
Maíra Magdaleno de Carvalho Silva Da Ros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produção integrada de alface (Lactuca sativa) e carpas 

coloridas (Cyprinus carpio var. koi) em sistema aquapônico 

 

 

 

 

 

 

 
Dissertação submetida ao Programa de 
Pós-Graduação em Aquicultura da 

Universidade Federal de Santa Catarina 
para a obtenção do Grau de Mestre em 

Aquicultura. 

 
Orientador: Alex Pires de Oliveira Nuñer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Florianópolis 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



  



 

 



AGRADECIMENTOS 

 

Eu sou o tipo de pessoa que acredita que a união faz a força. Essa 

expressão é pra lá de conhecida e até um pouco clichê, mas para mim 

quando pessoas estão dispostas a ajudar e se unem as possibilidades são 

infinitas. Congregação de bondade, gentileza, camaradagem, troca de 

conhecimentos, disposição em doar um pouco de si para ajudar o outro, é 

para mim, das maiores riquezas da relação entre seres humanos. Nessa 

caminhada de mais de dois anos, eu recebi ajuda de muitas pessoas, e de 

variadas formas. Às vezes era para solucionar alguma dúvida de aula, às 

vezes para desabafar, às vezes para reclamar do sistema educacional do 

nosso país, da acomodação de alguns e a disposição de outros, às vezes 

eram novas idéias para um ânimo abatido. Soluções para aquilo que eu 

não conseguia enxergar, nem fazer sozinha, madeiras, sombrites para 

pregar, baldes para carregar, ração para pesar, cálculos, planilhas, 

estatística (...), a cansativa e torturante rotina dos experimentos teria sido 

muito, muito mais difícil se não fossem TODOS que se juntaram a mim. 

A família, com certeza abarcou a parte mais difícil, toda a minha 

chatice, nervosismo, impaciência, frustração, indignação (...), todos eles 

aguentaram e ajudaram muito. Os amigos foram ouvintes, conselheiros e 

a calmaria para alegrar e seguir em frente. Não tem nenhuma parte que 

tenha sido mais importante do que a outra, foram simplesmente TODAS 

as partes que estiveram comigo e que merecem o meu respeitoso e 

sincero, MUITO OBRIGADA!!!!! 

Desejo que a aquaponia cresça e se desenvolva nesse país, que 

mais pessoas conheçam essa magnífica técnica e usufruam de todo 

benefício a que ela se propõe. Isso me lembra de fazer mais um importante 

agradecimento, mas não menos especial, e que sem eles nada disso seria 

possível: meu MUITO OBRIGADA aos peixes e vegetais da 

NATUREZA!!! 

 

  



 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A coisa mais indispensável a um homem é 

reconhecer o uso que deve fazer do seu 

próprio conhecimento”. 

(Platão) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMO 

 

O presente estudo desenvolveu um modelo de aquaponia integrando carpa 

colorida, Cyprinus carpio var. koi com alface Lactuca sativa, testando 

duas densidades de estocagem de peixes 40 e 20 carpas por tanque (12,8 

kg m-3 e 6,4 kg m-3) e dois fluxos de vazão 7,0 L min-1 e 3,5 L min-¹. Os 

fatores avaliados geraram 4 tratamentos em triplicada: densidade alta com 

vazão alta (DAVA), densidade alta com vazão baixa (DAVA), densidade 

baixa com vazão alta (DBVA) e densidade baixa com vazão baixa 

(DBVB). O objetivo foi avaliar o efeito das biomassas de peixes e as 

respectivas cargas de nutrientes produzida por estas juntamente com o 

fator vazão que determina o tempo de exposição das raízes para absorção 

dos nutrientes no desempenho das alfaces, dos peixes e da qualidade da 

água do sistema. As unidades experimentais operaram com sistemas de 

recirculação individuais, compostas por um tanque de peixes (0,1 m³), 

uma caixa de cultivo das alfaces (0,47 m²), e um sump (40 L). Não foi 

observada interação entre os fatores aplicados, sendo assim, os resultados 

estão apresentados por nível de significância em cada fator. Temperatura 

da água, condutividade, pH, oxigênio dissolvido, amônia total, nitrato, 

ortofosfato e sólidos dissolvidos totais não apresentaram diferença 

(p>0,05) nos fatores testados. Ganho de peso das carpas, bem como, peso 

e comprimento finais das alfaces, também não foram significativos 

(p>0,05). Peso e comprimento final, assim como a taxa de crescimento 

dos peixes, foram significativos (p<0,05) em VA. A produtividade das 

alfaces com relação à posição de plantio dentro da caixa de cultivo foi 

significativa (p<0,05) indicando maior crescimento na primeira fileira 

(GRUPO A). Mediante os resultados obtidos, a vazão de 7,0 L min-1 

demonstrou ser mais eficiente no desempenho das C. carpio var. koi, 
porém não foi registrada influência desse fator na assimilação dos 

nutrientes por parte das alfaces. Para as densidades aplicadas, ambas 

demonstraram ser eficientes na produção de nutrientes, contudo, os peixes 

mantidos na densidade de 12,8 kg m-3, apresentaram comportamentos de 

estresse, sugerindo, portanto, que a densidade de 6.4 kg m-3 como sendo 

mais indicada para o bem estar das carpas C. carpio var koi nas condições 

do presente estudo. 

 

Palavras-chave: Aquicultura. RAS. Aquaponia. Aquicultura sustentável. 

Peixes ornamentais.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The present study developed an aquaponic model integrating colored 

carp, Cyprinus carpio var. koi with lettuce Lactuca sativa, testing two 

stocking densities of fish 40 and 20 carp per tank (12.8 kg m-3 and 6.4 kg 

m-3) and two flow flows 7.0 L min-1 and 3 , 5 L min -1. The evaluated 

factors generated 4 treatments in triplicate: high density with high flow 

rate (DAVA), high density with low flow rate (DAVA), low density with 

high flow rate (DBVA) and low density with low flow rate (DBVB). The 

aim of this study was to evaluate the effect of fish biomass and nutrient 

loads produced by these species together with the flow factor that 

determines the time of root exposure for nutrient uptake in lettuce, fish 

and water quality. The experimental units operated with individual 

recirculation systems, consisting of a fish tank (0.1 m³), a lettuce growing 

box (0.47 m²), and a sump (40 L). No interaction was observed between 

the applied factors, therefore, the results are presented by level of 

significance in each factor.Water temperature, conductivity, pH, 

dissolved oxygen, total ammonia, nitrate, orthophosphate, and total 

dissolved solids have not presented difference (p>0, 05) in the factors 

tested. The weight gain of the carps, as well as, the final weight and length 

of the lettuces, were not substantial either (p<0.05) in VA. The 

productivity of the lettuces in relation to the position of the planting inside 

of the growing bed was significant (p<0.05) indicating a better growth in 

the first line (A GROUP). Through the achieved results the 7,0 L min-1 

the flow has showed more efficient in the carps performance Koi, 

however, was not registered any influence of this factor in the absorption 

of the nutrients by the lettuces. For the applied densities, both showed be 

efficient in the nutrients production, however, the fishes kept in the 

density 12,8 kg m-3, has showed strained behaviors, suggesting, therefore, 

that the 6,4 Kg m-3 density is more suitable for the carps koi wellbeing in 

the conditions presented in this report. 

 
Keywords: Aquaculture. RAS. Aquaponics. Sustainable aquaculture. 

Ornamental fish. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

A demanda mundial por pescado tem sofrido um significativo 

incremento nas últimas décadas, principalmente, em função do 

crescimento populacional e da busca por parte dos consumidores por 

alimentos mais saudáveis como o pescado: fonte de proteína de alto valor 

biológico; ácidos graxos insaturados - ômega 3 e vitaminas. Constitui-se, 

atualmente, como uma opção concorrente diante de outros tipos de carnes 

(GONÇAÇVES, 2011). 

O cenário da produção mundial proveniente da pesca 

extrativista encontra-se estagnado, há duas décadas, no patamar de 90 

milhões de toneladas. Segundo a FAO (Organização das Nações Unidas 

para a Alimentação e Agricultura) esta estimativa deverá se manter desta 

forma nos próximos anos (FAO, 2014). De acordo com levantamentos 

recentes, o setor aquícola está em amplo desenvolvimento e se destaca 

dentre os demais setores produtores de alimento, para se tornar o maior 

produtor mundial de pescado, sendo responsável por aproximadamente 

50% de todo o pescado consumido no mundo (FAO, 2010). 

Estima-se que o Brasil deva registrar um crescimento de 104% na 

produção da pesca e aquicultura até o ano de 2015. No entanto, a produção 

brasileira ainda apresenta números incipientes se comparada a dos 

maiores produtores mundiais, com China, Índia, Vietnã e Indonésia 

(FAO, 2014). Verifica-se que a aquicultura vem crescendo em diversas 

partes do mundo, porém sua aplicação em uma escala comercial tem sido 

restringida por preocupações ambientais (ISLAM, 2005; 

SCHWITZGUÉBEL; WANG, 2007). Diante de tal cenário, o futuro da 

aquicultura necessita estar alicerçado em novas tecnologias para 

minimizar os impactos ambientais negativos e utilizar, de forma mais 

sustentável, os recursos naturais. A aquicultura moderna necessita de 

inovações tecnológicas para conseguir aliar o crescimento produtivo com 

os pilares do setor econômico, social e ambiental (RIJN, 2013), para que 

a atividade entre em conformidade com as premissas mundiais para um 

desenvolvimento sustentável. 

Atualmente, os empreendimentos aquícolas relacionados à 

elevação dos índices de produtividade, sem utilizar mais recursos naturais 

(menos extensões territoriais, sejam elas no ambiente marinho ou 

continental), precisam aumentar o número de animais produzidos nas 

áreas de cultivo. Em outras palavras, aumentar a densidade de estocagem 

por m³ para obter uma biomassa final lucrativa e economicamente viável.  

Para que o sistema de cultivo não seja sobrecarregado, entrando 

em desequilíbrio e provocando perdas na qualidade das condições ideais 



20 

 

para o bem estar dos organismos cultivados, é condição sine qua non que 

seja determinada a densidade ótima compatível com cada sistema. No 

entanto, descobrir qual a biomassa ideal que eleve a produtividade e que 

esteja de acordo com a capacidade suporte do sistema, não é tarefa fácil 

para o setor. Não há receitas que sejam adequadas para todos os climas, 

nem que sejam aplicadas para todas as espécies, nem para todos os 

ambientes de cultivo. Em alguns casos menos pode ser mais: operar com 

uma biomassa menor pode resultar em melhores taxas de crescimento, o 

que pode significar em um preço de mercado mais atrativo e rentável. 

Porém, para outros casos a mesma lógica pode não significar retorno 

financeiro viável.  

Diante de tantas variáveis, investimentos em pesquisas se fazem 

tão importantes para que o setor produtivo encontre as respostas para 

“caminhar” no trilho de um crescimento econômico positivo e 

ambientalmente responsável. A resultante de cultivar densidades mais 

altas de animais é elevar também, a carga de resíduos gerados (sobras de 

alimento ofertado, subprodutos metabólicos como fezes e urina) em 

proporções equivalentes. Esse raciocínio deve levar em consideração que 

atualmente há, também, uma crescente demanda também de recursos 

hídricos para atender as necessidades agrícolas e comerciais, colocando 

em situação de alerta o uso racional desse recurso essencial, a água. As 

descargas de efluentes provenientes da produção aquícola são ricas em 

nutrientes e matéria orgânica, os quais são raramente tratados antes de 

serem liberados para os ecossistemas aquáticos (TACOSN; FOSTER, 

2003). Em consequência, tornam-se potenciais causadores de danos à 

biodiversidade, comprometendo os recursos naturais e promovendo 

alterações significativas na estrutura e funcionamento dos ecossistemas 

(VALENTI, 2002).  

No entanto, existem alternativas de destinação para esses efluentes. 

Os resíduos gerados ao longo dos ciclos produtivos da aquicultura podem 

ser encaminhados para unidades de tratamento para que seus nutrientes, 

principalmente as formas de nitrogênio e o fósforo, sejam ciclados antes 

de serem lançados ao ambiente natural. Encontrar soluções para um uso 

mais racional dos recursos hídricos e alternativas para tratar o efluente e 

reutilizá-lo de forma eficiente são os pilares para o crescimento da 

aquicultura mundial. 

