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RESUMO 

 

Os potenciais impactos ambientais provenientes da aquicultura intensiva têm aumentado a 

preocupação da sociedade quanto à sustentabilidade da própria atividade. Com o presente 

trabalho teve como objetivo avaliar, os parâmetros zootécincos das tilápias do Nilo, qualidade 

de água, produção de biomassa algal e taxa de remoção dos compostos nitrogenados pela 

microalga Spirulina platensis em um cultivo integrado da tilápia do Nilo (Oreocrhomis 

niloticus) com a microalga S. platensis em um sistema fechado de circulação de água. O 

experimento foi realizado no Centro de Biotecnologia Aplicada a Aquicultura (CEBIAQUA) 

do Departamento de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Ceará. O cultivo das 

tilápias foi inteiramente casualizado e realizado em três tratamentos com quatro repetições nas 

densidades de 0,1; 0,15 e 0,20 juvenis L-1. As tilápias foram alimentadas ad libitum com ração 

comercial (0.8 mm), contendo 55% de proteína bruta (PB), fornecida às 9, 13 e 17 h, sete dias 

por semana. Para o cultivo de Spirulina platensis, inicialmente, o inóculo foi cultivado em 

meio químico alternativo e posteriormente adaptado ao efluente de tilápia do Nilo e inoculado 

em 12 bacias de polietileno. Durante todo o experimento, a água das caixas dos peixes e das 

respectivas bacias das microalgas foi reutilizada no sistema de recirculação fechado entre as 

duas culturas, havendo apenas reposição de água por conta da evaporação. Após o completo 

desenvolvimento da S. platensis nas bacias, a coleta da microoalga foi realizada através de 

filtragem da água em telas de 60 µm. Foram ainda monitorados o pH, temperatura, oxigênio 

dissolvido, bem como determinados os níveis de N-amônia, N-nitrato e N-nitrito durante o 

período experimental. Os resultados mostraram que a densidade de estocagem mais eficiente 

para o cultivo das tilápias foi 0,10 juvenis L-1, pois apesar de ter resultado na mesma biomassa 

final dos demais tratamentos, foi a que apresentou a menor taxa de conversão alimentar. A 

microalga S. platensis se adaptou facilmente e se desenvolveu muito bem no efluente das 

tilápias do Nilo, independente da densidade de estocagem dos peixes. Com relação à 

qualidade de água, foi evidenciado que a integração das culturas manteve os níveis de N-

amônia (0,26 ± 0,03 mg L-1), N-nitrato (2,55 ± 0,71) e N-nitrito (0,19 ± 0,01) dentro dos 

valores aceitáveis para o cultivo da tilápia do Nilo. 

 

Palavras-chave: Biorremediação. Recirculação. Aquicultura sustentável. 
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ABSTRACT 

 

The environmental potential impacts from intensive aquaculture have increased public 

concern about the sustainability of the activity itself. The present work aimed to evaluate the 

zootécincos parameters of Nile tilapia , water quality, algal biomass production and rate of 

nitrogen removal compounds by Spirulina platensis realize an integrated cultivation of Nile 

tilapia (Oreocrhomis niloticus) with Spirulina platensis in a closed system of water 

circulation. The experiment took place at the Biotechnology Aquaculture Applied Center 

(CEBIAQUA) of The Fishing Engineering Department of the Federal University of 

Ceará. Tilapias culture was conducted in three treatments with four replicates at densities of 

010, 0,15 and 0,20 juveniles L-1. The tilapias were fed ad libitum with a commercial ration 

(0,8 mm) containing 55% crude protein (CP), administered daily at 9, 13 and 17 h. For 

Spirulina platensis culture, initially, the inoculum was cultivated in an alternative chemical 

medium and later adapted to the Nile tilapia effluent and inoculated into 12 polyethylene 

basins. Throughout the experiment, the water of fishes boxes and of the respective microalgae 

basins was reused in the closed recirculation system between the two cultures, with only 

replacement of water due to evaporation. After the full development of S. platensis in the 

basins, the microalgae was collected using a 60 µm screen. The pH, temperature, dissolved 

oxygen, and levels of N-ammonia, N-nitrate and N-nitrite were also monitored during all the 

experimental period. The results showed that the most efficient stocking density was 0,10 L-1, 

because despite having the same final biomass of the other treatments it presented the lowest 

feed conversion ratio. The microalgae S. platensis was easily adapted and developed very well 

in the Nile tilapia’s effluent, regardless of fishes stocking density. With respect to water 

quality, it was evident that the cultures integration maintained the levels of N-ammonia (0,26 

± 0,03 mg L-1), N-nitrates (2,55 ± 0,71 mg L-1) and N- nitrites (0,19 ± 0,01 mg L-1) within 

acceptable values for the Nile tilapia culture. 

 

Keywords: Bioremediation. Recirculation. Sustainable aquaculture. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 A produção de organismos em cativeiro tem aumentado significantemente em 

todo mundo. Enquanto a produção mundial de captura tem se mantido constante, a produção 

da aquicultura tem crescido exponencialmente, 10,4% de 2007 a 2009. Das 145,1 milhões de 

toneladas produzidas em 2009, 117,8 milhões tiveram como destino o consumo humano, 

sendo 55,1 milhões de toneladas (46%) oriundas da aquicultura, o que contribui para o 

aumento do consumo, uma vez que o consumo mundial de pescados per capita em 2009 foi o 

maior da História (17,2 kg habitante-1 ano-1) FAO (2010). 

 Segundo o MPA (2010) 1.240.813,1 toneladas de pescados produzidas no Brasil 

em 2009, 33,5% foram provindos da aquicultura, das quais 81,16% foram da aquicultura 

continental e 18,84% da aquicultura marinha.  

 No entanto, o elevado crescimento intensivo tem afetado seriamente os 

ecossistemas aquáticos. A maioria dessas tecnologias de cultivo adotadas atualmente não se 

justifica principalmente do ponto de vista ambiental. Dessa forma, para que a produção 

continue em crescimento, uma das alternativas é o desenvolvimento de novas tecnologias que 

utilizem menos espaço e produzam o mínimo de impactos ambientais (JONES; PERSTON; 

DENNISON, 2002). 

 Os impactos negativos provenientes dos efluentes da aquicultura dependem da 

espécie cultivada, intensidade do cultivo, densidade de estocagem, composição da ração 

utilizada, técnicas de alimentação dos animais e hidrografia da região. Os viveiros de 

aquicultura podem lançar quantidades significativas de N (nitrogênio) e P (fósforo) em corpos 

de água adjacentes e a intensificação da aquicultura necessita de grande aporte de água, 

fertilizantes, rações e produtos veterinários, que eventualmente vão para o ambiente. Em 

muitos lugares, a atividade é caracterizada pela pequena taxa de renovação de água devido às 

condições hidrodinâmicas, tornando a dispersão dos poluentes pouco eficiente (BOYD, 

2003). 

 Segundo Boyd (2003) os principais impactos da aquicultura intensiva são 

decorrentes da destruição de manguezais, áreas de inundação e outros ambientes aquáticos 

sensíveis a conversão de terras agrícolas a tanques de cultivo e a poluição da água através dos 

efluentes dos tanques de engorda. 

 De acordo com estes autores (2001) os potenciais impactos ambientais 

provenientes da aquicultura intensiva têm aumentado a preocupação da sociedade quanto à 
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sustentabilidade da própria atividade. Esta prática pode resultar na poluição dos recursos 

hídricos, dos quais as fazendas de aquicultura são completamente dependentes. 

 A carga total de nutrientes contidos nos efluentes da aquicultura é pequena, 

quando comparada com outras fontes. No entanto, os efeitos adversos causados pelo 

lançamento inadequado de efluentes contendo elevadas concentrações de compostos 

nitrogenados e fosfatados nos ecossistemas aquáticos podem ser bastante significativos e 

objeto de restrições para o desenvolvimento da atividade (PÁEZ-OSUNA; GUERRERO-

GALVÁN; RUIZ-FERNANDEZ, 1999). Os mesmos autores estimaram, por exemplo, a carga 

de nitrogênio e fósforo descartada anualmente pela carcinicultura no mundo todo, que 

correspondeu a níveis encontrados no esgoto in natura de populações com 1.218.000 e 

2.646.000 habitantes, respectivamente (PÁEZ-OSUNA; GUERRERO-GALVÁN; RUIZ-

FERNANDEZ, 1998).  

