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RESUMO

Dentre as macroalgas capazes de absorver altas concentrações de N e P dissolvidos 
na água, destaca-se a Chlorophyta Ulva lactuca, bastante adaptável e resistente às 
adversidades ambientais, como grandes variações de temperatura, salinidade, matéria 
orgânica e metais pesados. Trata-se também de uma espécie bastante comum nas 
áreas intertidais do litoral norte-riograndense. Devido a suas características 
ecológicas, fisiológicas e nutricionais, foi avaliado nesse estudo, o seu potencial como 
biofiltro na redução de NH4

+, NO3
- e PO4

-2, tanto em condições controladas como 
também em um viveiro de camarão. No experimento laboratorial, foram utilizados 
quatro aquários de vidro de 30 x 20 x 20cm com 10L de água, sendo três aquários 
experimentais contendo 20g de U. lactuca e um controle. O acréscimo de biomassa foi 
de 2,92g (22,92 ± 6,29g; p < 0,05) em relação ao inóculo inicial de 20g, sob 
temperatura (28,50 ± 0,58ºC), salinidade (35,00 ± 0,00‰), pH (8,26 ± 0,02) e luz 
constante (250 mol.m2s-1). O crescimento positivo (1,78 ± 4,38%dia-1; p < 0,05), 
juntamente com a alta eficiência de absorção de amônio (83%; p < 0,001), nitrato 
(83%; p < 0,001) e ortofosfato (53%; p < 0,001), demonstrou que, nessas condições, a 
Ulva lactuca absorveu os nutrientes e aumentou sua biomassa. Já no experimento de 
campo, realizado na fazenda TECNARÃO, situada no município de Arez/RN (06° 11’ 
40” Latitude Sul, e 35º 09’ 37” Longitude Oeste), foram utilizadas três gaiolas de PVC, 
posicionadas a 12cm da superfície da água, cada uma com dimensões de 
aproximadamente 59 x 59 x 15cm, onde foram colocadas 200g de U. lactuca. O ganho 
de biomassa de 3g (203,00 ± 41,02g; p < 0,001) foi muito semelhante às condições 
controladas, demonstrando a adaptabilidade da espécie em condições ambientais 
variáveis, onde, apesar da temperatura pouco variável (27,45 ± 0,64ºC), houve 
progressiva diminuição de salinidade (25 - 15‰), devido ao período de fortes chuvas 
(34,70 ± 23,78mm). Somado a isso, foram observados vários fatores biológicos 
interferindo no viveiro, como a presença de epífitas, organismos endofíticos, “fouling” e 
a herbivoria por parte dos próprios camarões. Houve aumento nas concentrações de 
NH4

+ (4,36 ± 1,69 mol.L-1), NO3
- (0,17 ± 0,25 mol.L-1) e PO4

-2 (0,41 ± 0,13 mol.L-1),
coincidindo com o crescimento da espécie até a terceira semana. Todos os 
parâmetros ambientais analisados, assim como a biomassa e a Taxa de Crescimento 
Relativo (TCR), obtidos no campo, apresentaram variações altamente significativas (p 
< 0,001). As correlações observadas entre biomasa e NH4

+ (r = 0,82; p < 0,001) e entre 
biomassa e PO4

-2 (r = 0,87; p < 0,001), indicam que esta espécie é capaz de ter um 
crescimento satisfatório nas condições eutróficas de um viveiro de camarão, sendo 
possível seu uso como biofiltro. 

Palavras-chave: biofiltro, carcinicultura, macroalga, nutrientes, Ulva lactuca 
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ABSTRACT

Among the seaweeds able to absorb high N and P concentrations dissolved in water, 
the Chlorophyta Ulva lactuca stands out. This species is highly adaptable and resistant 
to environmental adversities such as high temperature, salinity, organic matter and 
heavy metal variations. It is also usually found in intertidal areas in the north-eastern 
littoral of Rio Grande do Norte (RN). In the present study, U. lactuca was evaluated in 
relation to its biofiltering potential for NH4

+, NO3
- and PO4

-2 reduction in controlled as 
well in a shrimp pond conditions. In the laboratorial experiment, four glass aquaria (30 
x 20 x 20 cm) with 10L of water were used (three experimental aquaria containing 20g 
of U. lactuca and one aquarium as a control). The biomass increase was 2.92g (22.92 
± 6.29g; p < 0.05) in relation to the initial inoculum of 20g, under the following 
conditions: temperature of 28.50 ± 0.58ºC, salinity of 35.00 ± 0.00‰), pH of 8.26 ± 0.02 
and constant light (250 µmol.m2s-1). The positive growth (1.78 ± 4.38% day-1; p < 0,05) 
together with the great efficiency in absorption of ammonium (83%; p < 0.001), nitrate 
(83%; p < 0.001) and orthophosphate (53%; p < 0.001), demonstrated that Ulva lactuca
absorbed the nutrients and increased its biomass. In the field experiment at 
TECNARÃO shrimp farm located in the municipality of Arez/RN (06° 11' 40" S; 35º 09' 
37" W), three PVC cages (59 x 59 x 15 cm) were positioned 12 cm below the water 
surface, each one containing 200g of U. lactuca. The biomass increase was 3g (203.00 
± 41.02g; p < 0,001), which was very similar to the growth observed under controlled 
laboratorial conditions, demonstrating the species’ adaptability to environmental 
variable conditions. Despite slight temperature variation (27.45 ± 0.64ºC), there was a 
progressive salinity decrease (25 - 15‰) because of the strong raining period (34.70 ± 
23.78mm). In addition, several biological factors affected the seaweed performance 
under pond conditions, like the occurrence of epiphytes, endophytes organisms, 
“fouling” and the shrimp herbivory. There was an increase on NH4

+ (4.36 ± 1.69µmol.L-

1), NO3
- (0.17 ± 0.25µmol.L-1) and PO4

-2 (0.41 ± 0.13µmol.L-1) concentrations, 
coinciding with the species growth until the third week. All the environmental 
parameters analyzed, as well as the biomass and the Relative Growth Rate (TCR) 
obtained in the field presented highly significant variations (p < 0.001). The correlations 
observed between biomass and NH4

+ (r = 0.82; p < 0.001) and between biomass and 
PO4

-2 (r = 0.87; p < 0.001) show that this species has a satisfactory growth under 
eutrophic conditions in the shrimp pond and indicate its possible use as a biofilter. 

Key-words: biofilter, shrimp farm, seaweed, nutrients, Ulva lactuca
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Introdução 

 1. INTRODUÇÃO

A aqüicultura é a atividade agroindustrial que vem apresentando maior 

crescimento nos dez últimos anos, especialmente na Ásia e na América do Sul (NEW, 

1999). Atualmente no Brasil, o qual ocupa a 18ª posição na produção aquícola no 

mundo (BORGHETTI et al., 2003), o cultivo de camarão marinho Litopenaeus 

vannamei é o segmento da aqüicultura mais bem sucedido economicamente, 

respondendo por 60,5% das exportações do setor em 2003 e gerando um lucro de R$ 

230 milhões para a economia brasileira. Além disso, a produção aumentou de 1.423% 

em volume e 556% em valor de 1998 a 2003, sendo a produção média brasileira de 

6.084 Kg/ha/ano e a média mundial de 958 kg/ha/ano (FAO, 2003). 

A carcinicultura marinha é portanto, uma das atividades agroindustriais mais 

atrativas economicamente, visto que, nos últimos quatro anos, este setor vem 

registrando uma taxa média de expansão territorial da ordem de 20% a 30% ao ano 

(ROCHA, 2000; AMARAL et al., 2003). O crescimento expressivo da atividade se deve 

à intensificação do sistema de cultivo, apoiado no aperfeiçoamento de tecnologias 

(preparação do viveiro, sistema de berçários intensivos e intermediários, manejo 

alimentar e controle dos parâmetros de água) e no melhoramento significativo da 

qualidade dos insumos, ração e pós-larvas (ROCHA & RODRIGUES, 2003). 