A aquicultura praticada em sistemas de recirculação (RAS) 

possibilita o cultivo de organismos aquáticos em sistemas fechados, ou 

seja, a água do cultivo utilizada na produção é enviada para uma unidade 

de tratamento e depois retorna para o tanque de criação. Esse sistema 

permite que um volume muito menor de água seja utilizado, pois não 
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necessita que haja um fluxo intermitente de entrada de água, sendo que 

praticamente não há saída de efluente para o meio externo. Sendo assim, 

o RAS une duas prerrogativas relevantes: menor uso do recurso natural 

mais importante do planeta, a água, e não polui corpos receptores com a 

descarga de efluentes.  

A etapa de tratamento dos resíduos promove a transformação dos 

nutrientes, pois bactérias associadas ao filtro biológico transformam os 

resíduos acumulados, principalmente nitrogenados e o fósforo 

(RAKOCY; HARGRAVES, 1993; LENNARD; LEONARD, 2006; 

BAKER; THARWAT, 2006; GODDEK et al., 2015; HU et al., 2012), em 

elementos menos tóxicos aos animais de cultivo. Outra alternativa é 

integrar ao sistema de recirculação uma segunda produção, ou seja, um 

subproduto que utilize os nutrientes para seu desenvolvimento, gerando 

um fluxo mantido por ciclos biológicos naturais. Sistemas desse tipo 

tornam mais eficientes o uso de recursos não renováveis e por essa razão 

enquadram-se dentro da agricultura sustentável. 

A Ásia tem longa tradição em promover aquicultura integrada a 

outros sistemas produtivos agrícolas, buscando otimizar os resíduos 

gerados na piscicultura. As primeiras tentativas de criar peixe de forma 

mais eficiente e conjunta ao cultivo de vegetais foi feita nos anos 70 com 

o trabalho de Lewis e Naegel (FRAGOZO et al., 2015). Estudos com essa 

vertente buscam reduzir o impacto dos resíduos gerados em sistemas de 

aquicultura, principalmente dos nitrogenados e fósforo, dando-lhes uma 

destinação que não impactará os cursos d’água circundantes e ainda 

possibilitará uma nova fonte de alimento. Os nutrientes são absorvidos 

pelas plantas radiculares, otimizando a utilização desses, reduzindo assim 

a geração de resíduos e o impacto ambiental (DIVER, 2006). 

Uma alternativa que vem se desenvolvendo nos últimos anos, com 

maior expressividade desde 2010, é a aquaponia: um sistema 

fundamentado no conceito de integração entre o cultivo de peixes e o 

cultivo de hortaliças em sistema de recirculação. Esta técnica alia 

aquicultura com hidroponia, estimulando o uso sustentável da água e 

nutrientes, incluindo sua reciclagem (GODDEK et al., 2015).  

A aquaponia é um sistema inovador de produção de alimentos para 

o qual o desafio motivador é usar a entrada de nutrientes eficientemente 

minimizando o descarte ou, até mesmo, tendendo este a não existir 

(GELFAND et al., 2003; NEORI; KROM; RIJN, 2007). As plantas 

incorporadas no sistema ficam associadas às bactérias nitrificantes e 

proporcionam um filtro natural para remover o nitrogênio e o fósforo 

dissolvidos, controlando a acumulação de resíduos de nutrientes 

provenientes do cultivo dos peixes (AL-HAFEDH; ALAM; BELTAGI, 



22 

 

2008; RAKOCY; HARGRAVES, 1993). Quando cultivadas em 

hidroponia convencional, as hortaliças requerem fertilizantes minerais 

(macro e micronutrientes) para receber os nutrientes necessários, porém 

em sistemas aquapônicos elas utilizam as águas residuais da piscicultura 

como fonte de nutrientes (Figura 1) para seu crescimento (GODDEK et 

al., 2015).  

 

Figura 1: Ciclo do nitrogênio na aquaponia. NH3 = amônia não ionizada. NO3- 

= nitrato; NH4+ = amônia ionizada; H+ = íon hidrogênio. 

 
Fonte: TYSON et al., 2011. 

 

Nesse sistema, a alimentação dos peixes é a principal entrada de 

nutrientes e a ração não consumida, juntamente com as excretas solúveis 

dos peixes e os sólidos dissolvidos totais, serão solubilizados para formas 

iônicas que serão facilmente assimiladas pelas plantas.  

Sem haver a necessidade de demanda constante de água, a 

aquaponia pode ser projetada para locais com escassez de recursos 

hídricos, tornando-se uma alternativa de produção de alimentos nessas 

regiões. Em um sistema de cultivo de fluxo contínuo o consumo de água 

por quilo de peixe produzido por ano chega a 30 m³ enquanto em sistemas 

fechados intensivos este volume cai para 1,0 m³ de água por quilo de peixe 

produzido por ano. Portanto nesse modelo o consumo de água é baixo, 

sendo esta acrescentada ao sistema apenas para reposição das perdas por 

evapotranspiração e pela assimilação da parte vegetal (DIVER, 2006).  

Os sistemas de recirculação, além de poderem ser projetados para 

operar com elevadas densidades de peixe permitem, também, o controle 

de variáveis de qualidade da água como, por exemplo, a temperatura e as 
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concentrações de oxigênio dissolvido, de modo que a produção pode 

ocorrer durante o ano todo (Tabela 1). 

Essa característica possibilita que a aquaponia seja praticada em 

locais de clima desfavorável, permitindo sua popularização em várias 

partes do mundo, principalmente nas regiões de maior pobreza e onde há 

escassez de recursos naturais (LLAURADÓ et al., 2014). 

A aquaponia é considerada um sistema versátil, pois pode ser 

conduzido em pequena escala, sendo capaz de se adaptar a pequenos 

espaços, como quintais de casas e, até mesmo, em varandas de 

apartamentos. 

  

 

Figura 2- Sistemas de aquaponia em modelo cama de substrato (gravel bad). 

Projetados em pequena escala e instalados em varandas.  

 
 

Fonte: www. pensamentoverde.com.br 

 

Motivadas por produzir seu próprio alimento e por ser gratificante 

cuidar de plantas e peixes, muitas pessoas praticam aquaponia em suas 

residências, e por esse motivo a aquaponia ficou conhecida como 

Backyard.  
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Tabela 1- Modelos de sistemas de recirculação (RAS) e volume de água 

utilizado. 

Tipo de 
sistema 

Consumo de 
água nova por 

m³ por hora 

Consumo 
de água 

nova 
por dia 

Consumo de água 
nova por Kg de 
peixeproduzido 

por ano 

Volume total 
de água 

no sistema 
(%) 

luxo 
contínuo 

30 1712 1028 0 

RAS nível 
baixo 

3 171 103 95,9 

RAS 
intensivo 

1 57 34 98,6 

RAS super 
intensivo 

0,3 17 6 99,6 

Fonte: BREGNBALLE, 2015. 

 

Love et al. (2015) indicaram que existe um interesse crescente por 

alimentos que, produzidos localmente, podem ser comercializados 

diretamente aos consumidores sendo que a aquaponia se encaixa neste 

perfil de atividade, pois pode ser praticada muito próxima aos grandes 

centros ou inseridos nele. Os produtos produzidos deste modo são 

saudáveis, uma vez que a proteína do peixe tem elevado valor nutricional 

e as hortaliças são cultivadas sem uso de agrotóxicos.  

 

1.1 COMPONENTES DE SISTEMAS DE AQUAPONIA 

 

De forma geral, o funcionamento de estruturas modulares 

aquapônicas é dividido em três seções: tanque de peixes, caixa das plantas 

e filtro biológico, considerado o pulmão dos sistemas de recirculação. Seu 

dimensionamento deve suportar a carga gerada pela biomassa dos peixes 

e ser capaz de biotransformar os metabólitos em nutrientes nas proporções 

ideais para o desenvolvimento dos vegetais, proporcionando ainda a 

melhora da qualidade da água para os peixes. Os componentes básicos de 

sistemas de aquaponia são os tanques de cultivo dos peixes, a unidade de 

tratamento de efluentes, que pode ser composta apenas pelo filtro 

biológico, ou associada a um tanque de filtração mecânica ou a um 

decantador, e as unidades de cultivo das plantas, sendo que todos estes 

componentes estão integrados por um sistema de recirculação (FIGURA 

3). 
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Figura 3: Componentes básicos de um sistema aquapônico em modelo cama de 

substrato (gravel bad). 

 

Fonte: http://www.ecoeficientes.com.br 

 

Os projetos de aquaponia podem ser configurados basicamente por 

três formas, NFT, DWC e MFT ou gravel bed, que se diferenciam pelo 

cultivo dos vegetais.  

No sistema NFT (Nutrient Film Technique) as mudas são 

acomodadas em orifícios nas calhas de cultivo, dentro das quais um 

pequeno fluxo laminar de água proveniente do tanque dos peixes é 

carreada com nutrientes e passa pelas raízes das plantas (Anexo 2). 

Existem alternativas rústicas de substituir as conceituadas calhas 

hidropônicas por telhas do tipo Onduline, ou ainda por tubos de PVC, ou 

seja, materiais facilmente encontrados em lojas de material de construção, 

que permitem a redução do menor custo de implantação. 

No sistema de balsas, também conhecido por jangadas flutuantes 

ou, ainda, pela sigla DWC (Deep Water Culture) as plantas são 

sustentadas por bandejas com orifícios que são encaixadas sobre uma 

caixa que contém a água dos peixes e as raízes ficam imersas, flutuando 

na água (Anexo 3).  

Outro tipo de sistema utilizado é o modelo em cama de substrato, 

também conhecido por Media Filled Bed (MFB) ou gravel bed, no qual o 

ambiente de cultivo das plantas é mutuamente a unidade de crescimento 

e o filtro biológico do sistema. As mudas são acomodadas em uma caixa 

contendo um substrato que terá uma dupla função: a sustentação das 

plantas e também servirá como ambiente para colonização das bactérias 

nitrificantes, que irão habitar tanto o substrato quanto as raízes das plantas 

(Figura 2). 
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1.2 PROPORÇÃO DE PEIXES E PLANTAS 

 

Em sistemas integrados todos os elementos têm de estar em 

equilíbrio para garantir condições de cultivo favoráveis para a 

manutenção e bem estar de todos os organismos cultivados. Diante disso, 

a proporção entre peixes e plantas é essencial para o balanço de nutrientes 

do sistema. É preciso gerenciar corretamente a taxa de alimentação dentro 

do sistema e utilizar rações balanceadas com boa estabilidade na água, 

que não produzem sobras que poderiam gerar volume de sólidos que 

sobrecarregaria o filtro e a ação das bactérias. 

Diver (2006) sugere proporções entre o volume de água do viveiro 

de peixes e a parte hidropônica que variam de 1:1 a 1:4. Outra forma de 

quantificar a proporção tem por base a quantidade de ração ofertada 

diariamente aos peixes, na proporção de 60 a 100 g de ração de peixe por 

dia para cada metro de canteiro de hidroponia (RAKOCY; MASSER; 

LOSORDO, 2006). Uma terceira forma de dimensionar a proporção 

peixes e plantas considera manter 1,0 kg de peixe para cada 7,0 kg de 

plantas (WILSON, 2005). 

 

1.3 EQUILÍBRIO DE PARÂMETROS 

 

A combinação entre aquicultura e hidroponia em sistemas de 

recirculação exige que se estabeleça um equilíbrio entre os parâmetros de 

qualidade da água para atender a demanda específica de cada organismo, 

peixes, plantas e bactérias nitrificantes. Um dos mais complexos e 

importantes subsistemas da aquaponia é a biofiltração: responsável pela 

conversão dos metabólitos contidos no efluente dos peixes em nutrientes 

para as plantas (TYSON et al., 2004).  

