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RESUMO

Os efluentes de cultivo intensivo contêm elevadas concentrações de nutrientes
dissolvidos, principalmente amônia, além de outros sólidos em suspensão. O objetivo
desse trabalho foi utilizar a aqüicultura integrada com sedimentação, ostras e
macroalgas para melhorar a qualidade da água proveniente de um cultivo de tilápias
em água salgada. A água dos peixes foi distribuída em três aquários para sedimentação
por 24 horas. Em seguida, a água foi transferida para três aquários com ostras, por
igual período de 24 horas. Posteriormente, a água das ostras foi transferida para três
aquários com macroalgas por mais 24 horas. Finalmente, a água das macroalgas
retornou para os aquários com os peixes. Diariamente, foram avaliados a turbidez da
água e as concentrações de amônia, nitratos, nitritos e fosfatos. O sistema foi eficiente
em reduzir significativamente a turbidez e os níveis de amônia e fosfatos da água. Os
níveis de nitratos e nitritos só foram reduzidos na sedimentação, após a estabilização
do sistema.
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ABSTRACT

WATER REUSE IN AN INTEGRATED SYSTEM WITH FISHES,
SEDIMENTATION, OYSTERS AND MACROALGAE.

Abstract

Intensive culture effluents have high levels of dissolved nutrients mainly ammonia and

others suspended solids. The objective of this work was to use integrated aquaculture with

fishes, sedimentation, oysters and macroalgae to improve water quality from a salt water

tilapia culture. The fishes water was distributed in three sedimentation aquariums to a 24 h

period. Then, water was removed to three oysters aquariums to a equal 24 h period. Later,

oysters water was removed to three macroalgae aquariums to more 24 h. Finally, macroalgae

water returned to the fishes aquariums. Water turbidity and ammonia, nitrates, nitrites and

phosphates concentrations were determined daily. The system was efficient to significantly

reduce turbidity and ammonia and phosphates water levels. Nitrates and nitrites levels only

were reduced during the sedimentation after system stabilization.

Key words: Integrated aquaculture, recirculation, nutrients.
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1. INTRODUÇÃO

Em meados do século XVIII o filósofo e estudioso MALTUS descrevia em seus

laudos que a população crescia de forma geométrica, em detrimento da produção de

alimentos, principalmente proteínas, que crescia de forma aritmética.

À medida que a densidade populacional aumenta, a população pode esgotar seus

recursos, poluir seu ambiente com restos metabólicos ou propiciar o crescimento de

agentes patogênicos (FUTUYMA, 1982). Desta forma, a densidade e permanência da

população de uma espécie em qualquer lugar dependem de sua capacidade de

aumentar numericamente e dos fatores que limitam sua abundância (WILSON;

BOSSERT, 1971).

As limitações ambientais fazem as taxas de natalidade diminuírem e as taxas de

mortalidade aumentarem. A maneira mais simples de demonstrar os limites impostos

pelo ambiente é assumir que ele não pode sustentar mais do que um certo numero de

indivíduos de uma determinada espécie. Em um ambiente limitado, o crescimento

populacional diminui à medida que a densidade aumenta porque isso eleva o efeito



adverso de uns membros da população sobre os outros. Consequentemente, uma

população que esteja acima da capacidade de suporte do ambiente provavelmente

sofrerá uma diminuição na densidade, enquanto uma que esteja abaixo da capacidade

de suporte provavelmente crescerá (PURVES et al., 2002).

Populações pequenas são muito susceptíveis de extinção, e a persistência de uma

espécie em um local particular depende muitas vezes do influxo continuo de migrantes

de outras populações (FUTUYMA, 1982).

A captura máxima de espécies aquáticas já atingiu os limites sustentáveis

estimados pelos cientistas de aproximadamente 100 milhões de toneladas por ano no

mundo. Enquanto isso, a demanda mundial de consumo do pescado continua a crescer

em ritmo acelerado, principalmente em decorrência do aumento populacional e da

procura por alimentos com baixos teores de gordura e colesterol (FAO, 2004).

Visto que as possibilidades reais e concretas de expansão da captura pesqueira

estão praticamente esgotadas, a alternativa natural para o suprimento desse mercado

passa a ser o cultivo de organismos aquáticos. A aqüicultura, que pode ser definida

como o cultivo de organismos aquáticos para o consumo, é uma atividade

relativamente recente a nível mundial, apesar das referências sobre cultivo de peixes na

China datarem de mais de quatro mil anos (EMBRAPA, 2004).

O inicio da aqüicultura no nordeste brasileiro data de 1933, quando foi criada a

comissão técnica de piscicultura do nordeste. Em 1974 foi implantado, em

Maranguape, o primeiro projeto de piscicultura particular, na fazenda Jaramataia. O

programa de desenvolvimento da aqüicultura do nordeste (PRODANE), mostrou que

há 2.573,5 hectares com capacidade para produzir 51 mil e 500 quilogramas/ano, ou

51,5 mil toneladas de pescado por ano (BEZERRA, 2002).

Em contrapartida, deve-se levar em consideração que para desenvolver a

aquicultura é necessário produzir alimentos para os organismos cultivados. No

entanto,. a base da ração desses organismos é proteína vinda do próprio pescado,

transformado em farinha e óleo, o que também já compromete os estoques pesqueiros.

A aqüicultura, numa visão moderna, está centrada em três pilares: produção

lucrativa, preservação ambiental e desenvolvimento social. Estes componentes são

interligados e indissociáveis quando se quer uma atividade permanente.

A produção mundial de pescado é atualmente a mais alta registrada em todos os

tempos. Aproximadamente 15% de toda proteína animal consumida no planeta é

proveniente do pescado. A aqüicultura mundial tem apresentado índices anuais de



crescimento superiores aos da pesca extrativista e da produção de animais terrestres

(FAO, 2004), através do cultivo de uma grande variedade de organismos aquáticos na

tentativa de atender à crescente demanda global de alimentos (COSTA, 2000).

A Organização dos Estados Americanos para a Alimentação e Agricultura

(FAO, 2001) estima que em 2020 mais de 50% da produção de pescado deverá ser

proveniente da aqüicultura devido ao grande crescimento da população humana, ao

crescente aumento da demanda por frutos do mar e ao declínio ou estagnação do

pescado proveniente da pesca. Por outro lado, em muitos países, a aqüicultura

intensiva tem destruído a vegetação costeira, tornando o solo salino e poluindo os

cursos d’água adjacentes aos cultivos (PHILLIPS et al., 1993). Todo esse resíduo não

tratado é usualmente descarregado diretamente no meio ambiente onde pode acelerar

a eutrofização, o enriquecimento orgânico e a turbidez dos cursos d’água adjacentes

(ENG et al., 1989; O' CONNOR et al., 1989; PRAKASH, 1989).

Diferentes tipos de impactos ambientais negativos causados pela aqüicultura já

foram registrados no Brasil. Podemos citar a liberação de animais exóticos nos

ecossistemas brasileiros, o desmatamento de manguezais para construção de viveiros e

o descarte de efluentes dos cultivos diretamente no ambiente (WAINBERG;

CÂMARA, 1998)

A utilização dos recursos hídricos pelas fazendas de camarão, por exemplo, fica

comprometida em função da degradação ambiental gerada pelo descarte inadequado

dos efluentes, uma vez que esta prática pode resultar na poluição dos mesmos

(GURJÃO, 2003). Devido o efeito cumulativo, com várias fazendas próximas uma das

outras, o problema pode se agravar mais ainda. GURJÃO (2003) também destaca a

substituição dos cultivos semi-intensivos por sistemas intensivos, onde o numero de

indivíduos cultivados por metro quadrado é bem maior e, consequentemente, aumenta

consideravelmente a quantidade de nutrientes e outros produtos lançados nos

ecossistemas naturais.

Uma posterior expansão da aqüicultura, utilizando as tecnologias adotadas

atualmente não é justificável nem sustentável e, para que a meta de produção de frutos

do mar através da aqüicultura seja alcançada, a única alternativa é desenvolver novas

tecnologias que utilizem menos espaço e produzam o mínimo de impactos ambientais

(JONES, 1999).