 Dentre os compostos nitrogenados encontrados nos efluentes da aquicultura, está 

a amônia, substância bastante tóxica para grande parte dos seres vivos (JONES; DENNISON; 

PERSTON, 2001). O descarte de grandes quantidades de nutrientes no ambiente aquático 

frequentemente promove aumento do fitoplâncton, podendo gerar problemas de eutrofização, 

hipóxia ou até anóxia em águas de pouca movimentação, culminando na eventual morte da 

vida aquática. Como consequência do desenvolvimento excessivo de fitoplâncton, pode-se 

citar a ocorrência de “marés vermelhas” nos ecossistemas costeiros e florações de 

cianobactérias tóxicas nos ecossistemas continentais (PÁEZ-OSUNA; GUERRERO-

GALVÁN; RUIZ-FERNANDEZ et al., 1999).  

 A aquicultura depende dos ecossistemas nos quais está inserida e é impossível 

cultivar organismos aquáticos sem provocar alterações ambientais, porém é possível reduzir 

significativamente o impacto sobre o meio ambiente. Esta abordagem deve fazer parte do 

processo produtivo, uma vez que não podem se desenvolvidas tecnologias visando aumentar 

apenas a produtividade dos cultivos sem avaliar os impactos ambientais produzidos 

(VALENTI, 2002). 

 Esforços globais para o desenvolvimento de novas técnicas de cultivo mais 

sustentáveis na aquicultura têm sido buscadas devido aos potenciais impactos negativos da 

atividade. Uma das alternativas é a fitorremediação que utiliza vegetais aquáticos para 

assimilar os nutrientes produzidos pelo cultivo de animais aquáticos. O policultivo é definido 

como o cultivo de diferentes organismos em um único módulo de produção. Por outro lado, o 

co-cultivo se refere ao cultivo integrado de diferentes organismos (peixes, camarões, bivalves, 

plantas) em diferentes módulos de produção. Esta técnica é considerada como uma das mais 
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ecologicamente corretas dentre todas as técnicas conhecidas em aquicultura, com o mais 

eficiente uso dos recursos e uma grande resiliência contra as flutuações ambientais (ARANA, 

2004). As algas podem absorver grandes quantidades de nutrientes dissolvidos (orgânicos e 

inorgânicos), geralmente com preferência para a amônia (PORRELLO et al., 2003).  

A habilidade das algas de absorver rapidamente os nutrientes da água para seu 

crescimento e também de acumulá-los como reserva na forma de aminoácidos e pigmentos, as 

tornam ideais para melhorar a qualidade dos efluentes provenientes da aquicultura 

(LOURENÇO, 2006). Assim, a utilização de algas para absorver os nutrientes dissolvidos 

pode, realmente, melhorar a qualidade da água proveniente do cultivo intensivo de 

organismos aquáticos. Essa técnica tem se mostrado bastante eficiente no tratamento de águas 

residuais da aquicultura intensiva.  

 Uma das espécies componentes do fitoplâncton que pode ser utilizada como 

fitorremediadora de efluentes da aquicultura intensiva é a Spirulina (Arthrospira) platensis, 

uma cianofícea com um elevado teor de proteína, nutrientes essenciais e compostos 

antioxidantes (COLLA et al., (2007). 

 A S. platensis necessita de água com sais minerais e pH elevado, luz e 

temperaturas altas. Essas condições para sua produção são perfeitamente garantidas pelo 

clima do semi-árido nordestino: luz o ano todo, praticamente sem variabilidade de incidência 

de raios solares de janeiro a dezembro, garantido uma temperatura, também, bastante estável 

o ano inteiro. Por último as águas encontradas no subsolo, geralmente, são salinas e com pH 

alto (LOURENÇO, 2006). Além disso, a S. platensis, como as microalgas, também necessita 

de nutrientes para a produção de biomassa, o que pode ser garantido através da integração de 

seu cultivo com a tilápia do Nilo, Oreochromis niloticus, amplamente cultivada no estado do 

Ceará. 

O presente trabalho teve como objetivos avaliar: o desempenho zootécnico de 

juvenis de tilápia do Nilo, mantidos em um sistema integrado com a microalga S. platensis; a 

qualidade da água dos cultivos de tilápia do Nilo recirculada nas culturas de S. platensis; a 

biomassa de S. platensis produzida em efluentes provenientes do cultivo de juvenis de tilápia 

do Nilo, e; o potencial da S. platensis na remoção de compostos nitrogenados dos efluentes 

provenientes do cultivo de juvenis de tilápia do Nilo. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1   Impactos ambientais causados pela aquicultura 

 

O rápido desenvolvimento da aquicultura mundial tem ocasionado um 

significativo aumento dos impactos negativos no ambiente. Isto se deve as descargas de 

grandes quantidades de efluentes potencialmente poluidores, contendo alimentos não 

consumidos e fezes, que resultam na deterioração ambiental, tanto de corpos receptores de 

água, quanto em sedimentos (CRAB et al., 2007). Corroborando com essas premissas, 

Piedrahita (2003) e Sugiura et al. (2006) afirmam que o processo de produção de animais 

aquáticos gera quantidades significativas de efluentes contaminados e que, as descargas da 

aquicultura para os corpos hídricos levam nutrientes orgânicos e inorgânicos, como a amônia, 

fósforo, carbono orgânico e matéria orgânica. 

De acordo com Thompson et al. (2002), os elevados níveis de nutrientes causam 

deterioração ambiental nos corpos receptores, além  de ocasionar o aumento da ocorrência de 

microrganismos patogênicos e introdução de espécies invasoras.  

 

2.2   Tecnologias utilizadas para a remoção de nutrientes da água 

 

Independente da intensidade de produção, a aquicultura pode ser classificada 

como um ecossistema que depende da energia solar e de subsídios antropogênicos. Os 

tanques, viveiros, aquários, lagos, açudes, e mesmo os próprios organismos cultivados nestes 

ecossistemas podem ser considerados sistemas termodinâmicos abertos, fora do equilíbrio, 

que trocam continuamente energia e matéria com o ambiente para diminuir a entropia interna 

(HENRY-SILVA; CAMARGO, 2008).  

Os mesmos autores relataram também que o comportamento da energia, ou a 

capacidade de realizar trabalho, está subordinado às duas leis da termodinâmica. A primeira é 

a lei da conservação de energia que define a possibilidade de transformação de um tipo de 

energia em outro, mas que ela não pode ser criada nem destruída. Assim, quando é fornecida 

uma ração para o peixe, este alimento contém determinada quantidade de energia (kcal), que 

pode ser transformada em biomassa (tecidos), em calor (respiração), eliminada (dejetos) ou 

armazenada (gordura). A segunda lei da termodinâmica estabelece que os processos de 

transformação de energia nunca ocorrem espontaneamente, a não ser que exista a degradação 
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da energia de uma forma concentrada para outra mais dispersa, assim, a ração fornecida para 

o peixe não terá 100% de sua energia convertida em biomassa animal, visto que parte será 

utilizada na manutenção das atividades metabólicas básicas, enquanto que a outra não 

assimilada será eliminada pelo organismo. 

Para produzir 1 kg de peso vivo, um peixe precisa consumir de 1 a 3 kg de 

alimento, supondo uma taxa de conversão alimentar de 1:3. Cerca de 36% desse alimento é 

excretado como um resíduo orgânico (BRUNE et al., 2003) e 75% do fósforo e nitrogênio 

permanecem como resíduo na água (PIEDRAHITA, 2003; GUTIERREZ; MALONE, 2006). 