A nitrificação compreende o processo no qual a amônia é oxidada 

a nitrito e depois a nitrato, realizado, respectivamente, por bactérias 

Nitrossomonas e Nitrobacter (Equação 1). O nitrato, que não é tóxico 

para os peixes, exceto em níveis muito elevados (LC 5096h > 1000 mg / L 

NO3-N) (COLT; TCHOBANOGLOUS, 1976), é a fonte primária de 

nitrogênio para plantas em hidroponia (HOCHMUTH, 1991; RESH, 

1998).  No entanto, para que as vias metabólicas da nitrificação ocorram 

é necessária à presença do oxigênio dissolvido na água em altas 

concentrações (DAVIDSON et al., 2009). Se a redução da alcalinidade 

não for compensada com a correção de alguma base (hidróxido de sódio 

ou bicarbonato de sódio), a alcalinidade e o pH do sistema diminuirão 

(LOYLESS; MALONE, 1997). 
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O pH ideal para as bactérias nitrificantes esta na faixa entre 7,0 – 

8,0 (CARNEIRO et al., 2105). Contudo, o pH ideal para as plantas 

hidropônicas está entre 5,5 – 6,5 e a maioria das espécies de peixes 

cultivados necessita que ele esteja entre 7,5 – 9,0. Além disso, a 

nitrificação libera íons H+ na água, provocando uma constante redução 

do pH do sistema, condição esta que exige constante monitoramento para 

possíveis correções. Diante deste cenário, o pH é considerado um dos 

pontos mais críticos em aquaponia (TYSON et al., 2008). Rakocy, Masser 

e Losordo (2006) afirmaram que a manutenção do pH próximo a 7,0 é a 

opção mais adequada para atender simultaneamente a todos os 

componentes biológicos presentes em sistemas aquapônicos.      

O potencial hidrogeniônico (pH) também apresenta forte  

interferência na solubilidade dos nutrientes essenciais para o 

desenvolvimento dos vegetais: valores acima de 7,0 favorecem a 

formação de precipitados de elementos como Ca2+, PO4
-, Fe2+ e Mn2+, que 

deixam de estar disponíveis para as plantas (GOMES et al., 2011); em 

valores inferiores a 6,0, nutrientes como o fósforo, o magnésio, o cálcio e 

o molibdênio apresentam redução em sua disponibilidade (FERRI, 1979). 

 

1.4 SELEÇÃO DAS ESPÉCIES 

 

1.4.1 Plantas 

 

Para determinar as espécies a serem cultivadas em sistemas de 

aquaponia, é importante avaliar se a área disponível recebe irradiação 

solar e quanto, pois assim será possível escolher as plantas que mais se 

adaptem às condições locais.  

As exigências nutricionais de cada planta acerca dos macro e 

micronutrientes também podem variar de acordo com o cultivar 

escolhido, podendo ser necessário fazer o incremento de algum nutriente. 

Outro critério que deve ser adotado caso o objetivo seja comercializar os 

produtos é avaliar as preferências dos consumidores locais, tanto para o 

pescado quanto para as hortaliças e a proximidade com os locais para 

escoamento da produção. Rakocy (2007) ressalta que espécies e 

variedades vegetais adaptadas à hidroponia são sempre recomendadas 

para a aquaponia, uma vez que a maioria delas tolera altos teores de água 

em suas raízes e significativas variações nos teores de nutrientes 

dissolvidos, tais como: alface (Lactuca sativa), manjericão (Ocimum 
basilicum), agrião, repolho (Brassica oleracea), rúcula (Eruca sativa), 

morango (Fragaria vesca), pimenta (Capsicum spp), tomate (Solanum 

lycopersicum) e pepino (Cucumis sativus) (BRAZ, 2000; 
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PANTANELLA et al., 2010; TYSON, 2007; JONES, 2002; RAKOCY, 

2007; GARCIA-ULLOA et al., 2005; RONZÓN-ORTEGA et al., 2012). 

 

1.4.2 Alfaces 

 

A alface (Lactuca sativa L.) é uma espécie olerícola originária da 

Ásia, cultivada mundialmente há vários anos (SILVA, 2013).  

Registros indicam que a alface chegou ao Brasil, por volta de 1650 

pelos colonizadores portugueses, porém há registros que datam a 

introdução delas nas Américas já em 1.490 (RYDER, 2002).  

É a hortaliça folhosa de maior consumo no Brasil, ocorrendo 

geralmente, na forma in natura, preferencialmente utilizada na preparação 

de saladas e ornamentação de pratos. Sua produção e consumo têm 

intensificado nos últimos anos pelo aumento populacional e pela demanda 

por uma dieta alimentar mais saudável (VILLAS BÔAS et al., 2004).  O 

ciclo produtivo é curto, atingindo o tamanho comercial com cerca de 28 

dias, durante o ano (RAKOCY; MASSER; LOSORDO, 2006).  

 

• Menos de 20 calorias numa porção de 100 g; 

• Grande quantidade de água (cerca de 90% do seu peso); 

• Rica em vitaminas, sais minerais e fibras (tais como A, E, C, B1, 

B2 e B3, além de cálcio, magnésio, potássio e sódio.); 

• Proporciona sensação de saciedade; 

• Regula o intestino; 

• Sedativo natural (principalmente o talo); 

• Fortalece as vias respiratórias; 

• Previne a anemia; 

• Ajuda a combater resfriados; 

• Regula níveis de açúcar e colesterol no organismo; 

• Combate os radicais livres; 

 

  A alface pertence à família Asteraceae, subfamília Cichorioideae, 

tribo Lactuceae e gênero Lactuca.  

Até a década de 80 a variedade produzida predominantemente no 

Brasil era a alface lisa, mas a partir de avanços nas pesquisas genéticas, 

novos cultivares surgiram e atualmente existem 496 cultivares registradas 

no ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA). São 

variedades com alto teor de crocância e folhas com sabor suave, lisas e 

crespas, repolhudas e frisês, com folhas grandes ou pequenas, escuras e 

claras, verdes e roxas, que abastecem o mercado e ofertam muitas 
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possibilidades ao consumidor. Assim, as alfaces são atualmente a espécie 

olerícola folhosa mais produzida e consumida no Brasil (Figura 4). 

 

Figura 4: Variedades de alfaces. 

 
Fonte: http://www.hortiescolha.com.br/hortipedia/produto/alface (2017). 

 

Os aspectos indicadores de alta produtividade das alfaces denotam 

elevado peso da massa fresca e grande número de folhas. No entanto, 

estas características podem ser influenciadas pela cultivar, pelo 

fotoperíodo e também pela temperatura. Quando exposta a condições de 

estresse, como baixa concentração de nutrientes, ou altas temperaturas, a 

alface tende a reduzir seu ciclo, comprometendo a produção e tornando 

as folhas mais rígidas (ABURRE et al., 2003). 

 
1.4.3 Peixes 

 

Segundo Rakocy, Masser e Losordo (2006) para a escolha dos 

peixes, as espécies que apresentam bons resultados em sistemas 

intensivos podem apresentar igual desempenho em sistemas de 

aquaponia. Segundo Love et al. (2015), a tilápia (Oreochromis niloticus) 

é  o peixe mais utilizado em sistemas de aquaponia, representando 69% 

da produção, e, em seguida, com 43%, vem os peixes ornamentais.  

Historicamente a carpa comum (Cyprinus carpio) é o peixe mais 

antigo do qual se tem registro, criada na China há mais de 2.000 anos, 

marcando o início da piscicultura na Europa, durante a idade média 

(1840), onde existem relatos de que monges em mosteiros, já em 1804, as 

cultivavam para consumi-las nos períodos de abstinência. Em meados de 

1900 foram levadas para os Estados Unidos, chegando ao Brasil somente 

em 1904. No país, as primeiras tentativas de cultivo ocorreram na década 

de 30 (TAMASSIA et al., 2004). 
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A China é responsável por 80 % da produção mundial de carpas 

provenientes da aquicultura, sendo seguida pela Indonésia, Vietnã, União 

Europeia (U.E), Rússia, Bangladesh e Brasil. 

O estudo com as carpas teve início no estado de Santa Catarina em 

meados de 1970, por intermédio da empresa de Pesquisa Agropecuária e 

Extensão Rural do estado (EPAGRI), mas apenas em 1991 a atividade 

consolidou-se na região com a técnica do policultivo.  
 

 

Figura 5: Carpas coloridas (Cyprinus carpio var. koi). 

 
Fonte: http://ecosys.com.br/tabs-accordion-page/ (2017). 

 

A espécie Cyprinus carpio apresenta uma variedade ornamental, 

as chamadas carpas coloridas ou nishikigoi (Figura 5), comumente 

utilizadas em lagos particulares de residências, em restaurantes, praças e 

parques. O surgimento desta variedade ocorreu espontaneamente no 

Japão, na cidade de Niigata por volta de 1830, mas hoje muitos criadores 

manipulam suas estampas, e atualmente existem 13 variedades bem 

definidas. O vigor de suas cores e as diversas combinações de estampas 

propicia grande beleza à espécie, o que possibilita a sua contemplação. 

Os povos orientais são grandes apreciadores deste peixe e passam 

muito tempo os contemplado, acreditando ser excelente antídoto contra o 

estresse. Existe uma lenda no Japão que diz que as carpas que 

conseguissem atravessar o rio Huang Ho (Rio Amarelo) no período de 

desova, nadando contra fortes corredeiras até chegar à montanha 

Jishinhan, poderiam se tornara dragões. Por isso ganhar de presente uma 

carpa significa que alguém está desejando sucesso, força e coragem para 

enfrentar os desafios da vida.  
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As carpas ornamentais possuem ótimas características para as 

condições de cultivo, carregando a mesma rusticidade e o comportamento 

dócil de sua família. São particularmente resistentes às variações da 

qualidade de água, apresentam boa capacidade de reprodução, e, sendo 

uma espécie onívora, aceitam e convertem bem os nutrientes dos mais 

variados tipos de alimentos de origem vegetal ou animal (Figura 6). 

 

Figura 6: Carpas coloridas (Cyprinus carpio var. koi). 

 
Fonte: http://ecosys.com.br/tabs-accordion-page 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O desenvolvimento dessa pesquisa se justifica pela relevância atual 

em direcionar pesquisas para novas tecnologias baseadas em modos de 

produção sustentados em pilares com maior responsabilidade ambiental. 

Ampliar o conhecimento sobre o cultivo integrado da carpa colorida 

(Cyprinus carpio var. koi) em sistema de aquaponia faz deste estudo um 

importante instrumento em busca de modelos de produção com maio 

responsabilidade ambiental e acessível. 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o desempenho da alface Lactuca sativa, cultivada em 

sistema aquapônico com carpas coloridas em duas densidades de 

estocagem e dois regimes de vazão em cama de substrato. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Analisar a qualidade da água nas diferentes densidades a 

fim de determinar o tratamento que mantenha parâmetros 

mais adequados para o bem estar dos peixes ao longo do 

cultivo das alfaces; 

b) Avaliar o crescimento das alfaces cultivadas nas 

diferentes densidades de peixes;  

c) Avaliar a interferência da vazão, aplicada em diferentes 

fluxos em cada tratamento, no desempenho das alfaces e 

na qualidade da água para os peixes; 

d) Acompanhar o crescimento dos peixes, seu 

comportamento e adaptação durante o cultivo. 
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CAPÍTULO I 
 

Produção integrada de Alface (Lactuca Sativa) e Carpas Coloridas 

(Cyprinus carpio var. koi) em sistema aquapônico 
 

RESUMO  
 

O presente estudo desenvolveu um modelo de aquaponia integrando carpa 

colorida, Cyprinus carpio var. koi com alface Lactuca sativa, testando duas 

densidades de estocagem de peixes 40 e 20 carpas por tanque (12,8 kg m-3 e 

6,4 kg m-3) e dois fluxos de vazão 7,0 L min-1 e 3,5 L min-1. Os fatores 

avaliados geraram 4 tratamentos em triplicada: densidade alta com vazão alta 

(DAVA), densidade alta com vazão baixa (DAVA), densidade baixa com 

vazão alta (DBVA) e densidade baixa com vazão baixa (DBVB). O objetivo 

foi avaliar o efeito das biomassas de peixes e as respectivas cargas de 

nutrientes produzida por estas juntamente com o fator vazão que determina o 

tempo de exposição das raízes para absorção dos nutrientes no desempenho 

das alfaces, dos peixes e da qualidade da água do sistema. As unidades 

experimentais operaram com sistemas de recirculação individuais, 

compostas por um tanque de peixes (0,1 m³), uma caixa de cultivo das alfaces 

(0,47 m²), e um sump (40 L). Não foi observada interação entre os fatores 

aplicados, sendo assim, os resultados estão apresentados por nível de 

significância em cada fator. Temperatura da água, condutividade, pH, 

oxigênio dissolvido, amônia total, nitrato, ortofosfato e sólidos dissolvidos 

totais não apresentaram diferença (p>0,05) nos fatores testados. Ganho de 

peso das carpas, bem como, peso e comprimento finais das alfaces, também 

não foram significativos (p>0,05). Peso e comprimento final, assim como a 

taxa de crescimento dos peixes, foram significativos (p<0,05) em VA. A 

produtividade das alfaces com relação à posição de plantio dentro da caixa 

de cultivo foi significativa (p<0,05) indicando maior crescimento na primeira 

fileira (GRUPO A). Mediante os resultados obtidos, a vazão de 7,0 L min-1 

demonstrou ser mais eficiente no desempenho das carpas koi, porém não foi 

registrada influência desse fator na assimilação dos nutrientes por parte das 

alfaces. Para as densidades aplicadas, ambas demonstraram ser eficientes na 

produção de nutrientes, contudo, os peixes mantidos na densidade de 12,8 kg 

m-3, apresentaram comportamentos de estresse, sugerindo, portanto, que a 

densidade de 6,4 kg m-3 como sendo mais indicada para o bem estar das 

carpas koi nas condições do presente estudo. 
 