O impacto ambiental caracteriza-se como qualquer alteração das características

do sistema ambiental, seja esta física, química, biológica, social ou econômica, causadas



pelas ações de um determinado empreendimento, que possam afetar direta ou

indiretamente o sistema ambiental da área de influência do mesmo. A avaliação dos

impactos ambientais gerados na área de influência de tal empreendimento tem como

objetivo o conhecimento das interferências decorrentes de cada ação e o efeito potencial

por ele gerado, o que possibilitará uma contabilização dos danos e ganhos para o

ecossistema envolvido com o projeto.

Os sistemas intensivos de cultivo de camarões, por exemplo, trabalham com

ração peletizada de alto teor protéico para produzir elevadas taxas de crescimento, no

entanto uma grande parte da ração não é assimilada pelos animais (PRIMAVERA,

1994). Assim, aproximadamente 10% são dissolvidos na água e 15% não são ingeridos

pelos organismos. Os 75% restantes são ingeridos, mas 50% são excretados como

produtos do metabolismo, aumentando a produção de gases e de resíduos dissolvidos e

particulados o que contribui para que os efluentes do cultivo intensivo contenham

elevadas concentrações de nutrientes dissolvidos, principalmente amônia, além de

outros sólidos em suspensão (LIN et al., 1993).

Diante da situação provocada pelo cultivo intensivo de organismos aquáticos na

natureza, a comunidade científica que estuda estes organismos, e que de alguma forma

está comprometida com o cultivo dos mesmos, tem procurado minimizar os impactos

ambientais causados pelas águas que são despejadas dessas atividades. Produzir

alimentos é uma necessidade e qualquer atividade que busque essa produção, seja ela

na pecuária, na agricultura ou nos demais tipos de culturas, o impacto ambiental é

inevitável.

Na aqüicultura, além do impacto ambiental causado pelo descarte de nutrientes

nos ambientes aquáticos, existem também agressões ao solo causando desertificações,

aumentando a salinidade do mesmo e contaminando as águas do subsolo. Com a

obrigação de produzir alimentos para a população, o homem sem conhecimentos

científicos provoca grandes prejuízos à natureza e tem como recompensa uma queda

de produtividade do produto cultivado.

Agindo de forma consciente temos como minimizar esse impacto. De maneira

que se possa evitar o descarte de elevados níveis de nutrientes nos ambientes aquáticos.

Este descarte promove aumento do fitoplâncton, podendo gerar problemas de

eutrofização, hipoxia ou até anoxia em águas de pouca movimentação, culminando na

eventual morte da vida aquática (PÁEZ-OSUNA et al., 1999). Além disso, como



conseqüência do desenvolvimento excessivo de fitoplâncton nocivo, pode-se citar a

ocorrência de “marés vermelhas” nos ecossistemas costeiros.

PÁEZ-OSUNA et al. (1998) afirmaram que efluentes da aqüicultura mexicana,

juntamente com o esgoto das cidades, têm sido associados ao desenvolvimento excessivo

de microalgas, aumentando a freqüência de ocorrência de marés vermelhas na costa do

México nos últimos cinco anos, quando ocorreram aproximadamente 70% dos casos já

registrados. As marés vermelhas são capazes de intoxicar ou até matar grandes

quantidades de organismos, pois além de prejudicar os seres vivos que se alimentam

diretamente das microalgas, podem também trazer prejuízos para os animais que

consomem os indivíduos previamente contaminados. No estado do Ceará, em fevereiro

de 1980, foi constatada a morte de duas pessoas, no município de Aracati, após a

ingestão de moluscos contaminados com microalgas tóxicas (VIEIRA, 1986).

Desta forma, a dependência entre maricultura e meio ambiente tem chamado a

atenção da iniciativa privada e de organizações ambientalistas para o desenvolvimento

de melhores técnicas de manejo (STANLEY, 2000).

O Chile, que tem características oceanográficas favoráveis para aqüicultura,

teve um explosivo crescimento da aqüicultura nos últimos dez anos com megaprojetos

dominando toda a zona litorânea, comprometendo o uso dessas áreas. As alterações na

qualidade do ambiente (poluição) e as ameaças à diversidade das zonas de litoral

(esgotamento de recursos) são mencionados entre os principais problemas que incitam

uma gerência para esta área critica e sensível. Uma planta de gerência do litoral é

capaz de criar regulamentos novos e estabelecer mecanismos simples para uma

exploração devidamente controlada (ALVIAL; RECULE, 1998).

Desde 1995, após a deflagração de uma série de doenças infecciosas e de alta

patogenicidade na Ásia e Américas, as fazendas de camarão passaram a adotar um

controle mais rígido sobre as taxas de renovação de água. Hoje, estima-se que 95% das

fazendas de camarão da Tailândia, já utilizam práticas de recirculação de água

(TACON 2001).

Cada vez mais a indústria aquícola sofre pressões de ordem ambiental e

econômica, demandando uma rápida reformulação dos conceitos convencionais de

produção. Em busca de uma sintonia entre lucro, sustentabilidade do negócio e

cumprimento das leis ambientais, a aqüicultura marinha tem despontado com

ferramentas tecnológicas e metodologias de cultivo mais eficientes e menos

impactantes. Os sistemas de recirculação e de baixa renovação de água contemplam



concepções de cultivo que permitem uma maior intensificação e proteção dos estoques

cultivados, assegurando ao mesmo tempo efluentes de melhor qualidade físico-química

(NUNES, 2002).

Diante da situação criada pelo cultivo intensivo de camarão e a descarga de seus

efluentes, demandando para os ecossistemas compostos orgânicos que podem poluir os

recursos hídricos, surgiu a necessidade do reúso dos efluentes desses cultivos. Os

resíduos lançados por esses cultivos podem ser reduzidos através da utilização de

outros organismos, tais como ostras e macroalgas que incorporam partículas em

suspensão e nutrientes para seu desenvolvimento. Além disso, existe a vantagem de

produzir mais dois organismos cultivados, gerando renda e reduzindo a constante

dependência de captação de água.

A rápida expansão global da industria da aqüicultura alertou para a

necessidade do desenvolvimento de técnicas eficazes de gerência ambiental. Para

reduzir os impactos ambientais, as técnicas de tratamento de efluentes utilizando

diferentes organismos como filtros biológicos têm sido utilizadas na tentativa de

melhorar a qualidade da água a ser despejada no ambiente. Assim, surgiram os

sistemas integrados, que são cultivos de organismos aquáticos utilizando: 1) bacias de

sedimentação, onde as partículas mais pesadas ficam depositados no fundo de um

tanque escavado; 2) organismos filtradores para o consumo do fitoplâncton e outras

partículas em suspensão; e 3) vegetais, como as macroalgas ou macrófitas aquáticas,

para consumir os nutrientes produzidos pelos excrementos animais e restos de ração.

O policultivo é definido como o cultivo de diferentes organismos em um único

módulo de produção. Em contraste, a aqüicultura integrada é o co-cultivo de diferentes

organismos, mas em módulos de produção diferentes (CHIEN; TSAI, 1985). Esta

técnica é considerada a mais ecologicamente correta entre todas as técnicas conhecidas

de aquicultura (MACKAY; LODGE, 1983), com o mais eficiente uso dos recursos e

uma grande resistência contra as flutuações ambientais (CHIEN; LIAO, 1995).

O crescimento de ostras em efluentes de cultivo de camarões tem sido bem

estudado e vem mostrando excelentes resultados, com taxas de crescimento superiores

às do ambiente natural, produzindo animais de excelente qualidade (JAKOB et al.,

1993; LAM; WANG, 1989). Desta forma, o cultivo integrado de ostras e camarões pode

melhorar a produtividade dos cultivos, resultando em ganhos econômicos.

O uso de moluscos bivalves filtradores como as ostras para consumir

fitoplâncton, zooplâncton e bactérias (LIN et al., 1993) e macroalgas para absorver os



nutrientes dissolvidos (HAINES, 1975) são alternativas eficientes e economicamente

viáveis para melhorar a qualidade da água descarregada pelas fazendas de camarões

(HOPKINS et al., 1993; LIN et al., 1993).