Segundo ROCHA et al. (2003), o desenvolvimento da carcinicultura no Brasil 

está concentrado na região Nordeste, sendo responsável por 95,2% da produção 

nacional. Em 2004, o crescimento do setor foi de 15,5% (FAO, 2006), embora existam 

pequenas iniciativas nas regiões Norte, Sul e Sudeste. No Nordeste se encontram as 

melhores condições climáticas, hidrológicas e topográficas para a carcinicultura, 

devido às altas temperaturas, com variação anual em torno de 22 a 30oC, e à relativa 

estabilidade climática (QUAGLIA, 1993).  

As práticas aquícolas, principalmente as intensivas, são caracterizadas pelos 

efluentes com alto teor de matéria orgânica e elevadas concentrações de nutrientes 

particulados e dissolvidos, além do baixo conteúdo de oxigênio dissolvido (PORTER et

al., 1987; KROM & NEORI, 1989; BOYD, 1990). Elas têm contribuído para a 

degradação ambiental, mudanças de habitats e eutrofização das águas costeiras 
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(IWAMA, 1991; BERVERIDGE, 1996; NAYLOR et al., 2000). Isso ocorre pois o cultivo 

de animais aquáticos produz grande quantidade de nutrientes na forma de resíduos 

metabólicos; além disso, os organismos cultivados consomem de 20 a 30% do 

suprimento alimentar (PENCZAK et al., 1982; PHILLIPS et al., 1985; HOLBY & HALL, 

1991; HALL et al., 1992). Os resíduos gerados na cadeia produtiva vão ser carreados 

para os corpos d’água receptores e, pela própria dinâmica marinha, esses compostos 

retornam para o sistema de cultivo, podendo comprometer a saúde dos organismos 

cultivados.

Assim, a variação na composição de nutrientes na coluna d´água dos corpos 

receptores, por exemplo, pode alterar o metabolismo, ocasionar anoxia, promover o 

aumento no fluxo de nitrogênio e fósforo, acidificação, turbidez e resultar em outros 

processos associados à eutrofização (TROELL & BERG, 1997). Esse quadro 

demonstra a grande contradição da carcinicultura, já que os carcinicultores evitam a 

instalação de fazendas de camarão em áreas que recebam a influência de efluentes 

domésticos, agrícolas e industriais. Essa medida de segurança costuma ser obedecida 

graças à barreira sanitária imposta pelo comércio exterior ao produto. Contudo, os 

efluentes das fazendas geram riscos de eutrofização nos ecossistemas naturais 

receptores (NUNES, 2002).  

Além disso, existem os prejuízos para a fauna e flora local, pois a descarga de 

efluentes ricos em matéria orgânica pode causar sedimentação, mudanças na 

produtividade e na estrutura da comunidade local, bem como diminuição da 

biodiversidade. Outro impacto ambiental oriundo de um manejo inadequado é o risco 

de introdução de espécies exóticas; sendo a própria atividade de cultivo, um  fator de 

risco a manutenção do equilíbrio ecológico local. 

O conceito de sustentabilidade é relativamente novo e poucos são os exemplos 

concretos de aqüicultura sustentável. Os modelos de desenvolvimento da aqüicultura 

no Brasil, de um modo geral, estão mais voltados ao aspecto econômico, descuidando 

dos aspectos ambientais e sociais (VINATEA, 1998). A aqüicultura sustentável deve 

ser entendida como a produção viável de organismos aquáticos ao longo do tempo 

(PILLAY, 1996) e tem como conceitos básicos: a eficiência econômica, prudência 

ecológica e equidade social (VINATEA, 1998). 

12
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É preciso que as atividades aquícolas se enquadrem no modelo de 

sustentabilidade, enfatizando práticas ecologicamente corretas. Infelizmente, a 

aqüicultura produz uma larga quantidade de detritos, incluindo nitrogênio e fósforo 

dissolvidos, que são liberados para o ambiente aquático sem tratamento. Explorar 

esses elementos como fontes de nutrientes e, ao mesmo tempo reduzir descargas 

para o ambiente, é possível com o cultivo de macroalgas marinhas em sistemas 

aquícolas. Muitas espécies de macroalgas têm sido identificadas como sendo capazes 

de assimilar nutrientes e tratar efluentes aquícolas de forma eficiente (QUIAN et al., 

1996; TROELL et al., 1997; 1999 e 2003; JONES et al., 2001; NELSON et al., 2001; 

SCHUENHOFF et al., 2003; 2006).  

O cultivo de várias espécies de animais, associado à macroalgas marinhas, 

tem sido usado em aqüicultura no mundo (CHIANG, 1981; SHAN & WANG, 1985; 

WEI, 1990). A aqüicultura integrada promove a capacidade de biorremediação de 

nutrientes, gerando benefícios mútuos para os organismos cultiváveis, diversificação 

econômica e aumento da rentabilidade por unidade de cultivo para a indústria aquícola 

(TROELL et al., 1997; CHOPIN et al., 2001). Em culturas combinadas, a produtividade 

depende da performance de crescimento de todas as espécies envolvidas no sistema, 

onde excreções de um organismo resultam em nutrientes para outro (BUSCHMANN et

al., 1994; 1996). Portanto, para obter alta produtividade, as condições ambientais 

devem ser favoráveis para ambas as espécies (QUIAN et al., 1996).

As macroalgas são consideradas biofiltros eficientes, devido à interação 

fisiológica com as diversas formas de nutrientes dissolvidos ou particulados, muito 

comuns na cadeia produtiva aquícola. Esses nutrientes vão ser absorvidos, 

assimilados e armazenados pela alga, resultando em crescimento, até serem 

eliminados quando a alga entra em senescência ou morre (HANISAK & SAMUEL, 

1983). Muitos dos compostos dissolvidos gerados numa fazenda aquícola podem ser 

tóxicos para os organismos cultivados. A amônia por exemplo, na sua forma livre 

(NH3), é uma das substâncias mais tóxicas produzidas nos sistemas aquícolas 

intensivos, tendo um forte impacto não só nos tanques de cultivo como também nas 

comunidades aquáticas quando transportada pelos efluentes aquícolas para os corpos 

d’água adjacentes (ZIEMANN et al., 1992). Um grande número de investigações 

científicas têm mostrado a toxicidade da amônia nas fazendas de peixes e na 

qualidade da água (MUNDAY et al., 1992; HANDY & POXTON, 1993). 
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As macroalgas vermelhas (Rhodophyceae) são particularmente eficientes em 

capturar rapidamente os nutrientes e estocar grandes reservas destes (VERGARA et

al., 1993). Por exemplo, em se tratando de macroalgas como bioindicadores de 

ambientes eutrofizados, a espécie Gracilaria edulis, utilizada em vários experimentos, 

rapidamente assimilou o excesso de amônia a aumentou seu conteúdo de 

aminoácidos (JONES et al., 1996). Uma outra macroalga vermelha, Kappaphycus 

alvarezii, utilizada em cultivo integrado, demonstrou sua eficiência na assimilação de 

resíduos nitrogenados provenientes de ostras da espécie Pinctada martensi, produtora 

de pérolas (QUIAN et al., 1996). Em tanques de cultivo de Gracilaria chilensis,

abastecidos com efluentes de criação de salmão, a taxa de crescimento dessa 

macroalga foi quatro vezes maior que aquelas encontradas em bancos naturais, além 

do aumento duplicado no conteúdo de agar (RETAMALES et al., 1994). 

No Chile, TROELL et al. (1997), estudaram a integração do cultivo de salmão 

em gaiolas e da macroalga vermelha Gracilaria chilensis em cordas. Estes autores 

verificaram que, para cada hectare de algas cultivadas próximas às gaiolas, o 

potencial de remoção dos excretas inorgânicos nitrogenados produzidos pelos peixes, 

foi de 5%. Estudos realizados por VANDERMEULEN & GORDIN (1990); NEORI & 

SHIPIGEL (1999) e NEORI et al. (2000), obtiveram uma remoção bastante eficiente de 

amônia por macroalgas, com re-aeração e restauração do pH da água, mostrando a 

influência desses fatores no processo de absorção. HAGLUND & LINDSTROM (1995), 

tentaram tratar águas residuárias na Tanzânia usando água de esgoto para cultivar 

macroalgas em condições de laboratório. DY & YAP (2001), por exemplo, testaram a 

possibilidade de que a macroalga Kappaphycus alvarezii aproveitaria as flutuações de 

amônia através de métodos de perturbação (CAPERON & MEYER, 1972; CONWAY et 

al., 1976).