Palavras-chave: Aquicultura. Aquicultura em sistema de recirculação 

(RAS). Aquaponia. Aquicultura sustentável. Peixes ornamentais.  
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ABSTRACT 

 

The present study developed an aquaponic model integrating colored 

carp, Cyprinus carpio var. koi with lettuce Lactuca sativa, testing two 

stocking densities of fish 40 and 20 carp per tank (12.8kgm-3 and 6.4 kg 

m-3) and two flow flows 7.0 L min-1 and 3.5 L min-1. The evaluated factors 

generated 4 treatments in triplicate: high density with high flow rate 

(DAVA), high density with low flow rate (DAVA), low density with high 

flow rate (DBVA) and low density with low flow rate (DBVB). The aim 

of this study was to evaluate the effect of fish biomass and nutrient loads 

produced by these species together with the flow factor that determines 

the time of root exposure for nutrient uptake in lettuce, fish and water 

quality. The experimental units operated with individual recirculation 

systems, consisting of a fish tank (0.1 m3), a lettuce growing box (0.47 

m2), and a sump (40 L). No interaction was observed between the applied 

factors, therefore, the results are presented by level of significance in each 

factor. Water temperature, conductivity, pH, dissolved oxygen, total 

ammonia, nitrate, orthophosphate, and total dissolved solids have not 

presented difference (p>0.05) in the factors tested. The weight gain of the 

carps, as well as, the final weight and length of the lettuces, were not 

substantial either (p<0.05) in VA. The productivity of the lettuces in 

relation to the position of the planting inside of the growing bed was 

significant (p<0.05) indicating a better growth in the first line (A 

GROUP). Through the achieved results the 7.0 L min-1 the flow has 

showed more efficient in the carps performance Koi, however, was not 

registered any influence of this factor in the absorption of the nutrients by 

the lettuces. For the applied densities, both showed be efficient in the 

nutrients production, however, the fishes kept in the density 12.8 kg m-3, 

has showed strained behaviors, suggesting, therefore, that the 6.4 Kg m-3 

density is more suitable for the carps koi wellbeing in the conditions 

presented in this report. 

 
Keywords: Aquaculture in recirculation system (RAS). Aquaponic 

system. Sustainable aquaculture. Integrated culture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Aquaponia é um sistema multitrófico que combina elementos da 

aquicultura praticada em recirculação de água com técnicas de hidroponia 

(RAKOCY; MCGINTY, 1989), de forma que peixes e plantas sejam 

beneficiados (RAKOCY et al., 2004).  

Em sistemas aquapônicos a água do cultivo dos peixes passa por 

um processo de tratamento biológico e seus componentes residuais 

transformam-se em nutrientes que serão aproveitados para o crescimento 

de vegetais (Figura 7). Isso é possível porque a aquaponia trabalha com 

base na ciclagem do nitrogênio, na qual os resíduos gerados são 

efetivamente convertidos em nutrientes para os vegetais por bactérias 

nitrificantes benéficas. Assim as plantas podem utilizar estes nutrientes 

para o seu crescimento (HUSSAIN et al., 2014).  

 

Figura 7: Desenho esquemático do funcionamento básico de um sistema de 

aquaponia em modelo cama de substrato (gravel bad). 

 

 
Fonte: DUARTE, et al. (2015). 

 

O resultado desta integração promove melhoria da qualidade da 

água do sistema (RAKOCY; HARGRAVES, 1993; QUILLERÉ, 1995; 

LEWIS, 1978), aumenta a produtividade, evita o lançamento de poluentes 

ao ambiente e consome menos recursos naturais.  

A aquaponia estabelece um ambiente simbiótico entre peixes, 

microorganismos e plantas, proporcionando a otimização das duas 
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atividades, além de fornecer um produto com alto padrão de qualidade 

comercial (DEDIU; CRISTEA; XIAOSHUAN, 2011). Embora a 

aquicultura e a hidroponia sejam técnicas de produção de alimentos com 

mais de cinquenta anos, os resultados mais relevantes em aquaponia só se 

apresentaram nesta última década (CARNEIRO et al., 2015). 

Sistemas aquapônicos são muito versáteis, e podem ser compactos 

o suficiente para ocuparem pequenas áreas, como varandas de 

apartamentos e quintais de casa, atraindo cada vez mais pessoas para a 

prática do que vem se chamando de “Aquaponics Garden” (Aquaponia de 

Quintal). Os praticantes desse tipo de aquaponia, em sua maioria são 

motivados a produzir seu próprio alimento e com isso garantir uma dieta 

mais saudável, sem utilizar agrotóxicos. 

O baixo consumo de água, vinculado a sistemas de recirculação, e 

a possibilidade de se produzir duas fontes de alimento de elevado valor 

nutricional, faz com que a aquaponia venha sendo considerada uma 

excelente alternativa para populações de baixa renda, e que ocupam 

regiões com escassez de recursos hídricos (LLAURADÓ et al., 2014). 

Estas características associadas com a reciclagem dos produtos residuais 

do cultivo dos peixes, que praticamente anula o lançamento de efluentes, 

fazem com que a aquaponia seja considerada uma prática de agricultura 

sustentável (BLIDARIU; GROZEA, 2011).  

Segundo Valenti (2002), a aquicultura moderna se baseia em três 

componentes: a produção lucrativa; a preservação do meio ambiente e o 

desenvolvimento social. Embora o crescimento desta tecnologia seja 

recente, tendo maior expressividade a partir de 2010 em diversos países, 

a aquaponia provavelmente se tornará, em um futuro próximo, a produção 

de alimentos sustentável mais amplamente utilizada (HU et al., 2012). 

No entanto, a produção de peixes como alimento nem sempre é o 

foco principal da aquaponia, pois Love et al. (2015) mostrou que 

praticamente a metade (43%) de um grupo de pessoas entrevistadas 

cultivavam espécies ornamentais em sistemas aquapônicos. Carneiro et 

al. (2015) também apresentou a carpa colorida (Cyprinos carpio) como 

uma ótima opção de espécie para ser utilizada em aquaponia, pois 

apresenta aspectos zootécnicos favoráveis já conhecidos para o cultivo.  

As carpas coloridas, também conhecidas por koi ou Nishigkoi, são 

comumente encontradas em lagos de restaurantes, hotéis, parques, praças 

ou residências ornamentando o ambiente. A sua variedade de estampas e 

cores vigorosas é apreciada por muitas pessoas em todo o mundo e, além 

disso, a rusticidade que apresenta ao manejo, a resistência às variações 

ambientais e o seu elevado valor comercial são características que atraem 

muitos produtores para o setor.  
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Em sistemas aquapônicos existe uma grande variedade de espécies 

que podem ser cultivadas, geralmente vegetais adaptados à hidroponia são 

sempre recomendados (RAKOCY, 2007). A alface Lactuca sativa é a 

espécies mais cultivada em hidroponia (SOARES, 2002) e na aquaponia 

(RAKOCY, 2007). Utilizada preferencialmente in natura no preparo de 

saladas, sanduíches e ornamentação de pratos, a alface encontra-se entre 

as hortaliças folhosas mais consumidas no Brasil (MORETTI; MATTOS, 

2006), representando um alimento importante para uma dieta saudável.  

Em busca de meios de produção mais sustentáveis, que 

possibilitem uma gestão mais eficiente dos resíduos produzidos pelo 

sistema aquícolas, o presente estudo tem por objetivo avaliar um modelo 

de aquaponia ornamental com Cyprinus carpio var. koi mantidas 

continuamente em um sistema para geração de nutrientes, analisando-se 

o efeito de duas densidades de carpas coloridas e dois regimes de vazão 

de água sobre o crescimento de alfaces Lactuca sativa. 

Os efeitos ambientais negativos da prática da aquicultura sem 

responsabilidade ambiental podem resultar em transmissão de doenças 

para populações selvagens, gerar poluição das águas subterrâneas e 

superficiais pela descarga de efluentes (BOYD, 1990). A matéria 

orgânica presente no efluente contribui para o acúmulo de sedimentos e 

gera alta carga de nutrientes, degradando a qualidade e estimulando a 

produção excessiva de fitoplâncton (JOYNER, 1992). Como atualmente 

a água é considerada o recurso natural mais importante do planeta, é de 

grande urgência que se apliquem ações para mitigar e minimizar esses 

impactos. São necessários investimentos em pesquisas que aprimorem as 

tecnologias de inovação, tornando a aquicultura comercial mais 

responsável ambientalmente e que, ainda assim, consiga aumentar a 

produção atendendo a demanda mundial, e sendo socialmente mais 

comprometida. 

A aquicultura praticada em sistema de recirculação (RAS) é 

considerada um dos setores agroalimentares de maior crescimento no 

mundo, sendo capaz de fornecer peixes saudáveis com elevada 

produtividade para a população mundial de modo menos poluente. No 

entanto seu desenvolvimento tem sido lento e difícil (MARTINS et al., 

2012), tornando-se mais representativo nas últimas décadas, conforme 

pronunciado pelo Código de Conduta da FAO para a Pesca Responsável. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 MATERIAL BIOLÓGICO 

 

O estudo foi conduzido no período de 21/11/2016 a 12/12/2012 no 

Laboratório de Biologia e Cultivo de Peixes de Água Doce (LAPAD; 

27°43'44.4"S 48°30'32.8"W) do Departamento de Aquicultura do Centro 

de Ciências Agrárias (CCA) da Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), situado na porção sul da Ilha de Florianópolis, Santa Catarina, 

Brasil. O experimento teve duração de 21 dias, período de fechamento do 

ciclo das alfaces. A metodologia empregada durante este estudo seguiu o 

protocolo PP0078 (Anexo XXX) aprovado pela Comissão de Ética no 

Uso de Animais da UFSC. 

Os juvenis de Cyprinus Carpio var. koi utilizados no experimento, 

foram provenientes de uma fazenda de piscicultura (Fundação de 

Piscicultura Integrada do Alto Vale do Itajaí - FUNVIPI) sendo 

cultivadas em viveiros escavados de terra até sua transferência  para o 

LAPAD.  

Os peixes permaneceram em uma caixa de 1.000 L para 

aclimatação durante 45 dias. Esta, por sua vez, era mantida com aeração 

constante e o tratamento da água foi realizado por dois filtros biológicos, 

projetados em sistema airlift e instalados dentro da caixa de aclimatação.  

Os filtros foram montados em baldes de 20 L, onde camadas 

intercaladas por argila expandida, (funcionando como área de superfície 

para fixação das bactérias), manta acrílica de Poliéster atóxica de 3,0 cm 

(filtragem mecânica para retenção de fezes e sobras de ração), brita, 

funcionando como lastro para o balde, e por fim, tela sombrite (80%) 

amarrada com elástico.  No centro deste foi colocada uma tubulação de 

40 mm de diâmetro e de comprimento 20 cm superior a borda do balde, 

onde no interior desta tubulação uma pedra porosa criou um fluxo de água 

ascendente (Figura 8). 
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Figura 8: Construção do filtro biológico da caixa de aclimatação dos peixes. 

Legenda: a) substratos utilizados: argila expandida, brita e tubulação central para 

passagem da aeração; b) manta acrílica utilizada para filtração mecânica; c) tela 
sombrite  (50%) para prender as camadas filtrantes. 