As macroalgas podem absorver grandes quantidades de nutrientes dissolvidos

(orgânicos e inorgânicos), geralmente com preferência para a amônia (HAINES;

WHEELER, 1978; HANISAK; HARLIN, 1978; HARLIN, 1978). Esta habilidade de

absorver nutrientes para seu crescimento e também de acumulá-los como reserva na

forma de aminoácidos e pigmentos, as tornam ideais para seqüestrar os nutrientes de

efluentes provenientes da aqüicultura (HAINES, 1975). Além disso, o cultivo de

macroalgas também pode inibir o desenvolvimento de marés vermelhas. A macroalga

verde Ulva pertusa quando co-cultivada com as microalgas tóxicas Heterosigma

akashiwo e Alexandrium tamarense inibiu, significativamente, o desenvolvimento das

mesmas (QIU; DONG, 2003).

Além dos benefícios ambientais advindos com a prática da técnica de

aquicultura integrada, existem também ganhos econômicos resultantes da conversão de

ração de alto custo não ingerida ou dissolvida na água em duas produções adicionais,

ostras e algas (WANG, 1990), já que uma grande parte da ração oferecida aos

organismos cultivados não é aproveitada.

A produção da alga marinha vermelha Hypnea musciformis em um sistema

integrado de maricultura apresentou um valor estimado de $ 107. 250 ha ano–1

(ROELS et al., 1976). A alga marinha H. musciformis cultivada em efluente de

aquicultura apresentou uma taxa de crescimento de 64,5 g de peso úmido d –1

comparado com o crescimento de 12.1 g de peso úmido d –1 no ambiente natural

(HAINES, 1975). No entanto, o percentual de carragenana foi relativamente menor,

16% contra 29% no ambiente natural. Por outro lado, a produção total de

carragenana foi, aproximadamente, três vezes maior quando cultivada no efluente da

aqüicultura (HAINES, 1975).

Os nutrientes são, geralmente, os fatores limitantes para o crescimento de macro

e microalgas em sistemas naturais e esforços têm sido realizados para tentar cultiva-las

em sistemas baseados em terra. Os efluentes da aqüicultura contêm nutrientes

suficientes para sustentar as elevadas taxas de crescimento das algas sem necessitar de

fertilização adicional (BRIGGS; FUNGE-SMITH, 1993).

Um cultivo integrando o peixe, Sparus aurata, e a macroalga verde Ulva lactuca

foi realizado por ELLNER; NEORI (1995) com o propósito de reduzir a administração



de alimentos e a taxa de renovação da água do cultivo dos peixes. Durante o

experimento, os autores observaram uma forte redução nos teores de amônia após a

recirculação da água do tanque das macroalgas para o tanque dos peixes.

SHPIGEL; NEORI (1998) implantaram um sistema integrado usando o molusco

bivalve abalone, Haliotis tuberculata, e as macroalgas Ulva lactuca e Gracilaria conferta

visando eliminar a dependência de fontes externas de alimentos, reduzir o consumo de

água e diminuir a descarga de nutrientes no ambiente. Como resultado, os autores

observaram uma redução significativa do nitrogênio total dos efluentes, bem como uma

redução substancial no consumo de água. No entanto, a macroalga G. conferta

apresentou um crescimento desfavorável no cultivo, não sendo apropriada para uso

como biofiltro. Por outro lado, a espécie U. lactuca cresceu de forma satisfatória

atingindo 230 g de peso fresco m-2 d-1 e foi capaz de reduzir em 58% o nitrogênio

presente no efluente.

Na universidade do Arizona foi realizado um experimento com halófitas, plantas

resistentes à alta salinidade, para remoção do nitrogênio total da água de um cultivo

intensivo de tilápias. Para isso, a salinidade do cultivo de peixes foi aumentada para 35

ppm com a adição de NaCl. Os autores observaram uma redução de 98% do nitrogênio

total dos efluentes, sendo que as halófitas Suaeda esteroa e Salicornia bigelovvi apresentaram

um melhor desempenho do que o Atriplex barclayana (MARROM et al., 1999)

De acordo com JONES; PRESTON (1999), um método eficaz para melhorar a

qualidade da água dos efluentes antes da descarga é usar um bivalve para filtrar essa

água. Em um estudo realizado pelos autores, foi analisada a capacidade da ostra

Saccostrea commercialis no tratamento da água de um efluente de cultivo do camarão

Penaeus japonicus. As ostras reduziram a concentração de sólidos totais em suspensão em

49%, o número de bactérias na água em 58%, o nitrogênio em 80%, o fosfato em 67%,

e a turbidez em 8% comparados aos valores iniciais presentes no efluente.

Além de filtrar partículas orgânicas alimentícias, as ostras também podem

melhorar a qualidade do efluente dos viveiros, reduzindo a concentração de sólidos

inorgânicos em suspensão. As ostras são organismos filtradores que utilizam suas

brânquias para filtrar fitoplâncton, zooplâncton, bactérias e outras partículas

microscópicas. Estes organismos podem remover o fitoplâncton da água com grande

eficiência (JØRGENSEN, 1966), mas sua capacidade de filtração pode ser afetada por

alguns fatores, incluindo a taxa de circulação de água (WALNE, 1972), a temperatura



(LOOSANOFF; TOMMERS, 1948), a salinidade (DJANGMAH, 1979), o esforço

reprodutivo e a concentração de partículas em suspensão (LOOSANOFF; TOMMERS,

1948; ANGELL, 1986).

CHESHUK et al. (2003) realizaram um experimento, no norte da baía ocidental

da Tasmânia, utilizando mexilhões para reduzir a concentração de compostos

orgânicos provenientes de um cultivo de salmões. No entanto, a produção de

fitoplâncton dentro do cultivo de salmão não foi ideal e, devido à distância dos

mexilhões, os mesmos não interceptaram as partículas alimentares provenientes das

gaiolas de cultivo.

Os moluscos bivalves têm sido usados constantemente no cultivo integrado de

peixes com o intuito de melhorar a qualidade da água e ser um complemento

econômico. Contudo, um sistema integrado utilizando apenas animais se constitui em

duas fontes potenciais de produção de matéria orgânica para os efluentes (LEFEBVRE

et al., 2000).

O uso de ostras como biofiltros pode melhorar a qualidade da água proveniente

de cultivo intensivo de camarões, bem como ser uma nova atividade produtiva

(JONES, 1999). No entanto, como também são animais, elas contribuem para o

aumento da concentração de amônia nos efluentes através de sua excreção (SRNA;

BAGGALEY, 1976).

A toxicidade da amônia para os camarões, por exemplo, é o principal motivo

para as freqüentes trocas de água realizadas pelos carcinicultores (KOU; CHEN, 1991)

e, desta forma, deve ser removida da água antes de ser utilizada em um sistema de

recirculação para os viveiros de produção.

A remoção dos nutrientes dissolvidos na água pode ser realizada com a

utilização de algas, tanto macroalgas (FUNGE-SMITH; BRIGGS, 1998; NEORI et al.,

2000; SCHUENHOFF et al., 2003) como microalgas (CHUNTAPA et al., 2003).

A filtração de um efluente de carcinicultura pela ostra Saccostrea cormercialis

reduziu as concentrações de fitoplâncton, bactérias, nitrogênio total, fósforo e sólidos

em suspensão em 5%, 32%, 67%, 63%, e 11%, respectivamente quando comparados

aos valores iniciais presentes no efluente. No entanto, os excrementos das ostras

aumentaram as concentrações de amônia, nitrito/nitrato e fosfato da água. E, só após a

integração da macroalga Gracilaria edulis no sistema de cultivo, foi possível reduzir

significativamente estas concentrações em 2,3%, 2,2%, 4,8% respectivamente. O efeito



combinado dos tratamentos seqüenciais resultou em significativas reduções nas

concentrações de todos parâmetros medidos (JONES et al., 2001).

A remoção de nutrientes pelas macroalgas é muito eficiente e relativamente

simples e ainda pode ser mais uma atividade produtiva (HOPKINS et al., 1995). As

macroalgas também podem assimilar outos metabólitos excretados pelos animais

cultivados. Desta forma, a água do efluente do cultivo de camarões, por exemplo, pode

ser reutilizada através de recirculação (QIAN et al., 1996). As macroalgas podem ainda

ser utilizadas para remover completamente o nitrogênio inorgânico excretado pelas

ostras (MANN; RYTHER, 1977). As algas vermelhas exploradas comercialmente,

principalmente as espécies pertencentes aos gêneros Chondrus, Gracilaria, Agardhiella

e Hypnea são excelentes candidatas a realizarem uma “depuração” final para deixar o

efluente livre de nitrogênio inorgânico (RYTHER et al., 1975).