O conceito de aquicultura integrada é considerado um elemento essencial de 

gestão do setor, visando reduzir, de forma econômica e socialmente benéfica, os impactos 

ambientais negativos da atividade, seja de água doce, salina ou marinha. A integração 

multitrófica na aquicultura – IMTA – é uma das várias tecnologias de cultivo que têm sido 

estudadas com o objetivo de reduzir a concentração de nutrientes de efluentes de cultivo de 

animais aquáticos e contribuir para a mitigação de seus impactos (TROELL et al., 2009).  

A IMTA utiliza organismos complementares para otimizar a ciclagem de 

nutrientes na aquicultura. Neste sistema, os resíduos gerados do cultivo de um organismo se 

torna uma fonte de energia para os outros organismos de outro nível trófico. Assim o sistema 

tende a se deslocar em direção a um melhor equilíbrio no ecossistema. Estas estratégias têm 

sido descritas como fundamentais para o desenvolvimento da sustentabilidade ambiental 

(RIDLER et al., 2007).  

Atualmente, para tornar os sistemas de aquicultura mais sustentáveis, as duas 

práticas mais comuns para o tratamento da água são as lagoas ou reservatórios de tratamento 

de efluentes (sedimentação) e a combinação de sistemas de remoção de sólidos e processos de 

nitrificação (biofiltros), semelhantes às técnicas utilizadas em águas residuais domésticas 

(VAN RIJN; TAL; SCHREIER, 2006). 

 

2.2.1   Lagoas ou tanques de sedimentação 

 

 As lagoas (bacias) de sedimentação, naturais ou artificiais, podem ser construídas em 

forma de viveiros, canais ou lagoas. Apresentam os benefícios da redução de sólidos em 

suspensão; transformação de nutrientes dissolvidos em biomassa vegetal; volatilização de 

compostos nitrogenados; degradação de biomassa vegetal e diminuição da demanda 

bioquímica de oxigênio (NUNES, 2002). O mesmo autor relata que as bacias de sedimentação 
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devem possuir profundidade de no mínimo 1,5 m, permitindo o aumento do volume e a 

diminuição da área necessária para a sua instalação. 

 Segundo Hargreaves (2006), o efluente gerado na produção aquícola é mantido em 

uma bacia de sedimentação durante várias horas ou dias, período necessário para que os 

processos abióticos e biológicos naturais tornem possível a reutilização da água. Porem há 

parâmetros importantes que devem ser levados em consideração, como o tempo de retenção 

hidráulica da unidade de piscicultura e da lagoa de tratamento, homogeneização da água de 

sedimentação e a aeração periódica do sedimento. A utilização inadequada de lagoas de 

tratamento pode ocasionar problemas como florações de algas nocivas e anaerobiose do 

sedimento.  

 

2.2.2   Biofiltros bacterianos 

 

Nestes sistemas ocorrem processos de oxidação e redução, ocasionando a quebra 

de moléculas nocivas como nitrogênio (N2) e dióxido de carbono (CO2). Alem disso, os 

biofiltros permitem a recirculação de água no sistema (VAN RIJN, 1996). A biofiltração a 

base de bactérias requer dispositivos para fornecimento de oxigênio, remoção de partículas 

sólidas de matéria orgânica, oxidação da matéria orgânica dissolvida, remoção da amônia por 

nitrificação, controle de alcalinidade, dissipação do excesso de CO2, e o bombeamento de 

água através de diferentes dispositivos.  

A dificuldade nestes sistemas de biofiltros é o acumulo de nitrato o qual precisa 

ser eliminado. Isto pode ocorrer através do processo em que bactérias facultativas anaeróbias 

reduzem nitrito e nitrato a nitrogênio gasoso (desnitrificação anóxica). Além disso, as 

tecnologias de cultivo com biofiltros bacterianos só são utilizadas em culturas intensivas 

relativamente pequenas e não há informações disponíveis sobre como tais tecnologias podem 

ser usadas em grande escala e com baixo custo (ZUCKER; ANDERSON, 1999). 

 

2.2.3   Biofiltração realizada pelo perifiton  

 

A comunidade perifítica consiste em um anexo na biota aquática submersa, 

consistindo em algas, bactérias, fungos, protozoários, zooplâncton e outros invertebrados. O 

perifiton, assim como o fitoplâncton, pode ser encontrado em quase todos os tipos de corpos 

de água, desde pequenas lagoas a grandes oceanos e em condições tróficas que vão desde os 

mais oligotróficos a mais eutróficos. Possui a capacidade de assimilar nutrientes presentes na 
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coluna de água. Considerando a capacidade em fornecer respostas rápidas às alterações 

ambientais, de não migrar em condições adversas por estar associado a substratos submersos, 

entre outros aspectos, essa comunidade vem sendo utilizada como importante ferramenta em 

estudos de monitoramento da qualidade de água (CRAB et al., 2007). 

Segundo os mesmos autores, a comunidade perifítica pode realizar uma alta taxa 

fotossintética, aumentando, consequentemente, a produção autotrófica até 0,5 m de 

profundidade, ou seja, na zona eufótica. O perifiton possui uma relação entre carbono e 

nitrogênio em torno de 10, dessa forma sua capacidade de remoção de nitrogênio da água está 

em torno de 0.2 g N m-2 dia-1 com uma produção de biomassa de até 4,0 g peso seco. m-2 dia-1. 

Assim, em sistemas intensivos de criação, para que se possa realizar a remoção eficaz de 

nutrientes seria preciso uma área relativamente grande para o crescimento da comunidade 

perifítica, além do sistema ser totalmente dependente da disponibilidade de luz e da 

dificuldade de coleta da biomassa. 

 

2.2.4   Tecnologia de Bioflocos 

 

O cultivo em sistemas de bioflocos é baseado na formação de flocos microbianos 

constituídos de microalgas, fezes, exoesqueletos, restos de organismos, bactérias, 

protozoários, invertebrados, entre outros. Estes agregados auxiliam na assimilação dos 

compostos nitrogenados presentes na água de cultivo, possibilitando sua reutilização por 

diversos ciclos, em que os compostos orgânicos nitrogenados são convertidos em biomassa 

bacteriana (SCHNEIDER et al., 2005). Para estimular a formação dos bioflocos o ambiente 

de cultivo deve ser fertilizado com fontes ricas em carbono e ser fortemente oxigenado, 

favorecendo o crescimento bacteriano. 

Segundo Wasielesky et al. (2006), a formação dos bioflocos ocorre a partir da 

mudança da razão entre carbono e nitrogênio (C:N) da água dos cultivos, a qual deve ser em 

torno de 15-20:1, para que ocorra o surgimento de bactérias heterotróficas, e com isso inicie 

toda uma sucessão microbiana até a formação dos bioflocos. Com um forte sistema de 

aeração, macro-agregados ou “flocos” são formados, sendo constituídas principalmente de 

bactérias, microalgas, fezes, exoesqueletos, restos de organismos mortos, protozoários, 

invertebrados, entre outros.  

Após a formação dos bioflocos, eles servem de suplemento alimentar aos animais, 

bem como para assimilar os compostos nitrogenados presentes na água de cultivo. Outro fator 

de suma importância associado à formação desses agregados e ao incremento na 
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produtividade primária é o fato da possibilidade de utilização de menores teores de proteína 

bruta nas rações, pois nesse caso uma parte será suprida pela produção natural, acarretando 

uma diminuição nos custos do produtor, além de ser ambientalmente correto. Assim, 

parâmetros como intensidade de mistura, oxigênio dissolvido, pH, temperatura e fontes 

orgânicas de carbono podem necessitar de ajustes para uma alta qualidade dos bioflocos, 

possibilitando ótimas condições de crescimento para os organismos cultivados (SCHRYVER 

et al., 2008).  