 
Fonte: Da Ros (2017)  

 

As carpas foram alimentadas duas vezes ao dia (9 h e 17 h) com 

dieta comercial para onívoros em fase inicial de crescimento (3,0 mm ± 

0,5) - PROBIOSIM (código 41) da Nicoluzzi®: 40% proteína bruta (P.B), 

80% extrato etério, enriquecida com Bacillus subtillis, Bacillus 
coagulans e Bacillus lichenifforms (1,65 x 104), especialmente indicada 

para condições de alta densidade de estocagem. Sifonagem de sobras de 

ração e fezes foram realizadas a cada dois dias, assim como a troca das 

mantas acrílicas responsáveis pela filtração mecânica. 

As alfaces utilizadas no presente estudo foram da espécie Lactuca 
sativa variedade mimosa Imperial verde, cultivadas em estufa 

hidropônica no Laboratório de Hidroponia (LabHidro) da Universidade 

Federal de Santa Catarina. As metodologias aplicadas de semeadura, 

câmara germinativa, berçário e canaletas de crescimento seguiram as 

mesmas metodologias empregadas cotidianamente no cultivo de 

hortaliças hidropônicas pelo LabHidro. Ao completarem 18 dias, pesando 

cerca de 15 g cada, as mudas estavam aptas para serem transplantadas nas 

caixas de cultivo no sistema aquapônico (Figura 9). 
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Figura 9: Desenvolvimento das mudas de alface, Lactuca sativa nas 

instalações da estufa hidropônica do LabHidro – UFSC. 

Legenda: a) Sementes peletizadas semeadas em espuma fenólica; b) 

primeira etapa de crescimento na estuda hidropônica; c) mudas nas 

canaletas de crescimento em estufa hidropônica; d) visão geral da estufa 

hidropônica; e) muda pronta para o transplante (±18 dias); f) mudas  

recém-transplantadas para as unidades experimentais nas caixas de 

cultivo do sistema aquapônico. 

 
Fonte: Da Ros (2017) 

 

2.1.1 Maturação do Filtro biológico das Unidades Experimentais 

 

Após o período de aclimatação das carpas que também serviu 

como quarentena, foi iniciada a etapa de maturação do filtro biológico 

das unidades experimentais (U.E). Para tanto, foram desenvolvidos dois 

ensaios pilotos, com aproximadamente 30 dias cada, entre setembro e 

novembro de 2016, cujo período foi realizado os ajustes necessários nos 

sistemas de recirculação (funcionamentos dos sifões, bombas de recalque 

e registros, regulagem das vazões, dentre outros), bem como nas 

metodologias empregadas para análises de dados (calibragem de 

aparelhos, análises de qualidade de água, procedimentos de biometria, 

dentre outros).  
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Também durante os ensaios pilotos ocorreu a adaptação das carpas 

ao ambiente de cultivo experimental e foi testado dois cultivares de 

alface: variedade mimosa - Imperial verde e Imperial roxa utilizada 

primeiramente, e a variedade frisê – Brunela utilizada no segundo piloto, 

(FIGURA 10). 

 

Figura 10: Variedades de alfaces, Lactuca sativa utilizadas nos ensaios 

pilotos.  

Legenda: Em a) caixa de cultivo das alfaces durante o ensaio piloto com 

as variedades mimosa imperial, verde e roxa; b) alface variedade frisê, 

Brunela, pós-colheita; c) alface mimosa no momento da colheita.  

 
 

A introdução dos peixes nas unidades experimentais (U.E) seguiu 

a sequência descrita: foi realizada biometria individual para aferição de 

peso e comprimento e em seguida foram distribuídas aleatoriamente nas 

12 U.E. onde, 6 tanques receberam a densidade de 40 peixes em cada 

tanque e 6 tanques receberam a densidade de 20 carpas em cada tanque.  

a) 

b) c) 
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Foram aplicados dois fluxos de vazões, de forma que 6 tanques 

funcionaram com uma vazão de 7,0 L min-1 e 6 tanques com uma vazão 

de 3,5 L min-1. Para regulagem destes, foi utilizada uma proveta de 10 L, 

um cronômetro e um registro de gaveta instalado na coluna de recalque 

para controlar o volume de saída da água.  

Durante os ensaios pilotos diariamente foram realizados testes de 

amônia e depois de nitrito para identificar a colonização das bactérias 

nitrificantes no filtro biológico, Nitrossomonas e Nitrobacter, 

respectivamente. Após 60 dias, foi observada concentração nula de 

nitrito, e com isso, determinou-se a maturação dos filtros biológicos e o 

segundo ensaio piloto foi encerrado. 

 

2.1.2  Unidades experimentais e manejo do sistema 

 

Ao fim dos dois ensaios pilotos foi iniciado o presente estudo, cujo 

experimento teve a duração de 21 dias, ocorrendo entre 21 de novembro 

e 12 de dezembro de 2016. Foi realizada uma biometria inicial para 

aferição individual do peso e comprimento inicial, sendo utilizada uma 

balança analítica de precisão (0,01 g) e um ictômetro, obtendo-se médias 

de 31,98 g ± 1,15 e 11, 66 cm ± 0,24, respectivamente. As unidades 

experimentais foram instaladas no ambiente externo, não havendo, 

portanto controle dos parâmetros bióticos sobre as mesmas, que ficaram 

submetidas à influência das condições climáticas locais (Apêndice E). 

O sistema aquapônico foi formado por doze unidades 

experimentais em sistemas de recirculação individuais. Cada sistema 

continha: um tanque de cultivo de peixes (100 L; 0,1 m3), uma caixa para 

cultivo das alfaces em modelo “cama de substrato” (0,42 m²) e um 

reservatório, ou “sump”, para acomodação da bomba de reclaque (40 L) 

(Figura 11). O cultivo dos peixes ocorreu em tanques de formato 

retangular e coloração interna escura, para proporcionar maior conforto 

ambiental aos peixes. 
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Figura 11: Representação esquemática de cada unidade experimental do 

sistema de aquaponia utilizado no presente estudo cultivando Cyprinus carpio 

var. koi e Lactuca sativa por 21 dias. 
Legenda: a: tanque dos peixes; b: sump; c: caixa de cultivo das alfaces; d: sifão 

sino.  

 
Fonte: Da Ros (2017). 

 

Na parte interna dos tanques foi instalada uma tubulação (25 mm) 

para manter o nível da água constante, enviando o volume excedente, 

após a descarga do sifão, para o sump, garantindo que a bomba sempre 

operasse afogada (Apêndice A). 

Os tanques foram cobertos com tela sombrite 50% para evitar 

escape dos peixes e para manter a oxigenação constante em 8,0 mg L-1 foi 

instalada uma pedra porosa. Não havia qualquer tipo de aquecimento da 

água no tanque dos peixes, ocorrendo flutuações na temperatura da 

mesma de acordo com as condições ambientais. 

Para auxiliar na manutenção da alcalinidade da água em torno de 

60 mg de CaCO3 foram colocadas aproximadamente 250 g de conchas de 

ostras no fundo de cada tanque. A bomba de recalque utilizada (Marca 

Atmam®, modelo AT-306; Potência 35 Watts; altura manométrica 

máxima de 2.000 L h
-1

) operou em fluxo constante enviando a água do 

tanque dos peixes para a caixa de cultivo das alfaces (Apêndice B). A 

altura entre o nível da bomba e a entrada da água na caixa de cultivo das 

alfaces foi mantida em 1, 68 m. As vazões operaram com 7,0 L min-1 e 

3,5 L min-1 conforme já reguladas nos ensaios pilotos. 
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O cultivo das alfaces foi projetado em modelo cama de substrato 

(gravel bed), em caixas de isopor de dimensões 0,88 x 0,54 x 0,25 cm, 

utilizando-se como material de preenchimento a argila expandida, que 

atua como agente de sustentação das mudas e como meio suporte para 

fixação das bactérias. (Figura 12). O substrato foi colocado até a altura de 

5,0 cm da borda da caixa, ocupando por igual toda a extensão da caixa.  

 

Figura 12: Caixa de cultivo das alfaces com detalhe para o substrato de 

preenchimento utilizado, argila expandida. 

 
 

Fonte: Da Ros (2017). 

 

Cada caixa de cultivo de alface recebeu oito mudas com 

espaçamento de 25 cm entre elas e 15 cm entre bordas.  

A entrada de água na caixa de cultivo das alfaces ocorreu em fluxo 

contínuo, sendo que na porção final da caixa um sifão sino (sifão Bell), é 

o responsável pela descarga da água, devolvendo a água para o tanque 

dos peixes, reiniciando a recirculação (Figura 13). 
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Figura 13: Detalhe do sifão Bell responsável pela descarga da água para 

o tanque dos peixes, instalado na caixa de cultivo das alfaces.  

 
Fonte: Da Ros (2017). 

 

A constante inundação e descarga da água provoca oxigenação na 

caixa de cultivo das alfaces, estabelecendo condições ótimas para as 

bactérias nitrificantes realizarem a nitrificação.  

A cada dois dias foram adicionados cerca de 1,0 % do volume total 

de água no sistema para repor a perda de água por evapotranspiração e 

absorção das plantas. A água de reposição proveniente da rede pública 

ficava acondicionada num reservatório de 1.000 L recebendo aeração por 

12 h para garantir a retirada total do cloro residual. Nesse reservatório 

também foram colocadas cascas de ostras com o intuito de aumentar a 

alcalinidade da água e reduzir a quantidade de bicarbonato de sódio 

adicionado nas U.E para manutenção da alcalinidade da água do sistema.  

As caixas de cultivo das alfaces ficaram posicionadas abaixo da 

cobertura de um telhado, de modo que a maior parte das mudas ficava 

protegida da chuva, porém sem abrigo para ventos. Para amenizar a 

incidência destes sobre as mudas, foi necessária a construção de uma 

estrutura com tela sombrite (50%) com o intuito de reduzir a força do 

vento, porém de forma que não causasse sombreamento às alfaces (Figura 

14). 
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Figura 14: Fachada frontal das unidades experimentais na área externa 

do LAPAD (Laboratório de Biologia e Cultivo de Peixes de Água 

Doce/UFSC). 

 
Fonte: Da Ros (2017). 

 

2.1.3 Delineamento experimental 

 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente 

casualizado, com doze tratamentos e três repetições durante 21 dias de 

cultivo. Foram aplicadas duas densidades de estocagem de peixes e dois 

fluxos de vazão na entrada de água na caixa de cultivo das alfaces: 40 

carpas por tanque denominada de densidade alta (DA; 12,8 kg m-3), 20 

carpas por tanque denominada de densidade baixa (DB; 6,4 kg m-3), 7,0 

L s-1 como vazão alta (VA) e 3,5 L s-1 como vazão baixa (VB) (Tabela 2). 

A combinação destes dois fatores formaram quatro tratamentos: DAVA, 

DAVA, DBVA e DBVB, distribuídos aleatoriamente nas unidades 

experimentais. 
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Tabela 2: Vazão aplicada nos tratamentos do sistema de aquaponia em 

recirculação, cultivando Cyprinus carpio var. koi e Lactuca sativa por 21 dias. 

Tratamento 
Taxa de fluxo  

de água (L h-1) 

Taxa de fluxo  

de água (m3 dia-1) 

Taxa de fluxo  

de água (L min-1) 

Vazão Alta (VA) 420 10,08 7,0 

 
Vazão Baixa (VB) 

 

 
210 

 
  5,04 

 
3,5 

Taxa de fluxo de água (L h-1): 7 L* 60 min=420 L h-1 

                                                           3,5 L * 60 min=210 L h-1 

Taxa de fluxo de água (m3 dia-1): 420 L/1.000 L=0,42 m³ h-1 *24 h=10,08 m3 dia-1  

                                                  210 L/1.000 L=0,21 m³ h-1 * 24 h=5,04 m3 dia-1 

 

 

2.1.4 Variáveis de qualidade de água 

 

A temperatura da água (C°), a condutividade elétrica (EC25), o 

pH e a concentração de oxigênio dissolvido (OD) foram aferidas duas 

vezes ao dia (10:00 e 16:00 h), com um multiparâmetro YSI Professional 

Plus. 

