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Resumo 
 

O cultivo de camarão marinho em sistema orgânico tornou-se uma alternativa 
menos impactante ao meio ambiente. A junção deste sistema com o cultivo 
integrado (alga/camarão) é uma forma econômica e socialmente benéfica de 
reduzir os impactos ambientais provenientes desta atividade. Este estudo 
focaliza sobre o fluxo de nutrientes em um sistema de cultivo de camarão 
orgânico (Litopenaeus vannamei) sobre a capacidade de absorção de 
nitrogênio e fósforo das macroalgas Gracilariopsis tenuifrons, Gracilaria 
caudata, Gracilaria domingensis e Ulva fasciata quando cultivada nesses 
sistemas. Esta tese está constituída em quatro capítulos. O capítulo 1 está na 
forma de uma introdução, a qual destaca o estado atual da aquicultura, os 
sistemas de cultivos, o conhecimento atual dos cultivos integrados e as 
espécies algais mais utilizadas como biofiltros. Este capítulo também justifica e 
sublinha a necessidade de empreender a pesquisa atual. O capítulo 2 analisa o 
fluxo de nutrientes (NH4

+, NO2
-, NO3

-
 e PO4

-) e avalia os parâmetros ambientais 
em viveiros de camarão orgânico (Litopenaeus vannamei). Nesse estudo a 
qualidade da água e do sedimento dos viveiros foi determinada durante um 
período correspondendo a um ciclo do camarão. Estes dados foram 
combinados com informações sobre os parâmetros físicos e químicos, de 
maneira a investigar quais variáveis influenciam o crescimento e sobrevivência 
dos camarões. O capitulo 3 avalia a relação entre carga de nutrientes, taxa de 
remoção e assimilação de nutrientes pela macroalga Gp.tenuifrons quando 
cultivada em água residual do cultivo orgânico. Aspectos relacionados à 
fisiologia da alga tais como composição pigmentar, taxa fotossintética e 
crescimento foram avaliados em laboratório. Finalmente, no capítulo 4, o 
potencial de biorremediação e assimilação do nitrogênio e fósforo em G. 
Caudata, G. domingensis e U. fasciata foi estimado em outdoor. A avaliação do 
papel do cultivo orgânico integrado é também discutida. Todos estes capítulos 
dão forma a esta pesquisa e podem ser vistos como informações importantes 
para a aquicultura orgânica.  
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Abstract 
 

The cultivation of marine shrimp in organic system has become an alternative 
less harmful to the environment. The union of this system with the integrated 
cultivation (seaweed–shrimp) is an economically and socially beneficial way of 
reducing environmental impacts from this activity. This study focuses on the 
nutrient flow in an organic shrimp (Litopenaeus vannamei) farming system and 
on the ability of macroalga Gracilariopsis tenuifrons, Gracilaria caudata, Ulva 
lactuca and Gracilaria domingensis to absorb nitrogen and phosphorus when 
grown in this system. This thesis is composed of four chapters. The chapter 1 is 
in the form of introduction that highlights the current state of aquaculture, the 
cultivation systems, the current knowledge of integrated cultivation and the most 
commonly used algal species as biofilters. This chapter also justifies and 
emphasizes the need to undertake the current research. The chapter 2 
analyzes the nutrient (NH4

+, NO2
-, NO3

- and PO4
-) flow and assesses the 

environmental parameters in the organic shrimp (Litopenaeus vannamei) farm. 
In this study, the water and sediment quality from the shrimp farm were 
determined for a period corresponding to one cycle of the shrimp. These data 
were combined with information on the physical and chemical parameters in 
order to investigate which variables influence the shrimp growth and survival. 
The chapter 3 evaluates the relationship among nutrient loading and nutrient 
removal and assimilation rate by macroalgae Gp. tenuifrons when grown in 
organic farming wastewater. Aspects related to algal physiology, such as 
pigment composition, photosynthetic rate and growth were evaluated in the 
laboratory. Finally, in the chapter 4, the bioremediation potential and nitrogen 
and phosphorus assimilation of G. Caudata, G. domingensis and U. lactuca 
were estimated in outdoor. Evaluation of the integrated organic farming role is 
also discussed. All these chapters give shape to this research and they may be 
seen as important data for organic aquaculture. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 1 
 
 
 

Introdução Geral 
 
 
 



2 

 

1.1 Introdução 

 

 A aquicultura tem alcançado um rápido crescimento devido ao aumento 

significativo na demanda por produtos alimentícios em todo o mundo (Nunes et 

al., 2000; Hernández et al., 2006; Diana, 2009). O International Food Policy 

Research Institute prevê um aumento anual no consumo de frutos do mar na 

ordem de 1,5 kg por pessoa até 2020, o que tornaria a demanda por produtos 

do mar superior à que é agora, sendo necessário um aumento adicional de 10 

milhões de toneladas a cada ano, desde que não ocorra aumento da população 

humana (Delgado et al., 2003). Desde 1970, a produção da aquicultura mundial 

aumentou 40 vezes e espera-se que quintuplique nos próximos 50 anos 

(Avnimelech et al., 2008). Globalmente, a aquicultura é a atividade de produção 

de alimentos que apresenta o crescimento mais rápido e sua importância 

econômica está aumentando concomitantemente (FAO, 2009). Aquicultura de 

crustáceos, moluscos, e peixes, fornece proteínas saudáveis para os seres 

humanos (Wijkstrom, 2003) e complementa a limitada disponibilidade de 

recursos pesqueiros que se encontram superexplorados (Cullis-Suzuki & Pauly, 

2010).  

A exploração dos estoques naturais de organismos aquáticos, nos 

últimos anos, permaneceu estática ou em declínio (Wijkström, 2003; FAO, 

2009). Para evitar maiores prejuízos aos estoques naturais destes organismos, 

quase todo este aumento pode ser suprido pela aquicultura (Diana, 2009). A 

produção total desta atividade no ano de 2006 foi de quase 52 milhões de 

toneladas que rederam ganhos superiores a 78 bilhões de dólares (FAO, 

2008).  

O relatório sobre o estado mundial da pesca e da aquicultura 2010 

assinala que o setor representa o meio de subsistência para 540 milhões de 

pessoas, 8% da população mundial. Os produtos pesqueiros continuam sendo 

os produtos básicos alimentares mais comercializados, com valor recorde de 

US$ 102 bilhões em 2008, 9% a mais na comparação com o ano anterior. A 

produção mundial de peixes e produtos pesqueiros passou de 142 milhões de 

toneladas em 2008 para 145 milhões em 2009. Destes 145 milhões, 115 

milhões são destinados ao consumo. Pelo relatório da FAO, grande parte do 

peixe provém da aquicultura, que cresce a taxa anual próxima de 7%. 
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Enquanto a produção aquícola (excluindo as plantas aquáticas) foi 

inferior a 1 milhão de toneladas por ano no início dos anos 1950, a produção 

em 2008 foi de 52,5 milhões de toneladas, com um valor de US$ 98,4 bilhões. 

A produção de plantas aquáticas provenientes da aquicultura em 2008 foi de 

15,8 milhões de toneladas (peso vivo equivalente), com um valor de US$ 7,4 

bilhões, representando uma taxa de crescimento média anual, em termos de 

peso, de quase 8% desde 1970. Quando incluídas as plantas aquáticas, a 

produção aquícola total de 2008 ascendeu a 68,3 milhões de toneladas, com 

um valor de US$ 106 bilhões.  

A aquicultura mundial é fortemente dominada pela Ásia-Pacífico, que 

responde por 89% em termos de quantidade e 79% em termos de valor. Este 

domínio é principalmente por causa da enorme produção da China, que 

responde por 62% da produção global em termos de quantidade e de 51% do 

valor global. As taxas de crescimento para a produção aquícola estão 

desacelerando, refletindo os impactos da uma ampla gama de fatores, e variam 

muito entre as regiões. A América Latina e o Caribe apresentaram a maior 

média de crescimento anual no período 1970-2008 (21,1%), seguido pelo 

Oriente Médio (14,1%) e África (12,6%). Na China a produção aquícola 

aumentou a uma taxa média anual de 10,4% no período 1970–2008, mas se 

levarmos em consideração, apenas este século houve uma redução de taxa 

para 5,4%, o que é significativamente menor do que na década de 1980 

(17,3%) e 1990 (12,7%). O crescimento médio anual da produção da 

aquicultura na Europa e América do Norte desde 2000, também diminuiu 

substancialmente para 1,7% e 1,2%, respectivamente. Os países, uma vez 

líderes no desenvolvimento da aquicultura como a França, Japão e Espanha 

mostraram queda na produção na última década (FAO, 2010). 

Apesar do alto potencial de desenvolvimento, a aquicultura deve superar 

alguns desafios como o de reduzir a quantidade de água necessária e a 

quantidade e qualidade do efluente gerado por quilograma de biomassa 

produzida. O rápido aumento da produção mundial de camarões cultivados e 

seu declínio, igualmente rápido, em alguns países como o Equador, China e 

Indonésia deixaram um esteira de problemas ambientais, sociais e financeiros. 

Isto não impediu o desenvolvimento de novos trechos de costa para a cultura 

deste crustáceo e a intensificação do uso das áreas já existentes. A 
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Carcinicultura tem a capacidade de transformar drasticamente as áreas 

costeiras. Grandes fazendas têm uma enorme exigência por terra e o 

desenvolvimento de práticas de cultivo intensivo aumentam os impactos nos 

ambientes adjacentes (Funge-Smith & Briggs, 1998). 

O colapso nas fazendas de camarão deixa muitas vezes ex-aquicultores 

com uma dívida considerável. Isto leva à perda de terras e uma incapacidade 

para retornar ao seu estilo de vida original. Há uma necessidade premente para 

o desenvolvimento e disseminação de uma gama de sistemas de cultivo de 

camarão ambientalmente e economicamente sustentáveis. Tipicamente, 

segundo Funge-Smith & Briggs (1998), o padrão de produção de uma fazenda 

de camarão é inicialmente caracterizado como um período de boa 

produtividade, seguido por uma gradual diminuição na produção. Dependendo 

de uma ampla gama de fatores, a atividade é afetada pela diminuição dos 

redimentos que se apresentam com o crescimento reduzido, maior gasto com 

alimentação e surtos de doenças que exigem a despesca de emergência. O 

pior caso é o da mortalidade total do estoque que vem sendo comumente 

observada devido principalmente ao aumento da incidência de doenças 

patogênicas virais. Por todo o mundo, a aquicultura tem causado vários 

impactos ambientais (Naylor et al., 1998; Naylor et al., 2000). Por exemplo, no 

Sudeste da Ásia, o rápido e descontrolado desenvolvimento da aquicultura 

causaram a conversão de manguezais em viveiros, mudanças nos regimes 

hidrológicos, transformando ambientes lóticos em lênticos e o aumento da 

descarga de altos níveis de matéria orgânica em águas costeiras (Chua et al., 

1989). A descarga direta de nutrientes nas áreas costeiras e continentais, ricos 

em fósforo e nitrogênio, estão entre os principais causadores dos processos de 

eutrofização.  

No início, a maioria dos cultivos de camarões eram extensivos e 

geralmente consorciados com algumas espécies de peixe. O marco para a 

criação de camarões foi o processo de larvicultura em laboratórios. A evolução 

das tecnologias de reprodução foi essencial para a evolução dos cultivos em 

grandes escalas nos mais variados países. Atualmente cerca de 30% de todo 

camarão comercializado no mundo é oriundo de cultivo. 
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Existem três tipos de sistemas básicos de produção para o cultivo do 

camarão: 

- Sistema extensivo: caracterizado principalmente pela baixa densidade 

de estocagem de camarões (0,5 – 4,0 camarões m-²), a produção neste 

sistema fica em torno de 450 Kg ha-1ano-1. A principal vantagem deste sistema 

é que ele demanda baixo investimento por não usar alimentação artificial e nem 

aeradores. 

- Sistema semi-intensivo: sistema de maior aporte de camarões por m-² 

(6-20 camarõesm-²), a produção é variável podendo chegar a 10 toneladas ha-

1ano-1. A alimentação artificial neste sistema é fundamental, porém o uso de 

alimento natural (zooplâncton) ainda tem papel importante. 

- Sistema intensivo: Utiliza pequenos tanques com altas taxas de 

estocagem (20-100 camarõesm-²), utiliza-se alimento de alta qualidade e o 

alimento natural é de pequena importância, ainda utilizam-se altas taxas de 

renovação de água (50-100 % dia-1). Este é o sistema de cultivo de custo de 

produção mais caro e por isso o de maior risco, de modo que um controle dos 

custos é essencial para a viabilidade econômica da atividade. 

 A detecção e o monitoramento do enriquecimento de nutrientes no meio 

causado pelo lançamento dos efluentes da aquicultura têm sido realizados na 

maioria das vezes, pela utilização de técnicas de análise da qualidade da água 

(Biao et al., 2004). Embora as concentrações destes nutrientes, no sedimento e 

na água, possam ser medidas, elas sozinhas podem não expressar a realidade 

da ação destas substâncias sobre a biota e seu comportamento na coluna da 

água (Gosavi et al., 2004). A tolerância dos organismos a esta grande 

descarga, tanto de material em suspensão, quanto de elementos químicos 

diversos provenientes dos efluentes da carcinicultura tem sido foco de 

interesse de diversos estudos, destacando-se entre eles o uso de biofiltros em 

cultivos multitróficos. 

 O material em suspensão produzido a partir da aquicultura é constituído 

principalmente por partículas maiores que um mícron, que após chegarem à 

coluna de água, podem induzir mudanças importantes nas características 

químicas e bioquímicas, como também ecológicas (produções primária e 

bacteriana). Partículas orgânicas liberadas através do lançamento de efluentes 

podem induzir desvios na estrutura e composição naturais das comunidades 

http://www.infoescola.com/zootecnia/carcinicultura-criacao-de-camaroes/##
http://www.infoescola.com/biologia/zooplancton/
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planctônicas (Modica et al., 2006), incrustantes (Angel & Spanier, 2002; Sarà, 

2007a) e comunidades bentônicas (Ye et al., 1991) nos ambientes costeiros 

adjacentes. O material particulado em suspensão e sua fração orgânica, que 

representa o núcleo da disponibilidade de alimento para a maioria dos 

consumidores primários nos ambientes aquáticos, podem provocar desvios 

importantes nos processos ecológicos, em última análise, afetando a 

biodiversidade (Sarà, 2007b). Estes processos muitas vezes estão 

relacionados com a regeneração de nutrientes na coluna da água que ainda 

não estão bem esclarecidos nestes ambientes, já que englobam diversos 

fatores presentes no meio, como por exemplo: concentração e disponibilidade 

de nutrientes, química da água intersticial visando identificar a fase mineral 

controladora da solubilidade do nutriente no meio (Mayer et al., 1999). 

 No contexto mundial, vários estudos vêm sendo realizados para avaliar e 

mitigar os impactos causados pelos efluentes da aquicultura. Estes estudos 

estão inseridos dentro da tecnologia da biorremediação e integrados a 

conceitos de sustentabilidade e responsabilidade. Estes estudos estão 

orientados a examinar a eficiência de diferentes tipos de biofiltros para o 

tratamento dos efluentes da aquicultura (Neori et al., 2004). 

Entre as alternativas para minimizar os impactos ambientais da 

carcinicultura estão o tratamento de efluentes em tanques de sedimentação 

(Boyd & Clay, 1992; Teichert-Coddington et al., 1999; Nunes, 2002), a 

eliminação de taxas de troca de água (Hopkins, 1995) e a remoção biológica de 

matérias orgânica e inorgânica utilizando a biofiltração através de moluscos 

(Shpigel & Neori, 1996; Shpigel et al., 1997; Jara-Jara et al., 1997; Lefebvre et 

al., 2000), pelas macroalgas (Pagand et al., 2000; Nelson et al., 2001) e a 

combinação de moluscos, algas e sedimentação (Neori et aI., 1998; Jones et 

al., 2001b; Jones et al., 2002; Preston et al., 2003). No Brasil, os estudos 

publicados sobre a melhoria da qualidade da água dos efluentes em fazendas 

de camarão são escassos. 

Além destas alternativas, o cultivo orgânico é uma alternativa viável na 

minimização dos impactos advindos da carcinicultura. Esta forma de cultivo é 

caracterizada por ser isenta de produtos químicos, pesticidas, transgênicos, 

antibióticos e hormônios. O cuidado em reproduzir nos viveiros um ambiente 

semelhante ao habitat natural dos organismos cultivados reduz o stress do 
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animal, proporciona seu crescimento de forma saudável, aumenta a 

sobrevivência e minimiza a ocorrência de doenças. A produção neste tipo de 

cultivo é efetuada pelo manejo ecológico do ecossistema dos viveiros, de modo 

a beneficiar as espécies cultivadas pela via natural da cadeia alimentar. Para o 

melhor aproveitamento dos diversos nichos ecológicos, os viveiros são 

povoados com espécies de diferentes requerimentos alimentares, buscando 

um equilíbrio e uma sinergia positivos entre os organismos. Camarões 

marinhos, ostras, siris e peixes crescem num mesmo ambiente, criando um 

ecossistema natural que aumenta e protege a biodiversidade. Os recursos 

naturais são conservados de maneira sustentável, de modo a reduzir o impacto 

ambiental no entorno e no interior da propriedade (Baldi & Lopes, 2008).  

 

1.2 Cultivo Integrado 

 

 O cultivo integrado entre plantas e animais tem se mostrado um 

mecanismo eficaz para reduzir o nível de nutrientes nos efluentes através da 

absorção de nitrogênio e fósforo pelas plantas e algas (Lapointe et al., 1976; 

Asare, 1980; Brown et al., 1999; Chopin et al., 2001; Marinho-Soriano et al., 

2002; Neori et al., 2004; Lu & Li, 2006; Crab et al., 2007). Dado o potencial dos 

impactos negativos dos efluentes aquícolas em sistemas naturais, a aquicultura 

integrada planta-animal é hoje uma alternativa de destaque no manejo 

ambiental (Sará, 2007b). Macroalgas marinhas podem efetivamente retirar os 

nutrientes dos efluentes da aquicultura antes de sua liberação para o ambiente 

(Chopin et al., 2001; Neori et al., 2004). As características que fazem das algas 

particularmente eficazes como biofiltros são as altas taxas de crescimento, 

grande capacidade de estocagem de nutrientes, os modos reprodutivos 

flexíveis e simples requerimentos em relação ao habitat. Em geral, as 

macroalgas apresentam um bom desenvolvimento em efluentes ricos em 

nutrientes de sistemas aquícolas (Neori et al., 1999; Nagler et al., 2003; 

Hernández et al., 2006, Pereira et al., 2006). 

Os novos sistemas de aquicultura integrada utilizam espécies de 

diferentes níveis tróficos, de forma a reduzir os desperdícios enquanto a 

produtividade total aumenta (em peso e em valor). Assim, quando integrados 

com a aquicultura de peixes ou camarão, os organismos extrativistas 
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transformam desperdícios em recursos produtivos (Troell et al., 2003). Deste 

modo, os nutrientes desperdiçados na aquicultura intensiva são considerados 

um recurso e não um encargo. Nesta perspectiva surgiu, segundo Chopin 

(2006), o conceito de aquicultura integrada multitrófica (IMTA). 

O conceito da aquicultura integrada multitrófica consiste na conexão de 

organismos de diferentes níveis tróficos dentro do mesmo sistema produtivo, 

como por ex.: algas, peixes e moluscos filtradores. A integração dessas 

culturas promove a biorremediação do excesso de nutrientes, na qual as 

sobras de cada nível trófico são aproveitadas pelos demais níveis, trazendo 

benefícios para os diferentes organismos, acarretando em diversificação 

econômica, aumento da produtividade e redução do impacto ambiental em um 

sistema aquícola (Ihsan, 2012).  