Estes cultivos, também denominados de Zero Exchange, Aerobic, Heterotrophic 

Culture Systems (ZEAH), sem renovação de água vêm se projetado como uma nova 

alternativa aos cultivos, atendendo aos conceitos de uma aquicultura responsável e 

ambientalmente correta. Uma vantagem desse sistema é a redução da necessidade de água, 

diminuindo a emissão de efluentes e reduzindo os impactos ambientais, além de aumentar a 

produtividade. Este processo, se bem realizado promove a redução da concentração de amônia 

mais rapidamente do que o processo de nitrificação (HARGREAVES, 2006).  Além disso, 

este sistema reduz o risco de introdução e disseminação de doenças e ainda possui a 

capacidade de complementar a dieta dos animais através da produção de alimento natural 

(MCINTOSH et al., 2000).  

O tipo de aeração nesses sistemas pode determinar a uniformidade do tamanho 

dos flocos, bem como o equilíbrio entre suas taxas de agregação e fragmentação (SAMPAIO; 

TESSER; JÚNIOR, 2010).  

 

2.3.5   Biorremediação por mariscos 

 

 A utilização de organismos biorremediadores é uma forma de explorar o uso dos 

efluentes da carcinicultura como fonte de energia e ao mesmo tempo reduzir descargas ao 

ambiente, por exemplo, através do cultivo de ostras (MARINHO-SORIANO; MORALES; 

MOREIRA, 2002; JONES; PERSTON; DENNISON, 2002). 

 A convivência de culturas muito diferentes em um policultivo exige 

compromissos quanto à sua administração, podendo levar a uma diminuição do rendimento 

global para cada organismo em relação com as monoculturas. A integração das monoculturas, 

através da transferência de água alivia essa deficiência da policultura e permite a 

intensificação dos cultivos (NEORI et al., 2004).  

 Estudos mostram o potencial de águas abertas para a maricultura integrada, uma 

vez que as medidas sejam corretas (TROELL et al. 2003). Deve se notar, contudo, que a 
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biofiltração de efluentes por mariscos convertem os nutrientes na forma de microorganismos, 

em nutrientes dissolvidos, que podem acarretar impactos negativos no meio ambiente se não 

houver equilibrio (TROELL; NORBERG, 1998). 

 

2.2.6   Biofiltração realizada por vegetais (macrófitas, macroalgas e microalgas). 

 

As macrófitas aquáticas estão entre os vegetais com potencial uso como 

biorremediadoras. Os sistemas de tratamento de efluentes por meio de macrófitas aquáticas 

podem ser viáveis para os aquicultores e ainda minimizar os impactos sobre os ecossistemas 

aquáticos. Vários trabalhos vêm comprovando a eficiência das plantas aquáticas no 

tratamento de efluentes domésticos (LIN; JING; LEE, 2005; HADAD, MAINE; BONETTO, 

2006). No entanto, a utilização desses vegetais no tratamento de efluentes de aquicultura 

ainda é recente no Brasil (SIPAUBA TAVARES, 2002).  

Henry-Silva e Camargo (2008) avaliaram a eficiência de sistemas compostos por 

duas espécies de macrófitas aquáticas flutuantes (Eichhornia crassipes e Pistia stratiotes) no 

tratamento de efluentes gerados por um viveiro de manutenção de reprodutores de camarões-

canela (Macrobrachium amazonicum). Os resultados comprovaram a capacidade dessas 

macrófitas aquáticas flutuantes em remover matéria orgânica particulada e nutrientes dos 

efluentes de carcinicultura. 

A maricultura integrada com macroalgas surgiu da necessidade de aumentar o 

rendimento dos sistemas de produção e reduzir os custos operacionais, pois utiliza os 

nutrientes em excesso para diversificar os produtos da piscicultura, proporcionando uma 

utilização bastante eficiente dos recursos. Em um sistema integrado, a excreção de 

organismos criados intensivamente, como peixes ou camarão, com a ajuda da energia solar é 

convertida em biomassa de algas. Cada espécie é cultivada em um módulo separado, 

permitindo a otimização das condições de cultura para cada organismo. A alga produzida 

pode gerar renda independente, servindo como alimento para moluscos, ou mesmo como um 

ingrediente na ração (NEORI et al. 2004). 

As macroalgas podem reduzir cerca de 97,5% da concentração de amônia presente 

na água (JONES; DENNISON; PERSTON, 2001). A assimilação de nutrientes por algas é de 

grande importância na contribuição para a diminuição de nutrientes no ambiente, e a 

aquicultura integrada com algas, peixes e ou camarões é uma tecnologia de cultivo que traz  

 As microalgas, assim como as macroalgas, possuem a capacidade de assimilação 

dos nutrientes do ambiente aquático. Podem ser utilizadas em sistemas integrados, porém o 
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entrave na sua utilização é a separação das células microalgais da água. Alguns fatores podem 

contribuir para a diminuição deste problema: A utilização de uma microalga possível de ser 

filtrada em telas com malhas de 60 a 100 µm como as várias espécies de Spirulina, diferente 

de espécies como a Phaeodactylum tricornutum, Tetraseimis suecica, que já foram utilizadas 

e são consideravelmente menores, o que ainda é um entrave na obtenção de biomassa em 

larga escala e; a associação com uma cultura de bivalves que possuem a capacidade de filtrar 

as microalgas presentes na água (NEORI, 2004). 

 Segundo Borges et al. (2000), tratamento com microalgas foram utilizados apenas 

para águas residuais domésticas e agro-industriais em água doce e,  recentemente, surgiram 

estudos em que microalgas marinhas são utilizadas para o tratamento de efluentes piscícolas, 

tendo a vantagem de proporcionar a possibilidade de reutilização da água, de modo a 

funcionarem em sistemas praticamente fechados, alem da obtenção de biomassa algal. 

 Para a utilização de microalgas na remoção de nitrogênio de efluentes, o ideal é 

que a microalga utilizada tenha características que lhe podem conferir vantagens, como fácil 

remoção do meio por filtração, fácil cultivo em larga escala, tolerância a mudanças na 

salinidade e temperatura e possuir alto valor comercial. A S. platensis, que já é um 

microorganismo muito estudado possui todas estas características, podendo crescer em 

salinidades de 5 a 35 g L-1, sendo facilmente removida da água com telas de 60 µm (PHANG 

et al., 2000). 

 Chuntapa, Powtongsook e Menasveta et al. (2003) relataram que a utilização de S. 

platensis em um sistema de coleta semi-contínua para controle da qualidade da água de 

cultivo de camarão foi eficiente, mantendo a água nos tanques de camarão com baixas 

concentrações de nitrato, amônia e nitrito durante todo cultivo.  
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3   MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1  Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) 

 

3.1.1   Obtenção e transporte dos juvenis de tilápia do Nilo  

 

As de Tilápia do Nilo já revertidas sexualmente e com peso médio de 1,0 ± 0,5 g, 

foram obtidas na Estação de Piscicultura Prof. Dr. Raimundo Saraiva da Costa do 

Departamento de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Ceará (UFC), e 

transportadas em recipientes de 50 L providos de aeração constante, para a unidade de 

produção no Centro de Biotecnologia Aplicada à Aquicultura (CEBIAQUA) do mesmo 

Departamento.  

 

3.1.2   Técnica de cultivo dos peixes 
 

Antes do início do cultivo, os peixes passaram por um período de adaptação a 

salinidade 10 ppt por 24 horas, sendo submetidos à salinidade de 5 ppt imediatamente ao 

chegarem no CEBIAQUA e à salinidade de 10, 12 horas após. Posteriormente, durante o 

período de cultivo, passaram a receber ração comercial (0.8 mm) com 55% de proteína bruta 

(PB). A ração foi administrada ad libitum, fornecida às 09h00min, 13h00min e 17h00min, 

sete dias por semana, com exceção dos dias das biometrias, as quais foram realizadas no 

inicio (dia 1), após 15 dias e ao final (dia 29) do experimento. 

Foram realizados, em um delineamento inteiramente casualizado, três tratamentos 

com quatro repetições em densidades de 0,10, 0,15 e 0,20 juvenis L-1, o que corresponde a 

100; 150 e 200 juvenis m-3, ou 4; 6 e 8 juvenis tanque-1. Para isso, foram utilizados 12 tanques 

quadrangulares (22 x 45 x 40 cm) de polietileno com volume útil de 40 L. Os tanques foram 

cobertos com tampa para sombrear os cultivos, e assim evitar o crescimento de outras 

microalgas no cultivo dos peixes e todos foram aerados por um soprador.  