Um cultivo integrado utilizando a macroalga Palmaria mollis e o molusco

vermelho da California (Haliotis rufescens) foi desenvolvido pelo Centro Marinho de

Ciências da Universidade do Estado de Oregon, EUA. Segundo HATFIELD et

al.(1999), o cultivo integrado desses organismos resultou num ótimo desempenho do

crescimento do molusco e melhorou substancialmente a qualidade da água após a

circulação pelo cultivo de macroalgas. EVANS; LANGDON (2000) conduziram um

outro experimento utilizando os mesmos organismos. No entanto, a densidade de

estocagem dos moluscos foi limitada pela quantidade de macroalgas disponíveis para

seu consumo e pela capacidade de absorção da amônia pelas mesmas. Dentro desse

sistema integrado a macroalga também serviu de fonte de proteína para os moluscos e

melhorou a qualidade da água.

JONES et al. (2001) realizaram um experimento na tentativa de melhorar a

qualidade da água dos efluentes de um cultivo de camarão, usando sedimentação,

ostras (Saccostrea commercialis) e macroalgas (Gracilaria edulis) para reduzir a

concentração de nutrientes e de partículas em suspensão. Após a sedimentação,

ocorreu uma significativa redução de partículas em suspensão e, no tanque com os

moluscos bivalves, esta redução foi ainda maior. Além disso, as ostras também

reduziram as concentrações de fitoplâncton e bactérias. Já as macroalgas foram

capazes de absorver a maior parte dos nutrientes dissolvidos na água.

Durante a década de 80 o cultivo de camarão se expandiu significativamente e

representa uma industria de vários bilhões de dólares com criadores do hemisfério

ocidental produzindo 10% do camarão cultivado no mundo. Apesar desse nível de



produção houve uma perda econômica significativa em conseqüência do mau uso da

área de cultivo com o surgimento de doenças infecciosas e não infecciosas associadas a

problemas ambientais (BACHÈRE et al., 2000).

Diante deste fato, os criadores estão tentando reduzir a troca de água dos

cultivos e melhorar geneticamente o plantel. Embora estes esforços tenham sido

positivos ainda não foi descartado o risco de novas perdas. Desta forma, novas

tecnologias integrando o camarão com outros organismos precisam ser projetadas para

minimizar o impacto ambiental e reduzir o risco de doenças virais expandindo de

maneira responsável essa atividade (MOSS, 2002).

Nas fazendas marinhas de cultura de peixes situadas no litoral europeu, a

macroalga Ulva lactuca tem sido usada, com sucesso, para retirada da amônia e reduzir

a descarga de poluentes pelos efluentes. Esta prática não apresenta custo adicional e

ainda produz uma renda complementar (HUSSENOT, 2003).

Além das macroalgas, as microalgas também podem ser utilizadas para o

mesmo propósito. A microalga diatomácea Chaetoceros sp foi utilizada em um sistema

de aqüicultura integrada com ostras e camarões. Esta microalga foi bastante eficiente

em remover o excesso de nitrogênio inorgânico dissolvido, serviu também de alimento

para as ostras e ainda foi capaz de reduzir as contagens de bactérias patogênicas,

reduzindo a susceptibilidade dos camarões às doenças (WANG, 2003).

A Universidade do Havaí, EUA desenvolveu uma tecnologia de produção de

diatomáceas marinhas do gênero Chaetoceros que permite a utilização de um sistema

de reúso de água onde o efluente do cultivo de camarão se transforma num recurso

valioso. Este sistema de produção integrado, utilizando camarões, microalgas e ostras

reduz o consumo de água, o desperdicio do efluente, a quantidade de bactérias

patogênicas, a susceptibilidade de doenças virais no camarão e ainda gera lucro. Os

Chaetoceros removem os nutrientes produzidos pelo cultivo do camarão e servem de

alimento para as ostras (JAW; KAIWANG, 2003).

CHUNTAPA et al. (2003) avaliaram os efeitos de um cultivo integrado de

camarão com a microalga cianofícea Spirulina para o controle da qualidade da água.

Na ausência da microalga houve um aumento moderado do nitrogênio de 0,5 para 0,6

mg L-1 aumentando também a concentração de nitrato de 16 para 18 mg L-1 no 44º dia

de cultivo. Na presença da Spirulina foi constatada uma significativa redução dos

compostos nitrogenados .



Como em todo cultivo integrado, os vegetais podem reduzir o impacto ambiental

da maricultura e, ao mesmo tempo, ser mais uma fonte de renda. Um cultivo integrado

do peixe marinho Sparus aurata, da ostra Saccostrea comercialis e da macroalga Ulva lactuca

pode produzir 25 toneladas de peixes, 50 toneladas de bivalves, e 30 toneladas de

macroalgas por hectare/ano, sem poluir o meio ambiente (NEORI et al., 2004).

GURJÃO (2004) utilizou um sistema integrado com sedimentação, filtração pela

ostra Crassostrea rhyzophorae e filtração com a macroalga Gracilaria caudata para

melhorar a qualidade da água proveniente de um viveiro de carcinicultura. O autor

mostrou que a etapa de sedimentação foi bastante importante para diminuir a

turbidez, sólidos em suspensão e fosfatos do efluente de carcinicultura. Tanto as ostras

como as macroalgas, foram muito eficientes na purificação do efluente. As ostras

reduziram os sólidos em suspensão, turbidez e clorofila a, enquanto as macroalgas

absorveram eficientemente os compostos nitrogenados.

Recentemente, foi avaliado o potencial da aqüicultura integrada para a

manutenção da qualidade da água no cultivo, em laboratório, do peixe recifal marinho

Abudefduf saxatilis, utilizando a ostra do mangue, Crassostrea rhizophorae, e a

macroalga marinha vermelha Gracilaria caudata. Neste estudo, a sedimentação foi

responsável pela redução da turbidez da água proveniente do aquário com os peixes,

sendo reduzida, mais ainda, após a filtração da água pelas ostras e alcançando valores

nulos após a filtração realizada pelas macroalgas. A macroalga foi bastante eficiente

em manter os níveis baixos de amônia, mesmo após esses níveis terem alcançado

valores máximos no aquário com as ostras (DA COSTA; FARIAS, 2005).

Na Austrália, a indústria do camarão opera dentro de padrões ambientais

aplicados pelo governo. Porem há variações de regulamentos entre algumas jurisdições

o que torna difícil o controle das ações. Em paises onde existe o cultivo de camarão,

incluindo a Austrália, há uma tendência para o uso de lagoas de sedimentação para

tratar os efluentes. Estas lagoas são bastante eficazes em reduzir as partículas em

suspensão e menos eficazes na redução das concentrações de compostos nitrogenados

(JACKSON et al., 2003).

Embora o uso das lagoas de sedimentação seja uma boa estratégia para redução

do impacto ambiental causado pelos efluentes, o desenvolvimento sustentável da

carcinicultura necessita de um planejamento apropriado e um monitoramento regular

e eficaz do volume de nutrientes presentes nos efluentes. Assim, os desafios futuros da



atividade continuam sendo melhorar a utilização dos alimentos, reduzir o consumo de

água e melhorar a qualidade da água de descarga através da remoção dos nutrientes .

As bacias de sedimentação podem ser utilizadas com o objetivo de reduzir as

partículas mais pesadas antes de canalizar a água para o cultivo de ostras, evitando

problemas com o sistema de filtração das mesmas, causado por um elevado número de

partículas em suspensão (WANG, 1990). As partículas remanescentes ou são móveis,

ou são partículas microscópicas (5 m) com peso específico semelhante ao da água e

não precipitam, permanecendo em suspensão (RUBEL; HAGER Inc., 1979). Desta

forma, as ostras podem ser utilizadas para filtrar essas pequenas partículas orgânicas

ou inorgânicas que não precipitam em bacias de sedimentação, transformando-as em

fezes ou pseudofezes, que facilmente se depositam no substrato, por se tornarem mais

pesadas (TENORE; DUNSTAN, 1973).