No Brasil, especialmente na região nordeste, NUNES (2002) constatou que 

muitas espécies de macroalgas nativas da costa brasileira, em especial as dos 

gêneros Gracilaria e Hypnea, podem ser cultivadas em viveiros de camarão marinho 

minimizando os impactos causados pelo excesso de nutrientes. MARINHO-SORIANO 

et al. (2002) observaram, em experimentos realizados no Rio Grande do Norte, que a 

espécie Gracilaria sp. pode obter uma taxa de crescimento satisfatória em efluentes de 

viveiro de camarão com fertilização constante e abundância de NH4
+.
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Outros trabalhos foram realizados usando Chlorophytas como biofiltros 

(MALTA & VERSCHUURE, 1997; KAMERMANS et al., 1998; PINCHETTI, et al., 1998; 

RUNCIE et al., 2003; SCHULENHOFF et al., 2003; VIJAYARAGHAVAN et al., 2004). 

BURGESS et al. (2003), comprovaram a diminuição da toxicidade da amônia na água 

e sedimento, através da absorção desta pela Ulva lactuca. HERNÁNDEZ et al. (2002), 

obtiveram bons resultados na remoção de nutrientes dissolvidos pela Ulva rotundata,

cultivada em efluentes de criação de peixes da espécie Dicentrarchus labrax.

LARTIGUE et al. (2003), avaliaram a absorção de nitrogênio inorgânico pela Ulva 

lactuca em função das flutuações de salinidade e oxigênio dissolvido. A mesma 

espécie também foi utilizada por HO et al. (1999, 2000 e 2002), para remoção seletiva 

de amônia da água e sedimento, como parte de uma avaliação toxicológica. LEE & 

WANG (2001), estudaram uma relação entre a acumulação de metais pesados e os 

efeitos na absorção de amônia, nitrato, e fosfato em Ulva fasciata.

Estudos comparativos das taxas de assimilação de nutrientes entre diferentes 

espécies de macroalgas foram realizados por NALDI & WHEELER (2002), os quais, 

testaram o melhor potencial de absorção entre uma Chlorophyta (Ulva fenestrata) e

uma Rhodophyta (Gracilaria pacifica). Já os trabalhos de PORRELO et al. (2003a); 

PORRELO et al. (2003b) e PORRELO et al. (2003c), assim como os de RUNCIE et al.

(2003), foram de grande relevância, pois testaram sistemas de fitotratamento em larga 

escala, utilizando as Cholophytas Ulva rigida e Ulva lactuca, para o tratamento dos 

efluentes em bacias de sedimentação construídas em sistemas aquícolas intensivos. 

Com base nesses estudos, sabe-se que as Chlorophytas, especialmente as 

diferentes espécies de Ulva, são nitrófilas eficientes, ou seja, possuem uma alta 

capacidade de remoção de compostos nitrogenados inorgânicos e orgânicos do meio. 

Sua rápida capacidade de absorção e metabolização de formas de N inorgânico, como 

amônia e nitrato, já foi bem estudada por LAPOINTE et al. (1981); COHEN & NEORI 

(1991); JIMENEZ DEL RIO et al. (1996); LEE & WANG (2001); NALDI & VIAROLI 

(2002). Além disso, são bastante eficientes na remoção de formas fosfatadas. LEE 

(2000), estudou a relação entre a taxa de crescimento específico da U. lactuca em 

relação às concentrações intracelulares de fosfato inorgânico (Pi), fósforo total e das 

fosfatases ácida e alcalina, comprovando que o crescimento dessa espécie pode ser 

limitado em fósforo. De fato, o fósforo é de grande importância para o metabolismo 

algal, uma vez que o mesmo constitui um nutriente limitante no meio (DAVIES, 1988) e 
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a sua deficiência provoca desordens metabólicas, como a diminuição na fotossíntese e 

respiração, retardando o crescimento e podendo inclusive, levar a morte das células 

algais (LAPOINTE, 1987; DAVIES, 1988; THEODOROU et al., 1991; GÁRCIA-

SÀNCHEZ et al., 1996).

Tendo em vista as importantes revisões a respeito da eficiência das 

macroalgas como biofiltros no tratamento de efluentes aquícolas, o presente estudo 

fez uma avaliação do potencial de assimilação de nutrientes (NH4
+, NO3

- e PO4
-2), bem 

como da Taxa de Crescimento Relativo (TCR) de Ulva lactuca, cultivada em condições 

eutróficas de tanques de cultivo de camarão. A escolha da espécie foi baseada em 

sua ampla distribuição nas zonas intertidais do litoral norte-riograndense e 

principalmente pelo seu importante papel ecológico na reciclagem de nutrientes 

dissolvidos. Assim, a idéia de um cultivo consorciado seria uma alternativa de 

mitigação dos impactos gerados pela carcinicultura, que se tornou um importante setor 

da economia local e que deveria utilizar na cadeia produtiva uma tecnologia simples, 

barata e limpa para se tornar então, uma atividade sustentável.
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Objetivos 

2. OBJETIVOS

2.1- Objetivo Geral

 Utilização da macroalga Ulva lactuca Linnaeus, como filtro biológico para o 

tratamento dos efluentes da carcinicultura. 

2.2 - Objetivo Específico

 Determinação da biomassa e da Taxa de Crescimento Relativo (TCR) de Ulva 

lactuca, relacionando-as aos parâmetros ambientais. 

 Avaliação da eficiência de absorção de formas nitrogenadas (NH4
+ e NO3

-) e 

fosfatadas (PO4
-2), através de um experimento de laboratório. 
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Material e Métodos 

3. MATERIAL E MÉTODOS

3.1- Descrição da Espécie 

Figura 1: Espécime de Ulva lactuca Linnaeus 

A macroalga Ulva lactuca Linnaeus (Figura 1), pertence à divisão Chlorophyta, 

classe Ulvophyceae, ordem Uvales, família Ulvaceae, gênero Ulva e espécie Ulva 

lactuca. O gênero Ulva consiste em um talo achatado com superfície lisa, o qual 

apresenta duas camadas de células em espessura. Seu tamanho pode ser de poucos 

centímetros até mais de um metro de comprimento. Em regiões bastante eutrofizadas, 

indivíduos excepcionalmente grandes podem atingir mais de dois metros. O talo é fixo 

ao substrato por um apressório produzido por protuberâncias das células basais. Em 

se tratando de reprodução, a Ulva é anisogâmica e apresenta uma alternância de 

gerações isomórficas como ocorre em muitas outras Ulvophyceae (RAVEN, 1992). 
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Espécimes do gênero Ulva são muito comuns em todas as partes do mundo, 

portanto, são organismos cosmopolitas (HO, 1990). Além disso, são os primeiros 

organismos a colonizarem um substrato qualquer (LITTLER & LITTLER, 1980; BEACH 

et al., 1995). São também oportunistas, ou seja, capazes de uma rápida colonização e 

crescimento em condições ambientais favoráveis (LITTLER, 1980). Todas essas 

características do gênero são atribuídas não só a sua tolerância a situações adversas 

do meio, como também a sua grande capacidade reprodutiva (SMITH, 1947). Muitos 

indivíduos desse gênero possuem um rápido crescimento nas zonas intertidais (Figura 

2), sendo encontrados geralmente em rochas, poças de marés (Figura 3), zonas 

estuarinas e em planos de recifes (PÁDUA, 1993).  