 

3.1.3   Parâmetros zootécnicos 

 

Os parâmetros zootécnicos: taxa de sobrevivência (S%), ganho de peso médio 

diário (GPD), taxa de crescimento específico (TCE), ganho de biomassa (GB) e taxa de 
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conversão alimentar aparente (CAA), foram estimados pelas expressões matemáticas 1, 2, 3, 4 

e 5, respectivamente: 

 

S% = (Nf) . 100 / Ni          (1) 
 

Onde,  

S - taxa de sobrevivência (%); 

Nf e Ni - número final e inicial de peixes, respectivamente. 

 

GPD = PMf – PMi / T         (2) 
 

Onde,  

GPD - ganho de peso médio diário (g dia-1), 

PMf e PMi - peso médio final e inicial (g), 

T – tempo de cultivo (dias). 

 

TCE = ln Pf – ln Pi / T x 100        (3) 
 

Onde: 

ln – logaritmo neperiano e; 

Pf e Pi – peso médio inicial e final (g); 

T – tempo de experimento (dias). 

 

GB = Bf – Bi           (4) 

 

Onde, 

GB – ganho de biomassa, 

Bf e Bi – biomassa final e inicial (g), respectivamente. 

 

CAA = QR / GB          (5) 
 

Onde, 

CAA – taxa de conversão alimentar aparente (g g-1), 

QR – quantidade de ração consumida (g). 
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3.1.4   Qualidade de água 
 

Diariamente, as 09h00min horas, os parâmetros físicos e químicos da água de 

cultivo dos peixes foram monitorados, sendo determinado oxigênio dissolvido (mg L-1), pH, 

temperatura (ºC) e salinidade (ppt). As concentrações de N-amônia (mg L-1), N-nitrato (mg L-

1) e N-nitrito (mg L-1) foram monitorados no inicio, antes e após o fechamento de cada ciclo. 

O pH foi determinado com um medidor de pH de bancada (HANNA HI 221), a 

temperatura e o oxigênio dissolvido com uma sonda eletrônica (YSI 55) e a salinidade foi 

avaliada com um refratômetro (ATAGO). As concentrações de N-amônia (NH3), N-nitrato 

(NO2
-) e N-nitrito (NO3

-) foram determinadas por espectrofotometria de leitura direta em 

espectrofotômetro (HACH DR 2000).  

O percentual de remoção dos nutrientes após a recirculação para cada tratamento 

foi calculada pela equação 7, descrita por Henry-Silva e Camargo (2008). 

 

R = 100 - (100 × Cetrat) / Ce         (7) 
 

Onde, 

R – percentual de remoção;  

Cetrat – concentração de nutriente no efluente tratado e; 

Ce – concentração de nutriente no efluente inicial  

 

3.2   Spirulina platensis 

 

3.2.1   Obtenção do inóculo de Spirulina platensis 
 

A Spirulina platensis (FOTOGRAFIA 1) foi obtida no cepário do laboratório de 

Planctologia do CEBIAQUA do Departamento de Engenharia de Pesca da Universidade 

Federal do Ceará (UFC). Inicialmente, o inóculo foi cultivado em meio de cultura alternativo 

preparado com os sais NaCl (5,0 g L-1) e NaHCO3 (10,0 g.L-1) que foram diluídos em um 

recipiente contendo água submetida a uma forte aeração por 24 horas. Posteriormente, foram 

adicionados 1,0 g L-1 do fertilizante químico nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) na 

proporção de 10: 10: 10 e e 0,1 g L-1 de superfosfato triplo (SPT). 
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Fotografia 1 – Imagem da microalga Spirulina platensis. 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Com o objetivo de manter as culturas livres de bactérias patogênicas e outros 

microorganismos, o inóculo inicial foi repicado para erlenmeyers de 200 mL previamente 

esterilizados em autoclave por 20 min à temperatura de 120 ºC. 

 

3.2.2   Sistema de produção da S. platensis 
 

As cepas de S. platensis foram mantidas inicialmente em culturas estanques em 

condições ótimas de crescimento através de repicagens sistemáticas por diluição em novo 

meio de cultivo. Foram repicadas quatro vezes, transferindo 20 mL da cepa “mãe” para 

erlenmeyers previamente esterilizados, contendo 180 mL de meio de cultura, formando uma 

nova coleção.  

Posteriormente, as novas culturas foram inoculadas em frascos de 3,0 L de 

volume útil, contendo 1,8 L de meio de cultura e mantidas em condições ótimas de 

temperatura (28 ± 1 ºC), salinidade (15 ± 1), iluminância (40 µE m-2 s-1) e aeração 

proveniente de uma bomba de diafragma com fluxo de ar de 1 L h-1 (v v-1).   

Após o desenvolvimento das microalgas em 12 frascos de 3,0 L, foi realizada a 

transferência de 2,5 L das culturas para cada um dos tanques (FOTOGRAFIA 2) de fibra de 

20 L, contendo 17,5 L de efluente proveniente dos cultivos de tilápias do Nilo (meio 

orgânico). 
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Fotografia 2 – Imagem dos cultivos de S. platensis após a inoculação (A) e crescimento (B) em efluentes do 
cultivo de juvenis de tilápia do Nilo. 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

   

3.2.3   Coleta da Spirulina platensis e processo de secagem 

 

Após o completo desenvolvimento da S. platensis nos tanques circulares, a coleta 

da biomassa foi realizada através de filtragem da água em telas de 60 µm no interior dos 

próprios tanques de tilápia para recirculação da água de cultivo. Posteriormente a biomassa 

úmida contida na tela foi submetida à lavagem com água doce para retirada do sal e 

posteriormente seca em estufa a 60 ºC. A biomassa seca foi pesada para a obtenção do 

rendimento e da produtividade em mg seca L-1 e mg seca L-1 dia-1, respectivamente.  

Nos dias de recirculação entre as culturas foram realizadas amostragens para o 

acompanhamento do crescimento celular por densidade óptica (DO680nm) em 

espectrofotômetro no comprimento de onda de 680 nanômetros, uma vez que a clorofila “a”, 

presente em todas as cianofíceas em duas formas moleculares distintas, apresenta um dos 

picos de absorção a 680 nm.  

A manutenção das densidades iniciais após cada circulação ou filtragem foi 

realizada através da equação 6 (SIPAUBA; TAVARES, 2003).  

v = V – (  Df  ) V / Di          (6) 
 

Onde: 

v – volume a ser filtrado (L); 

V – volume útil do tanque (L); 

Df – densidade óptica desejada (nm); 

Di – densidade óptica do cultivo (nm). 
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3.3   Integração dos cultivos de S. platensis e Tilápia do Nilo 

 

Durante todo o experimento, a água de cultivos dos peixes e das microalgas foi 

reutilizada em um sistema de recirculação fechado entre as duas culturas, havendo apenas 

reposição das perdas de água que ocorrerá por evaporação. 

O processo de integração dos sistemas foi conduzido a partir de manejos 

realizados em ciclos de recirculação. Cada ciclo foi basicamente constituído de três etapas:  

a) transferência do efluente dos tanques dos cultivos das tilápias foi transferida 

para o tanque de descanso;  

b) posteriormente, as culturas dos tanques de cultivo de S. platensis foram 

filtradas nos tanques de tilápia e;  

c) para o fechamento de um ciclo, a água do tanque de descanso foi transferida 

para o tanque de S. platensis, iniciando, assim, um novo ciclo, ocorrendo, dessa 

forma, a recirculação da água em um sistema fechado (ESQUEMA 1). 