TEICHERT-CODDIGTON et al. (1999) demonstraram que o repouso dos

últimos 20% de água residual da despesca de camarões por um período de 6 horas tem

um impacto positivo sobre a qualidade dos efluentes. Este tempo de sedimentação

permitiu a redução de mais de 55% do fósforo total e DBO e quase 100% dos sólidos

totais presentes na água de descarga. Já o nitrogênio total teve sua concentração

reduzida em 34% após um período de repouso de 48 h, contudo não se alterou de

forma significativa ao longo do tempo.

PANG et al. (2006) utilizaram um cultivo integrado com juvenis de abalone,

Haliotis discus hannai e com macroalgas da espécie Gracilaria textorii, visando uma

avaliação do número total de bactérias e víbrios em comparação com uma

monocultura. Os autores observaram um nível mais alto de bactérias no policultivo e

um nível mais alto de víbrios na monocultura. Além disso, a biomassa viva de

macroalgas foi efetiva em prevenir a propagação de duas cepas de Vibrio na água, o V.

alginoliticus e o V. logei.

PEREIRA et al. (2006) investigaram, em laboratório, as condições ótimas de

cultivo da macroalga Porphyra dioica visando seu potencial bioremediador. Foram

analisadas a influência da densidade de estocagem, da luz e da temperatura no

crescimento, produção e capacidade de remoção de nutrientes pela macroalga. Os

autores observaram uma remoção máxima de nitrogênio de 1,67 mg d-1 quando as

macroalgas foram expostas a uma iluminância de 150 mol fótons m2 s-1 na densidade

de estocagem de 1,5 g de peso fresco L-1. A taxa de crescimento da macroalga P. dioica

foi significativamente afetada pela temperatura e fotoperiodo, atingindo 27,5% de peso



fresco dia-1 a 15 °C e com um fotoperíodo de 16 h de claro e 8 h de escuro. Os

resultados deste estudo mostraram que esta espécie parece ser uma boa candidata à

remoção de nutrientes nos sistemas de aqüicultura integrada.

No nordeste de Portugal foi desenvolvido um trabalho usando três valiosas

espécies de macroalgas vermelhas, Chondrus crispus, Gracilaria bursa-pastoris e

Palmaria palmata em efluentes de cultivo dos peixes Scophtalmus maximus e

Dicentrarchus labrax. As macroalgas foram cultivadas em um sistema de "raceway",

sendo testadas várias densidades de estocagem e diferentes fluxos d'água, visando a

otimização do ganho de peso e a taxa de remoção de nutrientes. As três espécies foram

eficientes na remoção da amônia, no entanto a macroalga P. palmata apresentou

problemas de sobrevivência durante o verão, já a performance de C. crispus foi melhor

no verão, enquanto que a macroalga G. bursa-pastoris obteve um bom desempenho

durante todo o ano, chegando a absorver 76,7% de amônia na densidade de estocagem

de 5 kg m-2 (MATOS et al., 2006).

Com a finalidade de diminuir o impacto ambiental causado pelos efluentes das

industrias de aqüicultura e ao mesmo tempo aproveitar os nutrientes produzidos por

esses cultivos CARMONA et al. (2006) utilizaram várias espécies da macroalga

vermelha Porphyra num sistema integrado de aqüicultura. Nas condições

experimentais, as várias espécies de Porphyra foram capazes de remover de 70 a 100%

do nitrogênio no intervalo de três a quatro dias, no entanto foram menos eficientes na

remoção do fósforo inorgânico (35 a 91%). Assim, o gênero Porphyra parece ser uma

ótima escolha para a bioremediação de efluentes moderadamente eutrofizados, com a

vantagem da sua produção poder ser comercializada..

Um cultivo integrado da alga vermelha Gracilaria lamaneiformis com o peixe

Sebastodes fuscescens foi desenvolvido no norte da China com o propósito de utilizar

os nutrientes dos efluentes do cultivo de peixes como meio de cultivo para as

macroalgas e evitar a eutrofização. Os autores avaliaram, em laboratório, o

crescimento e a capacidade da macroalga de remover os nutrientes do cultivo de

peixes. Além disso, foi realizado um experimento em campo integrando a macroalga a

um cultivo de peixes em gaiola com a finalidade de investigar a possibilidade de

implementação prática do sistema. Os resultados em laboratório mostraram que a

macroalga foi capaz de absorver a maior parte dos nutrientes do sistema e o

experimento em campo mostrou um crescimento bastante favorável, atingindo uma

taxa de crescimento máximo de 11,03 % d-1.(YANG et al., 2006).



No golfo da Califórnia, após uma análise do impacto ambiental causado pelo

cultivo de camarão, pelos esgotos municipais e pela agricultura, foi demonstrado que a

degradação ambiental resultou de uma junção de fatores, incluindo as fontes

poluidoras, um aumento no numero de pescadores e a ausência de um programa

regulador eficaz. Desta forma, para proteger a integridade dos ecossistemas, foi

recomendado um programa imediato de gerenciamento do litoral com sustentabilidade

ambiental, abrangendo as diferentes atividades econômicas supracitadas (OSUNA;

VERDUGO et al., 2003).

A contínua expansão da aqüicultura requer ecossistemas marinhos e de água

doce saudáveis. A contribuição da aqüicultura intensiva para a produção de alimentos

pode ser comprometida por práticas que conduzam à destruição do habitat através da

poluição biológica gerada pela descarga de efluentes sem tratamento. Os compostos

nitrogenados, em excesso, são tóxicos para peixes e camarões e, ao exceder a

capacidade assimilativa das águas receptoras, deterioram sua qualidade. Assim, os

aqüicultores têm um papel fundamental no controle da poluição por nutrientes, pois a

pobre qualidade da água, decorrente de altas densidades de estocagem, promove surtos

de agentes patogênicos e declínios na produtividade do cultivo.

De acordo com FLEGEL et al. (2003), as seguintes práticas devem ser

prioritárias para a indústria aquícola: 1) expansão dos cultivos para peixes de nível

mais baixo da cadeia trófica; 2) redução da farinha e óleo de peixes na elaboração das

rações; 3) desenvolvimento de sistemas de cultivos integrados; 4) promoção de práticas

sólidas de aquicultura ambientalista e administração de recursos .

TROELL et al. (2003), em recente revisão, analisaram 28 estudos que

utilizaram a aquicultura integrada com organismos filtradores. Todos os estudos

utilizaram as algas marinhas como organismos extratores. Os autores avaliaram a

relevância dessas descobertas para a implementação de sistemas integrados de cultivo

em larga escala, bem como identificaram os futuros desafios das pesquisas nessa área.

De acordo com os mesmos, foram propostas as seguintes questões para nortear as

pesquisas que deverão ser realizadas a partir de agora: (1) entender, em detalhes, os

importantes processos biológicos e bioquímicos envolvidos no cultivo de algas marinhas

tanto em sistemas fechados com recirculação, como em sistemas abertos; (2) conduzir

pesquisas nesta avançada técnica de aqüicultura em escalas relevantes para a

implementação comercial ou passível de extrapolação; (3) investigar os fatores que

afetam o crescimento das algas e a capacidade de assimilação de nutrientes; (4)



melhorar os desenhos experimentais para a aplicação de testes estatísticos; (5)

entender, detalhadamente, a variabilidade sazonal de sistemas integrados que utilizam

as algas marinhas como organismos filtradores; (6) quantificar todos os parâmetros

críticos para que os engenheiros desenvolvam sistemas de recirculação comercial com

algas marinhas atuando como filtros biológicos; (7) estudar as influências locais sobre

os parâmetros críticos, tais como latitude, clima e espécies de algas regionais, na

performance dos filtros de algas marinhas; (8) incluir os componentes econômicos,

considerando o valor agregado das algas marinhas e os aspectos viáveis do cultivo; (9)

analisar o papel e a função das práticas de aqüicultura integrada para o melhoramento

ambiental, econômico e aceitabilidade social, dentro de uma perspectiva de manejo

integrado dos recursos costeiros e (10) desenvolver mecanismos para treinar, educar e

financiar pessoal com o objetivo de transferir esta recente e, de certa forma, complexa

tecnologia de aquicultura integrada dos cientistas para a indústria.