Figura 2: U. lactuca encontrada na região intertidal da praia de Búzios - RN 

19



Material e Métodos 

Figura 3: U. lactuca encontrada em poças de maré na praia de Búzios - RN 

Alguns estudos mencionam a ocorrência de verdadeiros “blooms” de espécies 

do gênero Ulva em regiões costeiras eutrofizadas (HO, 1981; LOWTHION et al., 1985; 

BROWN et al., 1990; LAVERY & MACCOMB, 1991; DUARTE, 1995). Os impactos 

causados por esses crescimentos maciços podem ocasionar desoxigenação da água 

e do sedimento, liberação de sulfetos, diminuição da fauna, além de outros efeitos 

sinérgicos (REISE, 1983; THRUSH, 1986; OLAFSON, 1988; JOHNSON & WELSH, 

1985). Para que isto ocorra, segundo MORAND & BRIAND (1996), é necessário que o 

corpo d’água receba quantidades substanciais de nutrientes e que o tempo de 

residência da água seja de pelo menos alguns dias. 

A espécie Ulva lactuca é capaz de um crescimento heterotrófico, por no 

máximo 41 dias, caso haja uma grande estocagem de nutrientes (MARKAGER & 

SAND-JENSEN, 1990); podendo com isso sobreviver por longos períodos sem 

iluminação (VERMAAT & SAND-JENSEN, 1987; SAND-JENSEN, 1988) e em baixas 

temperaturas (KAMERMANS et al., 1998). Sendo o maior crescimento em 

temperaturas elevadas (THOM & ALBRIGHT, 1990). Ela é também bastante tolerante 

20



Material e Métodos 

as circunstâncias de stress ambiental. Sendo uma espécie eurialina, pode suportar 

amplas variações de salinidade, sendo seu ponto de maior atividade fotossintética em

25‰ (LARTIGUE et al., 2003). Suas respostas fisiológicas podem ser usadas como 

parâmetros indicadores dos níveis de poluição em ecosssistemas costeiros (HO, 1987; 

BARRAZA & CARBALLEIRA, 1999). Sua larga distribuição freqüentemente está 

associada a ambientes eutrofizados ou contaminados com metais pesados, 

justificando seu uso como biofiltro para remoção de amônia e fosfatos, que são os 

principais poluentes dissolvidos em águas residuárias de fazendas aquícolas (NEORI 

et al., 1989; COHEN & NEORI, 1991; NEORI et al., 1991; JIMENEZ DEL RIO et al., 

1994; JIMENEZ DEL RIO et al., 1996; DE CASABIANCA & POSADA, 1998).  

Estudos com essa alga marinha constituem um componente essencial em 

programas de avaliação de impactos e toxicidade ambientais, principalmente por sua 

sensibilidade diferencial em relação aos diversos tipos de contaminantes. Dentre as 

substâncias tóxicas que chegam ao ambiente aquático, destacam-se os metais 

pesados e a amônia (CLAVER et al., 2003), que podem ser absorvidos pela ação 

biossorvente da Ulva lactuca, daí sua importância como biofiltro e bioindicadora de 

contaminação no meio, em especial, das formas nitrogenadas. 

Em adição ao papel de biofiltro e levando em conta sua importância 

econômica, é possível o uso da Ulva lactuca na composição de rações para consumo 

animal, devido ao alto teor de vitaminas e minerais (PÁDUA et al., 2004). Na França, 

ela é utilizada como aglutinante de rações para piscicultura e fertilizante orgânico na 

agricultura (PAGAND, 1999). Segundo ZAIXSO (1996), esta espécie faz parte da dieta 

alimentar de comunidades costeiras do Uruguai e da Argentina. E no Chile é 

empregada na alimentação e utilizada na produção de biogás (GRÜNEWALD, 2003). 

Além da sua utilização na fabricação de papel e na indústria de medicamentos 

fitoterápicos (MONEGATO et al., 1992). 
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3.2- Local e Procedimento de Coleta das Algas 

A coleta da macroalga Ulva lactuca foi realizada na Praia de Búzios 

(06º01’00’’S e 35º06’00’’W), localizada no litoral sul do estado do Rio Grande do Norte 

e pertencente atualmente ao município de Nízia Floresta a 22 km de Natal (Figura 4). 

Figura 4: Mapa (Búzios-RN, Brasil), mostrando a área de coleta
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A espécie em estudo foi coletada manualmente durante a maré baixa na região 

do mesolitoral, em substrato rochoso e arenoso onde, visivelmente, era a espécie 

dominante, já que é bastante resistente a perturbações ambientais, como a ação das 

marés e dos ventos. Após a coleta, o material foi acondicionado em um recipiente 

isotérmico contendo água salgada e, em seguida, levado ao laboratório de 

Macroalgas/ DOL/ UFRN, onde foi realizada a limpeza das algas e a posterior 

transferência destas para um aquário contendo água salgada do local e constante 

aeração (Figura 5). As algas permaneceram nesse aquário por dois dias até serem 

transferidas para os aquários destinados ao experimento. A água utilizada para o 

experimento foi coletada em um viveiro de camarão marinho (Litopenaeus vannamei), 

da fazenda TECNARÃO, situada no Município de Arez-RN. 

Figura 5: Aquário reserva – acondicionamento inicial das algas 
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3.3- Experimento em Laboratório 

O experimento em laboratório foi realizado durante o período de 06/05/05 a 

06/06/05. O sistema experimental era constituído por 4 aquários de vidro de 30 x 20 x 

20 cm, contendo 10 litros de água cada (Figura 6). A primeira seqüência correspondeu 

aos aquários A1, A2 e A3, onde foram colocados 20 g de Ulva lactuca, sendo 

denominado de tratamento A. O último aquário, correspondente ao A4, era o aquário 

controle, recebendo apenas a água do viveiro. Os aquários foram dispostos lado a 

lado em um laboratório fechado e sob condições controladas de luz (250 mol.m2 -1s ).

Cada aquário possuía uma fonte de aeração e era coberto por uma tela plástica para 

evitar a evaporação da água. Os aquários foram submetidos a um foto-período de 12 

horas claro/escuro, controlado por um temporizador. A água utilizada no experimento 

sofreu uma pré-filtragem através de lã de vidro, cujo objetivo foi eliminar o excesso de 

material em suspensão, que poderia vir a se depositar no talo e dificultar a absorção 

de luz pelas algas. 

TRATAMENTO A

Aquários de 30X20X20 cm 
Capacidade de 10L

 20g de Ulva lactuca

CONTROLE

Aquário de 30X20X20 cm 
Capacidade de 10L

RESERVA

Aquário de 50X30X30 cm 
Capacidade de 50L

Figura 6: Desenho Experimental – Laboratório
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Os parâmetros físicos, químicos e biológicos do experimento em laboratório 

foram analisados semanalmente. Para medição da temperatura foi utilizado um 

termômetro comum (mercúrio centígrado); para a salinidade, um refratômetro (F-300); 

para o pH, um medidor de pH eletrônico (F-1002) e para o oxigênio dissolvido, um 

oxímetro digital. A análise dos nutrientes (íon amônio - NH4
+, nitrato – NO3

- e o 

ortofosfato – PO4
-2) foi realizada em triplicatas da água coletada nos aquários, a qual 

foi armazenada em recipientes devidamente etiquetados e resfriada para posterior 

análise, segundo o método de STRICKLAND & PARSONS (1972).  

A determinação da biomassa foi realizada através da pesagem das algas 

semanalmente. Para isso, elas eram retiradas de seus respectivos aquários, secadas 

cuidadosamente em papel absorvente e, em seguida, pesadas em uma balança 

digital. A Taxa de Crescimento Relativo (TCR) foi calculada segundo o modelo de DE 

CASABIANCA et al. (1997), correspondente a seguinte fórmula: 

TCR: [ ln (p  / p ) / (t

Onde: pf  é o peso final, pi é o peso inicial e tf menos ti, é o intervalo de tempo 

em dias entre as duas medidas de peso. 