Vários estudos já demonstraram que é possível cultivar economicamente 

algas de elevado valor comercial, utilizando os efluentes de aquicultura 

intensivas e semi-extensivas, melhorando a qualidade da água e permitindo 

sua recirculação ou seu descarte no corpo receptor (Neori & Shpigel, 1999; 

Matos et al., 2008). Em um sistema integrado de aquicultura multitrófica a 

escolha das espécies de alga utilizadas depende de alguns critérios: 

 

a) Elevada taxa de crescimento e concentração de nitrogênio nos 

tecidos; 

b) Eficiência na remoção de nutrientes e capacidade de resistir à 

exposição prolongada a concentrações elevadas destes compostos; 

c) Facilidade de cultivo; 

d) Controle do ciclo de vida, preferencialmente com capacidade 

depropagação vegetativa; 

e) Resistência a epífitas e aos organismos causadores de doenças; 

f) Valor comercial; 

g) Correspondência entre as características fisiológicas e o ambiente 

onde serão cultivadas. 

Além disso, devido ao dano ecológico que pode resultar da introdução 

de espécies não nativas, as algas utilizadas devem ser espécies locais. Além 

destes critérios, a escolha da alga será influenciada pela aplicação pretendida. 

Se o que é prioritário é o valor da biomassa produzida então as decisões 
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deverão ser baseadas na qualidade do tecido e no valor acrescentado dos 

compostos secundários. Por outro lado, se o principal objetivo é a 

biorremediação, então a assimilação e a armazenagem de nutrientes no tecido 

e o crescimento são os elementos principais que devem ser observados. 

Espécies de algas utilizadas como biofiltros na aquicultura incluem algas 

vermelhas do gênero Gracilaria (Gracilariae, Rhodophyta): G. parvispora 

(Nelson et al., 2001), G. edulis (Gmelin) Silva (Kaladharan et al., 1996; Jones et 

al., 2001b) e G. tikvahiae (McLachlan) (Kinne et al., 2001). Liu et al. (1997) 

relataram que G. tenuistipitata var. liui Zhang et Xia, uma espécie nativa da 

China, poderia ser cultivada junto aos camarões peneídeos para melhorar a 

qualidade da água e prevenir doenças bacterianas. O rendimento do camarão 

cultivado em sistemas de policultivo quando comparado com o monocultivo 

aumentou mais de 60% com o produto adicional de Gracilaria. Para o uso de 

macroalgas é necessário que as espécies sejam resistentes e tolerantes às 

condições hipereutróficas presentes nos viveiros de camarão, para que desta 

forma, seu potencial de biorremediação seja potencializado (Marinho-Soriano 

et al., 2009b). 

 A alta biomassa algal apresenta um grande potencial para a remoção de 

nutrientes através dos processos assimilativos, mas é limitada pelos 

parâmetros ambientais, tais como disponibilidade de luz, movimentação da 

água e o estabelecimento de condições anóxicas nas camadas profundas dos 

viveiros (Viaroli et al., 1996). Quando estas condições se estabelecem, 

resultam na morte das algas, ocasionando a deposição de enormes 

quantidades de matéria orgânica e desencadeando a criação de vias de 

respiração anaeróbica (Bartoli et al., 2005). A avaliação da quantidade de 

biomassa de macroalgas para a otimização do controle de nutrientes via 

assimilação é primordial, a fim de que se definam estratégias de gestão nos 

cultivos, evitando-se a ocorrência de distrofias nos sistemas que possam 

aumentar de forma significativa a eutrofização das regiões adjacentes.   

 A seleção das espécies de algas para utilização comercial como 

biofiltros depende principalmente de dois aspectos: do interesse dos 

investidores por uma espécie que apresente valor comercial e a capacidade 

desta no que se refere às taxas de crescimento e remoção de nutrientes 

dissolvidos dos cultivos aquícolas. Outros fatores que podem ser levados em 
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consideração são a sua resistência e tolerância a ambientes hipertrofizados 

(Buschmann et al., 2001; Chopin et al., 2001; Marinho-Soriano et al., 2009b).  

 Diversos trabalhos têm relatado a utilização de macroalgas como 

biofiltros em cultivos integrados. Alguns trabalhos remontam da década de 

1970, como os de Ryther et al. (1975) e Langton et al. (1977). Nos últimos anos 

podemos citar os trabalhos de Taylor & Tsvetnenko (2004) com Ulva rigida no 

cultivo do abalone Haliotis laevigatana Austrália; Yang et al. (2005) utilizando 

Gracilaria lemaneiformis em cultivo de bivalves na China; Viera et al. (2005) 

com as Rhodophyta Hypnea spinella, H. musciformis e Gracilaria cornea em 

cultivo de abalone no Chile; Hernandez et al. (2006) utilizando Gracilariopsis 

longissima em cultivo de peixe na Espanha; Wang et al. (2007) com a Ulva 

pertusa no cultivo de pepino-do-mar na China; Hayashi et al. (2008) utilizando a 

Rhodophyta Kappaphycus alvarezii em cultivo de peixes no Brasil e Marinho-

Soriano et al. (2009b) com a Gracilaria birdiae em cultivos de camarão marinho 

no Brasil. 

 O uso de organismos extratores em cultivos integrados (IMTA) vem 

sendo bastante utilizado atualmente. Dentre os grupos mais importantes 

economicamente cultivados que se enquadram nesta categoria estão os 

moluscos bivalves. Estes organismos desempenham um papel fundamental em 

muitos ecossistemas costeiros devido à sua alta capacidade de filtração 

(Nunes, 2003). Os moluscos bivalves (por exemplo, ostras e mexilhões) se 

alimentam através de processos de filtração, degradando partículas orgânicas 

em suspensão (alimentos não consumidos, fitoplâncton e bactérias). Se 

devidamente cultivados, estes organismos podem rduzir o material particulado 

produzido no sistema de aquicultura (Neori et al., 2004). Assim, filtradores são 

capazes de tirar vantagem da produtividade natural e da matéria orgânica dos 

viveiros para convertê-los em biomassa, o que pode representar uma renda 

extra para os aquicultores. Ao mesmo tempo, contribuem para o controle da 

proliferação do fitoplâncton que pode ser prejudicial, em certas circunstâncias, 

para os organismos cultivados (Smith, 1985; Smith & Piedrahita, 1988; Shpigel 

& Blaylock, 1991; Martinez-Cordoba & Martinez-Porchas, 2006). 
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Dinâmica de nutrientes em um sistema de cultivo orgânico 

 
 
 
 

Resumo 

 

O sistema cultivo orgânico de camarão baseia-se no manejo global do meio 
ambiente e na sustentabilidade da biodiversidade. A dinâmica de nutrientes 
durante um ciclo de cultivo foi acompanhada em uma fazenda orgânica onde a 
espécie cultivada era o Litopenaeus vannamei (Boone, 1931). As coletas de 
água foram realizadas pela manhã e tarde durante os seguintes dias de cultivo: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 20, 30, 40, 50 e 60, enquanto que as de sedimento nos 
dias: 1, 10, 30 e 60. Os parâmetros medidos na água: salinidade, oxigênio 
dissolvido, transparência, séston e clorofila a apresentaram diferenças 
significativas durante o estudo. Os nutrientes analisados apresentaram 
concentrações dentro da faixa estabelecida pela BAP (Best Aquaculture 
Practices). O valor de fósforo inorgânico dissolvido-PID foi 1,04 ± 0,87 µmol L-

1e o de N-NH4
+ 4,09 ± 1,71 µmol L-1. Quanto ao sedimento não foram 

observadas variações significativas nas concentrações dos nutrientes 
analisados. Os valores registrados para: o carbonato foi de 13,59 ± 2,08%; 
para a matéria orgânica 5,95 ± 0,85%; para o fósforo inorgânico 0,30 ± 0,04 mg 
g-1; para o PO 0,06 ± 0,04 mg g-1; para o PT 0,38 ± 0,06 mg g-1 e para o Ptrocável 
0,08 ± 0,02 mg g-1. O camarão apresentou um ganho diário de 0,13 g dia-1 
durante os 60 dias de cultivo e uma taxa de sobrevivência de 89,84%. O cultivo 
orgânico apresentou alta taxa de sobrevivência além de causar menor impacto 
nos corpos receptores dos seus efluentes.  
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2.1Introdução 

 

A aquicultura tem alcançado um rápido crescimento devido ao aumento 

significativo na demanda por produtos alimentícios em todo o mundo (Nunes & 

Pearsons, 2000; Hernández et al., 2006; Diana, 2009). O International Food 

Policy Research Institute prevê um aumento anual no consumo de frutos do 

mar da ordem de 1,5 kg por pessoa até 2020, o que tornaria a demanda por 

produtos do mar consideravelmente maior do que é agora, sendo necessário 

um aumento adicional de 10 milhões toneladas a cada ano, desde que não 

ocorra aumento da população humana (Delgado et al., 2003). Apesar do alto 

potencial de desenvolvimento, a aquicultura deve superar alguns desafios, 

como o de reduzir a quantidade e qualidade do efluente gerado por quilograma 

de biomassa produzida e a quantidade de água necessária para produzi-los. 

A expansão observada na aquicultura tem causado impactos negativos 

nos ecossistemas naturais resultantes da geração de resíduos com suas 

respectivas cargas de nutrientes, escape de espécies pelo efluente para os 

corpos d’água receptores e modificação do ambiente terrestre na construção 

de viveiros e tanques. Os resíduos incluem todos os materiais utilizados ou 

produzidos durante o processo de criação que não são incorporados à 

biomassa durante a produção e despesca (Boyd & Massaut, 1999). No entanto, 

nem todas as técnicas de cultivo têm consequências ambientais negativas, 

uma vez que muitas delas são favoráveis com um manejo ambiental efetivo e 

com benefício socioeconômico à população (Talbot & Hole, 1994; Kubitza, 

2003). 

Em geral, quanto mais intensivo o sistema, menos este se assemelha ao 

ecossistema natural mantido por mecanismos dinâmicos de reciclagem e 

feedback (Kautsky et al., 2000). Em muitos sistemas de monocultivo intensivo, 

a alta produtividade é garantida pela ração e equipamentos, tais como bombas 

e aeradores. As rações contêm componentes transgênicos, aditivos sintéticos e 

metais pesados, e também são usados antibióticos (Wainberg et al., 2005). 

O cultivo orgânico está fundamentado em práticas de gestão agrícola 

que se baseiam no manejo global do meio ambiente e na sustentabilidade da 

biodiversidade. Todas as entradas de suplementos devem ser produtos 

naturais, evitando o uso de produtos sintéticos e qualquer organismo produto 
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da engenharia genética. A fim de manter as qualidades específicas do estatuto 

orgânico, a gestão deste sistema de cultivo deve ser praticada em toda a 

cadeia de produção. 

A carcinicultura orgânica foi introduzida primeiramente no Equador no 

final da década de 90, e em 1999 foram estabelecidos os primeiros padrões por 

uma certificadora alemã. Inicialmente é necessário alto investimento, que é 

compensado posteriormente com os lucros das vendas, uma vez que o 

camarão orgânico tem preço mais competitivo que o crustáceo produzido pelo 

método convencional (Cuoco, 2005). 

Este tipo de aquicultura promove um processo biológico que consiste 

num sistema integrado de animais, ambiente e nutrientes que irão refletir na 

qualidade do organismo produzido, buscando-se desta forma à 

sustentabilidade do sistema. Os padrões orgânicos não são produtos, mas sim 

processos, a fim de se garantir práticas que produzam um alimento com 

sustentabilidade e bom valor nutricional.  

A meta principal a ser desenvolvida pela aquicultura orgânica é a 

minimização dos impactos ambientais tanto quanto possível, sendo muitas 

vezes esta nova forma de cultivo definida como a verdadeira agricultura 

sustentável (O’Riordan & Cobb, 2001). Todos os processos de minimização 

dos impactos ambientais negativos provenientes desta atividade estão ligados 

principalmente à qualidade da água. Esta parte do cultivo afeta a 

sobrevivência, crescimento e reprodução dos organismos aquáticos sendo 

dependente do organismo cultivado, da sua sanidade e dos parâmetros físico-

químicos. Estes parâmetros podem desempenhar papel importante na 

sobrevivência e crescimento dos organismos (Chien, 1992).  

Segundo Wainberg et al. (2005), com o cultivo orgânico, a produção é 

baseada no manejo ecológico do ecossistema dos viveiros, de modo a 

beneficiar as espécies cultivadas pela via natural da cadeia alimentar, através 

do aumento da produtividade primária sustentada pela fertilização orgânica. 

Para o melhor aproveitamento dos diversos nichos alimentares do 

ecossistema, os viveiros são povoados com espécies de diferentes nichos 

ecológicos, buscando um equilíbrio e sinergia positiva entre os organismos. Os 

recursos naturais, fornecidos pela água e solo dos viveiros, são conservados 
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de maneira sustentável de modo a reduzir ao mínimo os impactos ambientais 

negativos no entorno e interior da propriedade. 

Este trabalho teve como finalidade verificar a dinâmica de nutrientes, a 

taxa de sobrevivência e as variáveis ambientais em um sistema orgânico de 

cultivo de camarões, durante um ciclo de cultivo. 

 

2.2 Material e Métodos 

 

2.2.1 Amostragens de Campo 

Coletas de água e sedimento foram realizadas entre março e maio de 

2011, em três pontos (Figura 2.1) de um viveiro em uma fazenda de cultivo 

orgânico de camarão (Fazenda Primar S/A), no município de Tibau do Sul, 

Estado do Rio Grande do Norte (06º11’S - 035°05’W). As coletas foram feitas 

nos seguintes dias de cultivo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 20, 30, 40, 50 e 60. Esta 

região é banhada pelo complexo estuarino-lagunar Nísia Floresta - Papeba - 

Guaraíras, também pertencente aos municípios de Nísia Floresta, Senador 

Georgino Avelino, Goianinha e Arês. O clima é tropical semiúmido, com a 

temperatura variando entre 19° e 28°C e a pluviosidade anual normalmente 

flutua entre 1800 e 3000 mm.  

 
Figura 2.1. Viveiros da Fazenda Primar, localizada em Tibau do Sul/RN. A, B e C 
indicam pontos de coleta; Seta amarela indica sentido da liberação de água do viveiro; 
Setas verde indicam locais de entrada de água; Triângulo local da casa de bomba. 

A 

B 

C 
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O cultivo de camarão orgânico é isento de produtos químicos, pesticidas, 

transgênicos, antibióticos e hormônios. Não há presença de aeradores nem 

mecanismos de movimentação de água. A taxa de renovação da água é de 

2,5% dia-1, com predomínio do abastecimento por gravidade (ação das marés). 

Após o procedimento de despesca a matéria orgânica presente no sedimento é 

oxidada com a adição de cal. Após esse procedimento o viveiro fica exposto à 

ação do sol por cerca de 5 dias para em seguida ser iniciado um novo ciclo. 

A fazenda Primar possui oito viveiros, uma área de produção de 

aproximadamente 30 ha. O viveiro no qual o estudo foi realizado media 7 ha e 

possuía uma profundidade variando entre 1 a 1,5 m. A densidade de 

estocagem foi de 4 camarões por m2. A água utilizada no abastecimento dos 

viveiros é captada da laguna de Guaraíras e não passa por nenhum sistema de 

filtragem, o que permite a passagem de diversos organismos aquáticos. 

Camarões, ostras, peixes e caranguejos crescem no mesmo ambiente 

reproduzindo o ecossistema natural. A produtividade média da fazenda é 

aproximadamente 0,3 ton ha-1 ciclo-1. O número de ciclos de cultivo por viveiro 

varia entre 4-5 ao ano. 

A espécie de camarão cultivado é o Litopenaeus vannamei (Boone, 

1931), nativo do leste do Pacífico. O L. vannamei é uma espécie de camarão 

marinho que pode atingir 23 cm de comprimento, em condições naturais. Sua 

ocorrência é verificada desde a porção leste do Oceano Pacífico próximo a 

Sonora no México, até Tumbes no norte do Peru. É a espécie comercial mais 

explorada tanto através da pesca quanto em criações, sendo a mais cultivada 

do Hemisfério Ocidental.  

A vasta exploração do L. vannamei se deve ao fato destes organismos 

possuírem grande capacidade de adaptação às diferentes condições 

climatológicas e de cultivo, além de apresentarem altos rendimentos em 

elevadas densidades, em águas hiper ou oligohalinas (Barbieri & Ostrensky, 

2002). Este camarão foi trazido para o Rio Grande do Norte em 1981 para fins 

de cultivo em viveiros (Tavares & Mendonça, 1996), porém não apresentou 

bons resultados durante anos. Somente a partir do início da década de 90, a 

espécie começou a apresentar resultados positivos, passando a ser cultivada 

ao longo de praticamente toda a costa brasileira. 
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2.2.2 Parâmetros Ambientais 

 

Os dados de precipitação, temperatura, pH, salinidade, Oxigênio 

dissolvido e transparência da água (com auxílio do disco de Secchi) foram 

medidos diariamente durante o período do estudo. 

 

2.2.2.1 Coleta de Água  

 

As coletas de água foram feitas no período da manhã e ao final da tarde 

e em seguida armazenadas em recipientes plásticos com capacidade de 5 L. 

No próprio campo foram feitas as filtrações através de filtros GF/C. Após a 

filtração, as amostras foram acondicionadas em recipientes plásticos e 

armazenadas em freezer, até seu transporte para o Laboratório de 

Macroalgas/UFRN. Os filtros utilizados foram estocados para posteriores 

análises de seston e clorofila a. 

 

2.2.2.2 Coleta de Sedimento 

 

Amostras de sedimento foram coletadas no viveiro, nos mesmos pontos 

de coleta da água. Em cada ponto foram coletados três testemunhos com 

auxílio de um cano de PVC medindo 10 cm de diâmetro por 20 cm de 

comprimento. Posteriormente as amostras foram colocadas em sacos 

plásticos, e congeladas. Os dias amostrados foram 1, 10, 30, e 60 dias. No 

laboratório as amostras foram liofilizadas (Liobras modelo L202), sendo em 

seguida peneiradas (malha de 1 mm) para a separação do material grosseiro 

(galhos, folhas, conchas, etc.). O sedimento foi triturado em gral de porcelana 

para posteriores análises.  

 

2.2.3 Séston 

 

Para a determinação do séston foi utilizado o método proposto por Grasshoff 

et al (1983). Inicialmente os filtros foram secos por 24 h a 60 °C em estufa e 

pesados. Após esta etapa foram levados para mufla a 450 °C por 24 h, para 
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eliminação da matéria orgânica, e novamente pesados. Após a filtração das 

amostras em campo, o volume filtrado foi registrado e o filtro congelado. Em 

laboratório, o filtro foi novamente seco em estufa a 60 °C, pesado (peso inicial) 

e levado à mufla a 450 °C por 24 h. Em seguida, o filtro foi resfriado e 

novamente pesado (peso final). O séston foi determinado pela fórmula 

Séston = (PI-PS)/Vfil, 

 

na qual PI é o peso inicial, PS corresponde ao peso seco final e Vfil representa 

o volume filtrado. 

 

2.2.4 Clorofila a  

 

Para determinação da clorofila a foram saturados, em campo, dois filtros 

GF/C de 47 mm de diâmetro para cada ponto de coleta. Ao final do processo, 

foram adicionadas 5 gotas de carbonato de magnésio para evitar a acidez do 

filtro. Em seguida, o material foi congelado até a análise. 