Semanalmente, amostras de água do tanque dos peixes foram 

coletadas para análise das concentrações de amônia total (NH₄⁺), nitrito 

(NO-2), nitrato (NO-3) e ortofosfato (PO4
-3), seguindo a metodologia 4500 

descrita em APHA (2005). A alcalinidade foi determinada duas vezes por 

semana através do kit volumétrico (Alfa Tecnoquímica), e para manter a 

alcalinidade do sistema entre 60-70 mg L-1 de CaCO3, quando necessário 

foram realizadas correções com bicarbonato (NaHCO3) na proporção de 

17,0 g para elevar em 10 mg L-1 de CaCO3 em 1.000 L. 

A sobra de ração foi acompanhada por observações diárias após 

uma hora de ter sido ofertada, adotando-se a ausência total de 

sobrenadante na coluna d’água do tanque dos peixes como parâmetro 

inicial: (1): sem sobra, (2): pouca sobra, (3): muita sobra.  

Os sólidos suspensos totais foram analisados em amostra única 

retirada do tanque dos peixes no último dia de experimento. Foi 

empregada a metodologia descrita em APHA (2005) que faz uso de filtros 

de fibra de vidro com porosidade de 0,6 µm (GF/F Whatman). 

 

2.1.5 Índices de produção 

 

No início do experimento foi realizada biometria individual dos 

peixes para aferição de peso e comprimento iniciais (PI-P e CI-P 
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respectivamente) e, ao final dos 21 dias, esse procedimento se repetiu para 

tomada de peso (PF-P) e comprimento finais (CF-P). Foi utilizada balança 

analítica de precisão (0,01 g) e um ictiômetro para obtenção dessas. Os 

seguintes índices de produtividade foram analisados para os peixes: 

ganho de peso (GP) e taxa de crescimento específico (TCE).  

 

GP = Peso final (PF) – Peso inicial (PI) (g) 

TCE = (Ln Peso Final – Ln Peso Inicial) x 100/tempo (%/dia) 

 

Para análise do desempenho das alfaces foi aferido o peso úmido 

da parte aérea (PU-A), utilizando-se a balança referida acima, tendo sido 

descartada a porção radicular. O comprimento das alfaces (CA) foi 

medido com uma régua graduada, tomando-se a distância entre a base e o 

pedúnculo e o ponto inicial da formação da primeira folha. 

Estes índices foram analisados entre os tratamentos aplicados e 

também foi realizada uma análise para avaliar se houve diferença de 

crescimento das alfaces em diferentes posições dentro das caixas de cada 

tratamento. Para facilitar a identificação das alfaces, sendo o grupo A 

formado pelas mudas das posições 1 e 2; o grupo B com mudas das 

posições 3 e 4; o grupo C com mudas das posições 5 e 6 e o grupo D com 

mudas da posições 7 e 8 (Figura 15). 

 

 

Figura 15: Representação esquemática do posicionamento das alfaces dentro 

de cada cama de cultivo e seus respectivos grupos. 

 
Fonte: Da Ros (2017).  
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2.1.6 Análise estatística 

 

Na análise deste estudo foi aplicada o teste ANOVA fatorial para 

avaliar a influência simultânea de dois fatores, a saber, densidade de 

peixes e vazões, sobre os seguintes parâmetros: qualidade da água do 

sistema de recirculação, índices produtivos das carpas e das alfaces 

cultivadas. 

 Foram cumpridos os pré-requisitos para aplicação dos métodos 

paramétricos para certificar a distribuição normal (simétrica) dos dados 

com relação às médias e homocedasticidade, garantindo que as variâncias 

fossem iguais através do teste de Levene. Quando identificado diferença 

entre os tratamentos, foi aplicado o teste Tukey com nível de significância 

de 0,05. 

 

3  RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 QUALIDADE DE ÁGUA 

 

As variáveis de qualidade de água foram submetidas à análise 

fatorial e como não foi observada interação entre os fatores, a densidade 

de estocagem e a vazão foram analisadas de modo independente. 

As atividades fisiológicas dos peixes (SILVA; FERREIRA; 

LOGATO, 2007), das plantas, e das bactérias nitrificantes no biofiltro, 

estão intimamente ligadas com a temperatura da água.  

Durante os 21 dias de experimento a temperatura da água não 

mostrou diferença (p>0,05) entre os fatores testados (Tabela 3). Os 

valores encontrados estão dentro da faixa de conforto para Cyprinus 
caprio sugerida por Enache et al. (2011), entre 18° e 26°C, e também 

fazem parte do intervalo ótimo de crescimento para as alfaces, e para a 

manutenção das bactérias nitrificantes. De acordo com Lennard (2012) 

temperaturas da água próximas a 27° C tem se mostrado eficientes em 

sistemas de aquaponia, satisfazendo os resultados para peixes, plantas e 

bactérias. Temperatura entre 18 e 24°C é a faixa ideal para absorção dos 

nutrientes em alfaces hidropônicas (FURLANI et al., 1999). De acordo 

com Kim; Lee e Keller (2006), a velocidade da nitrificação reduz 

consideravelmente quando a temperatura da água atinge 10ºC ou menos, 

sendo que entre 28 e 30ºC o crescimento de Nitrossomonas sobre as 

Nitrobacters é estimulado.  

A condutividade elétrica não apresentou diferença (p<0,05) para a 

densidade e para a vazão (Tabela 3).  A faixa recomendada por Barbosa 



50 

 

(2011) para ambientes de aquicultura deve estar entre 50 - 500 µS cm-1. 

para o cultivo de alfaces produzidas em meio hidropônico, Barbieri et al. 

(2010), recomendam que a condutividade elétrica ideal da solução 

nutritiva pode estar numa faixa de 750 a 1.500 µS cm-1. 

Os resultados encontrados no presente estudo foram contrários aos 

apresentados por Villarroel et al. (2011), em seu estudo com O. niloticus. 

e morangos hidropônicos, onde foram reportadas condutividades 

diferentes entre as densidade de 5 kg m-3 e 2 kg m-3), sendo 490 µS cm-1 

e 750 µS cm-1, respectivamente. O mesmo padrão de comportamento foi 

observado por Hundley (2013) em seu estudo com O. niloticus cultivadas 

com manjericão (Ocimum basilicum) e manjerona (Origanum majorana), 

reportando maiores valores de condutividade elétrica na maior densidade 

quando comparada com a menor densidade testada, 160 µS cm-1 na 

densidade 2,5 kg m-3 e 52 µS cm-1 na densidade de 1,5 kg m-3.  

Valores de condutividade elétrica elevados em tratamentos com 

alta densidade podem estar associados a maior concentração de matéria 

orgânica produzida, e, portanto, a uma maior concentração de íons 

(TYSON et al., 2008; PANTANELLA et al., 2010).  

O pH não apresentou diferença (p<0,05) para as diferentes vazões 

e densidades testadas (Tabela 3). Os valores encontrados estão dentro da 

faixa recomendada por Filgueira (2005) para culturas de alfaces, entre 

6,0-6,8, já que ambientes alcalinos podem produzir clorose nas folhas e 

desequilíbrios fisiológicos. Rakocy, Masser e Losordo (2006) e Watson e 

Hill (2006), também sugeriram um pH próximo a 7,0 para sistemas 

aquapônicos, embora carpas koi possam tolerar pH entre 5,0 e 9,0. 

Hundley (2013) também não encontrou diferença na leitura do pH em seu 

estudo com diferentes densidades de estocagem de O. niloticus cultivada 

com O. basilicum e O. majorana.  Nuwansi et al. (2015) mantiveram o 

pH próximo a 7,8 no sistema aquapônico cultivando C. carpio var. koi e 

C. auratus com Ipomea aquatica, considerando este nível como ótimo 

para as espécies cultivadas. 

Os valores de oxigênio dissolvido registrados no presente estudo 

não foram significativos (p>0,05) para os fatores aplicados, apresentando 

maior concentração com 7,23 mg L-1 e menor com 6,74 mg L-1 (Tabela 

3). 

 
 

 

 

 

 



51 

 

T
a
b

e
la

 3
: 

V
ar

iá
v
ei

s 
d
e 

q
u

al
id

ad
e 

d
e 

ág
u
a 

n
o

s 
p
er

ío
d

o
s 

d
a 

m
an

h
ã 

e 
ta

rd
e 

(M
 e

 T
) 

p
ar

a 
o
s 

d
if

er
en

te
s 

fa
to

re
s 

an
al

is
ad

o
s 

n
as

 u
n

id
ad

es
 

ex
p
er

im
en

ta
is

 a
q

u
ap

ô
n

ic
as

 c
o

m
 C

yp
ri

n
u
s 

ca
rp

io
 v

ar
. 

ko
i 

e 
L

a
ct

u
ca

 s
a
ti

va
. 

T
E

M
P

: 
te

m
p
er

at
u
ra

 d
a 

ág
u
a.

 C
O

N
D

: 
C

o
n
d
u
ti

v
id

ad
e 

el
ét

ri
ca

. 
p

H
 p

o
te

n
ci

al
 h

id
ro

g
en

iô
n

ic
o

. 
O

D
: 

co
n
ce

n
tr

aç
ão

 d
e 

o
x
ig

ên
io

 d
is

so
lv

id
o
. 

M
éd

ia
s 

(±
 d

es
v
io

 p
ad

rã
o
) 

se
g
u
id

as
 p

o
r 

le
tr

as
 

d
if

er
en

te
s 

n
a 

m
es

m
a 

li
n

h
a 

in
d

ic
am

 d
if

er
en

ça
 e

st
at

ís
ti

ca
 (

p
 <

 0
,0

5
) 

d
en

tr
o
 d

e 
ca

d
a 

fa
to

r 
ap

li
ca

d
o
, 

av
al

ia
d
o
s 

p
el

o
 t

es
te

 d
e 

T
u
k

ey
. 

L
et

ra
s 

m
in

ú
sc

u
la

s 
re

fe
re

m
-s

e 
à 

co
m

p
ar

aç
ão

 e
n

tr
e 

p
er

ío
d

o
s 

d
a 

m
an

h
ã 

(0
9
:0

0
 h

) 
e 

le
tr

as
 m

ai
ú
sc

u
la

s 
ao

s 
p
er

ío
d
o
s 

d
a 

ta
rd

e 
(1

6
:0

0
 h

).
  

  



52 

 

Estudo similar, realizado por Niazie et al. (2013), avaliou 

diferentes densidade de estocagem de C. auratus registrando 

concentrações de oxigênio dissolvido superiores nos tratamentos com 

baixa densidade, 8,71-8,52 mg L-1 e 8,15-8,32 mg L-1 nos tratamentos 

com densidade alta. 

A amônia é a principal forma de excreção dos organismos 

aquáticos e, em altas concentrações, pode limitar o crescimento bem 

como a sobrevivência dos peixes, principalmente quando associada a pH 

alcalino onde predomina sua forma mais tóxica (amônia não ionizada 

NH3). Os resultados do presente estudo indicaram que a concentração de 

amônia total não diferiu para os fatores testados (p>0,05. Os valores 

encontrados mantiveram-se abaixo de 1,00 mg L-1, concentração 

recomendada para aquicultura praticada em sistema de recirculação 

(NIJHOF; BOVENDEUR, 1995).  

De acordo com os resultados, foi possível observar que a vazão alta 

(7 L min-1) apresentou concentração de amônia com média superior à 

vazão baixa (3,5 L min-1), sendo 0,35 e 0,12 mg L-1 (Tabela 4). Quanto 

menor a vazão, maior é o tempo de permanência dos nutrientes em contato 

com as plantas, sendo assim, maior a capacidade de absorção destes e, 

consequentemente, menor a concentração na água. O mesmo padrão de 

comportamento foi observado por Nuwansi et al. (2015) cultivando C. 

carpio var. koi e C. auratus com espinafres (Ipomoea aquatica), onde as 

menores concentrações de amônia ocorreram nos tratamentos com menor 

vazão, 0,17 mg L-1 em 0,8 L min-1 e 0,21 mg L-1 em 4 L min-1.  

Resultados contrários foram observados por Shette et al. (2016) em 

experimento com taxas hidráulicas de 250 L hora-1, 500 L hora-1 e 1000 

L hora-1, cultivando C. carpio e menta (Mentha arvensis), onde foi 

detectada menor concentração de amônia na maior vazão aplicada (0,77 

mg L-1).  Baixas concentrações de amônia em água de cultivo de peixes 

demonstram que o sistema realiza eficientemente a primeira etapa da 

nitrificação. 