As análises estatísticas utilizadas nesse estudo foram a análise de variância 

ANOVA e a Correlação de PEARSON (que estabelece as correlações entre os 

parâmetros estudados). Estas análises foram calculadas através dos Softwares 

Statistics® 5,5 e do Microsoft Excel®, 1998. 

f i f – t ) ] x 100 i
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3.4- Experimento em Campo 

O experimento em campo foi realizado na fazenda TECNARÃO TECNOLOGIA 

DE CAMARÕES LTDA (Figura 7), situada no município de Arez/RN (06º11’40”S e 35º 

09’37”W), com área total de 117ha e uma área produtiva de 83,6ha. 

Escala
1 :  46.471 

LLaaggooaa ddee GGuuaarraaíírraass
AArreezz

Legenda

Manguezal
Viveiros
Fazendas
Rios

SSiisstteemmaa LLaagguunnaarr--EEssttuuaarriinnoo GGuuaarraaíírraass

FFaazzeennddaa TTEECCNNAARRÃÃOO

Figura 7: Fazenda TECNARÃO – Arez/RN
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O experimento em campo foi realizado durante o período de 24/05/05 a 

24/06/05. Para este estudo, foram utilizadas três gaiolas de tela plástica (Figura 8) 

com suporte de PVC, com dimensão de aproximadamente 59 x 59 x 15cm. As algas 

usadas nesse experimento foram coletadas manualmente na praia de Búzios-RN. 

Após a coleta, o material foi acondicionado em recipientes isotérmicos contendo água 

do próprio local e, em seguida, transportada até a fazenda (Figura 9). As algas foram 

submetidas a um processo de limpeza e triagem, logo depois foram pesadas e 

distribuídas nas 3 gaiolas, de forma que cada gaiola recebesse 200g de Ulva lactuca.

As gaiolas foram fixadas a duas estacas presas a estruturas de flutuação e 

posicionadas a 12 cm da superfície da água. 

SSuuppoorrttee

EEssttrruuttuurraa ddee FFlluuttuuaaççããoo

GGaaiioollaassUUllvvaa llaaccttuuccaa

HH ==11,,2200 mm

GG11 == 220000gg GG22 == 220000gg GG33 == 220000gg

59 cm 

59 cm 

15 cm

Viveiro 11 

Figura 8: Desenho Experimental - Campo
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Figura 9: Layout dos viveiros da Fazenda TECNARÃO com destaque para o viveiro -11 
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Os parâmetros ambientais como temperatura, salinidade, precipitações 

pluviométricas e oxigênio dissolvido, foram analisados diariamente na própria fazenda. 

O pH foi analisado semanalmente juntamente com a biomassa e a TCR. As análises 

dos nutrientes, biomassa e TCR, seguiram a mesma metodologia descrita 

anteriormente para o experimento realizado em laboratório.
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Resultados

4. RESULTADOS

4.1 - Experimento Laboratorial 

Os parâmetros físicos e químicos da água bem como a biomassa e TCR da 

Ulva lactuca, correspondentes a 4 semanas, são apresentados abaixo na tabela 1. 

Tabela 1: Parâmetros ambientais, biomassa e TCR (média ± desvio - padrão), obtidos 

no experimento laboratorial durante o período de estudo.  

ANOVA

Parâmetros Ambientais Média/DP Máximo e Mínimo Fcal p

Temperatura da água (ºC) 28,50 ± 0,58 (29 e 28) _ _

Salinidade (‰) 35,00 ± 0,00 _ _ _

pH 8,26 ± 0,02 (8,4 e 8,2) 0,10 0,095

NH4
+ ( mol.L-1) 6,55 ± 7,20 (19,8 e 2,5) 2009,04 0,001**

NO3
- ( mol.L-1) 0,97 ± 1,02 (2,36 e 0,00) 575,91 0,001**

PO4
-2 ( mol.L-1) 1,79 ± 0,61 (2,39 e 1,12) 4604,88 0,001**

Biomassa (g) 22,92 ± 6,29 (35 e 15) 8,14 0,003*

TCR (% dia -1) 1,78 ± 4,38 (5,65 e -4,11) 11,64 0,003*

* Variações significativas (p < 0,05); ** Variações altamente significativas (p < 0,001). 

4.1.1 - Temperatura 

Durante o período do experimento, os valores de temperatura se mantiveram 

relativamente constantes, apresentando uma variação de apenas 1°C (Figura 10). O 

valor máximo foi observado nas primeiras semanas e o mínimo nas duas últimas 

semanas de estudo.
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Temperatura - Experimento Laboratorial

27
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Figura 10: Valores de temperatura registrados para o Experimento Laboratorial  

4.1.2 - Salinidade 

A salinidade foi o único parâmetro que não obteve variação (p > 0,05), se 

mantendo em 35‰ durante todo o período de estudo, conforme é mostrado na Figura 

11.

Salinidade - Experimento Laboratorial
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Figura 11: Valores de salinidade registrados para o Experimento Laboratorial 
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4.1.3 - pH 

Assim como a temperatura da água, a variação do pH foi muito pequena (p > 

0,05). O valor mínimo (8,2) foi registrado no início do experimento, enquanto o máximo 

(8,3) foi observado nas últimas semanas (Figura 12).  

pH - Experimento Laboratorial

8,0

8,1

8,2

8,3

8,4

S0 S1 S2 S3 S4

Semanas

pH

Figura 12: Valores de pH registrados para o Experimento Laboratorial  

4.1.4 - Nutrientes 

Amônio (NH4
+)

O íon amônio (NH4
+) sofreu uma diminuição bastante considerável (Figura 13), 

em relação à concentração inicial (19,40 ± 0,40 mol.L-1), evidenciando o fato de que 

esta forma parece ser a preferida pela espécie estudada. Na primeira semana houve 

uma redução bastante elevada, com média de 3,37 ± 0,25 mol.L-1; na segunda 

semana ocorreu um leve aumento, com média de 3,90 ± 0,10 mol.L-1; na terceira 

semana ainda houve diminuição, sendo a média de 2,77 ± 0,25 mol.L-1 e na quarta e 

última semana, essa média subiu um pouco para 3,30 ± 0,30 mol.L-1. Ao fim do 

experimento, foi registrado um valor médio de 6,55 ± 7,20 mol.L-1, sendo o valor 
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máximo de 19,8 mol.L-1 e mínimo de 2,50 mol.L-1 (Tabela 1), o que equivale a uma 

redução de 83% do NH4
+ na água. 
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Figura 13. Valores de amônio obtidos no Experimento Laboratorial 

Nitrato (NO3
-)

O nitrato diminuiu de maneira significativa, apesar das oscilações ao longo do 

experimento. Na primeira semana foi observada uma redução importante em relação à 

concentração inicial de 2,30 mol.L-1, correspondendo a média de 0,34 ± 0,11 mol.L1;

aumentando novamente na segunda semana (1,82 ± 0,0 mol.L1) mas, posteriormente 

na terceira semana, teve uma queda acentuada, sendo todo nitrato absorvido. Na 

última semana houve um ligeiro aumento (0,39 ± 0,07 mol.L-1), embora este não tenha 

sido significativo (Figura 14). A média para o período de estudo foi de 0,97 ± 

1,02 mol.L-1. O valor máximo foi de 2,36 mol.L-1 e mínimo de  0,00 mol.L-1, sendo a 

capacidade de biofiltração desse elemento igual a 83%. 
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Figura 14. Valores do nitrato obtidos no Experimento Laboratorial 

Ortofosfato (PO4
-2)

O ortofosfato diminuiu gradualmente (Figura 15), demonstrando que, assim 

como o nitrato e o amônio, ocorreu absorção desse nutriente pela alga. A 

concentração inicial foi de 2,38 ± 0,02 mol.L-1. Na primeira semana (2,31 ± 0,03 

mol.L-1) praticamente não houve redução deste nutriente pela alga. Na semana 

seguinte houve uma leve redução, sendo a média de 1,97 ± 0,01 mol.L-1; na terceira 

semana foi observada uma diminuição bastante acentuada com média de 1,16 ± 0,00 

mol.L-1 e na quarta e última semana, essa média caiu um pouco para 1,13 ± 0,01 

mol.L-1. A média para o período foi de 1,79 ± 0,61 mol.L-1, com valor máximo de 2,39 

mol.L-1 e mínimo de 1,12 mol.L-1 (Tabela 1). O percentual de absorção do ortofosfato 

pela espécie estudada foi de 53%. 
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Figura 15. Valores do ortofosfato obtidos no Experimento Laboratorial 