A clorofila a foi determinada utilizando-se a equação tricromática 

proposta por Jeffrey & Humphrey (1975). Neste método, os filtros utilizados no 

campo foram colocados em uma solução de acetona (90%) por doze horas no 

escuro, em geladeira. Após este período, as amostras foram centrifugados a 8 

°C por 20 min a 4.000 rpm (Centrífuga Eppendorf Mod. 5430R). O 

sobrenadante foi então transferido para as cubetas de leitura de caminho ótico 

de 1 cm e lido nos comprimento de onda de 750 nm, 664 nm, 647 nm e 630 

nm, sendo a clorofila a (Cla) determinada pela equação 

 

Cla = [11,85*(A664 - A750)] - [1,54*(A647 - A750)] - [0,08*(A630 - A750)]*(V1/V2)*I,  

 

em que Ax corresponde à absorbância obtida no comprimento de onda x, V1 é 

o volume de acetona a 90% utilizado na extração (mL), V2 representa o volume 

da amostra filtrada (L) e I é o percurso óptico da cubeta do espectrofotômetro 

(cm). 
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2.2.5 Nutrientes 

 

2.2.5.1 Íon amônio (N-NH4
+) 

 

A determinação do íon amônio foi obtida após a reação com fenol em 

uma solução alcalina com hipoclorito de sódio, catalisada pelo nitroprussiato de 

sódio, tendo como resultado uma solução de cor azul (Grasshoff et al., 1983). A 

absorbância resultante foi proporcional à concentração do íon amônio presente 

e foi medida espectrofotometricamente a 630 nm.  

 

2.2.5.2 Nitrito (N-NO2
-) 

 

As concentrações de nitrito foram determinadas em amostras não 

reduzidas, utilizando-se o mesmo procedimento colorimétrico descrito para o 

nitrato.  

 

2.2.5.3 Nitrato (N-NO3
-) 

 

As concentrações de nitrato presentes na água do viveiro foram obtidas 

baseando-se no método proposto por Hernandéz-Lopez & Vargas-Albores 

(2003), no qual para redução de nitrato a nitrito foi realizada utilizando, para 

cada 15 mL da amostra, cerca de 6 gramas de cádmio cuperizado e 

tamponado com solução de cloreto de amônio concentrada (NH4Cl). Após 60 

min em agitação constante, em mesa agitadora, foi retirada uma alíquota de 5 

mL para procedimento colorimétrico. Neste procedimento, foram utilizadas 0,1 

mL de amina aromática e 0,1 mL de sulfanilamida. As leituras foram realizadas 

em comprimento de onda de 530 nm, em espectrofotômetro de duplo feixe 

Shimadzu UV-1800. 

 

2.2.5.4 Fosfato inorgânico dissolvido (PID) 

 

A concentração de PID foi determinada através da adição, em 5 mL da 

amostra, de uma solução de ácido ascórbico e reagente misto (composto de 

antimônio de potássio e molibdato de amônio). Posteriormente as amostras 
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foram homogeneizadas e o complexo fosfato-molibdato resultante foi reduzido, 

formando uma solução de coloração azul. Após 15 minutos, foi realizada a 

leitura no espectrofotômetro de duplo feixe Shimadzu UV-1800 em 

comprimento de onda de 880 nm, de acordo com Grasshoff et al. (1983). 

 

2.2.5.5 Fosfato Total Dissolvido (PTD) 

 

 As concentrações de PTD foi determinada em alíquotas de 5 mL da 

amostra. A essa alíquota foi adicionada uma solução de persulfato de potássio 

em meio ácido. O processo de digestão foi realizado em autoclave, por cerca 

de 1 h (Grasshoff et al., 1983). Após o resfriamento foi realizado o processo 

colorimétrico descrito para o PID. 

 

2.2.5.6 Fosfato Orgânico Dissolvido (POD) 

 

 A concentração de POD foi obtida pela diferença entre o PTD e o PID. 

 

2.2.6 Análise de Sedimento 

 

2.2.6.1 Matéria orgânica (MO)  

 

O teor de MO foi determinado através da metodologia proposta por 

Grasshoff et al. (1983), na qual 0,5 g de sedimento liofilizado foi incinerado em 

forno mufla a 450 ºC por 24 horas. Após resfriamento no dissecador, as 

amostras foram novamente pesadas e a diferença de peso obtida foi 

considerada com a matéria orgânica. 

 

2.2.6.2 Teor de Carbonato 

 

 O teor de carbonato das amostras foi determinado pelo método proposto 

por McGlaterry et al. (1994), no qual as amostras de sedimento (0,25 g) 

sofreram ataque de HCl 1M. Neste processo, as amostras ficaram sob agitação 

constante por 4 h em temperatura ambiente. Em seguida foram filtradas e o 

sedimento retido nos filtros GF/C Whatman 47 mm , previamente pesados, 
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foram postos na estufa a 60 oC por 24 h. Após esta etapa, os filtros foram 

novamente pesados e a obtenção da quantidade de carbonato foi obtida pela 

diferença de peso. 

 

2.2.6.3 Fosfato total (PT) 

 

Para a extração do fósforo total (PT) do sedimento, foi utilizado o método 

de incineração proposto por Leeg & Black (1955). Foram utilizados 0,5 g de 

sedimento para a determinação tanto do fósforo total-PT, quanto do fósforo 

inorgânico-PI. As de PT sofreram incineração em mufla a 240 °C, por 60 

minutos. As amostras de PT, juntamente com amostras que não sofreram 

incineração, PI, foram digeridas em ácido clorídrico concentrado na placa 

quente por 20 minutos em temperatura variando entre 60-70°C. Após 

resfriamento, foram adicionados mais 5 mL de HCl concentrado, ficando em 

temperatura ambiente por 60 minutos. Durante este período as amostras foram 

agitadas em intervalos de 10 min. Em seguida, foram transferidas para tubos 

de ensaio e centrifugadas por 10 minutos a 5.000 rpm. Foram transferidos 0,5 

mL do sobrenadante para balão volumétrico. Posteriormente seu volume foi 

completado até 50 mL com água destilada. 

O método colorimétrico empregado para a detecção do fosfato nas 

amostras foi o do molibdato em meio ácido (Grasshoff et al., 1983). A leitura 

das amostras foi realizada em comprimento de onda de 880 nm, em 

espectrofotômetro de duplo feixe Shimadzu UV-1800. 

 

2.2.6.4 Fosfato inorgânico trocável 

 

O fosfato inorgânico trocável foi determinado pelo método proposto por 

Ruttenberg (1992), no qual foi utilizado 0,5 g de sedimento que sofreu ataque 

de uma solução de cloreto de magnésio 0,5 M. As amostras foram agitadas, 

em uma mesa agitadora, por 2 h em temperatura ambiente. Após esta etapa 

foram retirados 5 mL do sobrenadante e utilizado o mesmo método 

colorimétrico descrito no item anterior. 
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2.2.7 Biometria e taxa de sobrevivência do camarão  

 

O viveiro foi povoado com cerca de 250.000 pós-larvas (Pl10) de 

Litopenaeus vannamei no dia 17/03/2011. As medições de biometria tiveram 

início cerca de um mês depois e em cada medição eram capturados 10 

exemplares, que em campo, foram pesados em balança com duas casas 

decimais de precisão. A taxa de crescimento específica (TCR) dos camarões 

foi determinada pela equação  

 

TCR = (ln Wf - Wi)*100, 
    (tf - ti) 

 

na qual TCR representa a taxa de crescimento específico relativo (%), 

assumindo um crescimento exponencial, W i é a média inicial de peso úmido (g) 

no dia ti, Wf é a média final do peso úmido (g) no dia tf, e ln corresponde ao 

logarítimo natural na base e.  

A taxa de sobrevivência (S) foi calculada pela equação 

 

S = (Σnf/Σni)*100, 

 

na qual S é a sobrevivência (%) e Σnf/Σni representa o número de organismos 

no final e início, respectivamente. 

 

2.2.8 Análises estatísticas 

 

Média e desvio-padrão foram realizadas para todos os parâmetros 

analisados diariamente. Análise de variância (Anova one-way) foi utilizada para 

a determinação das diferenças existentes entre os dias analisados do presente 

estudo para os parâmetros que obedeceram as premissas de normalidade e 

homocedasticidade. Para as amostras que não obtiveram essas premissas foi 

realizado o teste de Kruskal-Wallis. Como teste post hoc foi realizado o Teste 

de Tukey (p<0,05). Análise de correlação de Pearson foi realizada para 
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demonstrar as influências entre as variáveis. As análises estatísticas foram 

feitas através dos softwares SigmaStat 3.5 e Statistica 7. 

 
2.3 Resultados 
 
2.3.1 Água 
 
2.3.1.1 Parâmetros Ambientais 
 

Os dados dos parâmetros ambientais monitorados durante o período de 

estudo estão sumarizados na Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1. Valores máximo e mínimo, além da média e desvio padrão dos 
parâmetros físicos, químicos e ambientais do viveiro da Fazenda Primar.  

Parâmetro Máximo ± DP Mínimo± DP Média ± DP Anova 

T (°C) 30,55 ± 4,17 26,30 ±0,99 29,56 ± 2,20 0,967 
     
Sal (PSU) 27,00 14,00 20,50± 3,93 0,001* 
     
O2 (mg.L

-1
) 8,30 ± 7,63 5,33 ± 4,17 6,95 ± 3,77 0,062 

     
Precipitação (mm) 19 0 4,00 ± 6,23  <0,001** 
     
pH 9,29 ± 0,17 8,38 ± 0,19 8,94 ± 0,31 0,008 
     
Seston (mg L

-1
) 78,10 ± 16,45 19,62 ± 5,44 37,66 ± 22,89 <0,001** 

     
Transparência (cm) 90 20 55 ± 23,93 <0,001** 
     
Clorofila a 73,17 ± 5,44 6,09 ± 2,48 21,07 ± 23,48 <0,001** 

*=diferença significativa;**=diferença altamente significativa 

Durante o período de estudo, a temperatura da água apresentou os 

valores mínimo de 26,30 ± 0,99 oC (60º dia) e máximo de 30,55 ± 4,17 oC (20° 

dia), com uma média de 29,63 ± 1,14 oC (Tabela 2.1). Para este parâmetro, 

não foram observadas diferenças significativas durante o estudo (p=0,967). 

A salinidade apresentou uma redução significativa durante o período 

analisado (ANOVA; p<0,001), com valor máximo de 27 PSU no início e mínimo 

de 14 PSU no final do experimento. O valor médio obtido para este parâmetro 

foi 24,4 ± 4,1PSU (Tabela 2.1). A redução da salinidade registrada neste 

período esteve relacionada à diluição provocada pelo grande aporte de água 

doce proveniente das chuvas durante o período de estudo. De acordo com o 

teste de Tukey, o valor de salinidade registrado nos últimos dias de estudo 

(50º-60º dias) diferiu significativamente dos demais (p<0,05). 
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Em relação ao oxigênio dissolvido, não foram observadas diferenças 

significativas (p=0,062). O valor mínimo registrado para esta variável foi de 

5,33 ± 4,17 mg.L-1 (2º dia) e o máximo de 8,30 ± 7,63 mg.L-1(4º dia) com média 

de 7,03 ± 0,87 mg.L-1 (Tabela 2.1; Anexo 1).  

Os valores da precipitação pluviométrica foram sempre baixos ao longo 

do estudo. O valor mínimo registrado foi de 0 mm na primeira semana e no 40º 

dia, e máximo de 19 mm no 50º dia. A precipitação média obtida para o período 

de amostragem foi de 4,00 ± 6,23 mm (Tabela 2.1). Foi observada variação 

significativa (p<0,001). 

Os valores de pH variaram de 8,38 ± 0,19 (20º dia) a 9,29 ± 0,17 (2º dia). 

O valor médio obtido para este parâmetro foi de 8,95 ± 0,30 (Tabela 2.1). Foi 

verificada diferença significativa (ANOVA; p=0,008), com o valor registrado no 

20° dia diferindo dos valores iniciais (Teste de Tukey; p<0,05; Figura 2.2). 

 
Figura 2.2 Valores médios de pH registrados durante um ciclo de cultivo de camarão 
orgânico (barras de erro são desvios padrão). Letras diferentes indicam diferenças 
significativas (Teste de Tukey, p<0,05). 

 
As partículas sólidas em suspensão (séston) também apresentaram uma 

variação significativa ao longo do estudo (ANOVA; p<0,001), com menores 

valores registrados nos nove dias iniciais, com o mínimo de 19,62 ± 5,44 mg.L-1 

no 1º dia. Após esse período ocorreu um aumento sendo observado seu maior 

valor 78,10 ± 16,45 mg.L-1 no 30° dia do estudo. O valor médio registrado para 

esta variável foi de 37,66 ± 22,89 mg.L-1. O pico observado no 5º dia foi devido 

à amostragem realizada no ponto A, porta do viveiro, apresentar bastante 

material em suspensão trazido pela maré. Variações significativas foram 
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observadas entre os nove primeiros dias e o 30° dia (Teste de Tukey, p<0,05; 

Figura 2.3).  

 

 
Figura 2.3. Valores médios do séston registrados durante um ciclo de cultivo de 
camarão orgânico (barras de erro são desvios padrão). Letras diferentes indicam 
diferenças significativas (Teste de Tukey, p<0,05). 

 

A transparência da água evoluiu de acordo com as variações do séston, 

apresentando valores mais elevados no início e menores após 20 dias de 

cultivo. O valor máximo (90 cm) foi registrado no início do estudo e o mínimo 

(20 cm) após 20 dias. A profundidade média foi 55 ± 23,93 cm (Tabela 2.1). 

Variações significativas foram observadas entre os três primeiros dias e o 20º 

dia. Após este período não foi observada variação significativa (Teste de 

Tukey, p<0,05).  

A clorofila a também variou significativamente entre os dias analisados 

(ANOVA, p<0,001). Os menores valores foram observados nos primeiros 9 

dias. A menor concentração foi 1,18 ± 0,43 µg L-1 (4º dia), enquanto que a 

maior concentração foi 73,17 ± 5,44 µg L-1, verificada no 40º dia. A média para 

o período foi 21,07 ± 23,48 µg L-1. Variações significativas foram observadas a 

partir do 20º dia (Teste de Tukey, p<0,05, Figura 2.4).  
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Figura 2.4. Valores médios da clorofila a registrados durante um ciclo de cultivo de 
camarão orgânico (barras de erro são desvios padrão). Letras diferentes indicam 
diferenças significativas (Teste de Tukey, p<0,05). 
 

 
2.3.1.2 Nutrientes 
 

Os valores de N-NH4
+ mostraram-se relativamente constantes ao longo 

do estudo, somente no 4º dia foi observado um pico atingindo valores de 9,31 ± 

6,54 μmol.L-1 (Figura 2.5). O menor valor, 2,34 ± 1,89 μmol.L-1, foi registrado no 

7º dia. O valor médio foi 4,45 ± 2,79 μmol.L-1. Foram observadas diferenças 

significativas entre os dias analisados (ANOVA, p<0,05;Teste de Tukey, 

p<0,05). 

 

 

Figura 2.5. Valores médios do íon amônio registrados durante um ciclo de cultivo de 
camarão orgânico (barras de erro são desvios padrão). Letras diferentes indicam 
diferenças significativas (Teste de Tukey, p<0,05). 
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O N-NO2
- apresentou aumento na primeira semana na qual foi registrado 

o valor máximo de 0,07 ± 0,02 µmol L-1. A partir do 20° dia houve uma 

diminuição considerável sendo registrados valores nulos para este nutriente. 

Esta variação foi estatisticamente significativa (ANOVA, p<0,001). A 

concentração média foi de 0,03 ± 0,02 µmol L-1. Variações significativas foram 

observadas entre os 9 dias iniciais e os demais (Teste de Tukey, p<0,05). 

 

 

Figura 2.6. Valores médios do nitrito registrados durante um ciclo de cultivo de 
camarão orgânico (barras de erro são desvios padrão). Letras diferentes indicam 
diferenças significativas (Teste de Tukey, p<0,05). 
 

O nitrato (N-NO3
-) apresentou maiores valores nos 20 primeiros dias do 

estudo, sendo seu pico de 0,49 ± 0,08 μmol L-1 registrado logo no primeiro dia. 

A menor concentração foi 0,03 ± 0,04 μmol L-1 registrada no 30° dia (Figura 

2.7). A concentração média foi 0,18 ± 0,11 μmol L-1. Estas variações foram 

altamente significativas (ANOVA; p<0,001), com os dois primeiros dias 

apresentando valores diferentes dos demais (Teste de Tukey; p<0,05).  
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Figura 2.7. Valores médios do nitrato registrados durante um ciclo de cultivo de 
camarão orgânico (barras de erro são desvios padrão). Letras diferentes indicam 
diferenças significativas (Teste de Tukey, p<0,05). 

 

O nitrogênio inorgânico dissolvido (NID), que é a soma de todas as 

formas de nitrogênio analisadas durante esse estudo, apresentou-se de forma 

constante, semelhante ao que foi observado no N-NH4
+. O valor mais elevado 

9,50 ± 6,58 µmol L-1 foi registrado no 4° dia, enquanto que o menor 2,64 ± 0,42 

µmol L-1 no 40° dia. A média registrada para este nutriente foi 4,40 ± 1,73 µmol 

L-1. As variações encontradas foram estatisticamente significativas (ANOVA, 

p=0,008, Figura 2.8).   

 
Figura 2.8. Valores médios do DIN registrados durante um ciclo de cultivo de camarão 
orgânico (barras de erro são desvios padrão). Letras diferentes indicam diferenças 
significativas (Teste de Tukey, p<0,05). 

 
A concentração de fosfato inorgânico dissolvido (PID) variou ao longo do 

estudo (ANOVA, p<0,001). Valores mais baixos foram observados nos quatro 
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primeiros dias. Após esse período foram registrados valores constantes até ao 

final do estudo. O menor valor foi 0,15 ± 0,06 µmol L-1, encontrado no primeiro 

dia do estudo, enquanto o maior, 0,57 ± 0,25 µmol L-1, foi registrado no 8° dia. 

Após este intervalo foram observadas diminuições nas concentrações, mas 

com valores superiores aos registrados no primeiro dia do cultivo. A 

concentração média para este parâmetro foi 0,35 ± 0,13 µmol L-1. O teste de 

Tukey (p<0,05) detectou várias diferenças significativas entre os dias 

analisados (Figura 2.9). 

 

 
Figura 2.9. Valores médios do PID registrados durante um ciclo de cultivo de camarão 
orgânico (barras de erro são desvios padrão). Letras diferentes indicam diferenças 
significativas (Teste de Tukey, p<0,05). 

 
 As concentrações do fosfato orgânico dissolvido (POD) foram menores 

nos nove primeiros dias. Após o 20º dia ocorreu aumento destes valores, 

sendo essa diferença significativa (ANOVA, p= 0,007). O maior valor registrado 

de POD foi 2,57 ± 0,41 µmol L-1, no 30° dia, enquanto que no 7° dia foi 

registrado o menor valor 0,28 ± 0,13 µmol L-1 (Figura 2.10). A concentração 

média para esse nutriente foi de 1,04 ± 0,87 µmol L-1. Variações significativas 

foram observadas entre os 9 dias iniciais e os demais (Teste de Tukey, 

p<0,05).  
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Figura 2.10. Valores médios do POD registrados durante um ciclo de cultivo de 
camarão orgânico (barras de erro são desvios padrão). Letras diferentes indicam 
diferenças significativas (Teste de Tukey, p<0,05). 

 
Os valores mais elevados do fósforo total dissolvido (PTD), como 

observado no POD, foram registrados a partir do 20º dia do estudo, sendo o 

máximo registrado no 30° dia (2,90 ± 0,33 µmol L-1). As menores 

concentrações foram detectadas nos primeiros dias do estudo, com o menor 

valor 0,44 ± 0,69 µmol L-1 registrado logo ao primeiro dia (Figura 2.11). A média 

registrada para o PTD foi de 1,40 ± 0,87 µmol L-1. Variações significativas 

(ANOVA p=0,008) foram observadas entre os primeiros 9 dias e os demais. 