 

Esquema 1 - Diagrama esquemático da integração dos cultivos de tilápia do Nilo e S.platensis. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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3.4   Análises estatísticas 
 

Os resultados dos parâmetros zootécnicos dos peixes, das variáveis limnológicas, 

do crescimento da S. platensis e da taxa de remoção dos compostos nitrogenados nos 

diferentes tratamentos foram submetidos às análises de variância (ANOVA) simples (p<0,05) 

e no caso de diferenças significativas, as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste 

de Tukey (p<0,05). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1   Parâmetros zootécnicos das tilápias do Nilo 

 

Para a maioria dos parâmetros zootécnicos houve diferença estatística entre as três 

densidades experimentadas (p<0,05). Apenas a biomassa final e o ganho de biomassa não 

foram diferentes (p>0,05) entre os tratamentos (TABELA 1).  

Tabela 1 - Desempenho das culturas de tilápia do Nilo durante o período de cultivo. 

Parâmetros 
Tratamento (juvenis L-1) 

0,10 0,15 0,20 

Sobrevivência (%) 85,00 ± 10,00ab 95,83 ± 8,33ª 71,88 ± 6,25b 
Peso médio inicial (g peixe-1) 1,00 ± 0,5ª 1,00 ± 0,5ª 1,00 ± 0,5ª 
Biomassa inicial (g tanque-1) 4,0 ± 1,0b 6,0 ± 1,0ab 8,0 ± 1,0a 
Peso médio final (g tanque-1) 7,68 ± 0,92ª 5,92 ± 0,71b 5,30 ± 0,74b 
Biomassa final (g tanque-1) 32,35 ± 2,20ª 33,95 ± 4,50ª 30,25 ± 2,43ª 
Ganho de peso médio diário (g  dia-1) 0,23 ± 0,02ª 0,17 ± 0,02b 0,14 ± 0,03b 
Taxa de crescimento específico (% dia-1) 1,82 ± 0,11ª 1,49 ± 0,17b 1,34 ± 0,19b 
Ganho de biomassa (g) 26,85 ± 2,20ª 27,35 ± 4,50ª 22,55 ± 2,43ª 
Taxa de conversão alimentar (g g-1) 1,72 ± 0,25b 2,8 ± 0,46b 3,22 ± 0,56ª 
*Os valores representam as médias e desvio padrão dos parâmetros zootécnicos. Letras diferentes representam 
diferença estatística (p<0,05). 
Fonte: Dados do experimento. 

 

Os peixes na densidade de 0,10 juvenis L-1 foram os que obtiveram melhores 

valores para (p<0,05) o peso médio final, ganho de peso médio diário, taxa de crescimento 

específico, ganho de peso relativo e taxa de conversão alimentar. Pode-se observar que este 

tratamento se consolidou como sendo o mais eficiente nestas condições de cultivo. Mesmo a 

biomassa final sendo a mesma entre os tratamentos (p>0,05), a quantidade de alimento 

fornecido ao tratamento com a menor densidade de estocagem foi inferior aos demais 

(p<0,05). Apesar da maioria dos parâmetros terem permanecido dentro da faixa tolerável para 

a espécie, a redução do peso médio e do ganho de peso nos tratamentos com densidades de 

150 e 200 juvenis m-3 pode ser atribuída à maior densidade de estocagem. Além disso, houve 

maior conforto dos peixes na menor densidade de estocagem no tocante à quantidade de 

nitrato na água, apesar de todos os valores estarem dentro do recomendado. Na realidade, 

pouco se sabe da influência dos baixos níveis de compostos nitrogenados na água de cultivo 

sobre o desempenho dos peixes, ao contrário dos efeitos deletérios já bem conhecidos dos 

elevados níveis. 
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A taxa de sobrevivência foi mais alta nos tratamentos com 0,10 e 0,15 juvenis L-1 

(p<0,05), o que evidencia também a elevada densidade de estocagem como sendo a causa da 

menor eficiência do tratamento com a maior densidade. Esses valores foram semelhantes aos 

encontrados por Bailey et al. (2000), que relataram taxas de sobrevivência de 91,2 a 91,9%, 

sem diferenças entre cultivos de tilápias com densidades de 200 e 450 juvenis m-3 em um 

sistema de recirculação de água. Gall e Bakar (1999) avaliaram o efeito de diferentes 

densidades de estocagem de tilápias de 10 a 200 juvenis m-3 e relataram taxas de 

sobrevivência variando de 88 a 95%.  

Para melhor avaliar o desempenho dos animais foram uitlizadas as taxas de 

crescimento específica (% dia-1) dos animais nas três diferentes densidades de estocagem. Os 

valores do presente experimento foram diferentes de outros trabalhos, como o de El-sayed 

(2002) que, avaliando o efeito de diferentes densidades de estocagens de tilápias (3.000, 

5.000, 10.000, 15.000 e 20.000 juvenis m-3) em tanques de fibra de vidro, observou que a 

TCE diminuiu com aumento da densidade populacional decrescendo de 10,05 a 7,78% dia-1, 

valores bem superiores aos encontrados neste trabalho, isto devido ao autor ter trabalhado 

com , as quais possuem crescimento mais acentuado que juvenis. 

Silva et al. (2002) encontraram taxas de crescimento específico mais elevadas que 

as observadas no presente experimento, quando avaliaram o desempenho produtivo de juvenis 

de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) estocados nas densidades de 180, 240 e 300 juvenis 

m-3 em tanques circulares, porém com duas trocas totais de água (30 e 60 minutos) em um 

sistema de “raceway”. Eles obtiveram TCE de 2,30, 2,25 e 2,25 nos respectivos tratamentos. 

Estes melhores resultados podem ser atribuídos a alta taxa de renovação de água, o que não 

ocorreu no presente estudo. No entanto, a renovação constante de água tende a gerar grandes 

volumes de efluentes, os quais devem ser tratados para serem lançados em corpos receptores, 

e em sistemas de altas taxas de renovação de água, isto é mais difícil de realizar. Além disso, 

existe um alto custo adicional para manter o sistema funcionando continuamente. Quanto à 

sobrevivência, os autores também observaram taxas superiores a 91%, semelhantes às 

encontradas no presente trabalho. 

Apesar dos valores de TCE serem relativamente baixos, existe a vantagem de não 

haver geração de efluente o que, em grande escala, pode contribuir significativamente para 

redução de impactos ambientais negativos da aquicultura intensiva. 

Em relação à taxa de conversão alimentar, os valores aumentaram com o aumento 

da densidade de estocagem dos juvenis, variando de 1,72 a 3,22 g g-1 (TABELA 1).  Bailey et 

al. (2000) encontraram valores variando de 1,17 a 1,33 g g-1 nas densidades estudadas, já 
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Silva et al. (2002) relataram FCA de 1,22 a 1,25. Maeda et al. (2002) descreveram valores 

que variaram de 1,30 a 1,56. Todos estes valores encontrados foram bem melhores do que os 

observados no presente experimento, nas densidades de 150 e 200 juvenis m-3, no entanto 

foram mais próximos do encontrado na menor densidade testada (100 juvenis m-3). Isto 

ocorreu devido ao crescimento mais lento dos juvenis confinados sem renovação de água, 

necessitando de mais tempo de cultivo para ganhar peso.    

A evolução do peso médio dos juvenis (GRÁFICO 1), após 15 dias de cultivo, 

não apresentou diferença significativa entre os três tratamentos (p>0,05), sendo evidenciado 

um melhor resultado para o cultivo realizado com a menor densidade de estocagem, apenas no 

29° dia de cultivo (p<0,05).  

 

Gráfico 1 – Evolução do peso médio dos juvenis de tilápia do Nilo cultivada com densidades de 0,10, 0,15 e 0,20 
juvenis L-1. Cada ponto representa a média de quatro repetições ± desvio padrão. 

 
Fonte: Dados do experimento. 

 
 

Na densidade de 0,10 juvenis L-1, além de possuir maior sobrevivência, elevada 

taxa de crescimento específico e baixa taxa de conversão alimentar, foi também o que obteve 

maior peso médio dentre os tratamentos (p<0,05). Esses resultados podem servir como base 

para posteriores pesquisas para estudos diversos, desde densidades diferentes como outras 

fases, alevinagem ou engorda.  

