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Resumo: O presente trabalho objetivou avaliar o desempenho da biofiltração aerada e da 
radiação UV no controle das características da água de tanques de cultivo da tilápia do Nilo, 
em circuito fechado. Os parâmetros temperatura, turbidez, pH, alcalinidade e oxigênio 
dissolvido foram acompanhados diariamente. Já a demanda bioquímica de oxigênio, demanda 
química de oxigênio, sólidos suspensos, nitrato, nitrito, amônia e fosfato semanalmente. A 
produtividade da espécie cultivada foi dada com base na conversão alimentar, e foi 
determinada através da determinação de biometrias mensais, associados ao consumo de 
ração. O biofiltro aerado apresentou satisfatório desempenho no controle das características da 
qualidade da água, além de propiciar satisfatória conversão alimentar. Entretanto, o mesmo 
não mostrou ser eficiente na manutenção de níveis satisfatórios de nitrato e fosfato. Já o UV foi 
eficiente no controle de algas, propiciando melhores resultados de produtividade. 
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e reuso de efluentes. 
 

INTRODUÇÃO 
 
Segundo as Nações Unidas, a população 
mundial deve ultrapassar os 9 bilhões de 
indivíduos em 2050, contra 6,8 bilhões em 
2009 e 7 bilhões no início de 2012. Isso 
demonstra um aumento crescente da 
população mundial. Diante desta situação, 
torna-se evidente a busca de produção de 
alimentos, de maneira ambientalmente 
sustentável, para suprir essa demanda 
crescente. Neste contexto a piscicultura 
vem ganhando força tanto no cenário 
nacional quanto internacional, objetivando 
o atendimento de dois principais 
propósitos, quais sejam a segurança 
alimentar e a geração de renda. 
A piscicultura tradicional apresenta grande 
necessidade por recursos hídricos, além de 
gerar efluente potencialmente poluidor, 
impactando o meio ambiente. Desta forma, 
busca-se o desenvolvimento de novas 
tecnologias que gerem menor impacto. A 
biofiltração tem se caracterizado como um 
dos principais processos empregados no 
tratamento de resíduos metabólicos de 
peixes em sistemas de recirculação de 
água na aqüicultura intensiva, e sua 
eficiência pode ser aumentada pela adição 
de processos adicionais como desinfecção 
a partir do uso de radiação ultravioleta 
(UV), que pode ser usada para controlar 
muitas formas de bactérias, algas, e alguns 
vírus. 

Neste contexto, o presente teve como 
principal objetivo avaliar o efeito da 
biofiltração aerada no controle da qualidade 
da água recirculante em tanques de cultivo 
da Tilápia do Nilo. Foram analisados e 
comparados, sistemas de tratamento da 
água compostos por Biofiltro Anóxico + 
Biofiltro Aerado + UV – S1, e outro 
composto Biofiltro Anóxico + Biofiltro 
Aerado – S2. Cada sistema de cultivo era 
formado por 3 caixas d’água com 
capacidade volumétrica de 2m

3
, cada uma. 

Foram adotadas de 3 caixas d’água 
visando à realização simultânea de 
triplicatas do experimento. O princípio do 
funcionamento estava baseado na 
captação, tratamento e recirculação da 
água extravasada dos tanques. A 
produtividade foi determinada com base na 
relação entre o ganho de peso e o 
consumo de ração. A qualidade da água foi 
monitorada a partir de análises realizadas 
em amostras coletadas pré e pós-
tratamento nos três sistemas. A água foi 
coletada e os parâmetros analisados foram: 
temperatura, turbidez, pH, alcalinidade, 
oxigênio dissolvido (OD), demanda 
bioquímica de oxigênio (DBO5), demanda 
química de oxigênio (DQO), sólidos 
suspensos (SS), nitrato (NO3

1-
), nitrito 

(NO2
1-

), amônia (NH3) e fosfato (PO4
3-

). 
Todas as variáveis de qualidade da água 
foram analisadas conforme Standard 
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Methods for the examination of water and 
wastewater. 19 ed. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Os resultados mostraram o pH variando 
entre 6,0 e 7,5 (S1), 6,3 e 7,5 (S2). Tal 
situação não comprometeu os resultados, 
pois os peixes, geralmente, toleram pH 
entre 6 e 9,5. Em relação a alcalinidade, 
verificou uma redução dela ao longo do 
experimento, apesar de, também, não 
comprometer a qualidade da água, pois os 
níveis adequados estão acima do mínimo 
recomendado para o cultivo de tilápia, que 
é de 30mgCaCO3/L. Os valores de OD, SS 
e turbidez mostraram tendência de maiores 
concentrações no sistema 2, devido a 
grande proliferação de algas. A amônia 
apresentou valores entre 0 e 0,300mg/L. 
Apesar de ser indesejada a sua ausência 
em tanques de cultivo, não verificou-se 
mortalidade associada a ela. A 
concentração de nitrito foi elevada no início 
do experimento, com posterior redução, 
devido a formação e fixação do biofilme 
nitrificante no leito filtrante. Não foram 
detectadas alterações comportamentais 
dos indivíduos, apesar das alterações de 
padrões ideais. 
Por eliminar continuamente as algas, a 
radiação UV impede que haja assimilação 
do nitrato e fosfato por elas, fazendo com 
que eles se acumulem. Assim, percebe-se 
a necessidade de desenvolvimento de 
técnicas que removam nitrato e fosfato dos 
sistemas dotados de Biofiltro Aerado + UV. 
Os resultados indicam ser promissor o uso 
de Biofiltro Aerado associado com o UV no 
controle de DBO e DQO, visto que os 
valores desses parâmetros mantiveram-se 
em níveis baixos mesmo sem haver a 
renovação de água. Outrossim, os dados 
apurados obtidos mostraram que a água 
recirculante do sistema dotado com 
radiação UV apresentou melhor qualidade, 
ou seja, o tratamento proposto mostrou ser 
mais eficiente, em relação ao outro testado. 
 

CONCLUSÃO 
 
Com base no trabalho realizado, concluiu-
se que: 

• O biofiltro aerado submerso 
mostrou ser eficiente no controle 
do pH, OD, NH3, NO2

1-
, DBO, 

DQO embora não seja eficiente 
para NO3

1-
 e PO4

3-
.  

• O UV tem papel fundamental no 
controle de algas.  

• O biofiltro aerado submerso 
mostrou ser eficiente no controle 
de algas em tanques de cultivo.  

• As taxas de conversão 
verificadas indicam ser promissor 
o tratamento de água recirculante 
em projetos de piscicultura. 

• O tipo de tratamento de água 
aplicado interfere no 
desempenho produtivo da 
espécie cultivada. 
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