Entre os dias 30 e 40, não foram observadas variações significativas (Teste de 

Tukey, p<0,05).  

 
Figura 2.11. Valores médios do PTD registrados durante um ciclo de cultivo de 
camarão orgânico (barras de erro são desvios padrão). Letras diferentes indicam 
diferenças significativas (Teste de Tukey, p<0,05). 
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2.3.1.3 Sedimento 

 

Os valores encontrados de carbonato foram relativamente constantes 

durante o período de estudo, não apresentando diferenças significativas 

(ANOVA, p = 0,298). O maior valor registrado foi no primeiro dia (14,72 ± 

2,18%) e o menor ao final do estudo (12,47 ± 2,60%; Figura 2.12). O teor 

médio de carbonato foi de 13,59 ± 2,08%. 

 
Figura 2.12. Valores do teor de carbonato presente no sedimento durante um ciclo de 
cultivo de camarão orgânico (barras de erro são desvios padrão). 

 

Quanto a matéria orgânica (MO), o maior percentual, 6,73 ± 1,23%, foi 

registrado no 30º dia, enquanto que o menor, 4,75 ± 2,65%, foi encontrado no 

10º dia. O teor médio de MO para o período de amostragem foi de 5,95 ± 

0,85% (Figura 2.13). Não foram encontradas diferenças significativas entre os 

dias analisados nesse estudo (ANOVA= 0,465).  
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Figura 2.13. Valores médios da matéria orgânica registrados durante um ciclo de 
cultivo de camarão orgânico (barras de erro são desvios padrão).  

 
O maior valor do fósforo total (PT), 0,44 ± 0,09 mg g-1, foi registrado no 

60° dia, enquanto o mais baixo (0,31 ± 0,17 mg g-1) foi encontrado no 10° dia 

(Figura 2.14). O valor médio para o período de amostragem foi de 0,38 ± 0,06 

mg g-1. Os valores encontrados não diferiram significativamente (ANOVA, 

p=0,335).  

Com relação ao fósforo inorgânico (PI) as maiores concentrações (0,33 

± 0,09 mg g-1), foram detectadas nos 30º e 60º dias, enquanto que a mais baixa 

(0,25 ± 0,14 mg g-1) foi encontrada no 10° dia. O valor médio para o período de 

amostragem foi de 0,30 ± 0,04 mg g-1. Estes valores não apresentaram 

diferenças estatísticas significativas (ANOVA, p=0,591). 

O fósforo orgânico (PO) do sedimento, como as demais formas de 

fósforo descritas acima, não apresentou diferenças significativas durante o 

período estudado (ANOVA, p=0,077). O maior valor foi registrado no 60° dia 

(0,11 ± 0,03 mg g-1), já a menor concentração, de 0,06 ± 0,04 mg g-1, foi 

registrada no 10° dia (Figura 2.14). 
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Figura 2.14. Valores médios das formas de fósforo (fósforo orgânico-PO, fósforo 
inorgânico-PI e fósforo total-PT) analisados no sedimento durante um ciclo de cultivo 
de camarão orgânico (barras de erro são desvios padrão).  

 
O fósforo trocável não apresentou diferenças significativas entre seus 

valores durante o período estudado (ANOVA, p=0,077). A maior média foi 

registrada no 60° dia (0,11 ± 0,03 mg g-1). A menor concentração registrada no 

10° dia foi 0,06 ± 0,04 mg g-1 (Figura 2.15). A concentração média desta forma 

de fósforo foi 0,08 ± 0,02 mg g-1.  

 

 
Figura 2.15. Valores médios do fosforo trocável registrados durante o ciclo de cultivo 
de camarão orgânico (barras de erro são desvios padrão).  

 

2.3.2 Biometria e taxa de sobrevivência do camarão 

 

O camarão cultivado no viveiro estudado apresentou um ganho diário de 

0,13 g dia-1 durante os 60 dias de cultivo. A figura 2.16 mostra a variação da 
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TCR (% dia-1) e da biomassa (g) durante o período analisado. Vale ressaltar 

que as medições tiveram início após o 30° dia de cultivo. Observa-se 

inicialmente um maior aumento da biomassa com um ganho de 0,3 g dia-1 no 

decorrer da primeira semana de medição. Ao final do ciclo de cultivo, cerca de 

3 dias antes da despesca, este ganho diminuiu consideravelmente para 0,05 g 

dia-1, alcançando seu valor mínimo. Ao final do cultivo, os camarões pesavam 

cerca de 10 g e tiveram uma taxa de sobrevivência de 89,84%. 

 

 

 

Figura 2.16. Variação da biomassa (g) e da TCR (% dia-1) e, durante o período de 
cultivo do camarão orgânico na Fazenda Primar, Tibau do Sul/RN. 
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2.4 Discussão 

 

Ao longo do estudo os níveis de oxigênio dissolvido no viveiro eram 

sempre mais baixos no período da manhã do que à tarde (Anexo 1). O 

aumento da temperatura juntamente com o aumento da intensidade luminosa 

ao longo do dia, favorece o aumento da atividade fotossintética, na qual os 

produtores primários utilizam o CO2 e liberam o O2 (Molina-Poveda et al., 

2006). A concentração do oxigênio na água do viveiro mostrou um modelo 

diurno, com valores máximos ocorrendo à tarde (pico da fotossíntese) e os 

mínimos no início da manhã. A respiração noturna do fitoplâncton associada a 

outros fatores fisiológicos dos animais, tais como, respiração e consumo de O2, 

provavelmente contribuiu para a redução do O2 dissolvido observados pela 

manhã. No presente estudo, a magnitude da flutuação do O2 durante o ciclo de 

cultivo foi pequena e os níveis sempre se mantiveram altos. 

A concentração dos nutrientes dissolvidos na coluna da água pode ser 

afetada pela biomassa fitoplanctônica. A figura 2.4 mostra que a concentração 

da clorofila-a aumenta gradativamente após o 9 dia de cultivo e apresenta 

uma leve redução somente ao 60 dia. Os maiores valores de clorofila-a 

coincidiram com os menores valores de N-NO3 e N-NO2, indicando o consumo 

desses nutrientes pelo fitoplâncton. Isto sugere que a disponibilidade de 

nitrogênio inorgânico na primeira semana de cultivo favoreceu o aumento da 

biomassa fitoplanctônica nas semanas posteriores. A manutenção de altos 

valores de clorofila-a até o final do ciclo de cultivo foi favorecida pelos níveis de 

N-NH4 (media = 4,19 ± 1,73 µ molL-1) que se manteve constante na coluna da 

água ao longo do estudo, assim como a concentração do PID (média=0,35 ± 

0,13 µ molL-1), necessários ao desenvolvimento do fitoplâncton.  

A biomassa fitoplanctônica favorece o desenvolvimento dos camarões, 

mas também contribui para o aumento da turbidez da água resultando em 

baixos valores de transparência (disco de Secchi). A turbidez da água refere-se 

à quantidade de matéria sólida em suspensão, a qual interfere na penetração 

da luz na coluna da água. Quando a densidade do fitoplâncton é alta, ela tem 

efeito de sombreamento, o qual limita a penetração da luz solar. Nos viveiros, a 

turbidez pode ser o resultado dos organismos planctônicos ou das partículas 
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sólidas suspensas. Nesse estudo, os menores valores de transparência 

coincidiram com o aumento da clorofila-a e do seston na coluna da água 

(Figura 2.3).  

O pH é um importante parâmetro químico a ser considerado devido seu 

efeito no metabolismo e outros processos fisiológicos dos organismos 

cultivados (Hernández & Nunes, 2001). Um certo limite de pH (pH 6.8 – 8.9) 

deve ser mantido para a manutenção aceitável do crescimento e produção dos 

animais. Nesse estudo, a flutuação diurna do pH apresentou valores mais 

baixos no período da manhã e mais altos à tarde (Anexo 1). Como para o O2, a 

flutuação diurna que está relacionada à intensidade da fotossíntese, ocorre 

também para o pH. Com efeito, a redução do CO2 ocasionada pelo consumo 

do fitoplâncton, conduz a um aumento do pH na coluna da água (Boyd & 

Gross, 1998), e isso ficou bastante evidente nesse estudo. O consumo do CO2 

no processo da fotossíntese favoreceu o aumento do pH no período da tarde, 

enquanto que a acumulação do CO2 à noite reduziu o pH no início da manhã.  

Quando se analisa a flutuação do pH ao longo do estudo, observa-se 

uma diminuição dos valores na fase final do ciclo de cultivo (Figura 2.2). Este 

fato pode estar associado ao crescimento dos animais nos viveiros e 

consequentemente, ao aumento dos compostos metabólicos produzidos pelo 

aumento da biomassa dos animais cultivados. Em geral, as mudanças de pH 

na água dos viveiros é influenciada principalmente pelo dióxido de carbono e 

os íons que se encontram em equilíbrio com ele. No entanto, o pH pode 

também ser alterado por ácidos orgânicos, ácidos minerais e aplicação de cal 

(Ahn et al., 2010). 

O nitrogênio é considerado um dos elementos mais importantes no 

metabolismo de ecossistemas aquáticos, em razão de sua participação na 

formação de proteínas, podendo atuar como fator limitante da produção 

primária desses ecossistemas e, em determinadas condições, tornar-se tóxico 

para os organismos aquáticos. Dentre os compostos nitrogenados dissolvidos 

na água, encontra-se uma forma ionizada, N-NH4
+, denominada íon amônio, ou 

simplesmente amônio, e outra não ionizada, N-NH3
+, amplamente conhecida 

como amônia. As duas formas juntas constituem a amônia total, ou nitrogênio 

amoniacal total (Chien, 1992).  
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Durante o processo de remineralização que ocorre após a 

decomposição do fitoplâncton, que é a principal fonte de nitrogênio inorgânico 

acumulado no sedimento, ocorre a conversão do nitrogênio orgânico em 

nitrogênio inorgânico. Este processo se dá através de mecanismos biológicos 

mediados por bactérias. Quando isto ocorre, o nitrogênio inorgânico é liberado 

de volta para a coluna da água (Hargreaves, 1998). Isto faz com que o 

processo de remineralização seja muito importante na dinâmica do nitrogênio 

nos viveiros de camarão. No presente estudo, o N-NH4
+ foi a forma nitrogenada 

que apresentou as maiores concentrações, sendo o maior contribuinte na 

formação do NID (Figura 2.8). No entanto, a média desse nutriente no sistema 

de cultivo orgânico (4,19 ± 1,73), sempre esteve muito abaixo do limite 

recomendado pelos padrões de certificação da BAP (Best Aquaculture 

Practices), que é de 176 µmol L-1 (Tabela 2.2). As variações observadas ao 

longo do cultivo foram ligadas à decomposição da matéria orgânica, à excreção 

dos animais e principalmente à renovação diária da água. O valor normal do N-

NH4
+ para a água do mar é 0,02-0,04 mg/L. No entanto, considerando as 

diretrizes sugerida por Fast & Lester (1992), para prevenir a eutrofização o 

valor do N-NH4
+ deve ser inferior a 0,1 mg/L.  

 

Tabela 2.2. Valores estabelecidos pela BAP (Best Aquaculture Practices) para 

certificação de fazendas de cultivo de camarão. 

Variável Valor Inicial Valor após 5 anos Este estudo 

pH 6.0 - 9.5 6.0 - 9.0 8,94 ± 0,31 

    

Seston (mg/L)  100 ou menos 50 ou menos 37,66 ± 22,89 

    

PID (µmol L-1)  16 ou menos 9.5 ou menos 1,04 ± 0,87 

    

N-NH4
+ Total (µmol L-1) 295 ou menos 176 ou menos 4,09 ± 1,71 

    

OD (mg/L)  4 ou mais 5 ou mais 6,95 ± 3,77 

 

Em geral, as concentrações do N-NO2
- e N-NO3

- são influenciadas pela 

densidade de estocagem dos animais (Burford & Lorenzen, 2004; Patnaik & 

Lawrence, 2011). Os valores registrados para esses dois nutrientes sempre 

estiveram abaixo dos estudos realizados em sistemas intensivos (Marinho-

Soriano et al., 2009a; Silva et al., 2010). Isto é devido ao fato do baixo número 
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de camarões (4 m2), e da não adição de ração no sistema orgânico. A maior 

proporção de nitrogênio nesse tipo de sistema é proveniente das trocas de 

água e do N aprisionado no sedimento. Embora o processo de nitrificação não 

tenha sido claramente evidenciado durante todo o ciclo de cultivo, foi 

observada uma diminuição do N-NO2 acompanhado de um aumento da 

concentração do N-NO3 no final do cultivo (Figuras 2.6 e 2.7). Apesar desse 

aumento, as concentrações do N-NO3 ficaram muito abaixo dos níveis de 

tolerância do N-NO3 para cultivos em água salgada (Spotte, 1979). 

A concentração do PI aumentou a partir do 5º dia de cultivo, alcançando 

valores superiores a 0,40 µmol L-1. No entanto, esses valores foram bem 

abaixo dos encontrados em estudos anteriores em cultivos do L. vannamei 

(Marinho-Soriano et al., 2002; Marinho-Soriano et al., 2009a). A concentração 

do POD (Figura 2.10) manteve-se em níveis superiores (> 2,0 µmol L-1) ao PID 

(Figura 2.9), sugerindo que uma grande parcela do fósforo na água era 

proveniente do fitoplâncton e das partículas em suspensão (Midlen & Redding 

1998). Além disso, a concentração do PID permaneceu muito abaixo da 

concentração do PTD, confirmando que a maior parte do fósforo estava contida 

no material particulado. 

O fósforo pode passar através de vários níveis tróficos, onde é 

decomposto por bactérias e fungos, reciclando-se em uma escala de tempo 

relativamente curto (Mendes Filho, 2009). Nesse processo, ocorre liberação do 

fósforo para o meio sob a forma inorgânica, a qual é disponibilizada 

imediatamente para o fitoplâncton. A flutuação do PID na coluna da água 

(Figura 2.9), provavelmente esteve relacionada à rápida decomposição do 

material particulado pelos microrganismos. Por outro lado, ambas as formas de 

fósforo (PID e POD) aumentaram ao longo do ciclo de cultivo, o que resultou 

em um aumento na concentração do PTD (Figura 2.11). Contudo, embora 

tenha ocorrido aumento do PTD na fase final do cultivo, os valores encontrados 

são consideravelmente mais baixos do que os valores registrados nos cultivos 

intensivos e semi-intensivos (Cassillas-Hernandez et al., 2007; Silva et al., 

2010; Ahn et al., 2010). 

A água e o sedimento são os principais componentes que interagem 

continuamente para influenciar o ambiente do cultivo. O material acumulado no 

fundo do viveiro é uma mistura de matéria orgânica e detritos. Os detritos são 
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compostos de matéria orgânica do plâncton, fezes dos animais e restos de 

alimentos. A característica do sedimento acumulado no fundo do viveiro, 

portanto, é dependente do sistema de cultivo, do conteúdo orgânico do solo e 

das trocas de água. A capacidade dos sedimentos em reter ou liberar o fósforo 

é um dos fatores importantes que influenciam a concentração de fósforo 

orgânico e inorgânico na água circundante. 

Nesse estudo, as formas de fósforo no sedimento aumentaram ao longo 

do ciclo de cultivo, e os valores encontrados para o PT foram cerca de 10 

vezes superiores aos registrados na coluna da água (PT=12,26 ± 086 µmol L-1; 

PID=1,40 ± 0,87 µmol L-1). Estudos realizados por Masuda & Boyd (1994) em 

viveiros de camarão intensivo mostraram que o pool de fósforo no sedimento 

era 500 vezes superior ao encontrado na coluna da água, indicando que a 

maior parte do fósforo presente nesse compartimento encontrava-se 

fortemente adsorvida. Midlen & Redding (1998) estimaram que mais da metade 

do fósforo no ambiente do viveiro é encontrado na forma insolúvel no fundo do 

viveiro.  

O fósforo inorgânico (PI) ocorreu como o maior contribuidor de fósforo 

no sedimento (79 %). A menor concentração dessa fração foi registrada no 10° 

dia (Figura 2.14), no entanto, não foram observadas variações significativas 

(p=0,693).  

O fósforo orgânico (PO) em geral compõe a maior quantidade de fósforo 

total em sedimentos, variando de 15 a 80% (Senesi & Loffredo 1999). No 

presente estudo essa fração contribuiu com 21% do fósforo total. A adsorção 

do fósforo é afetada pelas características da água e sedimento do viveiro. A 

parte do fósforo que intervém no ciclo orgânico fica imobilizada nos 

sedimentos, em parte como fosfato de cálcio (apatita) ou como fosfato férrico 

(estrangita) (Chester, 1990). O fósforo solúvel absorve principalmente CaCO3 e 

óxidos de Al e Fe (Furumai & Ohgaki, 1989). Se o pH aumenta devido à 

fotossíntese, uma fração considerável do fósforo precipita-se com o carbonato 

de cálcio. Em águas com altas concentrações de cálcio e pH alcalino, o fosfato 

de cálcio pode precipitar diretamente da água sem o envolvimento do 

sedimento.  

Em sistemas de aquicultura, a calagem é amplamente praticada para 

neutralizar a acidez do fundo dos viveiros (Boyd & Tucker, 1998). Em geral, 
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aplicações de material de calagem também resultam no acúmulo de carbonato 

de cálcio no fundo do viveiro e isso aumenta a capacidade do sedimento de 

sequestrar o fósforo da água na forma de fosfato de cálcio. No presente 

estudo, os teores de carbonatos no sedimento (Figura 2.12) foram elevados 

(média=14%), o que indica enriquecimento de compostos carbonáticos devido 

ao uso de cal virgem no manejo dos viveiros. Estudos realizados por Boyd et 

al. (1994) sugerem que o sedimento dos viveiros de água salgada contém mais 

fosfato de cálcio devido a utilização frequente de compostos como a cal virgem, 

calcário dolomítico, nitrato de cálcio e óxido de cálcio.  

As trocas de fósforo que ocorrem entre o sedimento e a coluna d’água 

são na verdade, o principal componente do ciclo do fósforo nesses ambientes. 

Nesse estudo os valores do fósforo trocável (Figura 2.15) foram bastante 

homogêneos indicando que as trocas ocorridas entre o sedimento e a coluna 

da água eram pequenas. Assim, a baixa concentração do PI na coluna da água 

pode estar relacionada a um mecanismo de tamponamento no sedimento. 

Chen et al. (1990) mencionou que o sedimento desempenha um papel 

importante no equilíbrio dos sistemas de aquicultura, porque pode agir como 

tampão. Neste caso, o sequestro de fósforo pelo sedimento pode 

provisoriamente reduzir as descargas desse elemento no ambiente adjacente e 

por consequente, minimizar a frequência e intensidade da descarga causada 

por esse elemento químico. 

As características físicas e químicas da água são fundamentais para a 

biota, pois determinam as condições ambientais que propiciam o crescimento e 

a sobrevivência de espécies animais e vegetais. A disponibilidade de água de 

boa qualidade é um dos princípios da aquicultura orgânica. Camarões 

cultivados em sistemas orgânicos tem sua dieta baseada principalmente na 

produtividade natural do viveiro. Em cultivos semi-intensivos a contribuição do 

alimento natural na dieta dos camarões é também bastante expressiva, 

podendo alcançar até 85% (Nunes et al., 1997). Nos sistemas de aquicultura 

que operam com produtividades abaixo de 1,0 ton/ha/ciclo, as rações 

satisfazem entre 23% e 47% dos requerimentos nutricionais do L. vannamei, 

sendo o restante suprido pelo alimento natural (Anderson et al., 1987).  