4.1.5 - Biomassa 

Em relação à biomassa de Ulva lactuca, a mesma obteve as seguintes médias 

semanais: 25 ± 5 g (1a semana), 30 ± 5g (2a semana), 21,67 ± 2,89 (3a semana) e 

15,00 ± 0,00g (4a semana) (Figura 16). A média para o período foi de 22,92 ± 6,29g, 

apresentando portanto, ganho de biomassa durante o período de estudo. Pode-se 

constatar que o maior ganho de peso se deu na segunda semana, sendo esse 

aumento de 10g em relação ao inóculo inicial, a partir daí já se observa uma 

diminuição progressiva da biomassa da segunda para terceira semana, com perda 

considerável na última semana. O máximo foi de 35g e o mínimo de 15g, sendo 

registrada uma variação significativa (p < 0,05) ao longo do estudo (Tabela 1). 
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Figura 16. Valores de biomassa obtidos no Experimento Laboratorial 

4.1.6 - TCR 

A média da Taxa de Crescimento Relativo (TCR) de Ulva lactuca para o 

período de estudo foi de 1,78 ± 4,38%dia-1 (Tabela 1), o que demonstra um 

crescimento positivo da espécie. As médias semanais da TCR, de acordo com a figura 

17, foram de 4,49 ± 1,84%dia-1 (1a semana), 5,66 ± 2,4%dia-1 (2a semana), 1,06 ± 1,8 

%dia-1 (3a semana) e -4,11 ± 0,00%dia-1 (4a semana). Assim a TCR teve a mesma 

tendência da biomassa, com valores mais altos nas duas primeiras semanas e com 

redução progressiva da terceira até a quarta semana. Para esta variável foi detectada 

diferenças significativas (p<0,05) ao longo do período de estudo. 
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TCR - Experimento Laboratorial
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Figura 17. Valores da TCR obtidos no Experimento Laboratorial 

4.1.7 - Análise Estatística (Correlação de Pearson) 

As correlações encontradas entre a biomassa, TCR, nutrientes (NO3
-, PO4

-2 e 

NH4
+) e parâmetros físicos e químicos da água, podem ser visualizadas na Tabela 2. 

Tabela 2: Coeficiente de correlação (n = 15) entre os parâmetros ambientais, 

biomassa e TCR.  

T(ºC) S(‰) PH  NH4
+

NO3
-

PO4
-2

BIOM (g) TCR

T(ºC) 0,2274 0,4454 0,6922* 0,9668** 0,5695* 0,6014*

S(‰) 

PH -0,3291 -0,2016 -0,2953 0,0594 0,0234

NH4
+ 0,7607** 0,5669* -0,1762 -0,1317 

NO3
- 0,6431* 0,2553 0,2637

PO4
-2 0,4218 0,4681

BIOM(g) 0,9908** 

TCR

*Variações significativas (p< 0,05); **Variações altamente significativas (p< 0,001); T = Temperatura; 
S = Salinidade. OBS: Unidade utilizadas para NH4

+, NO3
- e PO4

- ( mol.L-1) e para TCR (%dia -1).
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4.2 - Experimento de Campo 

Os parâmetros físicos, químicos, biomassa e TCR, correspondentes a 4 

semanas, são apresentados abaixo na tabela 3. 

Tabela 3: Características ambientais (média ± desvio - padrão) da área do viveiro e 

biomassa e TCR de Ulva lactuca, para o período de estudo. 

ANOVA 

Parâmetros Ambientais Média/DP

Máximo e 

Mínimo Fcal p

Temperatura da água (ºC) 27,45 ± 0,64 (29,3 e 25,6) _ _

Salinidade (‰) 18,6 ± 4,16 (25 e 15) 69,67 0,001**

pH 8,36 ± 0,11 (8,5 e 8,2) 3,90 0,036*

O2 Dissolvido (mg/L) 7,7 ± 5,09 (12,8 e 2,0) 486,60 0,001**

Transparência (cm) 38,2 ± 5,26 (45 e 32) 83,09 0,001**

Precipitação Pluviométrica (mm) 34,70 ± 23,78 (68,40 e 5,1) 2808,92 0,001**

NH4
+ ( mol.L-1) 4,36 ± 1,69 (7,00 e 2,60) 159,61 0,001**

NO3
- ( mol.L-1) 0,17 ±  0,25 (0,72 e 0,00) 53,78 0,001**

PO4
-2 ( mol.L-1) 0,41 ±  0,13 (0,56 e 0,20) 637,72 0,001**

Biomassa (g) 203,00 ± 41,02 (254 e 125) 12,47 0,001**

TCR (%dia -1) 0,00 ± 3,11 (3,41 e -6,71) 13,25 0,001**

* Variações significativas (p < 0,05); ** Variações altamente significativas (p < 0,001). 

4.2.1 - Temperatura 

A temperatura da água do viveiro, registrada ao longo do período de estudo, 

variou de 26ºC a 28ºC (Figura 18). A média foi de 27,45 ± 0,64ºC. O máximo 

registrado foi 29,3ºC e o mínimo de 25,6ºC (Tabela 3). 

38



Resultados

Temperatura - Experimento de Campo

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

S0 S1 S2 S3 S4

Semanas

T
 (

ºC
)

Figura 18: Valores de temperatura registrados para o Experimento de Campo

4.2.2 - Salinidade 

Houve uma redução gradativa na salinidade ao longo do período de estudo 

(Figura 19), vindo a permanecer constante entre a terceira e quarta semana. Além 

disso, houve uma queda bem definida do início ao final do período, o que se pode 

atribuir às chuvas intensas na área. A salinidade máxima foi de 25‰ e a mínima foi de 

15 ‰, sendo a média para o período de 18,6 ± 4,16‰ (Tabela 3). 

Figura 19: Valores de salinidade registrados para o Experimento de Campo
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4.2.3 - pH 

O pH, apesar das fortes chuvas, pouco variou durante o período do 

experimento, sendo o máximo de 8,5 e o mínimo de 8,2 (Tabela 3). A média para o 

período foi de 8,36 ± 0,11 e os valores médios semanais foram: inicial (8,4); 1º semana 

(8,5); 2º semana (8,2); 3º semana (8,3) e 4º semana (8,4) (Figura 20). 

pH - Experimento de Campo
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Figura 20: Valores de pH registrados para o Experimento de Campo 

4.2.4 - O2 Dissolvido 

A média do oxigênio dissolvido para o período foi de 7,70 ± 5,09mg/L, com 

valor máximo de 12,8mg/L e mínimo de 2,0mg/L (Tabela 3). As médias semanais 

obtidas foram: inicial (7,5mg/L); 1º semana (6,9mg/L); 2º semana (9,2mg/L); 3º 

semana (8,7mg/L) e 4º semana (6,1mg/L), ficando constatada certa oscilação desse 

parâmetro durante o período experimental (Figura 21). 
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Figura 21: Valores de O2 dissolvido registrados para o Experimento de Campo  

4.2.5 - Transparência 

O valor máximo da transparência foi de 45cm e mínimo de 32cm (Tabela 3). A 

média para o período foi de 38,20 ± 5,26cm. As médias semanais foram: inicial 

(37cm); 1º semana (32cm); 2º semana (45cm); 3º semana (42cm) e 4º semana 

(35cm). Portanto, graficamente podemos observar que a transparência apresentou um 

padrão de variação semelhante ao do O2 dissolvido, sofrendo pequenas oscilações no 

decorrer do experimento (Figura 22). 
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Figura 22: Valores de transparência registrados para o Experimento de Campo 