Como podemos observar, existem vários relatos bem sucedidos da utilização de

macroalgas e moluscos bivalves como biofiltros na aquicultura de peixes e camarões.

Alguns trabalhos já mostram uma preocupação em aplicar, na prática, estes estudos

transferindo a tecnologia do laboratório para o campo e, neste caso, alguns problemas

de sazonalidade têm sido relatados, principalmente em regiões que possuem invernos

rigorosos, limitando o desenvolvimento dos organismos. Como no nordeste do Brasil, a

temperatura não é fator limitante para o desenvolvimento de organismos aquáticos, a

aquicultura integrada surge como uma alternativa real para minimizar os impactos

ambientais provenientes da aquicultura intensiva. Desta forma, torna-se importante a

realização de experimentos utilizando macroalgas e ostras de nossa região integradas a

cultivo de peixes ou camarões e testar a capacidade bioremediadora desses organismos.

O objetivo desse trabalho foi utilizar, em escala laboratorial, a aqüicultura

integrada com sedimentação, ostras do mangue da espécie Crassostrea rhyzophorae e a

macroalga Gracilaria caudata para melhorar a qualidade da água proveniente de um

cultivo de tilápias do Nilo, Oreochromis niloticus, variedade Chitralada aclimatadas à

água salgada.



2. Material e Métodos

2.1. Aclimatação das tilápias (O. niloticus) à água salgada.

Para realização do experimento, tilápias foram aclimatadas na água do mar,

em aquários de 50 L com volume útil de 30 L numa densidade de 0,2 peixes/L. Um total

de 18 alevinos, com peso médio de 6,0 g, foram obtidos junto à Estação de Piscicultura

do Departamento de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Ceará e

distribuídos aleatoriamente em três aquários com aeração constante, na proporção de

6 peixes por aquário. A cada 24 h, a salinidade da água foi aumentada em 5 ‰ através

da adição de água salgada, até alcançar uma salinidade de 30 ‰ o que ocorreu após 6

dias de aclimatação. Durante o período de aclimatação e no restante do experimento, os

peixes foram alimentados, ad libitum, com ração comercial contendo 35% de proteína

bruta.



Figura 1 – Aquário de aclimatação e cultivo da Tilápia (Oreochomis niloticus) em água

salgada.



Figura 2 – Tanque de homogeneização das águas dos efluentes.

2.2. Ostras do mangue

As ostras utilizadas neste trabalho foram oriundas da praia de Sabiaguaba,

município de Aquiraz, distante cerca de 36 km de Fortaleza. Um total de 120 ostras do



mangue, Crassostrea rhyzophorae, com peso médio de 14,5 g, foram distribuídas

aleatoriamente em três aquários com aeração constante, contendo 30 litros de água com

salinidade de 30 ‰, na densidade 1,3 ostras/L, sendo dispostas numa tela plástica de 1,5 mm

de malha para evitar o contato direto dos bivalves com o fundo dos tanques, o que poderia

causar danos à saúde dos mesmos.

Figura 3 – Aquário de cultivo de ostras Crassostrea rhizophorae.

2.3. Algas marinhas

Algas marinhas vermelhas da espécie Gracilaria caudata foram coletadas

manualmente, em maré baixa, na praia do Pacheco, município de Caucaia, situada a 21 km

de Fortaleza. As algas foram devidamente acondicionadas em caixas térmicas e

imediatamente transportadas até o laboratório, sendo realizada uma seleção dos melhores

exemplares para a utilização no experimento. As algas marinhas foram distribuídas

aleatoriamente em três aquários com aeração constante, contendo 30 L de água salgada com



salinidade de 30 ‰, na densidade de 23,3 g de algas/L. Estes aquários receberam iluminação

adicional, com iluminância de aproximadamente 1.760 lux fornecida por duas lâmpadas

fluorescentes de 40 W a uma distancia de 40 cm do espelho da água e fotoperíodo de 12 h de

claro e 12 h de escuro.

Figura 4 – Aquário de cultivo da alga marinha Gracilaria caudata.

2.4. Sedimentação

Para a etapa de sedimentação, foram também utilizados três aquários contendo 30 L

de água na salinidade de 30 ‰. No entanto, esses aquários não receberam nenhuma aeração

para permitir a sedimentação das partículas mais pesadas no fundo dos mesmos.



Figura 5 – Aquário de sedimentação.

2.5. Procedimento experimental

Diariamente, a água procedente dos três aquários com tilápias foi homogeneizada em

uma caixa de fibra de vidro de 500 L e distribuída nos três aquários de sedimentação, a

água dos aquários de sedimentação foi transferida para os três aquários povoados com

ostras, a água dos aquários de ostras foi transferida para os três aquários contendo as algas

e, finalmente, a água das algas retornou aos aquários dos peixes, permanecendo por mais 24

h até o início de um novo ciclo.

Todo o procedimento foi realizado manualmente começando com a drenagem da

água dos aquários das algas, seguida da transferência da água das ostras para as algas, da

água de sedimentação para as ostras, da água dos peixes para sedimentação e, finalmente,

da água das algas para os peixes.



Após duas semanas de recirculação, analisaram-se, a cada 24 h, os seguintes

parâmetros físico-químicos: turbidez, amônia, nitrato, nitrito e fosfato. Assim, no primeiro

dia foi analisada a água dos peixes, no segundo a água de sedimentação, no terceiro a água

das ostras e no último dia foi analisada a água das algas. Para controle do experimento,

utilizou-se um aquário com água dos peixes sem tratamento, durante o mesmo período. A

utilização de apenas um aquário para a água não tratada é considerada suficiente baseada

na baixa variabilidade dos parâmetros mencionados em uma água submetida apenas a uma

forte aeração (JONES et al., 2001).

Durante todo o experimento, a temperatura da sala de cultivo se manteve em 29 ± 2

ºC com um fotoperíodo de aproximadamente 12 h de claro e 12 h de escuro. O experimento

teve uma duração aproximada de dois meses, sendo realizado entre os dias 10 de agosto e 12

de outubro de 2005. Para melhor compreensão do experimento, um esquema completo é

apresentado na Figura.

Figura 6 – Baterias de aquários do sistema integrado.



2.6. Procedimentos analíticos

2.6.1. Salinidade, temperatura e iluminância

A salinidade foi medida com o uso de um refratômetro S/MILL, fabricado pela

Atago. Após conferir a calibração do aparelho, uma gota de água foi colocada na superfície

de leitura do refratômetro e a quantidade de sal pôde ser quantificada em ‰ (partes por

mil). A temperatura foi medida com um termômetro comum de bulbo de mercúrio e a

iluminância foi determinada com um luxímetro digital.

2.6.2. Turbidez

A turbidez das amostras, bem como os demais parâmetros a seguir, foi determinada

por espectrofotometria. Para a quantificação deste parâmetro foram coletados 25 mL de

água de cada aquário e efetuada a leitura em um comprimento de onda de 450 nm,

utilizando o método 8237 do protocolo de uso do espectrofotômetro DR 2000, fabricado pela

Hach Company. Para tarar a leitura do aparelho, foi utilizado um branco de água destilada.

O resultado foi expresso em “unidades de turbidez de formazina” (formazin turbidity unit-

FTU), cujo teste detectava entre 0 e 450 FTU.

2.6.3. Amônia (NH3)

A dosagem da amônia foi feita através do método 8038 do protocolo de uso do

espectrofotômetro DR 2000 da Hach Company. Para isso, foram coletados 25 mL de água

de cada aquário e a estes foram, inicialmente, adicionadas três gotas de estabilizante

mineral, seguido de uma homogeneização da mistura. Posteriormente, foram acrescentadas

três gotas do agente dispersante álcool polivinil à cada amostra e estas foram novamente

homogeneizadas. Em seguida, 1 mL do reagente de Nessler foi adicionado a cada volume de

amostra e estas foram mais uma vez homogeneizadas. Concluída esta etapa, as amostras

foram deixadas em repouso por 1 minuto (tempo de reação) e finalmente procedeu-se a

leitura da quantidade de NH3 (limites de detecção entre 0 e 2,50 mg NH3-N/L), utilizando

um comprimento de onda de 425 nm. Finalmente, os valores apresentados em mg NH3-N/L

foram multiplicados por 1,22 (conforme o protocolo), para que os resultados pudessem ser

expressos em mg NH3/L. O “branco” desta determinação foi feito com água destilada,

seguido da adição dos mesmos reagentes utilizados para a determinação da amônia nas

amostras procedentes dos aquários.