Os dados de crescimento e ganho de peso dos camarões obtidos ao 

longo do estudo (60 dias) foram bastante significativos (Figura 2.16). A taxa 
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média de crescimento ao longo do estudo (média de 1,5 g/ semana), e 

alcançou valores superiores aos cultivos intensivos (Ray et al., 2011). O peso 

médio final situou-se em 10 g, resultado considerado elevado, quando 

comparado aos obtidos em sistemas intensivos e semi-intensivos, os quais 

alcançam esses valores somente após 100 dias de cultivo (Ruiz-Velazco et al., 

2010). Neste trabalho, ao fim do cultivo, foram despescados 1400 kg de 

camarão, o que corresponde a produtividade média de 200 kg/ha/ciclo. Esses 

valores encontram-se dentro das faixas alcançadas por cultivos realizados em 

baixas densidades (1-4 indivíduos m2). As taxas de sobrevivência observadas 

nesse estudo (89%) foram consideravelmente superiores às normalmente 

obtidas em cultivos intensivos (38-48%). Neste estudo, os valores obtidos para 

o ganho de peso, taxa de crescimento e sobrevivência foram bastante 

satisfatórios demonstrando que o camarão marinho L. vannamei, cultivado em 

sistema orgânico apresenta excelentes resultados zootécnicos.  

 

2.5 Conclusão 

 

O viveiro estudado apresentou características próximas aos ambientes 

naturais não eutrofizados, tais como: baixas concentrações das formas de 

nitrogênio e fósforo, além de sólidos em suspensão. As formas de nitrogênio 

presentes na água foram consumidas pelo aumento do fitoplâncton, 

principalmente as suas formas oxidadas (N-NO2
- e N-NO3

-), e nos pareceu que 

o nitrogênio, nesse tipo de sistema, foi proveniente das trocas de água e do N 

aprisionado no sedimento. Quanto ao fósforo, as formas analisadas tanto na 

água quanto no sedimento apresentaram valores baixos quando comparados 

com outros sistemas de cultivo. Concluímos que essa forma de cultivo produz 

efluentes que causam menos impacto nos corpos receptores, além de 

apresentar uma ótima taxa de sobrevivência, podendo servir como alternativa 

de cultivo em locais já impactados.  
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Anexo 
 
Tabela 2.3. Valores máximo e mínimo, além da média e desvio padrão dos 

parâmetros físicos, químicos e ambientais do viveiro da Fazenda Primar.  

Parâmetro Período Máximo Mínimo Média ± DP 

T (°C) 
Manhã 29,20 24,90 27,58 ± 1,10 

Tarde 33,50 27,00 31,45 ±1,60 

Sal (PSU) - 27,00 14,00 20,33 ± 3,85 

O2 (mg L
-1

) 
Manhã 4,92 1,75 3,48 ± 0,90 

Tarde 13,70 8,07 10,30 ± 1,55 

pH 
Manhã 9,17 8,25 8,83 ± 0,31 

Tarde 9,43 8,52 9,09 ± 0,27 

Seston (mg L
-1

) 
Manhã 0,09 0,01 0,04 ± 0,02 

Tarde 0,07 0,02 0,04 ± 0,02 

MO (%) 
Manhã 19,57 4,89 11,67 ± 5,19 

Tarde 21,07 5,69 11,58 ± 5,02 

Transp. (cm) - 90,00 20,00 57,33 ±24,78 

Pluvios. (mm) - 19,00 0,00 4,67 ± 6,92 
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CAPÍTULO 3 
 
 
 
 
Avaliação em laboratório do Crescimento e da Capacidade de Biofiltração 

de Nutrientes da Macroalga Gracilariopsis tenuifrons em Cultivo Orgânico 
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Resumo 

As macroalgas marinhas têm sido apontadas como excelentes ferramentas no 
processo de biorremediação das águas residuais da aquicultura. Os efluentes 
gerados nesta atividade, ricos em compostos nitrogenados e fosfatados, 
geralmente são despejados em ambientes adjacentes, ocasionando o 
desequilíbrio do ambiente natural. Neste sentido, o presente estudo teve como 
objetivo avaliar o crescimento e a eficiência de Gracilariopsis tenuifrons na 
remoção de nutrientes (N e P) de uma produção orgânica (Litopenaeus 
vannamei). O modelo experimental consistiu de quatro aquários (10 L), dos 
quais um contendo apenas água foi usado como controle. Em cada aquário 
foram colocados 10 gramas de algas frescas (1 g L-1). O experimento foi 
mantido sob as seguintes condições: fotoperíodo de 12 horas de luz e 12 horas 
de escuro, irradiância de 80 μmol fótons m-2 s-1 provinda de lâmpadas 
fluorescentes, e aeração constante, por um período de 4 semanas. Os maiores 
valores registrados de biomassa (10,8 ± 0,21g) e a taxa de crescimento 
relativo-TCR (1,14% d-1) foram obtidos após duas semanas de estudo. Os 
nutrientes analisados na água apresentaram uma redução total na sua 
concentração de 100% para NO2

-, 97,5% para NO3
-, 28,2% para NH4

+ e 78,1% 
para PO4

3-. O conteúdo de fósforo nos tecidos algais foi relativamente 
constante (0,08% - 0,09%) ao longo do período experimental, enquanto o 
nitrogênio mostrou uma leve diminuição (9,34% -7,01%) ao final do 
experimento. Com relação aos pigmentos, foi observado um aumento da 
clorofila a no mesmo intervalo. A ficoeritrina-FE, a ficocianina-FC e a 
aloficocianina-AFC diminuíram ao final do estudo indicando a utilização do 
nitrogênio presente nestes compostos pela alga. Análise dos parâmetros 
fotossintéticos mostrou que a alga estava aclimatada às condições do cultivo. 
O rendimento quântico efetivo-RQE não variou durante o estudo, enquanto que 
a taxa de transporte de elétrons relativa-rETRmax, a eficiência 
fotossintetizante-αETR e a irradiância de saturação-IK variaram. Valores 
máximos de rETRmax (4,29 ± 0,21) e IK (146,36 ± 10,39 µmol m-2 s-1) foram 
registrados na semana inicial. Estes resultados mostram que Gp. tenuifrons 
possui um bom desempenho na absorção dos nutrientes podendo ser utilizada 
como biorremediadora no tratamento de efluentes da carcinicultura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

 

3.1 Introdução 

 

 A aquicultura é uma atividade que vem apresentando um crescimento 

significativo nos últimos anos. A produção mundial da aquicultura alcançou 

aproximadamente 62,7 milhões de toneladas em 2011, um aumento de 6,2% 

em relação ao ano anterior (FAO, 2013). Entretanto, a intensificação desta 

atividade tem contribuído para o surgimento de diversos impactos ambientais. 

Destes impactos, a liberação de efluentes no ambiente é considerada uma das 

principais causas que vem comprometendo a sustentabilidade desta atividade 

(Neori et al., 2004). 

 A descarga dos efluentes promove a eutrofização e o desequilíbrio 

destes ecossistemas, uma vez que os resíduos da carcinicultura possuem uma 

excessiva quantidade de matéria orgânica, rica em compostos nitrogenados e 

fosfatados, provenientes da excreção dos organismos e da ração não 

consumida (Marinho-Soriano et al., 2011).  

Como forma de minimizar estes impactos, tem se desenvolvido o 

sistema de cultivo orgânico de camarões marinhos. Neste tipo de atividade, 

tenta-se reproduzir nos viveiros um ambiente semelhante ao natural, reduzindo 

desta forma a produção de efluentes ricos em nutrientes comuns às outras 

formas de sistemas de cultivo (semi-intensivo e intensivo), além de 

proporcionar menor estresse e uma maior sobrevivência destes organismos.  

Aliada a esta forma orgânica de cultivo, a utilização de macroalgas na 

remoção do excesso de nutrientes é uma alternativa viável e sustentável na 

mitigação de possíveis impactos provenientes desta atividade (Troell et al., 

2003; Neori et al., 2004; Hernández et al., 2006; Marinho-Soriano et al., 2009a).  

De acordo com dados da FAO (2013), a produção de algas cultivadas no 

mundo atingiu 21 milhões de toneladas gerando 5,5 bilhões de dólares. Assim, 

além de biorremediadoras, as macroalgas podem ser utilizadas como uma 

fonte extra de renda, tendo a alga como subproduto e tornando a atividade 

sustentável (Marinho-Soriano et al., 2009b). 

 A eficiência da capacidade de biofiltração que as algas possuem tem 

sido comprovada na literatura, na qual vários estudos com diversos gêneros e 

espécies de algas foram realizados, como por exemplo: Ulva fasciata (Coen & 
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Neori, 1991), Gracilaria edulis (Jones et al., 2001a), Gracilaria gracilis 

(Hernández et al., 2002), Gracilaria chilensis (Buschmann et al., 1996). 

Espécies do gênero Ulva têm sido frequentemente utilizadas em estudos de 

biofiltração devido à sua elevada produção de biomassa e eficiência de 

biofiltração (Neori et al., 2004).  

As algas gracilarioides são espécies da família Gracilariaceae 

(Gracilariales, Rhodophyta), pertencentes aos gêneros Gracilaria, 

Gracilariopsis e Hydropuntia e são amplamente distribuídas em águas tropicais, 

possuindo uma elevada importância econômica por serem produtoras de ágar 

(Oliveira & Plastino, 1994). Estas algas também possuem elevada eficiência na 

remoção de compostos nitrogenados e fosfatados de efluentes de cultivos 

intensivos de peixes e invertebrados (Jones et al., 2001a).  

O gênero Gracilariopsis (Dawson) Fredericq et Hommersand 

compreende 12 espécies descritas, e Gracilariopsis tenuifrons é uma das 

poucas espécies que ocorrem no oeste do oceano Atlântico, sendo a única 

representante distribuída no litoral brasileiro (Fredericq & Hommersand, 1989). 

Estudos recentes desenvolvidos com sistemas de cultivo integrado têm 

reportado a eficiência de espécies do gênero Gracilariopsis na remoção de 

nutrientes em efluentes da atividade aquícola (Hernández et al., 2002; 

Guanzon et al., 2004; Hernández et al., 2006). As macroalgas possuem a 

característica de retirar rapidamente os nutrientes presentes na água, atuando 

como filtros biológicos e estocando grandes quantidades de fósforo e nitrogênio 

em seu tecido (Marinho-Soriano et al., 2009b).  

Os nutrientes quando absorvidos pelas algas são utilizados em diversas 

vias metabólicas, podendo ser armazenados na forma de proteínas, 

aminoácidos, polissacarídeos, substâncias de reserva e também na forma de 

pigmentos que influenciam diretamente no processo fotossintético (Parkhill et 

al., 2001).  

A fotossíntese oferece rápidas respostas às mudanças de irradiância 

sofridas pelas algas durante o processo aclimatação a novos ambientes 

(Falkowski & Raven, 1997), podendo ser utilizada como uma estimativa destes 

efeitos na produtividade destas algas (Kraemer et al., 2002). A técnica atual 

mais utilizada para a mensuração da atividade fotossintética é a medição 

através do pulso de amplitude modulada (PAM) da fluorescência da clorofila a 
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presente no fotossistema II. Esta técnica tornou-se universal no estudo da 

ecofisiologia de algas e plantas superiores, sendo abordada em qualquer 

estudo relacionado às respostas fotossintéticas emitidas pelas plantas e algas 

no ambiente (Nielsen & Nielsen, 2008). 

No presente estudo, foi testada a capacidade de biofiltração e de 

crescimento da macroalga Gracilariopsis tenuifrons em efluentes da aquicultura 

orgânica, desenvolvido em condições laboratoriais, visando a sua utilização 

como biorremediadora. 

 

3.2 Material e Métodos 

 

3.2.1 Alga 

 

A alga utilizada no experimento pertence ao gênero Gracilariopsis 

(Gracilariales, Rhodophyta), possui coloração vermelha e é produtora de ágar. 

A espécie Gracilariopsis tenuifrons encontra-se distribuída no Atlântico 

Ocidental desde a América Central nas Ilhas do Caribe, especificamente em 

Cuba e Guadalupe, e na América do Sul no Brasil, ocorrendo em todo o 

nordeste do país até São Paulo. Geralmente encontrada em baías protegidas e 

em águas turvas, Gracilariopsis tenuifrons ocorre em profundidades de 

aproximadamente 1 m, apresentando uma estrutura vegetativa caracterizada 

por ramos de até 40 cm de comprimento e talos com 1 mm de largura fixos ao 

disco basal, podendo ser encontrado sob sedimentos finos (Fredericq & 

Hommersand, 1989).  

Os espécimes de Gracilariopsis tenuifrons foram obtidos em Diogo 

Lopes – Macau/RN (5°03’49.96’’S; 36°30’37.54’’O) (Figura 3.1). Após a coleta, 

as algas foram conduzidas até o Laboratório de Macroalgas no Departamento 

de Oceanografia e Limnologia – UFRN. No laboratório, antes de serem 

utilizadas no experimento, as algas foram submetidas a um processo de 

higienização manual, seleção dos indivíduos mais saudáveis e aclimatação. 
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Figura 3.1. Local de coleta da espécie Gracilariopsis tenuifrons, localizado no 
município de Diogo Lopes. (Fonte: Eliane Marinho-Soriano). 

 

3.2.2 Água 

 

 Para o experimento foi utilizada água proveniente de um viveiro de 

camarão da fazenda PRIMAR localizada no distrito de Umari – Tibau do Sul 

(6°13’15‖S; 35°08’32‖O), que apresenta sistema de cultivo orgânico (Figura 

3.2). A água coletada foi transportada em recipientes plásticos para o 

Laboratório de Macroalgas – DOL/UFRN. Após ser conduzida ao laboratório, a 

água foi homogeneizada para posteriormente ser utilizada no experimento. 
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Figura 3.2. Ponto de coleta da água, localizado na Fazenda Primar. (Fonte: Google 
Earth,2013). 

  

3.2.3 Desenho experimental 

 

O experimento foi desenvolvido no Departamento de Oceanografia e 

Limnologia/UFRN, no Laboratório de Macroalgas Marinhas, durante o período 

de janeiro a fevereiro de 2013. 

 O tratamento foi realizado em triplicata, sendo que para o controle foram 

utilizados dois aquários (duplicata). Nos aquários foram adicionados 10 L de 

água e 10g de alga, resultanto uma densidade de 1 g.L-1 de biomassa de 

Gracilariopsis tenuifrons. O estudo foi realizado sob condições controladas: 

fotoperíodo de 12 horas de luz e 12 horas de escuro, irradiância de 80 μmol 

fótons.m-2.s-1 proveniente de lâmpadas fluorescentes, e aeração constante. 

 

3.2.4 Variáveis Ambientais 

 

Os dados de temperatura, salinidade, pH e oxigênio dissolvido foram 

obtidos através de uma sonda multi-parâmetros (HI 9828 HANNA). As 

condições iniciais da água foram de 24,6°C de temperatura, 8,1 de pH e 44 

PSU de salinidade.  
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3.2.5 Nutrientes da Água  

 

Paralelamente às medições dos parâmetros ambientais, amostras de 

água (100 mL) foram coletadas dos aquários, entre 9h e 10h, sendo 

congeladas para posterior determinação das concentrações dos nutrientes (N- 

NO3
-, N-NO2

-, N-NH4
+, e P-PO4

3-). As determinações dos nutrientes presentes 

na água foram as mesmas descritas no capítulo 2. 

 

3.2.6 Biomassa da Alga 

 

A cada semana, as algas foram removidas dos aquários para a 

determinação da biomassa (pesagem em balança de precisão) e, 

posteriormente, devolvidas às suas respectivas unidades experimentais. Antes 

da pesagem, o excesso de água retido nas algas foi removido com o auxílio de 

papel toalha.  

 A taxa de crescimento relativo foi determinada através da fórmula 

 

TCR = 100*[ln(Pf/Pi)/t], 

na qual Pi é igual ao peso inicial (g); Pf é igual ao peso final (g) e T é igual ao 

tempo decorrido em dias (De Casabianca et al., 1997). 

 

3.2.7 Eficiência de remoção de nutrientes 

 

A eficiência de remoção (ER) dos nutrientes foi calculada através da 

fórmula 

ER = 100*([Nut]f/[Nut]i), 

 

em que [Nut]f é a concentração final  

 

3.2.8 Conteúdo de Nitrogênio e Fósforo na alga 

 

Os nutrientes analisados no tecido de Gracilaropsis tenuifrons foram o 

nitrogênio e o fósforo. Amostras das algas foram coletadas no início e ao final 

do experimento e congeladas. Esta biomassa armazenada foi liofilizada 
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(Liofilizador LIOTOP L108), posteriormente triturada manualmente e 

conservada em baixas temperaturas (-80 °C) até a realização das análises.  

 

3.2.8.1 Nitrogênio 

 

Para a digestão do nitrogênio nos tecidos, 100 mg de amostra algal, 1 g de 

mistura de sais (sulfato de potássio + sulfato de cobre), 3 ml de ácido sulfúrico 

e 1 ml de peróxido de hidrogênio foram postos em tubos digestores. Em 

seguida, foram aquecidos em bloco digestor a 350°C até obter-se um líquido 

viscoso e esverdeado. Foi realizada uma série de diluições e adições de 

reagentes (0,5 ml de solução de ácido salicílico, 0,5 ml de solução de 

nitroprussiato de sódio e 0,5 ml de solução de hipoclorito de sódio) antes da 

leitura no espectrofotômetro a 697 nm (Silva, 2009). Os valores foram 

reajustados ao peso das amostras e transformados em porcentagem. 

 

3.2.8.2 Fósforo 

 

Em relação à digestão do fósforo nos tecidos, 20 mg de amostra algal foram 

incinerados a 450°C por 24 horas. Antes de serem submetidas à pressão por 

30 minutos, foram adicionados 5 ml de água destilada e 0,5 mg de persulfato 

de potássio. Foram acrescentados 0,1 ml de ácido ascórbico e 0,1 ml de 

reagente misto (molibdato de amônio tetrahidratado + tatarato antimônio de 

potássio + ácido sulfúrico) a 5 ml do extraído. A leitura foi realizada no 

espectrofotômetro a 880 nm (Grasshoff et al., 1983). Os valores foram 

corrigidos de acordo com o peso das amostras e transformados em 

porcentagem. 
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3.2.9 Pigmentos 

 

3.2.9.1 Clorofia a 

 

A extração da clorofila a foi realizada de acordo com a metodologia 

proposta por Aguirre-von-Wobeser et al. (2001). A massa utilizada de 0,01 g do 

tecido algal foi exposta a 5 ml de acetona 90%. O homogeneizado permaneceu 

em local escuro por 1 dia. Em seguida, foi centrifugado a 2.000 G por 15 

minutos. Depois da leitura em espectrofotômetro, a concentração da clorofila a 

foi calculada pela equação de Jeffrey & Humphrey (1975) 

 

Cla = [11,85*(A664 - A750)] - [1,54*(A647 - A750)] - [0,08*(A630 - A750)], 

 

em que Ax é a absorbância obtida no comprimento de onda x. Os 

valores foram corrigidos pelo peso das amostras e transformados em µg/g. 

 

3.2.9.2 Ficobiliproteínas 

 

A metodologia de extração foi baseada em Kursar et al. (1983). As 

amostras foram maceradas, sendo em seguida acrescentados 4 ml de tampão 

fosfato com pH 6,8. A solução obtida foi centrifugada por 20 minutos a 44.000 

G a 4 °C. O sobrenadante contendo as ficobiliproteínas foi transferido para 

tubos de ensaio, sendo vedados e mantidos no escuro a temperatura de 4 °C, 

até a leitura em espectrofotômetro. 