4.2.6 - Precipitação Pluviométrica 

As precipitações pluviométricas apresentaram uma considerável oscilação no 

período de estudo. A média foi 34,70 ± 23,78mm, sendo o máximo de 68,40mm e o 

mínimo de 5,1mm (Tabela 3). As médias semanais foram: inicial (45mm); 1º semana 

(23mm); 2º semana (68,4mm); 3º semana (32mm) e 4° semana (5,1mm) (Figura 23). 
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Figura 23: Valores de precipitações pluviométricas registrados para o Experimento de Campo 
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4.2.7 - Nutrientes 

Amônio (NH4
+)

A concentração do amônio (NH4
+) mostrou uma variação altamente significativa 

(p < 0,001). Os valores registrados do início (3,30 ± 0,20 mol.L-1) até a primeira 

semana (3,40 ± 0,10 mol.L-1) foram muito semelhantes. A partir da segunda semana 

foi observado um aumento importante dessa forma nitrogenada, com média de 6,70 ± 

0,30 mol.L-1 e que se manteve até a terceira semana (5,60 ± 0,30 mol.L-1). Na quarta 

e última semana, essa média caiu para 2,80 ± 0,20 mol.L-1 (Figura 24). A média para 

o período foi de 4,36 ± 1,69 mol.L-1, apresentando um valor máximo de 7,00 mol.L-1 e

mínimo de 2,60 mol.L-1 (Tabela 3). 
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Figura 24. Valores de amônio obtidos no Experimento de Campo 

Nitrato (NO3
-)

Os valores de nitrato aumentaram consideravelmente ao longo do experimento 

(Figura 25). No período inicial, a concentração média foi de 0,00 ± 0,00 mol.L-1. A 

partir da primeira semana (0,01 ± 0,01 mol.L-1), foi observado um aumento 
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progressivo até a quarta e última semana, alcançando um valor máximo de 0,61 ± 

0,11 mol.L-1. A média para o período foi de 0,17 ± 0,25 mol.L-1, apresentando um 

valor máximo de 0,72 mol.L-1 e mínimo de 0,00 mol.L-1 (Tabela 3). 
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      Figura 25. Valores do nitrato obtidos no Experimento de Campo

Ortofosfato (PO4
-2)

Foi registrado para os valores de ortofosfato um aumento gradativo até a 

terceira semana (Figura 26), quando houve decréscimo. Sua média foi de 0,41 ± 0,13 

mol.L-1, apresentando um valor máximo de 0,56 mol.L-1 e mínimo de 0,20 mol.L-1 

(Tabela 3). A concentração média inicial foi de 0,40 ± 0,00 mol.L-1. Na primeira 

semana praticamente não houve redução, sendo a média igual a 0,41 ± 0,00 mol.L-1;

na segunda semana houve um leve aumento, com média de 0,47 ± 0,02 mol.L-1; na 

terceira semana a média teve mais um aumento, correspondendo a 0,56 ± 0,00 

mol.L-1 e na quarta e última semana, essa média caiu um pouco para 0,20 ± 0,00 

mol.L-1.
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Figura 26. Valores do ortofosfato obtidos no Experimento de Campo 

4.2.8 - Biomassa 

No experimento de campo, a biomassa de Ulva lactuca apresentou uma 

variação altamente significativa (F = 12,47; p < 0,001), com valor máximo de 254g e 

mínimo de 125g, sendo a média de 203,00 ± 41,02g (Tabela 3). O que demonstra 

portanto, ganho de biomassa durante o período de estudo. As médias semanais de 

biomassa, de acordo com a Figura 27, foram de: 191,33 ± 38,55g (1a semana), 242± 

13,11g (2a semana), 239,67 ± 8,74g (3a semana) e 142 ± 0,00g (4a semana). 
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                            Figura 27. Valores de biomassa obtidos no Experimento de Campo 
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4.2.9 - TCR 

A Taxa de Crescimento Relativo (TCR) apresentou uma média de 0,00±3,11% 

dia-1, com valor máximo de 3,41%dia-1 e mínimo de -6,71%dia-1 (Tabela 3). As médias 

semanais foram: -0,35%dia-1 (1º semana); 2,71%dia-1 (2º semana); 2,58%dia-1 (3º 

semana) e -4,96%dia-1 (4º semana). Assim, a TCR só alcançou valores médios 

positivos na segunda e terceira semanas (Figura 28). 
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Figura 28. Valores da TCR obtidos no Experimento de Campo 
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4.2.10 - Análise Estatística (Correlação de Pearson) 

Tabela 4: Coeficiente de correlação (n = 15) entre os parâmetros ambientais, 

biomassa e TCR. 

T(ºC) S(‰) pH O2dis. Transp. Prec. NH4
+

NO3
-

PO4
-2

BIOM  TCR

T(ºC) -0,248 0,4664 -0,6935* -0,5793* 0,9007** -0,7041* 0,5770* -0,4364 -0,5882* -0,5934*

S(‰) 0,2551 -0,0537 -0,2543 0,3678 -0,2949 -0,6603* 0,0385 0,0383 0,1175 

pH -0,6041* -0,6494* -0,5343* -0,6794* 0,0110 -0,3654 -0,4468 -0,4195 

O2 dis. 0,9037** 0,8454** 0,9440** -0,5217* 0,8523** 0,8869** 0,8526**

Transp. 0,7395* 0,9025** -0,1651 0,5852* 0,7129* 0,6275* 

Prec. 0,7513* -0,6615* 0,6091* 0,7361* 0,7281* 

NH4
+

-0,3480 0,7435* 0,816** 0,7716**

NO3
-

-0,6973* -0,6254* -0,7035*

PO4
-2

0,8698** 0,8866**

BIOM. 0,9812**

TCR

*Variações significativas (p< 0,05); **Variações altamente significativas (p< 0,001); T = Temperatura; S = 
Salinidade, O2 diss. = Oxigênio Dissolvido, Transp. = Transparência, Prec. = Precipitações Pluviométricas, 
BIOM = Biomassa. OBS: unidade utilizadas - O2 dissolvido (mg/L), Transparência (cm), Precipitações 
Pluviométricas (mm), NH4

+, NO3
- - e PO4 ( mol.L-1) e TCR (%dia -1).
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Discussão 

5. DISCUSSÃO

A evolução da biomassa nos experimentos de laboratório e campo foi bastante 

semelhante. Em geral, foi observada uma tendência natural de ganho de peso nas 

primeiras semanas e uma queda visível nos dias posteriores, o que corrobora com 

resultados encontrados em Ulva por COHEN & NEORI (1991); NEORI (1991); NEORI 

et al. (1991, 1996, 1998 e 2000).  

A diferença entre os dois experimentos está no fato de que o aumento de 

biomassa em laboratório ocorreu do início até a segunda semana, com crescimento 

positivo; enquanto no campo, o acréscimo de biomassa se prolongou até a terceira 

semana. No experimento laboratorial, sob condição constante de luz (250µmol.m2.l-1) e 

salinidade (35‰), o ganho de biomassa deveria ter ocorrido até a terceira semana, 

contudo, foram observados sinais sutis de herbivoria nas lâminas de U. lactuca e isso 

pode ser atribuído talvez, a uma pequena colonização de micro-crustáceos que não 

foram detectados no momento da triagem. 

Segundo DEL CAMPO et al. (1998); um dos maiores problemas associados ao 

cultivo de Ulva é a rápida perfuração da lâmina, seguida pela fragmentação desta, o 

que acarreta uma perda gradual de biomassa em poucas semanas em um tanque de 

cultivo. No presente estudo foi observado na última semana de experimento de 

campo, que o “fouling”, constituído por epífitas e sedimentos finos do viveiro, formou 

uma espessa camada nas lâminas, o que dificultou a absorção de luz, diminuindo a 

capacidade fotossintética da U. lactuca. Além disso, durante o período de estudo no 

viveiro, foi observado sobre as gaiolas um crescimento maciço de macroalgas do 

gênero Enteromorpha, as quais devem ter contribuído para a diminuição da 

intensidade de luz ao nível das macroalgas e por conseqüência, houve redução do 

crescimento. 