2.6.4. Nitrato (NO3)

Para a quantificação do nitrato, foram coletadas amostras de 25 mL de água dos

aquários. À cada amostra, foi adicionado um pacote do reagente NitraVer 5 Nitrate (código:

14034-66, Hach DR 2000), específico para este volume. Após a adição do reagente, as

amostras foram agitadas vigorosamente por 1 minuto, seguido de um período de repouso de

5 minutos (tempo de reação). Posteriormente, a quantidade de NO3 foi determinada usando

um comprimento de onda de 500nm conforme o método 8039 do protocolo de utilização do

espectrofotômetro DR 2000. O "branco" desta reação foi realizado com água destilada,

sendo os limites de detecção do método de 0 a 30,0 mg/L.

2.6.5. Nitrito (NO2)

A quantidade de nitrito foi determinada através do método 8507 do protocolo de uso

do espectrofotômetro DR 2000. Para isso, foram coletados 25 mL de água de cada aquário e,

a cada uma delas, foi adicionado um pacote do reagente NitriVer 3 Nitrite (código:14065-66,

Hach DR 2000). Posteriormente, a solução foi homogeneizada, deixada em repouso por 15

minutos (tempo de reação) e feita a quantificação de NO2, utilizando um comprimento de

onda de 507 nm, com limites de detecção variando entre 0 e 0,300 mg/L. O "branco" desta

reação também foi realizado com água destilada.

2.6.6. Fosfato (PO4)

Na determinação do fosfato foram, inicialmente, coletadas amostras de 25 mL de

água de cada aquário e, à cada amostra, foi adicionado um pacote do reagente PhosVer 3

Phosphate (código: 2125-99, Hach DR 2000), de acordo com o método 8048 do protocolo de

uso do espectrofotômetro DR 2000. Em seguida, as amostras foram submetidas a agitação

para homogeneização, deixadas em repouso por 2 minutos (tempo de reação) e, finalmente,

foi feita a quantificação do PO4, utilizando um comprimento de onda de 890 nm. Os limites

de detecção deste método variaram de 0 a 2,50 mg/L e o "branco" da reação foi preparado

com água destilada.



Figura 7 - Espectrofotômetro DR 2000 .

2.7. Análises estatísticas

As médias obtidas nas determinações de turbidez, amônia, nitratos, nitritos e

fosfatos foram submetidas a uma análise de variância com fator único (ANOVA) e

posteriormente a um teste t independente para médias. Para todas as análises, um nível

de significância de 5% foi considerado relevante.

3. Resultados e Discussão

3.1. Turbidez

Foram observadas diferenças significativas entre as médias de turbidez obtidas em

todos os tratamentos, exceto entre os tratamentos com ostras e algas. A turbidez da

água não tratada não apresentou diferença significativa dos valores obtidos para a

água dos peixes nem para os obtidos na sedimentação, sendo significativamente

superior aos valores de turbidez obtidos no tratamento com as ostras e com as algas

(Figura 1). A turbidez da água tratada foi reduzida em 53,7% após a etapa de

sedimentação. Vários autores relataram a eficiência da sedimentação na redução da



turbidez e sólidos totais em suspensão de efluentes da aquicultura. JONES et al. (2002)

reportaram um decréscimo de 87% na turbidez de um efluente de um cultivo de

Penaeus japonicus, após 24 h de sedimentação. JACKSON et al. (2003) relataram que a

utilização de bacias de sedimentação diminuiu em 60% os sólidos em suspensão de um

efluente de carcinicultura após 17 horas de tratamento e JONES et al (2001)

mostraram que a sedimentação da água por 24 h antes de ser transferida para um

cultivo da ostra Saccostrea commercialis, foi eficiente em diminuir os sólidos em suspensão

em 42,7%. Recentemente, Gurjão (2004) mostrou que a sedimentação foi responsável

por uma redução de 30% da turbidez de um efluente de cultivo do camarão

Litopenaeus vannamei.

Após o tratamento da água pelas ostras a turbidez foi reduzida mais ainda,

alcançando 85,5%. Estes resultados estão de acordo com os obtidos por JONES et al.

(2002) que observaram uma redução de 75% na turbidez de um efluente de

carcinicultura, após 24 horas de filtração por ostras. JONES; PRESTON (1999)

constataram que as ostras foram bastante eficientes na redução de sólidos em

suspensão, variando de 51 a 20% de acordo com a densidade de estocagem dos

bivalves. LEFEBVRE et al (2000) relataram a redução de 56% da turbidez de um

efluente de cultivo do peixe (Dicentrarchus labrax) após a filtração utilizando bivalves

(Crassostrea Gigas) e Gurjão (2004) reportou uma redução de 73% da turbidez da água

após o tratamento de um efluente de carcinicultura com a ostra Crassostrea

rhyzophorae.
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Figura 8 - Valores médios da turbidez da água (FTU) obtida nas várias etapas do

experimento. Letras diferentes nas barras de erro indicam diferença significativa ao

nível de 5 %.

3.2. Amônia

Foram observadas diferenças significativas entre os valores médios de amônia

obtidos em todos os tratamentos, exceto entre os tratamentos com ostras e algas. Os

valores médios de amônia para a água não tratada foram significativamente maiores

do que os obtidos nos tratamentos com ostras e algas e significativamente menores do

que os obtidos durante a etapa de sedimentação e no cultivo dos peixes (Figura 2). A

redução dos valores de amônia da água não tratada se deu devido à forte aeração e a

ausência de organismos animais. Os valores elevados de amônia no cultivo dos peixes e

na etapa de sedimentação foram decorrentes da excreção dos animais e aos restos de

ração que, ao serem decompostos, contribuíram para os processos de amonificação

(ESTEVES et al., 1998; BOYD, 2000).

Os valores de amônia foram reduzidos em 25,7% após a etapa de sedimentação.

Esta redução foi maior ainda quando a água passou pelo tratamento de ostras,

alcançando uma redução de 95,6% e atingiu a redução máxima de 97,8% após o

tratamento com as algas. A elevada redução nos valores de amônia no tratamento com

as ostras foi surpreendente póis, assim como a maioria dos animais, as ostras liberam

amônia como excreta nitrogenada (RUPPERT; BARNES, 1996). Desta forma, era de se

esperar um ligeiro aumento nos valores de amônia no tratamento com as ostras como

evidenciado por JONES et al. (2001) e GURJÃO (2004). Por outro lado, existem relatos

de uma redução significativa na concentração de nitrogênio total de efluentes após a

filtração por ostras, alcançando até 80%, dependendo da densidade de estocagem dos

indivíduos (JONES; PRESTON, 1999). Em outro estudo, foi evidenciada uma redução

de 52,4% no teor de nitrogênio total após a filtração de um efluente de carcinicultura

por ostras (JONES et al., 2001).

Não foram observadas diferenças significativas entre os teores de amônia nos

tratamentos com ostras e algas. Na realidade, a concentração de amônia após o

tratamento com as ostras já estava muito baixa, restando muito pouco para ser

absorvido pelas macroalgas. As macroalgas podem reduzir em cerca de 97,5% as



concentrações de amônia provenientes de um cultivo de ostras (JONES et al., 2001), No

entanto, GURJÃO (2004) relata uma redução de apenas 17,3% após o tratamento de

um efluente de ostras pela macroalga G. caudata. e uma redução de 80% de amônia

usando ostras e macroalgas foi relatada por SHPIGEL et al (2000). SCHUENHOFF et

al (2006) relataram que o cultivo da alga marinha vermelha Asparagopsis armata em um

efluente de cultivo do peixe Sparus aurata resultou em uma redução de 50% do teor de amônia. A

grande redução na concentração de amônia pelas ostras também pode ser explicada

pelo elevado sequestro da materia orgânica em suspensão, tornando-a indisponível

para a geração de amônia.