A determinação da concentração de ficobiliproteínas foi baseada nas 

equações descritas por Kursar et al. (1983) 

 

FE = (155,8*A498,5) - (40,0*A614) - (10,5*A651), 

FC = (151,1*A614) - (99,1*A651) e 

AFC = (181,3*A651) - (22,3*A614), 

 

nas quais FE refere-se à concentração de ficoeritrina, FC é a 

concentração de ficocianina, AFC representa a concentração de aloficocianina 

e Ax corresponde à absorbância no comprimento de onda x. 
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3.2.10 Fluorescência in vivo da clorofila a 

 

As medidas de fluorescêcia in vivo da clorofila a foram obtidas a partir do 

fluorímetro submersível Walz Diving-PAM (―Pulse Amplitude Modulation‖), que 

realiza a quantificação do sinal da fluorescência dos elétrons da clorofila a do 

fotossistema II (PS II). Este par de elétrons é chamado de par especial, e está 

localizado no centro de reação do PS II. Todas as medições foram realizadas 

no ápice dos talos, local de crescimento da alga. Semanalmente em cada 

medição foram utilizadas três amostras individuais de cada tratamento. As 

medições foram realizadas com auxílio do pegador magnético e as amostras 

foram dispostas próximas a extremidade da fibra ótica, sempre a mesma 

distância, utilizando-se o anel separador de 5mm fornecido pelo aparelho. 

Dois parâmetros principais foram determinados nestas medições: o 

rendimento quântico efetivo do fotossistema II (ΔF/Fm’) que foi obtido a partir 

de um pulso saturante fornecido pelo equipamento, sendo calculado de acordo 

com Genty et al. (1989) 

RQE = ΔF/Fm, 

na qual ΔF = Fm′ − Ft;  

e a taxa de transporte de elétrons relativa (rETR) segundo Schreiber et al. 

(1994, 1995) 

 

rETR= ΔF/Fm′ × PAR× 0,15 x 0.5. 

 

na qual ΔF/Fm’ é o rendimento quântico efetivo obtido nas diferentes 

intensidades de PAR (irradiância) e os fatores 0,15 e 0,50, referem-se à 

absortância utilizada para Rhodophyta (Grzymski et al., 1997; Figueroa et al., 

2003; Korbee et al., 2005) e à quantidade de fótons associados ao fotossistema 

II (PSII) (Schreiber et al., 1994, 1995), respectivamente.  

Foram realizadas curvas de fotossíntese vs. irradiância com base nos 

valores de rETR obtidos em níveis crescentes de irradiância. Os parâmetros 

fotossintetizantes, tais como ETRmáx e eficiência fotossintetizante (αETR) 

foram estimados com base na função não linear de Jassby & Platt (1976)  
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ETR = ETRmáx tanh (αETR/ETRmáx) 

 

A Irradiância de saturação (Ik) foi calculada como a razão entre ETRmáx 

/αETR. As curvas obtidas foram ajustadas de acordo com Webb et al. (1974). 

 

3.2.11 Análises Estatísticas 

 

Para interpretação dos resultados obtidos foi realizada uma análise 

descritiva dos dados com o cálculo da média, desvio padrão e utilização da 

ANOVA one-way. Este teste foi utilizado para verificar se houve variação entre 

as semanas do período de estudo. Como teste post hoc, foi realizado o Teste 

de Tukey. Para determinar se houve diferenças entre os aquários e controle foi 

realizado o Teste t-Student. Este teste também foi utilizado para verificar se 

houve variação significativa da concentração de nutrientes no tecido da alga 

durante o estudo. As análises estatísticas foram feitas através do software 

Statistica 7. 
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3.3 Resultados 

3.3.1 Variáveis Ambientais 

 

Os valores máximo, médio e mínimo para as variáveis estudadas estão 

dispostos na Tabela 3.1. A ANOVA mostrou diferenças significativas entre as 

semanas para temperatura e o pH (p<0,05). O pH diminui nas primeiras duas 

semanas (8,17 – 8,0) voltando a aumentar a partir da terceira semana (8,28), 

permanecendo assim até o final do experimento. Por outro lado, os valores de 

salinidade aumentaram no decorrer do estudo, enquanto que o oxigênio 

dissolvido permaneceu constante até a terceira semana. Na última semana do 

estudo foi registrada a menor média deste parâmetro (2,87 ± 0,3 mg.L-1). 

 

Tabela 3.1 – Valores máximo e mínimo, além da média e desvio padrão dos 
parâmetros físico-químicos registrados durante todo o período de estudo.  

Parâmetros Máximo Mínimo Média ± DP ANOVA 
Temperatura (°C) 24,64 22,77 23,5 ± 0,61 0,01* 

pH 8,29 7,87 8,1 ± 0,10 0,018* 

Salinidade (PSU) 45,42 43,93 44,7 ± 0,48 0,592 

Oxigênio Dissolvido 

(mg.L-1) 
4,38 2,42 3,3 ± 0,54 0,808 

(*) - variação significativa (p<0,05) 

 

3.3.2 Nutrientes 

 

3.3.2.1 Íon Amônio (N-NH4
+) 

 

 Os valores do N-NH4
+ mostram um declínio durante o período estudado 

(Figura 3.3). A concentração inicial desta forma nitrogenada foi 24,75 ± 2,08 

µmol.L-1 e ao final do estudo 17,77 ± 0,86 µmol.L-1. De acordo com a ANOVA e 

o Teste de Tukey (p<0,05) apenas as concentrações das duas últimas 

semanas diferiram estatisticamente das demais, tanto no tratamento quanto no 

controle.  
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Figura 3.3 – Variação da concentração do íon amônio (N-NH4
+) dos aquários com 

Gracilariopsis tenuifrons e do controle durante todo o período de estudo. As colunas 
correspondem aos valores médios ± desvios padrões. Letras diferentes sobre as 
barras do tratamento (alga) e controle indicam diferenças significativas entre as 
semanas (p<0,05). 
 

3.3.2.2 Nitrito (N-NO2
-) 

 

 Os valores de nitrito mostram um declínio acentuado nas primeiras 

semanas do experimento. Nos aquários com as algas, esta concentração 

diminuiu na primeira semana estudada (0,1 ± 0,00 – 0,04 ± 0,01 µmol.L-1), não 

sendo mais detectada nas semanas seguintes (Figura 3.4). Foram observadas 

diferenças entre as semanas estudadas tanto no tratamento com algas quanto 

no controle (ANOVA; Tukey; p<0,05). Foram observadas diferenças 

significativas entre o tratamento e o controle para este nutriente (Teste t–

Student; p<0,05). 

 

0,0

10,0

20,0

30,0

0 1 2 3 4

N
-N

H
4+  

(µ
m

o
l L

-1
) 

Semanas 

Alga Controle

b 

a 

D 

C 

a 

a 
a 

C 

C 

C 



57 

 

 

Figura 3.4 – Variação da concentração de nitrito (N-NO2
-) dos aquários com 

Gracilariopsis tenuifrons e do controle durante o período estudado. As colunas 
correspondem aos valores médios ± desvios padrões. Letras diferentes sobre as 
barras do tratamento (alga) e controle indicam diferenças significativas entre as 
semanas (p<0,05). 

 

3.3.2.3 Nitrato (N-NO3
-) 

 

 A concentração de nitrato nos aquários com algas apresentou um 

declínio de 91,58% na primeira semana do experimento. Ao final do estudo 

houve um pequeno aumento do N-NO3
-, com valor de 0,28 ± 0,28 µmol.L-1 

(Figura 3.5). O controle apresentou um decréscimo até a segunda semana, 

com valores permanecendo constantes até o final do estudo. Diferenças 

significativas foram observadas entre as semanas apenas nos aquários com 

algas (Tukey). Foi constatada uma diferença significativa entre o controle e o 

tratamento (Teste t–Student; p<0,05) 
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Figura 3.5 – Variação da concentração de nitrato (N-NO3
-) dos aquários com 

Gracilariopsis tenuifrons e do controle obtida durante o período estudado. As colunas 
correspondem aos valores médios ± desvios padrões. Letras diferentes sobre as 
barras do tratamento (alga) indicam diferenças significativas entre as semanas 
(p<0,05). 

 

3.3.2.4 Nitrogênio Inorgânico Dissolvido (NID) 

 

 Os valores de nitrogênio inorgânico dissolvido (NID) no tratamento com 

algas apresentou redução significativa após a primeira semana de experimento 

(ANOVA; p<0,05). Após este período, as concentrações permaneceram 

constantes até o final do experimento. A concentração do NID nestes aquários 

variou de 26,85 ± 1,81 µmol.L-1 na semana inicial a 18,05 ± 1,05 µmol.L-1 na 

quarta semana. O íon amônio foi o nutriente que mais contribuiu para a 

formação do NID. No controle, a semana 3 foi a que apresentou as maiores 

diferenças estatísticas (Tukey; p<0,05). Houve diferenças significativas entre o 

tratamento com algas e o controle (Teste t–Student; p<0,05) (Figura 3.6). 
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Figura 3.6 – Variação da concentração de nitrogênio total dissolvido (NID) dos 
aquários com Gracilariopsis tenuifrons e do controle obtidas durante o período 
estudado. As colunas correspondem aos valores médios ± desvios padrões. Letras 
diferentes sobre as barras do tratamento (alga) e controle indicam diferenças 
significativas entre as semanas (p<0,05). 
 

3.3.2.5 PID (P-PO4
3-) 

 

 Os valores de PID apresentaram um declínio acentuado nos aquários 

com algas durante o estudo. As concentrações para este nutriente variaram de 

0,64 ± 0,02 µmol.L-1, no início do experimento, a 0,14 ± 0,01 µmol.L-1 na última 

semana. Diferenças significativas foram observadas entre as semanas 

(ANOVA, p<0,05). Os valores que diferiram dos demais foram registrados no 

início do estudo e após uma semana de experimento (Tukey) (Figura 3.7). O 

controle apresentou uma tendência semelhante ao do tratamento, desta forma 

não foram constatadas diferenças entre o controle e os aquários com a alga 

(Teste t–Student; p>0,05). 
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Figura 3.7 – Variação da concentração do PID (PO4
3-) dos aquários com Gracilariopsis 

tenuifrons e do controle. Barras acima das colunas correspondem aos respectivos ± 
desvios padrões. Letras diferentes sobre as barras do tratamento (alga) e controle 
indicam diferenças significativas entre as semanas (p<0,05). 
 

3.3.3 Biomassa 

 

Os resultados obtidos no experimento mostram que Gracilariopsis 

tenuifrons apresentou valores de biomassa constantes até a terceira semana 

do estudo (Figura 3.8). Na segunda semana foram observados os maiores 

valores de biomassa, 10,8 ± 0,21 g. Ao final do experimento a biomassa foi 8,7 

± 0,82 g, tendo esta semana diferido significativamente das anteriores 

(ANOVA, p<0,05; Tukey). 

 

Figura 3.8 – Variação da biomassa de Gracilariopsis tenuifrons durante o período de 
estudo. 
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3.3.4 Taxa de Crescimento Relativo (TCR) 

 

 Na TCR não foram observadas diferenças significativas entre as 

semanas (ANOVA, p=0,127). Na segunda semana foi registrado o maior valor 

de crescimento deste estudo (1,14 ± 0,3 % d-1). Nas semanas seguintes estes 

valores diminuíram, chegando a um crescimento nulo na quarta semana 

(Figura 3.9).  

 

Figura 3.9 – Variação da taxa de crescimento relativo (TCR) de Gracilariopsis 
tenuifrons durante o período de estudo. 

 

3.3.5 Eficiência de remoção de nutrientes 

 

3.3.5.1 Íon Amônio (N-NH4
+) 

 

A eficiência de remoção de N-NH4
+ por Gp. tenuifrons ao final do estudo 

foi de 28,20%. Os valores semanais da eficiência aumentaram no decorrer do 

estudo. O menor valor registrado foi 15,23% na primeira semana. No controle 

houve aumento da amônia na terceira semana, com valores superiores ao 

iniciais. A remoção de N-NH4
+ nos aquários com alga foi 54,87% superior a 

observada no controle. 
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3.3.5.2 Nitrato (N-NO3
-) 

 

 A remoção registrada para o N-NO3
- no tratamento com algas ao final do 

estudo foi 86,1%. Os maiores valores de remoção foram observados nas 

semanas iniciais quando 97,5% deste nutriente chegou a ser removido. 

Quando comparado com o controle, a remoção promovida por Gp. tenuifrons 

foi 44,25% superior ao controle. 

 

3.3.5.3 PID (P-PO4
3-) 

 

Gp. tenuifrons removeu 78,12% do PID ao final deste estudo. Esta 

remoção aumentou no decorrer do experimento. Na primeira semana a taxa de 

remoção foi 31,25%. A diferença observada entre o tratamento com alga e o 

controle foi de 36%. 

 

3.3.6 Nutrientes dos tecidos de Gracilariopsis tenuifrons 

 

3.3.6.1 Fósforo 

 

 A concentração de fósforo encontrada nos tecidos algais apresentou 

pouca variação durante o decorrer do estudo. Os percentuais encontrados nos 

tecidos, para este nutriente, foram de 0,085% no início e de 0,087% no final do 

experimento (Tabela 3.2). Não foi observada variação significativa entre os 

valores iniciais e finais (Teste t–Student; p>0,05). 

 

3.3.6.2 Nitrogênio 

 

 Os valores de nitrogênio encontrados nos tecidos de Gp tenuifrons 

apresentaram um declínio no decorrer do estudo. A concentração para este 

nutriente variou entre 9,34% e 7,01% do início ao fim do período estudado 

(Tabela 3.2). Foram observadas diferenças estatísticas entre os valores iniciais 

e finais (Teste t–Student; p<0,05). 
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Tabela 3.2 – Variação da concentração (%) do conteúdo de fósforo e nitrogênio 
com média e desvio padrão dos valores registrados no início e fim do período 
de estudo, além da análise estatística do teste t–Student. 

 
 
Nutriente (%) 

                            Média ± DP 
                    
                        Inicial 

 
    
      Final 

 
 

Teste t-Student 
Fósforo 
Nitrogênio 

0,085 ± 0,004 
9,34 ± 0,31 

0,087 ±0,006 
7,01 ± 0,33 

p>0,05 
p<0,05* 

(*) – Variação significativa (p<0,05). 

 

3.3.7 Composição Pigmentar  

 

 Ocorreu um aumento na concentração de clorofila a durante o período 

de estudo. O valor inicial foi 9,24 ± 1,84 µg g-1 PS, enquanto que o final foi de 

10,62 ± 1,73 µg g-1 PS (Figura 3.10). Estas diferenças não foram 

estatisticamente significativas (Teste t–Student; p=0,667). 

 

Figura 3.10.  Concentração de clorofila a em Gracilariopsis tenuifrons no início e ao 
final do período de estudo. Barras acima das coluna indicam os respectivos desvios 
padrões. 

 

A ficoeritrina foi o pigmento acessório que apresentou os maiores valores 

neste estudo (Figura 3.10). A concentração inicial foi de 3,30 ± 0,90 µg g-1 PS e 

ao final do experimento ocorreu uma pequena redução para 2,92 ± 0,90 mg g-1. 

Esta pequena variação não foi significativa (Teste t–Student; p=1,000). 

Semelhante a ficocianina praticamente não apresentou variação nas 

concentrações entre o início e o final do estudo, com os valores sempre 

próximos de 1,00 mg g-1. A aloficocianina foi a forma pigmentar que apresentou 

as menores concentrações. No início do experimento, o valor detectado foi de 

0,0

40,0

80,0

120,0

160,0

Inicial Final

C
lo

ro
fi

la
 a

 (
µ

g
 g

-1
 P

S
)

Semanas



64 

 

0,73 ± 0,00 µg g-1, chegando ao final com uma concentração de 0,79± 0,08 µg 

g-1. Como aos demais pigmentos, estas diferenças não foram significativas 

(Teste t–Student; p=0,333). 

 

 

 

Figura 3.11. Concentração da aloficocianina, ficocianina e ficoeritrina em 
Gracilariopsis tenuifrons no início e ao final do período de estudo. Barras acima das 
coluna indicam os respectivos desvios padrões. 

 

3.3.8 Fluorescência in vitro da clorofila a 

 

 

Os parâmetros da fotossíntese obtidos a partir da fluorescência in vivo 

da clorofila a são apresentados na Tabela 3.3. 

O maior valor (4,29 ± 0,21) para a fotossíntese relativa máxima 

(rETRmax) foi registrado na semana inicial. Após este intervalo, foi observada 

uma diminuição constante, sendo o valor mínimo (1,00 ± 0,38) anotado na 

terceira semana. Na semana seguinte, ocorreu um aumento neste parâmetro 

(1,33 ± 0,23). Estas variações foram estatisticamente significativas (ANOVA, 

p<0,001) mostrando que diferenças ocorreram entre a semana inicial e as 

demais (Tukey).  

O rendimento quântico efetivo (RQE) não variou durante o período 

analisado (ANOVA, p=0,161). O maior valor 0,65 ± 0,02 foi encontrado na 

semana inicial, enquanto que o menor, 0,58 ± 0,11, na última semana. 
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A eficiência fotossintética (αETR) diminuiu nas primeiras duas semanas 

(0,03 ± 0,00–0,02 ± 0,00), aumentando nas duas semanas finais. O maior valor 

(0,04 ± 0,01) foi registrado na terceira semana de estudo. Houve diferença 

significativa entre as semanas analisadas (ANOVA, p=0,004). O teste de Tukey 

mostrou que as semanas 1 e 2 diferiram das semanas 3 e 4. 

A saturação luminosa (IK) medida em Gracilariopsis tenuifrons, como 

observado na fotossíntese máxima, apresentou o maior valor, 146,36 ± 10,39 

µmol m-2 s-1
, na semana inicial e o menor, 27,71 ± 6,73 µmol m-2 s-1, na terceira 

semana. Ao final do estudo, este parâmetro alcançou um valor de 39,29 ± 

10,03 µmol m-2 s-1. Houve diferenças significativas entre as semanas inicial e 

as demais e entre a semana 1 e a semana 3 (ANOVA, Tukey, p<0,001).  

 

Tabela 3.3. Parâmetros (média ± DP) da fotossíntese (ETRmáx, F/Fm’, ΔETR, 
Ik) obtidos a partir da fluorescência in vivo da clorofila a de Gracilariopsis 
tenuifrons durante o período de cultivo. 

 
Semana 0 Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Anova 

rETRmax  4,29 ± 0,21 1,88 ± 0,54 1,49 ± 0,04 1,00 ± 0,38 1,33 ± 0,23 <0,001* 

RQE         
(ΔF/F’

m 
) 

0,65 ± 0,02 0,59 ± 0,01 0,61 ± 0,01 0,62 ± 0,02 0,58 ± 0,11 0,161 

Eficiência 
fotossintética 
(αETR)  

0,03 ± 0,00 0,02 ± 0,00 0,02 ± 0,00 0,04 ± 0,01 0,03 ± 0,00 0,004* 

Ik (µmol m
2
/s)  

146,36 ± 
10,39 

93,89 ± 
45,75 

69,49 ± 
17,35 

27,71 ± 
6,73 

39,29 ± 10,03 0,001* 

*diferenças significativas (p<0,05) 
 

Os perfis das curvas de fotossíntese estimadas por meio das taxas de 

transporte de elétrons (rETR) em irradiâncias crescentes estão representados 

na Figura 3.11. 

A curva da semana inicial foi a que apresentou uma maior eficiência 

fotossintética. Após este período, Gracilariopsis tenuifrons perdeu esta 

eficiência culminando com seu pior desempenho na terceira semana. Na 

semana seguinte foi observada uma pequena recuperação da atividade 

fotossintética para esta alga. 
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Figura 3.12. Curvas de fotossíntese estimadas com base nos valores de ETR e 

irradiâncias crescentes para Gracilariopsis tenuifrons durante o período de estudo. S0, 

S1, S2, S3 e S4 indicam o número de semanas da realização do estudo. 