 

4.2   Qualidade da água das culturas de tilápia do Nilo 
 

A temperatura é um dos parâmetros de fundamental importância em cultivos de 

organismos aquáticos, pois pode influenciar no aumento ou diminuição do metabolismo dos 
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peixes (MARQUES et al., 2004).  A temperatura da água de todos os cultivos se manteve 

semelhante (p>0,05) devido às condições controladas no laboratório, não sofrendo influências 

externas. Assim como a temperatura, a salinidade, pH e OD também se mantiveram em níveis 

aceitáveis (KUBITZA, 2000) e sem diferença estatística entre os tratamentos (p>0,05) durante 

todo o período experimental (TABELA 2).   

 

Tabela 2 - Parâmetros de qualidade de água dos cultivos de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus). 

Parâmetros 
Tratamento (Juvenis -1) 

0,10  0,15  0,20 
Temperatura (ºC) 

 
28,4 ± 0,4a* 

   
29,0 ± 1,8a 

   
28,9 ± 1,5a 

 
Salinidade (g L-1) 

 
10 ± 1,0a 

   
10 ± 1,0a 

   
10 ± 1,0a 

 
pH 

 
8,3 ± 0,4a 

   
8,4 ± 0,3a 

   
8,6 ± 0,2ª 

 
Oxigênio dissolvido (mg L-1) 

 
5,5 ± 1,3a 

   
5,1 ± 1,4a 

   
4,6 ± 1,4a 

 
*Os valores representam as médias e desvio padrão dos parâmetros na água de cultivo ao longo do experimento. 
Letras diferentes representam diferença estatística (p<0,05). 
Fonte: Dados do experimento. 

 

 Estes resultados foram importantes, principalmente quanto ao OD, considerado 

uma das mais críticas variáveis, por afetar diretamente a resistência e sobrevivência dos 

peixes. Concentrações de oxigênio dissolvido menores que 4,0 mg L-1 podem levar a uma 

redução no consumo alimentar e, consequentemente, à queda no ritmo de crescimento  

(SARAIVA et al., 2009). 

Quanto a salinidade, antes do início do experimento a mesma foi elevada através 

do uso de cloreto de sódio (NaCl) e foi mantida constante, durante todo o cultivo, pela adição 

de água doce devido a tendência de aumento por conta da evaporação da água. As tilápias 

possuem a capacidade de suportar amplas variações de salinidade (eurialina), devido também 

a sua rusticidade, característica que confere a capacidade de adaptação a ambientes adversos, 

podendo se sobreviver em água doce, salobra ou salgada (KUBITZA, 2000). 

As médias das concentrações de N-amônia, durante o período experimental, foram 

0,26 ± 0,11, 0,27 ± 0,09 e 0,33 ± 0,08 mg L-1 para os tratamentos 1, 2 e 3, respectivamente, 

assim, independente da densidade de cultivo, não foram observadas diferenças significativas 

(p>0,05) nos teores de N-amônia entre os tratamentos antes da transferência da água para os 

cultivos de S. platensis (GRÁFICO 2).  
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Gráfico 2 – Concentrações de N-amônia (A), N-nitrato (B) e N-nitrito (C) registradas em tanques estocados com 
tilápia do Nilo nas densidades de T-01 = 0,10; T-02 = 0,15 e T-03 = 0,20 juvenis L-1 de água), antes do 
tratamento com Spirulina platensis. Cada ponto representa a média de quatro repetições ± desvio padrão. 

  
     A         B 

 
     

 
                                            C 

Fonte: Dados do experimento. 

 

Os valores de NH3, que permaneceram abaixo de 2,0 mg L-1, valor recomendado 

por Vinatea (2004), podem ser explicados possivelmente devido à alta concentração de OD 

em todos os tratamentos, o que possibilitou que a amônia, provinda das sobras de ração e da 

excreção dos peixes, sofresse o processo de volatilização e de nitrificação, ocorrendo 

oxidação para NO2
- e posteriormente para NO3

-. Isto foi evidenciado principalmente pelo 

aumento da concentração de N-nitrato e ligeiro aumento de N-nitrito nessa etapa do 

experimento, uma vez que o NO2
- é a forma intermediária do processo de formação do NO3

-. 

Pereira e Lapolli (2009) observaram alguns parâmetros ambientais para avaliação 

da qualidade do efluente doméstico tratado. Foi também observado que a N-amônia foi 

nitrificada a N-nitrito e N-nitrato, evidenciado incremento de N-nitrito de 0,1 para 2,0 mg L-1 

e N-nitrato, de 0,2 para 1,5 mg L-1 e diminuição da N-amônia de 19,7 para 1,3 mg L-1. 
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As concentrações de N-nitrito não diferiram entre os tratamentos (p>0,05) e 

permaneceram entre 0,0 e 0,37 mg L-1, e a salinidade em torno de 10 ppt, possivelmente o 

nitrito não afetou o desempenho zootécnico dos juvenis, já que a toxidez por nitrito pode ser 

minimizada com o aumento na concentração de íons cloretos (Cl-) na água, pois o nitrito e o 

íon cloreto competem pelo transportador de cloreto nas células das brânquias dos peixes. 

Assim, peixes de água doce expostos ao nitrito tendem a diminuir a concentração de cloreto 

no plasma (WILLIAMS; EDDY, 1986; AGGERGAARD; JENSEN, 2001). 

A toxidez por nitrito gera a metehemoglobina que é formada pela ligação do 

nitrito com a hemoglobina, conferindo a coloração marrom ao sangue, pois a 

metahemoglobina não consegue transportar o oxigênio, resultando em hipóxia tecidual 

(KNUDSEN; JENSEN, 1997). Além disso, também provoca alterações hepáticas, e tem um 

efeito vasodilatador (COSTA, 2002).  

Em relação às concentrações de N-nitrato, observa-se que foi o composto 

nitrogenado que mais se acumulou durante o período experimental, variando de 0,0 no início 

até 6,32 mg L-1 para a maior densidade de estocagem, no final de 29 dias de cultivo. Houve 

diferença significativa entre as concentrações de N-nitrato nos cultivos com 0,10 juvenis L-1 e 

as demais, a partir da metade do experimento que durou até o final. Embora os maiores 

valores encontrados de N-nitrato ainda estejam dentro da faixa tolerável para tilápias 

(KUBITZA, 2000), certamente os peixes estocados na menor densidade estavam em uma 

maior situação de conforto, pois ficaram expostos a uma concentração significativamente 

inferior até os momentos de circulação da água. 

Após a circulação da água tratada do efluente para os cultivos de tilápias, as 

concentrações de N-amônia, N-nitrato e N-nitrito foi similar, independente da densidade de 

estocagem dos peixes (p>0,05), o que pode ser observado no gráfico 3. 

Em média, a redução das concentrações dos compostos nitrogenados da água nas 

culturas foram maiores (p<0,05) para N-amônia e N-nitrato com taxas de 56,43 ± 15,67 e 

57,25 ± 7,8%, respectivamente, enquanto para N-nitrito foi de apenas 22,40 ± 5,14%. É 

importante salientar que em todos os tratamentos, apenas 50% da água de cultivo dos peixes 

passou pelo processo de biorremediação pela S. platensis e, em seguida, a mesma foi 

misturada com a parte da água não tratada pela microalga. 
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Gráfico 3 – Taxas de redução de N-amônia, N-nitrato e N-nitrito nos cultivos de tilápias com densidades de 0,10, 
0,15 e 0,20 juvenis L-1 (C) após a circulação da água. Cada ponto representa a média de quatro repetições ± 
desvio padrão. 
 

                                       A 

      

      B  

 

             C 

Fonte: Dados do experimento. 

 
 
4.3   Desenvolvimento da microalga nos efluentes de cultivo de tilápias 
 

Os dados cinéticos obtidos das culturas de S. platensis podem ser observados na 

tabela 2. Todos os parâmetros analisados são representados pela média de dois ciclos de 

cultivo da alga nos efluentes de cultivo dos juvenis de tilápia. O primeiro terminou no 15° dia 

do cultivo e o segundo no 29° dia, momentos de circulação entre as culturas e filtragem da S. 

platensis. 
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Tabela 2 - Parâmetros de rendimento cinético das culturas de S. platensis. 

