piscicultura. O experimento foi conduzido no setor de Zootecnia do Instituto 

Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus Rio Pomba. Os peixes eram alimentados uma vez 

ao dia com ração comercial contendo 28% de PB. A ARP foi armazenada em caixa d’água 

durante todo o experimento e foram coletadas amostras do efluente e levadas ao Laboratório de 

Química e Meio ambiente para se proceder as análises de pH, nitrogênio total (0,124 mg L¹), 

fósforo total (0,233 mg L¹), condutividade elétrica (CE - 24,16 uS m
-1

), sólidos totais dissolvidos 

(STD - 12,66 mg L¹), potássio (4,5 mg L¹) e sódio (3,2 mg L¹) O delineamento experimental foi 

em blocos casualizados, com cinco tratamentos e três repetições, sendo eles: T0 – Testemunha 

(sem aplicação de ARP), T1 – 250 m³ há
-1

 ano
-1

, T2 – 500 m
3
 há

-1
 ano

-1
, T3 – 750 m³ há

-1 
ano

-1 
e 

T4 – 1000 m
3
 há

-1
 ano

-1
, doses que correspondiam a 0, 50, 100, 150 e 200 L, respectivamente, no 

qual foram fracionadas em um total de quatro cortes.  Os cortes da forrageira foram realizados 

assim que esta atingia 70 cm e rebaixadas a 35 cm. A aplicação da ARP foi feita após cada corte 

da forrageira de forma manual com regador. Os materiais foram submetidos à análise de Proteína 

bruta (%PB) determinado pelo método de Kjeldahl. Os dados foram submetidos a análise de 

variância e ao teste Tukey para comparação das médias à 5% de probabilidade. Foram 

observadas diferenças (p<0,05) no valor de proteína bruta avaliadas entre os diferentes 

tratamentos. O teor de PB obtida no tratamento em que foi aplicado ARP igual a 1000 m³ ( T4 -

15,28
a 

% PB) foi superior à obtida nos demais tratamentos, T1 (11,81
d
 % PB, T2 (14,12

c
 % PB) 

T3 (14,36
b
 % PB) o tratamento que não recebeu nenhuma dose foi inferior a todos os outros (T0 

10,85
e
 % PB). A água residuária de piscicultura mostrou-se eficiente na melhoria da qualidade 

da forrageira, promovendo aumento do teor de proteína bruta.  
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