 

3.4 Discussão 

 

 De acordo com os resultados obtidos de TCR, Gp. tenuifrons apresentou 

crescimento nas três primeiras semanas do estudo. Na segunda semana foram 

registrados os maiores valores desta taxa e do ganho de biomassa. Este pico 

observado nestes dois parâmetros coincidiu com a maior taxa de remoção do 

nitrato deste estudo. O nitrato foi a forma nitrogenada melhor absorvida por Gp. 

tenuifrons. Neste estudo, foi constatada uma remoção significativa dos 

nutrientes por Gp. tenuifrons, apresentando uma maior eficiência para os 

compostos nitrogenados que para os fosfatados. A dimuição observada do 

nitrato afetou o crescimento da alga e por consequente a sua biomassa. Os 

valores de taxa de crescimento de Gps tenuifrons obtidos neste trabalho (1,14 

± 0,21 %.d-1) foram inferiores aos observados por Marinho-Soriano et al., 

(2009a) para Gracilaria caudata (2,28%.d-1 e 3,3%.d-1, em 15 e 30 dias de 

experimento, respectivamente) em efluentes de carcinicultura, Gracilaria 

lemaneiformis (3,95%.d-1) em cultivos com moluscos (Yang et al., 2006) e 

Gracilaria verrucosa (11,52%.d-1) em cultivo associado com peixe (Huo et al., 

2012).  
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Segundo Jones (1993), a perda de biomassa da alga resulta na 

liberação de nutrientes já absorvidos da coluna d’água. Desta forma, o 

acréscimo na concentração de nitrato observado na última semana de estudo 

provavelmente esteve associado à esta perda. 

 Os valores do íon amônio (N-NH4
+) diminuíram ao longo do experimento. 

A concentração inicial (24,75 ± 2,08 µmol.L-1) diminuiu significativamente 

(17,77 ± 0,86 µmol.L-1), resultando em uma redução de 28,2%, enquanto no 

controle foi observada uma redução de 15,5%, portanto sendo constatada uma 

capacidade de biofiltração de 54,87% para este nutriente. Estes resultados 

foram inferiores aos valores obtidos por Hernández et al. (2006) com 

Gracilariopsis longíssima após 7 horas de incubação (remoção de 93,2%) 

quando cultivada em efluentes de um cultivo intensivo de peixes. Quanto ao 

nitrogênio inorgânico dissolvido (NID), a remoção no tratamento com algas foi 

53% superior ao observado no controle, com N-NH4
+ como o maior 

contribuinte. Estes resultados comprovam a importância da alga como 

biorremediador. 

Os valores do PID (P-PO4
3-) decresceram ao longo do estudo. A 

capacidade de remoção de Gp. tenuifrons foi de 36%. Este resultado confirma 

que nos aquários com as algas o consumo do PID foi maior. O resultado obtido 

neste experimento foi inferior ao apresentado por Buschmann et al. (1996), que 

atingiu uma remoção de 32% de PID pela alga vermelha Gracilaria chilensis em 

um cultivo integrado com salmão. Hernández et al. (2006) também obtiveram 

resultados superiores quando comparado com o presente estudo, 

apresentando uma eficiência de remoção de 62,2% de fosfato após 7 horas de 

incubação da alga Gracilariopsis longíssima em efluentes de cultivo intensivo 

de peixes. Os diferentes resultados de eficiência de absorção observados na 

literatura podem estar associados às diferenças fisiológicas entre as espécies 

de algas, tempo de incubação e concentração inicial dos nutrientes no meio de 

cultivo. Entretanto, vale ressaltar que este experimento foi desenvolvido com 

efluentes de aquicultura orgânica, apresentando uma concentração de 

nutrientes inferior comparados aos estudos com sistemas de cultivo intensivos. 

Neste sentido, Gracilariopsis tenuifrons apresentou uma excelente capacidade 

de biofiltração para as condições impostas neste experimento.  
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O conteúdo de nitrogênio nos tecidos algais apresentou uma média de 

9,34% no início e 7,01% no fim do estudo. A redução deste percentual deve 

estar associada à perda de biomassa nas fases finais do experimento e 

justificaria o aumento da concentração de nitrato na coluna dágua na última 

semana de experimento. O conteúdo de fósforo nos tecidos não variou neste 

estudo, indicando que a alga não teve seu crescimento afetado pelas baixas 

concentrações deste nutriente presentes no efluente. 

Com relação a clorofila a, foi observado um aumento da concentração 

ao final do período estudado. Este aumento pôde ser detectado pela mudança 

de coloração, de vermelho para verde, em partes do talo, ainda mais 

evidenciada nos ápices. Os outros pigmentos, ficoeritrina, ficocianina e 

aloficocianina, tiveram tendência inversa, apresentando menores valores na 

última semana. Esta diminuição coincidiu com a redução de nitrogênio nos 

tecidos algais. O nitrogênio acumulado na alga pode ser estocado na forma de 

pigmentos e desta forma ser utilizado quando ocorre falta deste nutriente para 

a alga. Segundo Lapointe (1981), as alterações na concentração pigmentar são 

determinadas pela interação entre a intensidade luminosa e a disponibilidade 

de nutrientes, logo esta interação resultará no aumento ou diminuição da 

capacidade fotossintética. 

Em relação à fotossíntese relativa máxima, esta diminuiu ao longo do 

período analisado. A diminuição deste parâmetro fotossintético é atribuída à 

inativação dos centros de reação do PSII (Matoo et al., 1984). Esta diminuição 

coincidiu com a redução do conteúdo pigmentar, no entanto era esperado um 

acréscimo na concentração destes pigmentos a fim de aumentar a 

transferência de elétrons através do PSII. Apesar disto, Gp. tenuifrons mostrou 

estar aclimatada às condições encontradas no experimento. Esta observação 

pode ser constatada pela manutenção do aparato fotossintético comprovado 

pelos altos valores registrados no RQE durante todo o período.  

A irradiância de saturação (Ik) mostrou que Gp. tenuifrons é considerada 

como uma alga de sombra devido à baixa irradiância requerida para saturar o 

processo fotossintético (Figura 3.12). Este parâmetro inicialmente foi 3,5 vezes 

superior ao resultado registrado ao final do experimento (Semana 4). Em seu 

ambiente natural as algas muitas vezes são capazes de lidar com irradiâncias 

máximas cerca de dez vezes superior à sua Ik. Como relatado por Anderson et 
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al. (2006), os resultados encontrados neste estudo indicam que as condições 

de cultivo estiveram abaixo do máximo que esta alga pode suportar de 

irradiância. Este parâmetro junto com o rETR, foram um indicativo da 

aclimatação desta alga neste estudo. 

Embora as curvas de fotossíntese estimadas com base nos valores de 

rETR e irradiância medidas neste trabalho sejam típicas de algas de sombra, 

Gp. tenuifrons não apresentou fotoinibição, mesmo em irradiâncias próximas a 

1000 μmol de fótons m-2 s-1. A ausência de fotoinibição sugere que esta alga 

apresenta grande capacidade de tolerar altas irradiâncias. Esta ampla 

tolerância pode ser bastante vantajosa para estas algas, uma vez que a 

atenuação da luz dentro dos viveiros é bastante considerável devido ao 

aumento de material particulado durante o período de cultivo. 

 

3.5 Conclusão 

 

Neste estudo, Gracilariopsis tenuifrons mostrou boa capacidade de 

remoção de nutrientes, principalmente N-NO3
- e N-NH4

+, em efluentes de 

sistema de cultivo orgânico de camarão marinho. Apesar de apresentar uma 

pequena diminuição em sua biomassa, as análises do desempenho 

fotossintético comprovaram que esta alga esteve bem adaptada às condições 

apresentadas neste estudo. Por estes motivos Gp. tenuifrons pode ser 

considerada como biorremediadora. 
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Capítulo 4 
 
 
 

Capacidade de biofiltração das macroalgas Gracilaria caudata, 

Gracilaria domingensis e Ulva fasciata cultivadas em efluentes de 

camarão orgânico.  
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Resumo 

 O potencial de biofiltração de três macroalgas Ulva fasciata, Gracilaria 
domigensis e Gracilaria caudata foi testado em um cultivo com água 
proveniente de uma fazenda de cultivo de camarão orgânico. O período do 
estudo foi de 30 dias, com medições semanais. As algas utilizadas foram 
coletadas da Praia de Mãe Luíza, Natal/RN. O desenho experimental foi 
realizado em triplicata, para cada tipo de alga, além de um controle. Ulva 
fasciata apresentou um crescimento diário de 0,56 ± 0,39%, Gracilaria 
domingensis de 0,62 ± 0,39%, enquanto que G. caudata de 2,55 ± 1,06%. A 
biomassa acompanhou a taxa de crescimento relativo-TCR de ambas as algas, 
sendo maior em Gracilaria caudata. A retirada de fosfato da coluna d’água foi 
maior em G. caudata (97,77%), que em U. fasciata e G. domingensis, ambas 
com 77,77%. Com relação aos compostos de nitrogênio foi observada uma 
maior retirada de N-NH4+ e N-NO2

- pelas três algas estudadas, enquanto que 
para o N-NO3

- apenas G. domingensis removeu este nutriente da coluna de 
água. Ulva mostrou maior capacidade de acumulação de nitrogênio em seus 
tecidos, enquanto que G. caudata para fósforo. O alto valor de salinidade 
influenciou o crescimento das algas, afetando muito mais Ulva fasciata do que  
G. domingensis e G. caudata. Nossos resultados permitiram concluir que as 
algas responderam bem às condições encontradas no experimento e que para 
essas condições apresentaram boa capacidade de biofiltração para os 
nutrientes analisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

4.1 Introdução 

 

A utilização de cultivos mais sustentáveis na aquicultura tem levado os 

pesquisadores a desenvolverem novas tecnologias que visam minimizar a ação 

dos lançamentos de dejetos e poluentes advindos desta atividade nos 

ecossistemas adjacentes. Muitas vezes esta nova tecnologia é uma releitura do 

passado, no qual os organismos eram cultivados de forma artesanal. Desta 

forma, o cultivo orgânico tem surgido com um apelo ao retorno no modo de 

produzir organismos aquáticos de forma a diminuir os impactos negativos no 

meio. Este sistema de cultivo consiste em unir a redução da contaminação e da 

degradação do solo e da água à otimização da produtividade (Singh et al., 

2011). 

Apesar de todos os cuidados derivados do modo orgânico de produção, 

parte dos dejetos produzidos pelos organismos cultivados pode ser liberada 

para as comunidades aquáticas vizinhas. Resíduos e nutrientes presentes na 

água da aquicultura podem ser usados como fontes de novos produtos, 

diminuindo a concentração destes poluentes nos efluentes e aumentando os 

ganhos da atividade (Troell et al., 2003). A integração de componentes 

autotróficos e heterotróficos em aquicultura, a fim de imitar os ciclos de 

nutrientes, é uma abordagem complexa. Vários aspectos ainda requerem 

otimização, em particular, a eficiência da remoção de nutrientes pelas 

macroalgas deve ser melhorada (Buschmann et al., 2001; Chopin et al., 2001). 

Estudos sobre sistemas integrados de algas co-cultivadas com outros 

organismos aquáticos de interesse econômico alcançaram um rápido 

desenvolvimento nas últimas décadas (Huo et al., 2012). Assim, as macroalgas 

auxiliam a manutenção das condições ambientais e impedem a proliferação de 

microrganismos, os quais poderiam ser nocivos ao cultivo (Mao et al., 2009; 

Neori, 2008). Além deste serviço, este grupo serve como fonte de renda extra 

por possuir valor comercial como alimento, componente de ração e fonte de 

extração de hidrocoloides (Huo et al., 2012; Lorbeer et al., 2013). 

As algas do gênero Gracilaria (Rhodophyta) oferecem alta eficiência nos 

processos de biorremediação, além de apresentarem valor comercial em 

mercados estabelecidos, tais como de ágar-ágar, consumo humano e 

alimentos para animais (Chopin et al., 2001; Fei, 2004; Neori et al., 2004, 
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Marinho-Soriano et al., 2009b). A capacidade de remoção de nutrientes das 

algas do gênero Gracilaria varia enormemente, podendo alcançar até 95% para 

amônio e 62,2% para ortofosfato em sistemas de cultivo semi-intensivo e 

intensivo (Hernández et al., 2002; Martinez-Aragon et al., 2002). As espécies 

de Gracilaria mais estudadas para a biorremediação em sistemas de 

Aquicultura Integrada Multitrófica (IMTA) são G. lichenoides, G. lemaneiformis e 

G.chilensis. O potencial da espécie Gracilaria verrucosa tem também sido 

bastante em estudos de biorremediação no campo (Buschmann et al., 1996; 

Troell et al., 1997; Yang et al., 2006; Huo et al., 2011). No Brasil podemos citar 

os trabalhos de Marinho-Soriano (2009a; 2009b) com G. birdae e G. caudata, 

respectivamente, em efluentes de sistemas intensivos de cultivo, com 

resultados satisfatórios.  

Em relação a estudos com Ulva (Chlorophyta), diversas espécies têm 

sido selecionadas como candidatas a biorremediadoras na restauração da 

qualidade da água proveniente da aquicultura (Neori et al., 2003, 2004; Porrello 

et al., 2003), principalmente devido a sua alta taxa de absorção e crescimento 

(Villares et al., 1999; Villares & Carballera, 2004).  

Este estudo teve como objetivo examinar o crescimento e potencial de 

biofiltração de três espécies de macroalgas (Gracilaria caudata, Gracilaria 

domingensis e Ulva fasciata) cultivadas em águas residuais de cultivo de 

camarão orgânico, visando a sua utilização na aquicultura multitrófica 

integrada. 

 

4.2 Material e métodos 

 

A espécie foi coletada dos bancos naturais da região intertidal da praia 

de Mãe Luiza (5°47’41.44‖S 35°10’54.55‖W), Natal, Rio Grande do Norte. As 

algas foram transportadas em recipientes plásticos com água do mar para o 

Laboratório de Macroalgas, onde as epífitas, a fauna associada e o sedimento 

foram removidos. A água usada no experimento foi obtida na fazenda de 

camarão (Litopenaeus vannamei) Primar, Tibau do Sul, Rio Grande do Norte 

(6°13’14.75‖S – 35°08’33.03‖W).  

O experimento teve duração de quatro semanas e foi conduzido em 

condições externas (outdoor). Para o estudo foram realizados três tratamentos 
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(triplicata) em tanques plásticos (70x50x40 cm) com 50 L de água. Em cada 

tanque foram colocados 50 gramas de algas frescas (Gracilaria caudata, 

Gracilaria domingensis e Ulva fasciata). Um tanque contendo apenas água do 

mar foi usado como controle (Figura 4.1). A fim de evitar incidência solar 

excessiva, os tanques foram recobertos por malha de poliamida. 

 

4.2.1 Parâmetros ambientais 

 

 A temperatura, salinidade, o oxigênio dissolvido e pH foram mensurados 

semanalmente por meio de uma sonda multi-parâmetros (Hanna HI9828). A 

cada semana, amostras de água foram coletadas, filtradas e refrigeradas em 

frascos plásticos (100 mL) para análises de nutrientes (ortofosfato, amônio, 

nitrito e nitrato). As análises foram realizadas de acordo com Grasshoff et al. 

(1983). 

 

4.2.2 Eficiência de remoção de nutrientes 

 

A eficiência de remoção (ER) dos nutrientes foi calculada através da 

fórmula 

ER = 100*([Nut]f/[Nut]i), 

em que [Nut]f é a concentração final de determinado nutriente e [Nut]i 

corresponde à inicial. 

 

4.2.3 TCR e biomassa 

 

As macroalgas eram retiradas semanalmente para determinação da 

biomassa e crescimento em balança analítica (Shimadzu AY220). Antes da 

pesagem, o excesso da água retido nas algas foi removido com papel toalha 

aplicado levemente sobre as algas. O peso excedente foi retirado e 

armazenado para posterior analises do nitrogênio e fósforo nos tecidos algais e 

pigmentos. A taxa de crescimento relativo (TCR) foi calculada segundo De 

Casabianca et al.(1997) através da fórmula 
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TCR = 100*[ln(Pf/Pi)/t], 

 

na qual Pf corresponde ao peso final da semana, Pi representa o peso inicial e 

t é o número de dias decorridos entre as duas medidas. 

 

4.2.4 Conteúdo de nitrogênio e fósforo nos tecidos algais 

 

As amostras algas das diferentes espécies foram congeladas e liofilizadas 

(Liotop L108), para as analises (triplicata) de nitrogênio e fósforo nos tecidos. 

As análises foram realizadas de acordo como descrito no capítulo 3.  

 

4.2.5 Pigmentos 

 

Os pigmentos Clorofila a e Ficobiliproteinas (Ficoeritrina, Ficocianina e 

aloficocianina) foram extraídos de acordo com os procedimentos descritos no 

capitulo 3. 

 

4.2.6 Análises Estatísticas 

 

Para interpretação dos resultados obtidos foi realizada uma análise 

descritiva dos dados com o cálculo da média, desvio padrão e utilização da 

ANOVA two-way. Este teste foi utilizado para verificar se houve variação entre 

as algas utilizadas e as semanas de duração do estudo. Como teste post hoc 

foi realizado o Teste de Tukey. As análises estatísticas foram feitas através do 

software Statistica 7. 
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4.3 Resultados 

 

4.3.1 Parâmetros físico-químicos 

 

A temperatura, salinidade e o oxigênio dissolvido não variaram 

significativamente ao longo do estudo (p>0,05). Os valores obtidos durante o 

experimento foram bastante semelhantes para as três espécies de macroalgas 

estudadas, assim como para o controle (Tabela 4.1). 

 

Tabela 4.1. Valores médios (± desvio padrão), mínimos e máximos dos parâmetros 

físico-químicos dos diferentes cultivos de algas estudadas e do controle. 

 
G. domingensis U. fasciata G. caudata Controle 

 
Máx Mín 

Média 

(DP) 
Máx Mín 

Média. 

(DP) 
Máx Mín 

Média 

(DP) 
Máx Mín 

Média 

(DP) 

T (°C) 28,67 27,33 
27,93 

(0,50) 
28,76 27,5 

28,04 

(0,50) 
28,85 27,39 

28,08 

(0,52) 
28,96 27,46 

28,13 

(0,67) 

pH 8,25 7,97 
8,12 

(0,09) 
8,28 8,14 

8,19 

(0,04) 
8,35 8,17 

8,23 

(0,06) 
8,28 8,18 

8,23 

(0,05) 

O2 (mg/L) 4,66 3,51 
4,29 

(0,37) 
4,54 3,31 

3,98 

(0,36) 
4,49 3,23 

3,91 

(0,44) 
4,36 3,63 

4,09 

(0,32) 

Sal (PSU) 56,67 45,78 
52,28 

(3,87) 
56,24 46,93 

52,62 

(3,42) 
57,01 47,4 

53,40 

(3,57) 
56,65 47,78 

53,62 

(4,01) 

 

 

4.3.2 Eficiência de remoção dos nutrientes 

 

 Neste experimento foi observado diminuição da concentração de todos 

os nutrientes analisados. A concentração do fósforo orgânico dissolvido (PID) 

foi reduzida de forma acentuada pelas três espécies estudadas (Figura 4.1). A 

taxa de remoção foi mais alta para G. caudata (97,77%), seguida por U. 

fasciata e G. domingensis, ambas com uma taxa de 77,77%. Houve diferenças 

significativas entre as semanas (p<0,05). 
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Figura 4.1. Concentração de fósforo inorgânico dissolvido nos diferentes tratamentos 
(U. fasciata, G. domingensis e G. caudata) e controle. Não foram observadas 
diferenças significativas (p<0,05) entre eles.  
 