O nitrito pode causar elevada toxicidade aos peixes cultivados 

quando em altas concentrações, pois pode comprometer a eficiência do 

transporte de oxigênio (AVILEZ; SILVA; MORAIS, 2004). No presente 

estudo, a concentração de nitrito foi significativa (p< 0,05) para as 

diferentes densidades de estocagem de peixes, com menor concentração 

registrada na densidade baixa (DB) com média de 1,61 mg L-1 (Tabela 4). 

Estudo realizado por VILLARROEL et al. (2011) avaliando duas 

densidades de O. niloticus e a relação ente as diferentes taxas de 

alimentação no cultivo de morangos, também encontraram concentrações 
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distintas de nitrito em ambas densidades, 0,39 mg L-1 e 6,76 mg L-1 (2 kg 

m-3 e 5 kg m-3, respectivamente).  

A concentração tolerável de nitrito é variável entre as espécies de 

peixes, sendo que concentrações elevadas são potencialmente mais 

tóxicas em água doce do que em água marinha (GROSELL; JENSEN, 

2000). Avilez, Silva e Morais (2004) mostraram que concentrações entre 

0,2 e 0,6 mg L-1 causaram redução de células vermelhas do sangue em 

matrinxã, Brycon cephalus. Para a carpa-capim (Ctenopharyngodon 

idella) foi observada capacidade fisiológica adaptativa quando exposta a 

concentrações de até 2,5 mg L-1 de nitrito (ALCARAZ; ESPINA, 1993). 

As concentrações de nitrito registradas no presente estudo podem ter 

agido como um agente potencialmente estressor às carpas, explicando o 

comportamento observado de boquejamento na superfície da água e 

batimento opercular intenso. Sintomas semelhantes também foram 

observados em jundiá (Rhamdia quelen) por Lima (2003), espécie para a 

qual os autores sugerem o cultivo em concentrações inferiores a 1,19 mg 

L-1 de nitrito. 

No presente estudo a concentração de nitrato não apresentou 

diferença (p>0,05) nos fatores avaliados (Tabela 4), para os quais as 

médias, de 54,20 mg L-1 e 50,96 mg L-1 (densidade alta e baixa 

respectivamente). Os resultados encontrados foram superiores aos valores 

reportados por Shete et al. (2013), que avaliou fluxos de vazão de água 

em sistema aquapônico com C. auratus (7,5 kg m-3), e espinafre Spinacea 
oleracea (28 plantas m²), obtendo concentração de 0,25 mg L-1 de nitrato. 

Pesquisa realizada por Hussain et al. (2014),  encontraram concentrações 

de 3,24 e 9,93 mg L-1 de nitrato nas distintas densidades de estocagem 

testadas, 2 kg m-3  e 5 kg m-3, em sistema de aquaponia testando diferentes 

densidades de C. carpio var. koi cultivada com espinafre (Beta vulgaris 
var. bengalensis).  

Ainda em estudo comparativo, Dediu, Cristea e Xiaoshuan (2011), 

em experimento com esturjão (Acipenser ruthenu) integrado ao cultivo de 

alface (L. sativa), apresentaram concentração de 55,6 mg L-1 na fase 

inicial reduzindo para concentração para 9,0 mg L-1 ao final do cultivo. 

Esse comportamento está de acordo com Rakocy, Masser e Losordo 

(2006) ao descreverem que os vegetais cultivados em sistemas 

aquapônicos utilizam preferencialmente esta forma nitrogenada para seu 

crescimento e, portanto, o mesmo não tende a se acumular dentro do 

sistema. Ebeling, Losordo e Delong (1993) relataram que muitos peixes 

produzidos em sistemas de aquicultura podem tolerar concentrações de 

nitrato superiores a 25 mg L-1.  
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Em concordância, Hussain et al. (2014), indica que a espécie 

Cyprinus carpio var. koi tolera concentrações de nitrato superiores a 25 mg 

L-1. No entanto, Poxton e Allouse (1982) recomendam que estas não 

sejam superiores a 50 mg L-1 em ambientes de cultivo de organismos 

aquáticos.  

 

Tabela 4: Variáveis de qualidade de água monitoradas no cultivo de Cyprinus 

carpio var. koi integrado com Lactuca sativa em sistema aquapônico por 21 
dias. Médias (± desvio padrão) seguidas por letras diferentes na mesma linha 

indicam diferença estatística (p < 0,05) dentro de cada fator aplicado, avaliados 
pelo teste Tukey. 
Parâmetro    Densidade                       Vazão 

(mg L-1)   Alta Baixa   Alta Baixa 

       

Amônia   0,37a ± 0,43 0,1a ±0,06  0,35A±0,37 0,12A ±0,06 

Nitrito  3,11a ±1,52 1,61b±0,9  2,54A ± 1,47 2,19A ±1,23 

Nitrato  54,2a ±13,35 50,96a ±13,03  52,38A ± 13,04 52,77A ±12,75 

Ortofosfato  3,29a ±1,08 2,26a ±0,85  3,05A ± 1,01 2,5A ±0,97 

Alcalinidade   
41,38a ±16,86 30,14b ±17,63   30,09 ± 17,55 37,38 ±17,42 

 

As elevadas concentrações de nitrato registradas no presente 

estudo (50,96 e 54, 20 mg L-1) podem estar associadas à baixa incidência 

de sol sobre as caixas de cultivo das alfaces, sugerindo que tenha ocorrido 

baixa atividade fotossintética, o que comprometeria a assimilação de 

nitrato. Para um crescimento vegetal eficaz é necessário garantir o 

fornecimento e o balanço adequado das concentrações de nitrogênio, 

principalmente na forma de nitratos, porém, esse fator deve estar 

associado à intensa atividade fotossintética. Alterações no fluxo de 

carbono, provido pela fotossíntese, comprometem a assimilação do 

nitrato (PAUL; FOYER, 2001) e consequentemente afetaram o 

crescimento e desenvolvimento vegetal. 

O fósforo é um nutriente de grande importância nos sistemas 

biológicos, pois participa dos processos fundamentais do metabolismo 

dos seres vivos. O fosfato inorgânico dissolvido (ou ortofosfato) 

representa a principal forma de fósforo assimilada pelos vegetais 

cultivados. No presente estudo a concentração de ortofosfato não diferiu 

(p>0,05) nos fatores testados (Tabela 4). Concentrações mais baixas 

foram registrados por Nuwansi et al. (2015) com máxima de 0,55 mg L-1 

na densidade de estocagem de 0,8 kg m-3 de C. auratus e C. carpio var. 
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koi e 28 plantas m².  Hussain et al. (2014) em estudo com C. carpio var. 

koi cultivada com B. vulvaris var. bengalensis, encontraram na maior 

densidade aplicada (2,8 kg m-3) a concentração mais elevada de 

ortofosfato, sendo esta de 1,09 mg L, numa vazão constante de 1,5 L min-

1. Assim também ocorreu no estudo realizado por Villarroel et al. (2011), 

onde foram encontradas as concentrações de 23,5 e 16,9 mg L-1 de 

ortofosfato para as densidades 5 kg m-3 e 2 kg m-3, respectivamente, 

ambas superiores aos resultados do presente estudo.  

A alface é uma cultura bastante exigente em fósforo, durante a faze 

final do seu ciclo (TRANI et al., 1997; LANA et al., 2004), sendo este um 

dos macronutrientes que mais afetam o crescimento da cultura (SILVA et 

al., 2011). O amarelamento das bordas das folhas e as necroses com 

aspecto de queimadura são alguns sintomas observados por Silva et al. 

(2011) em alfaces que não receberam quantidade adequada de fósforo 

durante o ciclo de cultivo. Contudo, durante o ciclo de cultivo das alfaces 

no presente estudo, não foram observadas as características acima 

descritas, indicando que as quantidades de fósforo contidas na água de 

cultivo das carpas demonstraram estar suficientes para as alfaces.  

Os resultados encontrados para a alcalinidade no presente estudo 

foram significativos (p<0,05) para a densidade de estocagem, mostrando 

concentrações mais elevadas na densidade alta, com 41,38 mg L-1 de 

CaCO3 (Tabela 4).  

Pesquisas testando diferentes densidades de estocagem de peixes 

em sistemas aquapônicos, têm apresentado concentrações superiores de 

alcalinidade nos tratamentos com maior biomassa de peixes. Villarroel et 

al. (2011) encontraram alcalinidades de 137,0 mg L e 19,0 mg L  

correspondendo a 5 kg m-3 e 2 kg m-3, respectivamente. Esses resultados 

corroboram os achados de Seawright; Stickney e Walker (1998) ao 

observarem que uma maior carga orgânica produzida, necessita de 

maiores quantidades de bicarbonato de sódio para correção do pH.  

Apesar dos valores encontrados no presente estudo terem sido bem 

inferiores aos trabalhos relatados, eles estão dentro da faixa recomendada 

por Boyd (1990), entre 25-100 mg L-1 e Buttner, Soderberg e Terlizzi 

(1993), que indicaram concentração entre 20-300 mg L-1 para sistemas de 

aquicultura. Para taxas de nitrificação eficientes Paz (1984) e Biesterfeld 

et al. (2003) recomendam manter a alcalinidade numa faixa entre 40-80 

mg L-1. 

A análise de sólidos suspensos totais (SST) e o ganho de peso (GP) 

não mostrou diferença significativa para os fatores testados, no entanto, 

quando analisados conjuntamente foi possível observar que quanto maior 

a retenção de sólidos, menor foi o ganho de peso dos peixes (Figura 16). 
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Figura 16: Relação do ganho de peso (g) dos peixes com as concentrações de 

sólidos suspensos totais (g) na água do sistema aquapônico com Cyprinus carpio 

var. koi e Lactuca sativa conduzido por 21 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas observações diárias da ração não consumida, e de acordo com 

a metodologia adotada neste estudo, foi percebido que todos os 

tratamentos com densidade alta (DA) (dados não apresentados) atingiram 

nível 3 na escala de sobra de ração (muita sobra). Já nos tratamentos com 

densidade baixa as sobras ficaram na escala 1 e 2 (sem sobra e pouca 

sobra, respectivamente). Fato este, que contribui para o aumento na 

concentração de sólidos suspensos totais (SST). 

A partir da segunda semana de experimento foi visível durante as 

práticas de manejo, que os peixes não tinham interesse pela ração ofertada 

nos tratamentos com alta densidade, resultando nas grandes quantidades 

de sobra observadas (FIGURA 17). Com a ausência de consumo de ração, 

esses peixes tiveram baixos índices de crescimento (Tabela 5). 

Somado a isto, foi observado que os peixes destes tratamentos 

estavam nadando na superfície da coluna d’água e com batimentos 

operculares acelerados, sugerindo um estado de estresse.  

Quando o espaço disponível para os peixes é reduzido podem 

ocorrer perturbações endócrinas, que produzem respostas negativas sobre 

a eficiência alimentar e o crescimento dos animais (PANKHURST; VAN 

DER KRAAK, 1997). O aumento da densidade de estocagem pode 

provocar redução do consumo de alimento e afetar o crescimento, a 

eficiência e o desempenho reprodutivo dos peixes (Merino, Piedrahita e 

Conklin, 2007). Em concordância com o exposto, Fedlite e Milstein 

(1999), observaram efeito negativo da alta densidade de estocagem em 

carpa comum (C. carpio). Shelton, Smitherman e Jensen (1981) 

mostraram que a densidade de estocagem também apresentou impacto 

negativo sobre o crescimento de carpa-capim (C. idella). Resultados 
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similares de crescimento e de sobrevivência da carpa-comum também 

foram reportados por Imanpoor, Ahmadi e Kordjazi (2009). 

 

 

Figura 17: Tratamento com alta densidade de C. carpio var. koi na 

esquerda (DA): água mais turva, sobra de ração e peixes nadando na 

superfície da água do tanque. Na direita, tratamento com baixa 

densidade (DB): água menos turva, peixes nadando na coluna d’água e 

sem sobra de ração. 

 
Fonte: Da Ros (2017). 