Tratamento  
(juvenis L-1) 

Tempo de 
cultivo     
(dias) 

Biomassa             
total                  
(mg) 

Rendimento         
(mg L-1) 

Produtividade                  
(mg L-1 dia -1) 

0,10 14,5 ± 0,71ª  750,00 ± 310,91ª 62,50 ± 29,52ª 4,17 ± 1,97ª 
0,15 14,5 ± 0,71ª  925,00 ± 95,74ª 84,24 ± 8,39ª 5,62 ± 0,56ª 
0,20 14,5 ± 0,71ª  775,00 ± 250,00a 90,28 ± 24,51a 6,02 ± 1,63a 

* Letras diferentes representam diferença estatística (p<0,05). 
Fonte: Dados do experimento. 

 
Observa-se que todos os parâmetros analisados não diferiram entre os tratamentos 

(p>0,05). Isto se evidenciou por conta das DC no dia das filtragens obtidas após a conversão 

dos valores de DO (GRÁFICO 4) que também não diferiram (p>0,05) entre si, somado ao fato 

de que houve repetições que elevaram os desvios em todos os tratamentos. 

 

Gráfico 4 - Densidade celular inicial e nos dias de filtragem dos cultivos de S. platensis cultivos em efluentes de 
tilápias com densidades de 0,10, 0,15 e 0,20 juvenis L-1. Cada ponto representa a média de quatro repetições ± 
desvio padrão. 
 

 
Fonte: Dados do experimento. 

 

Os valores de produtividade foram inferiores aos observados por Reichert, 

Reinehr e Costa (2006) que encontraram produtividades de 160 a 690 g L-1 dia-1. Andrade e 

Costa (2008) cultivando a S. platensis em modo autotrófico com bicarbonato de sódio, e 

mixotrófico com 0,25; 0,50; 0,75 e 1,00 g. L-1 de melaço em pó ou melaço líquido, obtiveram 

rendimentos variando de 71 a 1.117 mg L-1, bem superiores ao deste experimento. Isto pode 

ser explicado pela baixa iluminância de cerca de 30 ± 7,0 µE cm-2 s-1 nos cultivos de S. 

platensis e do cultivo ter sido realizado em meio orgânico e não em uma meio especifico para 
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a microalga. Por outro lado, os cultivos realizados por Andrade e Costa em elenmeyers de 12 

L, que propiciam maior eficiência luminosa.  

 

4.4   Tratamento dos efluentes do cultivo de tilápias com S. platensis 
 

A microalga S. platensis foi cultivada em todos os efluentes provenientes dos 

tratamentos com diferentes densidades de estocagem de juvenis de tilápias, que passaram a 

ser meio de cultivo orgânico para a mesma. Para maior praticidade de acompanhamento dos 

cultivos, os dados de crescimento algal obtidos em DO foram convertidos em densidade 

celular (DC) através da equação de regressão linear obtida em um experimento preliminar, no 

qual foi calculado um coeficiente de determinação de 0,982 (EQUAÇÃO 9), evidenciando a 

forte correlação positiva entre estes dois parâmetros e permitindo o seu uso na conversão: 

 

DC (Cel. mL-1) = (DO + 0,127) / 0,179        (9) 
 

O consumo de amônia, nitrito e nitrato pelas algas reduziu bastante a quantidade 

desses constituintes no meio de cultivo. Segundo Derner et al. (2006), as microalgas possuem 

melhor afinidade para incorporar amônia. As concentrações iniciais dos compostos 

nitrogenados presentes nos cultivos de S. platensis são as mesmas expostas no gráfico 5. As 

taxas de remoção dos compostos nitrogenados dos efluentes por S. platensis podem ser 

observados no gráfico 2. 

As taxas de remoção dos compostos nitrogenados foram semelhantes para N-

amônia e N-nitrato (p>0,05) nos dois dias de recirculação e não apresentaram diferenças 

significativas entre os tratamentos com diferentes densidades de estocagem. Em média, foram 

reduzidos 95,57 ± 1,1% da N-amônia, 87,9 ± 4,4% de N-nitrato e 42,63 ± 8,5% de N-nitrito.  
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Gráfico 5 – Taxas de remoção de N-amônia, N-nitrato e N-nitrito nos efluentes dos cultivos de juvenis nos 
densidades, T-01 = 0,10; T-02 = 0,15 e T-03 = 0,20 juvenis L-1, pela S. platensis. Cada ponto representa a média 
de quatro repetições ± desvio padrão. 

 
  
       A       B 

 
       C 
Fonte: Dados do experimento. 

 

Pode-se observar que as altas taxas de redução de nitrogênio por microalgas vêm 

se tornando uma alternativa potencial para o tratamento de efluentes, sejam industriais ou da 

aquicultura, o que também foi evidenciado no presente trabalho.  

Kumar, Miao e Wyatt (2010) mostraram que a microalga C. vulgaris removeu 

mais de 85% da amônia total de um efluente de suinocultura em dez dias de cultivo. Martins 

et al. (2007) relataram a capacidade de biorremediação da água de tanques de piscicultura 

pela macrófita aquática Typha dominguensis, com cinco diferentes níveis de nitrogênio (N) 

em sistema fechado com uma taxa máxima de remoção de 87%.  
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Henry-Silva e Camargo (2008) avaliaram a eficiência das macrófitas aquáticas 

flutuantes Eichhornia crassipes e Pistia stratiotes no tratamento de efluentes gerados por um 

viveiro de piscicultura e a maior taxa de remoção foi de 34,7% para P. stratiotes. 

Bertoldi et al. (2007) avaliaram o consumo de nitrato pela microalga C. vulgaris 

em diferentes diluições de uma solução hidropônica residual. Quando os cultivos foram 

realizados com uma diluição de 25% as microalgas removeram 87% de nitrato do meio de 

cultivo, enquanto na solução original e com 50% de diluição, as microalgas consumiram 80,5 

e 80,4% dos nitrato, respectivamente. 

A microalga S. platensis demonstrou uma maior preferência para assimilar os 

nitrato e a amônia presentes nos efluentes de cultivo dos peixes. Dessa forma, o acúmulo 

desses nutrientes em cultivos de peixes pode ser utilizado para o crescimento de S. platensis, 

obtendo assim triplo benefício, o da produção de uma biomassa de alto valor protéico, a 

redução dos impactos da aquicultura, mediante a remoção de nutrientes dos efluentes de 

cultivo de peixes pela microalga e, ainda, o reuso da água de acordo, com o sistema de 

recirculação empregado.   
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5   CONCLUSÃO 
 

 Pode-se observar que quanto aos parâmetros zootécnicos dos juvenis, a densidade 

de estocagem mais eficiente foi a de 0,10 juvenis L-1, pois apesar de ter resultado na mesma 

biomassa final com os demais tratamentos, foi a que proporcionou menor taxa de conversão 

alimentar. A densidade inicial pode ter sido a principal causa do melhor desempenho, já que 

os parâmetros de qualidade de água analisados foram semelhantes em todas as densidades 

experimentadas. 

A integração da água entre as culturas através da circulação periódica durante o 

experimento foi suficiente para manter os teores de N-amônia, N-nitrato e N-nitrito em níveis 

aceitáveis ao crescimento dos peixes através da assimilação desses compostos pela microalga 

S. platensis, viabilizando o estabelecimento a integralização das culturas.  

 A S. platensis se adaptou ao efluente produzido pelas tilápias do Nilo, 

independente da densidade de estocagem dos juvenis de tilápia e o crescimento algal no 

efluente também foi semelhante durante todo o período, chegando a alcançar densidade 

celular de 51, 11 ± 7,52 x 105 cel. mL-1, rendimento médio de 925 ± 95,74 mg seca L-1 no 

efluente do tratamento contendo 0,15 juvenis L-1 e produtividade média de 6,02 ± 1,63 mg L-1 

dia-1. 
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