Figura 9 - Valores médios da concentração de amônia da água (FTU) obtida nas

várias etapas do experimento. Letras diferentes nas barras de erro indicam diferença

significativa ao nível de 5 %.

3.3. Nitratos, nitritos e fosfatos

A tabela 1 mostra os valores médios das concentrações de nitratos, nitritos e fosfatos

obtidos para a água tratada e não tratada durante o experimento. Os valores de

fosfatos foram significativamente maiores nos aquários de sedimentação, sendo

reduzidos em 56,1% após o tratamento com as ostras e em 77,6% após o tratamento

com as algas. As macroalgas são capazes de reduzir os compostos fosfatados através da

assimilação desses nutrientes (SPHIGEL; NEORI, 1996; NEORI et al., 1998;

DEMETROPOULOS; LANGDON, 2004; NEORI et al., 2004). HERNANDEZ et al

(2006) mostraram que o cultivo integrado da alga marinha vermelha Gracilariopsis
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longissima com peixes marinhos funcionou como um um ótimo biofiltro para seqüestrar

o fosfato.

Os valores médios das concentrações de nitratos da água tratada nas diferentes

etapas do experimento não apresentaram diferenças significativas (Tabela 1). Além

disso, os valores médios obtidos foram bastante elevados, alcançando 11,47 mg L-1 no

tratamento com as ostras. Por outro lado, os valores se elevaram progressivamente na

água não tratada, sendo significativamente superiores após 24 e 48 horas de ausência

de tratamento. Com relação à concentração de nitritos, não houve diferença

significativa entre os valores obtidos nos aquários dos peixes, na sedimentação e nos

aquários com as algas. No entanto, nos aquários com as ostras a concentração de

nitritos foi significativamente superior, atingindo 17,23 mg L-1. Após o tratamento com

as algas, o teor de nitritos foi reduzido em cerca de 36,6%, sendo significativamente

inferior ao obtido no tratamento com as ostras. A água não tratada apresentou valores

crescentes no teor de nitritos, atingindo um valor máximo de 13,03 mg L-1 após 48

horas, sendo significativamente superior aos obtidos nos aquários dos peixes, na

sedimentação e no tratamento com as algas (Tabela 1).

Tabela 1- Valores médios e desvios (n = 3) das concentrações de nitratos, nitritos e

fosfatos presentes nas águas tratadas e não tratadas. Letras diferentes nas colunas

indicam diferença significativa ao nível de 5 %.

Etapas Nitratos (mg L-

1)

Nitritos (mg L -1) Fosfatos (mg L-

1)

Peixes 10,70 ± 0,06 a 9,03 ± 0.06 a 0,17 ± 0.02 a

Sedimentação

Àgua não

tratada

9,29 ± 0,97 a

9,67 ± 0,21 a

7,63 ± 2,16 a

9,35 ± 0,05 a

1,07 ± 0,30 b

0,43 ± 0,01 c



Ostras

Àgua não

tratada

11,47 ± 1,19 a

12,80 ± 0,53 b

17,23 ± 2,11 b

10,23 ± 0,10 c

0,47 ± 0,04 c

0,32 ± 0,01 d

Algas

Àgua não

tratada

9,96 ± 0,98 a

15,03 ± 0,15 d

10,93 ± 1,40 a

13,03 ± 0,13 d

0,24 ± 0,01 e

0,70 ± 0,02 f

De uma maneira geral, os valores de nitratos e nitritos foram bastante elevados na

água tratada o que denota uma acumulação desses compostos no sistema após duas

semanas de recirculação. Como o nitrito é o produto intermediário da transformação

da amônia em nitrato (ESTEVES, 1998; HORNE; GOLDMAN, 1994), estes altos

valores de nitritos podem estar relacionados com o processo de nitrificação, já que no

tratamento com ostras a amônia foi reduzida em 95,6%. Este acúmulo ocorreu,

possivelmente, devido ao não estabelecimento de uma completa comunidade

bacteriana, já que a água dos aquários era recirculada a cada 24 horas e o sedimento

dos aquários de sedimentação não foi mantido. Para testar essa hipótese, uma das

repetições do experimento foi mantida por mais duas semanas, sendo utilizados os

mesmos indivíduos e uma nova água. Nesta ocasião, o sedimento do aquário de

sedimentação foi mantido, sendo recirculada cerca de 90% da água de cada aquário e

os valores de nitratos e nitritos foram novamente avaliados (Tabela 2). Como podemos

observar, existe realmente uma tendência ao acúmulo de nitratos e nitritos no sistema.

Esta tendência não havia ainda sido reportada em trabalhos de aquicultura integrada.

Na realidade, alguns autores utilizaram o sistema integrado por, no máximo, 80 horas

não detectando o aumento de nitratos e nitritos (JONES at al., 2001; GURJÃO, 2004).

Por outro lado, os autores que utilizaram o sistema por um tempo mais prolongado,

dosaram apenas amônia e não nitratos e nitritos (SPHIGEL; NEORI, 1996; NEORI et

al., 1998; NEORI et al., 2000). No entanto, após 2 semanas de estabilização o aquário

de sedimentação conseguiu reduzir em 55,9% os teores de nitratos provenientes do

aquário com os peixes contra 38,9% de redução após a 1ª semana. No caso dos nitritos,

esta redução foi mais marcante chegando a 99,6% de redução após 2 semanas de

recirculação contra apenas 14,3% de redução na 1ª semana. Desta forma, foram

necessárias duas semanas de recirculação e a manutenção do sedimento para o

completo estabelecimento da comunidade bacteriana no aquário de sedimentação. A

produção de bactérias e cianobactérias, em grande escala, para manipulação em



diversas funções, entre elas a nitrificação dos efluentes enriquecidos com nutrientes

produzidos pela aqüicultura, têm sido usados com sucesso (BENDE et al., 2004).

Tabela 2- Valores médios e desvios (n = 3) da concentração de nitratos e nitritos

em todas as etapas do experimento.

Nitratos (mg L-1) Nitritos (mg L-1)

Etapas 1ª semana 2ª semana 1ª semana 2ª semana

Peixes 7,2 ± 0,06 11,1 ± 0,15 1,26 ± 0,04 6,04 ± 0,02

Sedimentação 4,4 ± 0,05 4,9 ± 0,06 1,08 ± 0,04 0,025 ± 0,001

Ostras 4,7 ± 0,06 11,1 ± 0,30 1,90 ± 0,08 12,9 ± 0,06

Algas 4,3 ± 0,06 7,8 ± 0,10 0,79 ± 0,02 9,4 ± 0,02

Os valores elevados de nitratos e nitritos observados neste trabalho não devem ser

tomados como uma desvantagem do sistema integrado, póis o estabelecimento de

comunidades bacterianas completas em laboratório a partir apenas de restos de ração

e fezes de peixes é mais difícil e demorada do que normalmente ocorre no meio

ambiente, onde temos uma grande camada de sedimento colonizada por um grande

número de bactérias. Assim, a utilização de ostras como biofiltros em experimentos no

campo deverá ser bem mais efetiva do que os experimentos em laboratório.

Desta forma, após analisarmos os resultados deste experimento, constatou-se que o

sistema integrado utilizando peixes, sedimentação, ostras, e macroalgas funcionou de

maneira satisfatória, mantendo os parâmetros físico-químicos da água em níveis

desejáveis e pode vir a ser utilizado como mais uma ferramenta para a mitigação dos

impactos ambientais da aquicultura intensiva.

4.CONCLUSÃO

O sistema integrado de aquicultura utilizando peixes, sedimentação, ostras e

macroalgas foi bastante eficaz na redução da turbidez e das concentrações de amônia e

fosfatos da água de reúso. No entanto, a transferência seqüencial da água no sistema

acumulou altos níveis de nitritos e nitratos. Este acúmulo teve como origem o



tratamento com as ostras, onde esses compostos apresentaram os níveis mais elevados.

Após a estabilização do aquário de sedimentação, entre as ostras e as macroalgas, os

níveis altos de nitritos e nitratos foram significativamente reduzidos. A manutenção de

níveis baixos de nitritos e nitratos neste experimento só é possível recirculando a água

do tratamento de ostras para um aquário de sedimentação e, só depois, transferindo a

água para o tratamento de algas e, finalmente, para o cultivo de peixes.
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