A importância da luz para o desenvolvimento da espécie foi também 

comprovada em relação à transparência da água. Nesse estudo, foi encontrada uma 

correlação positiva entre a transparência da água e as variáveis biomassa (r=0,71) e 

crescimento (r=0,62), evidenciando a influência desse parâmetro sobre o desempenho 
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da alga. Em geral, a redução na absorção da luz ao nível das macroalgas é causada 

pelo aumento da turbidez e/ou pela deposição de partículas sólidas sobre os tecidos 

fotossintéticos (JONES et al., 2001). De acordo com LOBBAN et al. (1985), a perda da 

integridade estrutural e aumento da incidência de doenças podem ser exacerbados 

pela redução da fotossíntese. Em efeito, a fina camada de “fouling” observada sobre 

os talos das algas nas últimas semanas de experimento, provavelmente deve ter 

contribuído para a diminuição da capacidade fotossintética, resultando numa redução 

da produtividade algal. 

A concentração de nutrientes, registrada no viveiro durante o período de 

estudo, mostrou características de ambientes eutrofizados. Segundo NUNES (2002), 

os níveis elevados de nutrientes presentes na fazendas de camarão, são resultantes 

do excesso de ração, dos fertilizantes empregados na adubação dos viveiros e dos 

produtos metabólicos produzidos pelos camarões em cultivo. De acordo com BOYD & 

GREEN (2002); para que a qualidade da água seja adequada para o desenvolvimento 

dos animais cultiváveis, a amônia não deveria exceder 3 mol.L-1,´; o nitrato, 0,01 

mol.L-1 e o ortofosfato, 0,10 mol.L-1.

No presente estudo, o íon amônio (NH4
+) apresentou valores mais elevados na 

segunda e na terceira semana do experimento em campo, coincidindo com o aumento 

das precipitações pluviométricas (r=0,75). Isso pode ser atribuído à lavagem do solo 

pelas chuvas, carreando matéria orgânica para os viveiros. De acordo com estudos 

anteriores (DEBOER, 1981; FUJITA, 1985; LOBBAN et al. 1985; JIMENEZ DEL RIO, 

1994 e 1996; NEORI et al., 2004; MACVOY & KLUG, 2005), o crescimento das 

macroalgas é estimulado pelo aumento da concentração de nutrientes dissolvidos na 

água. No caso do gênero Ulva, que é considerado “nitrófilo”, dada a grande afinidade 

pelas formas nitrogenadas, especialmente o íon amônio (COHEN & NEORI, 1991; 

PEDERSEN, 1994; NEORI et al., 1996; MATA & SANTOS, 2003; SCHUENHOFF et

al., 2003 e 2006), a maior taxa de crescimento (2,71%dia-1) obtida em campo se deu 

na segunda semana, coincidindo com a maior concentração do íon amônio (6,70 ± 

0,30 mol.L-1) para o período. Assim no presente estudo, o ganho de biomassa por 

Ulva lactuca pode ser atribuído também às altas concentrações de NH4
+ na água, o 

qual foi comprovado pela forte correlação entre este parâmetro com a biomassa 

(r=0,82) e a TCR (0,77). 
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Esta mesma característica positiva foi evidenciada entre PO4
-2 e o 

desenvolvimento da espécie. Vários estudos relatam a importância de formas 

fosfatadas para espécies do gênero Ulva (PEDERSEN 1993; DELGADO et al. 1996; 

LYNGBY et al. 1999). De fato, o fósforo está relacionado à constituição dos tecidos 

algais e seu principal papel está na transferência de energia através do ATP, sendo 

essencial nos processos de fotossíntese e respiração (LEE et al., 2005). Pela 

relevância do fósforo para o metabolismo algal e pela contribuição nos processos de 

eutrofização no meio, muitos trabalhos tem sido feitos no sentido de se utilizar 

macroalgas para a remoção de formas fosfatadas dissolvidas na água 

(VANDERMEULEN & GORDIN, 1990; BUSCHMANN et al., 1996; TROEL et al., 1997; 

NEORI et al.,1998; MARTÍNEZ-ARAGÓN et al., 2002; MMOCHI & MWANDYA, 2003). 

Enquanto a espécie apresentou afinidade pelo NH4
+ e PO4

-2, o inverso foi 

observado para o NO3
-. Isso pode estar relacionado ao fato de que, para a assimilação 

desta forma nitrogenada, a alga necessita da enzima nitrato redutase, ocasionando um 

gasto maior de energia para a transformação de NO3
- em NH4

+. Estudos revelaram 

que o NH4
+ é assimilado pelas macroalgas mais rapidamente que o NO3

- ou NO2
- e 

sua presença normalmente inibe a assimilação de NO3
- ou NO2

- (D'ELIA & DEBOER, 

1978; HAINES & WHEELER, 1978; HANISAK & HARLIN, 1978; HARLIN, 1978; 

TOPINKA, 1978; RYTHER et al., 1981). 

Em se tratando da capacidade de remoção de nutrientes, o que se observou 

em laboratório foi uma diminuição bastante acentuada do NH4
+ (83%), ou seja, a 

concentração inicial era 19,8 mol.L-1 e caiu para 3,30 ± 0,30 mol.L-1 na última 

semana, com esse resultado é possível concluir que houve absorção efetiva do 

amônio pela U. lactuca. O mesmo ocorreu com o NO3
- (83%), a concentração inicial 

era de 2,30 ± 0,07 mol.L-1 e caiu para 0,39 ± 0,07 mol.L-1. O aumento do NO3
-

observado na segunda semana, deve ter ocorrido devido às transformações do íon 

amônio e da amônia livre em nitrato pela ação bacteriana, comprovada pelas 

correlações positivas entre as duas formas (r = 0,76). Já o PO4
-2, apresentou uma 

remoção de 53%, levando-se em conta que a concentração inicial era de 2,38 ± 0,02 

mol.L-1 e a final de 1,13 ± 0,01 mol.L-1.

Comparando os resultados do presente estudo com os de outros autores, a 

eficiência de remoção do nitrogênio inorgânico dissolvido total (amônia livre e ionizada 
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e pequenas quantidades de nitrato e nitrito), segundo COHEN & NEORI (1991), a Ulva

lactuca obteve 40% e NEORI et al. (1996), 58%. JIMENEZ DEL RIO et al. (1994; 

1996), obtiveram em Ulva rigida, uma taxa de 33% e MATA & SANTOS (2003), em 

Ulva rotundata, acharam 60%. PELLETIER et al. (2001), observaram uma redução de 

40% na forma tóxica da amônia e NEORI et al. (2003), constataram uma redução de 

80%. Em relação ao PO4
-2, NEORI et al. (1998), usaram U. lactuca e G. conferta, as 

quais removeram em torno de 25% do ortofosfato em um sistema integrado, contudo a 

remoção mais eficiente ocorreu em 24h e correspondeu a mais de 84,8%. 

Através dos resultados obtidos nesse estudo, pôde-se comprovar e preferência 

da Ulva lactuca pelas formas nitrogenadas, haja vista a diferença das taxas de 

absorção de NH4
+ e NO3

- em relação a do PO4
-2. Quase todo o amônio foi removido 

assim como o nitrato. Além disso, a taxa de crescimento relativo positiva observada 

em laboratório demonstrou a eficiência da Ulva lactuca em crescer em condições 

eutróficas, absorvendo o excesso de nutrientes nitrogenados e fosfatados dissolvidos 

na água. 

Com base nos resultados obtidos nesse estudo, podemos considerar que a 

espécie Ulva lactuca pode ser cultivada em viveiros de camarão com a finalidade de 

ser utilizada como biofiltro. Esta afirmação é comprovada pelas taxas de crescimento 

alcançadas pela espécie durante o período de experimento em laboratório (média 

máxima de 5,65%dia-1) e em condições de campo (média máxima de 3,41%dia-1). A 

espécie também exibiu uma alta capacidade de biofiltração para o nitrogênio e o 

fósforo, em especial para as formas nitrogenadas NH4
+ (83%) e NO3

- (83%), 

demonstrando assim que pode ser usada como um eficiente biofiltro. 
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