 

3.2 ÍNDICES DE PRODUTIVIDADE 

 

3.2.1 Peixes 

 

A densidade de estocagem de peixes é um fator de grande 

importância para gerenciar sistemas de cultivos que culminem em 

elevadas taxas de produtividade associada a baixos índices de 

mortalidade. Equilibrar a densidade em um sistema de aquaponia 

significa mediar à proporção de peixes com os nutrientes gerados por 

estes em quantidades suficientes para garantir alta produtividade para 

ambos os cultivos. 

Nesse estudo, a escolha por uma espécie de peixe ornamental, 

utilizou os índices de crescimento para dar suporte ao monitoramento do 

bem estar dos peixes durante o período experimental. Bolger e Cannoly 

(1989) descrevem o peso e o comprimento como principais parâmetros 

usualmente utilizados para estudo da condição de um animal, sendo uma 

ferramenta importante no monitoramento do “bem estar” animal. 

a

A 
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Não foram observadas diferenças significativas (p>0,05) no peso 

final, comprimento final e no ganho de peso (GP) dos peixes para as duas 

densidades de estocagem de C. carpio var. koi (6,4 kgm-3 e 12,8 kgm-3) 

testadas. No entanto, o peso final e o comprimento final dos peixes 

apresentaram diferença significativa (p<0,05) na maior vazão aplicada, 

7,0 L min-1 (VA), com 38,14 g e 12,71 cm, respectivamente, quando 

comparados à vazão de 3,5 L min-1 (VB) com 33,17 g e 12,14 cm (Tabela 

5). Resultados contrários foram alcançados por Hussain et al. (2014), que 

registraram para a mesma espécie, valores significativos (p<0,05) no peso 

final dos peixes nas 3 densidades testadas, 1,4 kg m-3, 2,1 kg m-3 e 2,8 kg 

m-3, sendo 7,03 g, 5,69 g e 5,39 g, respectivamente, em 60 dias de 

experimento. Também foram observados no mesmo estudo, maior taxa 

de crescimento específico (TCE) na menor densidade aplicada, 0,841% 

ao dia e valores significativos no comprimento final dos peixes 

novamente na menor densidade. 

No presente estudo a taxa de crescimento específico (TCE) em C. 
carpio var. koi foi diferente (p<0,05) entre as vazões aplicadas, com 

maiores índices na vazão de 7,0 L min-1, com 0,32 % dia-1 em 21 dias de 

experimento(Tabela 5). Shete et al. (2016) obtiveram melhores resultados 

no peso e comprimento finais em C. carpio na densidade de 0,8 kg m-³, 

na vazão de 9,06 L min-1, não sendo observada diferença para TCE entre 

os tratamentos em 60 dias de experimento. Dediu, Cristea e Xiaoshuan 

(2011) apresentaram os melhores índices para a TCE e GP em A. ruthenus 
(7,56 kg m-3) na maior vazão aplicada, 16 L min-1 com 1,62% dia e 853,60 

g, respectivamente, onde na vazão de 8,0 L min-1, os respectivos valores 

encontrados foram 1,41% dia e 662 g, em 21 dias de cultivo. 

Hussain et al. (2014), em estudo com dois fluxos de vazão, 

encontraram maior peso e comprimento finais para C. carpio var. koi (1,4 

kg m-3) na  vazão de 1,5 L min-1, porém não foram encontradas diferenças 

significativas entre os tratamentos para TCE com índice de 0,82 % dia, 

em 30 dias de experimento.  Nuwansi et al. (2015) registraram na vazão 

de 0,8 L min-1 a maior TCE para C. carpio var. koi e C. auratus, (0,8 kg 

m-3)  com 1,22 % dia-1 em 45 dias de cultivo.  

A taxa de sobrevivência não apresentou diferença (p>0,05) entre 

os aplicados (Tabela 5). 

 

3.2.2  Alfaces 

 

O peso final das alfaces não apresentou diferença (p>0,05) para os 

diferentes fatores (Tabela 5).Dediu, Cristea e Xiaoshuan (2011) 

obtiveram melhor rendimento de L. sativa na vazão de 8,0 L min-1 com 
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peso final de 75,49 g, comparado com a vazão de 16 L min-1 com peso 

final de 67,90 g . No entanto, no mesmo estudo, os melhores índices para 

a TCE e GP em A. ruthenus ocorreram na maior vazão com 1,62% dia e 

853,60 g, respectivamente, onde na vazão de 8,0 L min-1 os respectivos 

valores encontrados foram 1,41% dia e 662 g. Nuwansi et al. (2015) 

registraram maior crescimento no peso e no comprimento de I. aquatica 

na vazão de 0,8 L min-1quando comparada com as vazões de 2,4 min-1 e 

4,0 min-1, demonstrando que o crescimento das plantas variou em um 

padrão inverso com a taxa de fluxo de água.  

Hussain et al. (2015) em estudo com avaliando 3 taxas fluxos de 

vazão em cultivo aquapônico com Beta vulgares var. bengalensis e C. 

carpi var. koi (1,4 kg m-3), relataram maior comprimento da planta na 

vazão de 1,5 L min-1, quando comparada com as vazões de 1,0 min-1 e 3,2 

min-1. Shete et al. (2016) em estudo com 3 vazões diferentes aplicadas 

sobre cultivo aquapônico com Mentha arvensis e C. carpio (0,18 kg m-3), 

encontraram melhores taxas de crescimento para a planta na vazão de 8,33 

L min-1, quando comparada com 4,16 L min-1 e 16,66 L min-1.Estudo 

desenvolvido por Hundley et al. (2013) também mostraram esta relação 

ao registrar que o melhor desempenho dos vegetais (Ocimum basilicum e 

Origanum majorana) foi produzido na maior densidade de tilápia testada 

(O. niloticus), 0,5 kg m-3. Estes resultados não estão de acordo com 

Rakocy, Masser e Losordo (2006), que indicam que em sistemas com 

maior concentração de nutrientes, associada a maior densidade de 

estocagem de peixes, é esperado que ocorressem taxas de crescimento das 

plantas mais elevadas, quando comparada com densidades menores. 

Endut et al. (2009) testando 5 fluxos vazões no cultivo aquapônico com 

Clarias gariepinus e I. aquatica registraram maior crescimento das 

plantas na menor vazão testada, 3,17 L min-1, quando comparados com as 

demais vazões, 6,39 L min-1; 9,58 L min-1; 12,7 L min-1e 15,93,17 L min-

1 
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Tabela 5: Pesos e comprimentos (média, desvio padrão entre parênteses) de 

Cyprinus carpio var. koi e Lactuca sativa relacionados aos fatores analisados nas 

unidades experimentais. Médias seguidas por letras diferentes na mesma linha 
indicam diferença estatística (p < 0,05) dentro de cada fator aplicado, avaliados 

pelo teste Tukey.  

 

  Densidade Vazão 

  Biometria Alta Baixa Alta Baixa 

Peixes Peso inicial (g) 31,5 32,45 32,58 31,38 

 

 

±1,38a ±0,69a ±1,3A ±1,2A 

 Peso final (g) 34,03 37,28 38,14 33,17 

 
 

±5,46a ±2,38a ±5,08A ±3,92B 

 Comp. inicial (cm) 11,17 11,85 11,89 11,73 

 

 

±0,32a ±0,13a ±0,26A ±0,24A 

 Comp. final (cm) 12,31 12,54 12,71 12,14 

 

 

±0,6a ±0,22a ±0,52A ±0,4B 

 Ganho de peso (g) 2,8 4,83 3,94 3,38 

 

 

±4,01a ±2,27a ±3,78A ±2,84A 

 Tx. de crescimento 

(%) 

0,21 0,27 0,32 0,17 

 
 

±0,14a ±0,11a ±0,13A ±0,11B 

 Sobrevivência (%) 98,75 99,16 97,92 100 

 

 

±2,09a ±2,04a ±2,2A ±1,67A 

Alfaces Peso final (g) 93,06 89,17 92,78 84,44 

 

 

±4,88a ±8,21a ±5,14A ±7,38A 

 Comp. final (cm) 11,11 11,14 10,86 11,39 

 

 

±0,75a ±1,72a ±0,92A ±1,42A 
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Tabela 6: Peso (média ± desvio padrão) das alfaces de acordo com a posição de 

plantio na caixa em seus respectivos grupos. Médias com letras diferentes 

indicam diferença significativa (P<0,05) pelo Teste de Tukey. 

Grupo Posição Peso (g) 

A 1 e 2 119,2 ± 12,9c 

B 3 e 4 91,25 ± 10,4b 

C 5 e 6 75,21 ± 9,5a 

D 7 e 8 72,92 ± 5,72a 

 

No presente estudo, os resultados de desempenho das alfaces L. 
sativa em relação ao posicionamento de plantio na cama de cultivo 

mostraram que o peso final apresentou diferença (p<0,05) entre os grupos. 

O grupo 1 registrou valores superiores com média de 119,2 g, seguido do 

grupo 2. Grupo 3 e 4 não foram diferentes entre si (p>0,05), mas diferiram 

estatisticamente dos grupos 1 e 2, apresentando os menores pesos, 75,2 e 

69,6 respectivamente (Tabela 6). Ainda que as alfaces do grupo 1 e 2 

tenham apresentado o melhor desempenho, todos os grupos registraram 

peso inferior ao peso de mercado, de aproximadamente 250 – 300 g, 

resultado que decorre do estiolamento provocado pela baixa incidência de 

radiação solar sobre as mudas (Figura 18).  

 

Figura 18: Alfaces L. sativa analisadas entre os tratamentos. Detalhe para o 
prolongamento do caule como efeito de fototropismo em alface estiolada (a); (b) 

posicionamento da alface do grupo D; (c) alface do grupo apresentando 
desenvolvimento normal de caule e cabeça. 

 
Fonte: Da Ros (2017). 
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Essa disfunção fisiológica pode causar problemas de absorção de 

nutrientes e por consequência prejudicar o desenvolvimento das plantas. 

O estiolamento é relatado como uma condição muito comum na produção 

de alfaces, e normalmente está associado ao sombreamento excessivo 

(KRISEK; ORMROD, 1980). As plantas estioladas apresentam caules 

longos e folhas pequenas, características decorrentes da síntese de 

hormônios, que faz com que o caule cresça em direção à luz.  

 

4 CONCLUSÕES 

 

As densidades de 6,4 kg m-3 e 12,8 kg m-3, não interferiram no 

crescimento dos peixes nem das alfaces. Diante dos resultados, e nas 

condições do presente estudo, a vazão de 7,0 L min-1 produziu melhores 

resultados para peso, comprimento final e taxa de crescimento específico 

(% dia) de C. carpio var. koi cultivadas com L. sativa variedade mimosa 

– Imperial, em sistema aquapônico por 21 dias. 
 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A variedade de alface mimosa - Imperial escolhida para o 

desenvolvimento deste estudo, em concordância com os baixos índices de 

crescimento, em sobreposição às condições climáticas locais, 

principalmente a baixa exposição solar durante o período experimental, 

sugerem que este cultivar não seja indicado para cultivos aquapônicos em 

condições semelhantes a este estudo. 
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APÊNDICE A - Caixa de aclimatação dos peixes. 

 

 

Fonte: Da Ros (2017). 

 

APÊNDICE B - Detalhe do sump acoplado ao tanque dos peixes e 

parte interna do tanque dos peixes mostrando tubulação utilizada 

como nível (25 mm). 

Fonte: Da Ros (2017). 
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APÊNDICE C - Caixa de cultivo das alfaces em modelo cama de 

subtrato. Detalhe para mudas de alface recém- transplantadas. 

Fonte: Da Ros (2017). 
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ANEXO 1 - NFT (Nutrient Film Technique) 

 

 
Fonte: http://ruralpecuaria.com.br (2017). 
 

 
Fonte: http://aquiculturanoceara.blogspot.com.br (2017). 
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ANEXO 2 - DWC (Deep Water Culture) 

 

 
 

Fonte: http://www.projectfeed1010.com (2017). 

 

 
 

Fonte: https://aquaponiabrasil.files.wordpress.com (2017). 
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ANEXO 3 - Gravel Bed 

 

 
Fonte: http://www.aquaculturebrasil.com (2017). 

 
 

 
Fonte: https://br.pinterest.com/pin/556898310154972099 (2017). 
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ANEXO 4 – Certificado do Curso de Manejo e Uso de Cefalópodes, 

Peixes e Anfíbios em Experimentação Animal 
 

 
 

 
 

Fonte: CCA-UFSC (2017)  