   

Embora em menor proporção que o fósforo, as três espécies também 

removeram N-NH4
+ (Figura 4.2). A espécie G. domingensis removeu cerca de 

41,40% desse nutriente, enquanto G. caudata e U. fasciata alcançaram valores 

bastante similares de 31,13% e 30,74%, respectivamente. Foram observadas 

diferenças significativas entre as semanas (p<0,001). 

 

 

Figura 4.2. Concentração de amônio nos diferentes tratamentos (U. fasciata, G. 
domingensis e G. caudata) e no controle em experimento de biorremediação realizado 
ao ar livre, com duração de 30 dias. Não foram observadas diferenças significativas 
(p<0,05) entre eles. 
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As três espécies apresentaram uma alta capacidade de remoção de N-NO2
-

(Figura 4.3). A maior redução foi registrada para G. caudata, a qual removeu 

100% do nitrato disponível na água. As espécies G. domingensis e U. fasciata 

obtiveram uma taxa de redução de 75%. 

 

Figura 4.3. Concentração de nitrito nos diferentes tratamentos (U. fasciata, G. 
domingensis e G. caudata) e no controle em experimento de biorremediação realizado 
ao ar livre, com duração de 30 dias. Não foram observadas diferenças significativas 
(p<0,05) entre eles.  
 

Das três espécies estudadas somente G. domingensis removeu N-NO3
-
 

do meio (Figura 4.4). Embora os valores tenham flutuado bastante durante o 

experimento, a concentração final (0,45 ± 0,23 μmol/L) foi menor do que a 

inicial (1,74 ± 0,06 μmol/L). Para esta espécie foi obtida uma taxa de redução 

de 74,14%. No tratamento com U. fasciata foi observado uma redução na 

concentração do nitrato em 5,75% até a 3ª semana, no entanto, a partir da 4ª 

semana foi observado um aumento desse nutriente no meio de 11,5%. Em 

relação ao tratamento com G. caudata foi observado uma redução de 81% até 

a 3ª semana. Assim como para o tratamento com U. fasciata foi observado um 

aumento do nitrato na 4ª semana do experimento.  
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Figura 4.4. Concentração de nitrato nos diferentes tratamentos (U. fasciata, G. 
domingensis e G. caudata) e no controle em experimento de biorremediação realizado 
ao ar livre, com duração de 30 dias. Não foram observadas diferenças significativas 
(p<0,05) entre eles.  

 

 A taxa de remoção do nitrogênio inorgânico dissolvido (NID) seguiu a 

mesma evolução do N-NH4
+. O tratamento com G. domingensis apresentou as 

menores concentrações no final do experimento, seguido por G. caudata e U. 

fasciata (Figura 4.5). 

 

 

Figura 4.5. Concentração do nitrogênio inorgânico dissolvido-NID nos diferentes 
tratamentos (U. fasciata, G. domingensis e G. caudata) e no controle em experimento 
de biorremediação realizado ao ar livre, com duração de 30 dias. Não foram 
observadas diferenças significativas (p<0,05) entre eles. 
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4.3.3 Bactérias 

 

 A figura 4.6 mostra a variação da quantidade de unidade formadora de 

colônia (UFC) de bactérias durante o período estudado. A semana inicial foi a 

que apresentou as menores concentrações. Ocorreu um aumento significativo 

na primeira semana em todos os tratamentos, além do controle. Após este 

período, ocorreu declínio nas concentrações até o final do experimento. A 

maior concentração média de bactérias foi observada no tratamento com U. 

fasciata (3,58E+06 UFC) e a menor no tratamento com G. domingensis 

(2,49E+06 UFC). 

 

 

Figura 4.6. Quantidade de unidade formadora de colônia (UFC) de bactéria nos 
diferentes tratamentos (U. fasciata, G. domingensis e G. caudata) e no controle 
durante o experimento de biorremediação. Não foram observadas diferenças 
significativas (p<0,05) entre eles. 

 

4.3.4 Biomassa e Taxa de Crescimento 

 

A biomassa variou significativamente durante o experimento (p=0,013). 

A alga que apresentou melhor ganho de biomassa foi G. caudata com o maior 

valor sendo registrado na segunda semana (68,53 ± 1,68 g), enquanto que em 

U. fasciata ocorreu perda de biomassa, principalmente na terceira semana 

(37,59 ± 1,08 g). G. domingensis apresentou valores constantes ao longo do 

estudo, com o máximo 58,48± 1,63 g, na terceira semana (Figura 4.7). 
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Figura 4.7. Biomassa nos diferentes tratamentos (U. fasciata, G. domingensis e G. 
caudata). Diferentes letras com mesma formatação sobre as barras de desvio padrão 
indicam diferenças significativas entre as profundidades (p<0,05). 

 

A maior TCR obtida ao longo do estudo foi registrada para G. caudata 

com 2,55 ± 1,06%. Para G. domingensis esta taxa foi 0,62 ± 0,39%, enquanto 

que para U. fasciata, mesmo com a perda de biomassa observada, esse valor 

foi bem próximo ao registrado em G. domingensis, 0,56 ± 0,39 %, não sendo 

observada diferença entre elas. Estatisticamente, G. caudata deferiu das 

demais (Figura 4.8; p<0,05). 

 

 

Figura 4.8. Taxas de crescimento médias nos diferentes tratamentos (U. fasciata, G. 
domingensis e G. caudata). Diferentes letras com mesma formatação sobre as barras 
de desvio padrão indicam diferenças significativas entre os tratamentos (p<0,05). 
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4.3.5 N e P nos tecidos algais 

 

A concentração de N no tecido algal variou significativamente entre as 

espécies (p<0,05). Durante o experimento foi verificado um aumento gradual 

do teor de N nos tecidos das três algas estudadas (Figura 4.9). G. caudata 

apresentou o maior valor de N nos tecidos (4,7 ± 1,7%), seguida de G. 

domingensis com 3,80 ± 1,17% e U. fasciata com 3,23 ± 1,86%.  

 

Figura 4.9. Concentração de nitrogênio nos tecidos das diferentes espécies de algas 
estudadas (U. fasciata, G. domingensis e G. caudata). Diferentes letras com mesma 
formatação sobre as barras de desvio padrão indicam diferenças significativas 
(p<0,05) entre as algas. 

 

Quanto ao fósforo dos tecidos algais, G. caudata diferiu 

significativamente da demais (p<0,05). Esta alga foi a única que teve sua 

concentração de fósforo aumentada durante o período analisado (0,07 ± 0,00 – 

0,09 ± 0,01%) (Figura 4.10). Já G. domingensis e U. fasciata apresentaram 

uma diminuição de P em seus tecidos neste mesmo intervalo (0,07 ± 0,00 – 

0,05 ± 0,01% e de 0,07 ± 0,00 – 0,06 ± 0,00%, respectivamente). Os valores 

médios obtidos para estas duas algas foram semelhantes (0,06 ± 0,00%). 
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Figura 4.10. Concentração de fósforo nos tecidos das diferentes espécies de algas 
estudadas (U. fasciata, G. domingensis e G. caudata). Diferentes letras ―com mesma 
formatação‖ sobre as barras de desvio padrão indicam diferenças significativas 
(p<0,05) entre as algas. 

 

4.5.6 Composição Pigmentar 

 

 A clorofila a apresentou maiores concentrações em U. fasciata e G. 

caudata no início do estudo. No decorrer do experimento, foi observada uma 

diminuição em todas as algas estudadas com uma leve recuperação em G. 

caudata e U. fasciata na última semana. As diferenças nas variações 

observadas em G. caudata foram estatisticamente significativas (p<0,05) das 

demais espécies algais (Figura 4.11). 

 

Figura 4.11. Concentração da clorofila a (Cla) das diferentes espécies de algas 
estudadas (U. fasciata, G. domingensis e G. caudata). Diferentes letras com mesma 
formatação sobre as barras de desvio padrão. 
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As ficobiliproteínas [ficoeritrina (FE), ficocianina (FC) e aloficocianina 

(AFC)] também diminuíram durante o experimento. FE apresentou maiores 

valores em G. caudata que em G. domingensis. As variações encontradas 

entre as duas foram estatisticamente significativas (Figura 4.12). Os valores 

médios registrados foram 2,26 ± 1,37 mg g-1 para G. caudata e de 0,69 ± 0,40 

mg g-1 para G. domingensis. 

 

  

Figura 4.12. Concentração da ficoeritrina (FE) das diferentes espécies de algas 
estudadas (G. domingensis e G. caudata). Diferentes letras com mesma formatação 
sobre as barras de desvio padrão indicam diferenças significativas (p<0,05) entre as 
algas. 

 

A FC apresentou maiores valores em G. caudata que em G. 

domingensis. (Figura 4.13). Os valores médios registrados foram 0,36 ± 0,24 

mg g-1 para G. caudata e 0,22 ± 0,11 mg g-1 para G. domingensis. Não foram 

observadas diferenças significativas deste pigmento entre as algas (p<0,05). 
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Figura 4.13. Concentração da ficocianina (FC) das diferentes espécies de algas 
estudadas (G. domingensis e G caudata). 

 

A macroalga G. caudata apresentou maiores valores de AFC que G. 

domingensis (Figura 4.14). As variações encontradas entre as duas foram 

estatisticamente significativas (p<0,05). Os valores médios foram de 0,46 ± 

0,18 mg g-1 para G. caudata e de 0,24 ± 0,06 mg g-1 para G. domingensis. 

 

Figura 4.14. Concentração da aloficocianina (AFC) das diferentes espécies de algas 
estudadas (G. domingensis e G. caudata). Diferentes letras sobre as barras de desvio 
padrão indicam diferenças significativas (p<0,05) entre as algas. 
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4.4 Discussão 
 

O cultivo de macroalgas em sistemas integrados pode ser uma 

alternativa interessante para melhorar a qualidade da água das diferentes 

atividades de aquicultura. A capacidade de absorção de nutrientes (P e N) é 

um parâmetro importante que deve ser determinado para a seleção de 

espécies destinadas a cultivos integrados. Isto pode variar consideravelmente 

de acordo com as variações dos fatores ambientais, assim como também de 

espécie a espécie. As espécies estudadas nesse estudo mostraram grande 

potencial para a remoção do ortofosfato do meio e consequentemente para a 

melhoria da qualidade da água. Ao longo do experimento foram registradas 

reduções de 97,77% (G. caudata) e 77,77% (G. domingensis e U. fasciata) 

indicando a grande capacidade de biofiltração dessas espécies para esse 

nutriente. Os dados encontrados neste estudo foram superiores aos obtidos por 

Huo et al. (2012) com G. verrucosa (58%) e Mao et al. (2009) com G. 

lemaneiformis (70,4%). 

A taxa de remoção do N-NH4
+ das três espécies avaliadas, embora 

tenha sido em menor proporção quando comparadas com o fósforo, 

alcançaram valores de 40% (G. domingensis) e 30% (G. caudata e U. fasciata) 

no fim do experimento. Resultados similares foram obtidos por Neori et al. 

(1998) para G. conferta e por Marinho-Soriano et al. 2009b para G. birdiae. 

Outros autores (Hernandez et al. 2002; Yang et al., 2006) encontraram valores 

superiores aos obtidos nesse estudo. Nesse caso, fatores relacionados às 

variáveis ambientais podem ter contribuído para essas diferenças. 

As três espécies reduziram de forma eficiente o N-NO2
- (Figura 4.3). A 

espécie G. caudata removeu todo o nitrito disponível na água (100%), 

enquanto G. domingensis e U. fasciata reduziram 75% desse nutriente. Com 

relação ao N-NO3
-, observa-se que somente a espécie G. domingensis reduziu 

a concentração desse nutriente do meio (74%). As espécies G. caudata e U. 

fasciata reduziram o N-NO3
- da água somente até a 3ª semana, a partir desse 

período houve um novo aumento, em especial para o tratamento com G. 

caudata. De acordo com estudos anteriores (Neori et al. 1996), a taxa de 

absorção do N-NH4
+ da maioria das espécies de macroalgas excede as do N-

NO3
-  sob circunstancias naturais. Especificamente, G. caudata e U. fasciata 
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absorvem preferencialmente o N-NH4
+ ao N-NO3

-. Esta preferência está 

relacionada provavelmente com o maior gasto energético que ocorre no 

processo de assimilação do nitrato. Neste mecanismo, mediado pela enzima 

nitrato redutase, há utilização de energia para a redução do N-NO3
- a N-NH4

+, 

energia que poderia ter sido usada para outros fins. (Hurd et al., 1995;  

Marinho-Soriano et al. 2009). Em experimentos de laboratório, Wu et al. (1984) 

também relataram que Porphyra yezoensis apresentou preferência por N-NH4
+ 

em vez de N-NO3
-.  

A capacidade de remoção de nutrientes também foi confirmada pela 

análise do conteúdo de nitrogênio e fósforo nos tecidos algais, pois demonstra 

a incorporação gradativa destes dois nutrientes à biomassa das macroalgas. G. 

caudata, por ter apresentado o maior crescimento e a maior TCR, foi a alga 

que mais acumulou nitrogênio neste estudo (4,70 ± 1,76 %). Tendência oposta 

foi verificada em U. fasciata que apresentou uma menor concentração de N 

(3,23 ± 1,86%) e perda de P devido à diminuição da sua biomassa (Figura 3.7). 

A estocagem de nutrientes nos tecidos algais pode servir como reserva 

para assegurar o crescimento durante períodos de deficiência de nutrientes no 

meio (Abreu et al., 2011; Zhou et al., 2006). A grande capacidade de 

estocagem de nutrientes nas três espécies estudadas também ressalta que 

esta característica deve ser considerada como um dos critérios na escolha da 

macroalga biorremediadora. 

A comparação da taxa de crescimento demonstra diferenças entre as três 

espécies. A maior TCR obtida ao longo do estudo foi registrada para G. 

caudata (2,55 ± 1,06%). Esses valores são similares aos obtidos por Marinho-

Soriano et al. (2009b) para G. birdiae e Skriptsova et al. (2011) para G. 

vermiculophylla. Para G. domingensis e U. fasciata a taxa de crescimento ficou 

bem abaixo do obtido para G. caudata. É conhecido que as espécies deste 

gênero possuem ampla tolerância às variações de salinidade por habitarem as 

regiões interditais das zonas tropicais e temperadas. Contudo estudos 

anteriores têm demonstrado que extremos deste parâmetro ambiental afetam 

processos fisiológicos das macroalgas tais como a regulação osmótica, a 

divisão celular e a fotossíntese (Kumar et al., 2010; Yu et al., 2013). Ramlov et 

al. (2012) observaram que o ótimo de salinidade para tetrasporófitos de G. 

domingensis encontra-se a 40 PSU. Estes mesmos autores também 
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reportaram que salinidades a partir de 60 PSU são letais para tetrasporófitos 

desta espécie. No presente estudo, este parâmetro ambiental sempre esteve 

acima do ótimo e em contínuo aumento, o que deve ter interferido nos 

processos fisiológicos e, consequentemente, no crescimento da espécie. 

O crescimento das macroalgas é ainda influenciado pela radiação solar, 

visto que esta altera sua composição bioquímica, estrutura celular e taxa 

fotossintética (Pereira et al., 2012; Ramlov et al., 2011; Schmidt et al., 2010). 

Esta influência foi constatada pelo declínio nos níveis de pigmentos 

fotossintéticos em comparação às concentrações iniciais. Isto deve ter ocorrido 

em virtude do processo de foto-aclimatização ao longo do experimento. Outros 

trabalhos com Gracilaria registraram respostas fisiológicas similares sob maior 

exposição à incidência solar (Marinho-Soriano, 2012; Pereira et al., 2012; 

Ramlov et al., 2011).  

Em U. fasciata, a diminuição da clorofila a esteve ligada, além do 

aumento da luminosidade, às condições do talo, visto que nas semanas 

intermediárias ocorreu perda de biomassa e amarelamento em alguns 

espécimes. Outro fator que influenciou a concentração pigmentar nesta alga foi 

o aumento da salinidade. Em resposta a este aumento, a manutenção 

constante do turgor celular por alteração no potencial osmótico, que são 

ajustados pelas concentrações internas de íons orgânicos e inorgânicos, é um 

mecanismo de tolerância típica das algas marinhas (Liu et al., 2000). Este 

mecanismo conduz à diminuição do conteúdo pigmentar, pois, geralmente, a 

atividade fotossintética é suprimida sob tensões de sal e de água e é 

particularmente grave em espécies sensíveis ao sal (Seemann & Critchley, 

1985). Kakinuma et al. (2006) relataram que o aumento da salinidade diminuiu 

a concentração pigmentar em Ulva pertusa em um experimento laboratorial 

como ocorrido neste trabalho. 
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4.5 Conclusão 

 

Embora algumas condições de cultivo (por exemplo, salinidade) tenham 

interferido negativamente no desempenho das espécies, especialmente em U. 

fasciata, as agarófitas G. domigensis e G. caudata apresentaram capacidade 

de remoção de remoção e estocagem de nutrientes aliado aos valores 

crescentes de biomassa e valores positivos de TCR registrados neste 

experimento. No caso da Chlorophyta U. fasciata, observa-se que mesmo 

ocorrendo diminuição na sua biomassa, ela conseguiu remover e acumular  

nitrogênio em seus tecidos. Baseado nestes resultados, sugere-se que estas 

espécies podem ser utilizadas como biorremediadoras em sistemas orgânicos 

de cultivo integrado. 
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5. Conclusão Geral 
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Os resultados obtidos nesta tese mostraram que o sistema de cultivo 

orgânico de camarão é uma alternativa viável, tanto financeira, quanto 

ecológica. Com relação ao meio ambiente tanto os parâmetros ambientais 

quanto os nutrientes presentes na coluna d`água apresentaram valores abaixo 

dos estabelecidos pelas normas da BAP (Best Aquaculture Practices), 

indicando a sustentabilidade dessa atividade. Além disso, a dinâmica 

observada destes parâmetros e nutrientes foram semelhantes às encontradas 

em ambientes naturais. As concentrações de fosfato registradas no sedimento 

do viveiro mostrou que este compartimento aprisionou o fosfato proveniente 

dos processos de decomposição. A concentração do Ptrocável presente no 

sedimento foi pequena. A partir da metade do cultivo estes valores foram 

semelhantes aos registrados para o PTD, indicando equilíbrio no sistema. 

A utilização das macroalgas como biorremediadoras, nos dois 

experimentos realizados, comprovaram a importância destes organismos na 

remoção dos nutrientes dissolvidos, mostrando o importante papel ecológico 

desempenhado por elas. Com relação a remoção das formas de nitrogênio, 

duas algas, Gp. Tenuifrons e G. domingensis, mostraram preferência pelo 

nitrato ao invés do íon amônio, como seria o esperado. Por outro, lado as 

espécies G. caudata e U. fasciata preferiram este íon como forma nitrogenada. 

Mesmo com estas diferenças, as algas estudadas reduziram de forma 

considerável as formas nitrogenadas do meio. O nitrogênio incorporado não foi 

armazenado na forma de pigmentos, no caso das Rhodophyta, indicando a sua 

utilização em outros atividades ligadas ao metabolismo (crescimento, 

substâncias de defesa). O fósforo foi removido por todas as algas testadas. Os 

valores encontrados nos tecidos destas algas foram inferiores ao limite crítico 

para o tecido apresentar seu maior crescimento. As algas estudadas 

mostraram-se aptas para serem utilizadas em cultivos multitróficos (IMTA) em 

sistema de cultivo orgânico. 

 Estudos futuros, em campo, são necessários para verificar o 

desenvolvimento destas algas em condições naturais. As repostas resultantes 

destes estudos podem indicar as espécies melhores adaptadas ao cultivo 

diretamente nos viveiros de camarão. 
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