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Resumo 

 

 A importância de estudar e cultivar espécies nativas de peixes veem se destacando na 

busca por uma aquicultura mais sustentável. Com isso atualmente muitas pesquisas procuram 

associar espécies nativas, que tenham características que se adaptam ao cultivo, como sistemas de 

recirculação e bioflocos (BFT). O sistema de bioflocos (Biofloc Technology System – BFT) é 

caracteristicamente formado por agregados de organismos, heterotróficos e autotróficos, onde 

aumentam a sua biomassa devido à presença de carbono orgânico dissolvido, incorporando-o em 

sua biomassa, criando assim um fluxo de energia alternativo para os níveis tróficos superiores 

(Fóes et al., 2012; Martínez-Córdova et al., 2016). Na aquicultura, a importância desses 

organismos vem crescendo nos últimos anos como potencial probiótico, imunoestimulante e mais 

recentemente também considerado como alimento para peixes e crustáceos cultivados em BFT 

(Avnimelech, 2007; Avnimelech, 2012; Martínez-Córdova et al., 2015 e Martínez-Córdova et al., 

2016). Nesse sentido, o objetivo desse estudo foi analisar a variação dos organismos planctônicos 

em sistema de bioflocos e aderidos à substratos verticais em um cultivo experimental de Rhamdia 

quelen. 

 O experimento teve duração de 77 dias, no entanto, até o presente momento foram 

analisados apenas as 4 primeiras semanas. Os juvenis de jundiá foram distribuídos em dois 

tratamentos em triplicata: T1- bioflocos com adição de substrato vertical (SV); T2- bioflocos sem 

substrato vertical (SSV), nos quais foram analisadas amostras de bioflocos, assim como no 

tanque macrocosmo. No tanque tratamento SV também foram coletadas amostras do biofilme 

aderido ao substrato vertical para análise dos organismos. 

 Tanto para coleta de água no macrocosmo e quanto nos tanques dos tratamentos SV e 

SSV foram retiradas uma vez por semana três amostras de 50 mL homogeneizadas. Já para as 

amostras do substrato vertical foi utilizado um amostrador medindo 5 X 5 cm, o qual foi disposto 

sob o substrato e realizada a raspagem do biofilme contido dentro da área do amostrador, 

utilizando-se para tanto uma colher. As amostras nos SV foram retiradas em três alturas: Altura 1 

próxima à superfície, Altura 2, intermediária e Altura 3, próxima ao fundo. Todas as amostras 

foram acondicionadas em frascos, fixadas em formol 4% e coradas com Rosa de Bengala 1%. Na 

primeira semana experimental (D0), semana de inoculação do BFT, foram coletadas amostras 

apenas no macrocosmo. A partir das semanas seguintes (D1, D2 e D3), iniciou-se a coleta da 

água também nos tanques SV e SSV, assim como do biofilme nas diferentes alturas do substrato. 

A contagem e identificação dos invertebrados foi realizada em Placas de Petri reticuladas, sob 

lupa estereoscópica. Já para os microorganismos cada amostra foi dividida em duas sub-amostras 
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homogeneizadas, de 1mL cada. As sub-amostras foram triadas utilizando 50 campos da Câmara 

de Sedgewick-Rafter em microscópio óptico. Os organismos foram identificados até o menor 

nível taxonômico possível utilizando bibliografia específica (Barnes,2005). Os dados dos 

parâmetros físicos-químicos ainda não foram analisados. Os dados dos organismos planctâonicos 

foram planilhados em Excel e realizadas análises descritivas dos resultados. 

 Nas amostras do macrocosmo foram encontrado um total de 11 táxons, entre os 

invertebrados estão: rotíferos, larvas de oligoquetas, oligoquetas, ácaros, nematoides, náuplios de 

copépodes e a microalga Volvox. Dentre os microorganismos foram identificados protozoários, 

ovos não identificados, turbelários e microalgas não identificadas. No macrocosmo os 

invertebrados mais abundantes no período analisado foram rotíferos, larvas de oligoquetas e 

oligoquetas. Os rotíferos variaram de 1,5 a 0,5 ind/mL ao longo das três semanas experimentais. 

As larvas de oligoquetas foram observadas a partir de D1, variando de 0 a 0,4 ind/mL e os 

oligoquetas apenas a partir de D3, também em baixa densidade. De modo geral, o padrão da 

composição e variação dos invertebrados encontrados no bioflocos dos tratamentos SV e SSV foi 

semelhante ao do macrocosmo, ao longo do período experimental analisado. Apenas no tanque 

sem substrato vertical (SSV) foi observada uma maior densidade de rotífera (4,4 ind/mL) na 

terceira semana experimental. Já os microorganimos no macrocosmo mostraram variação ao 

longo das semanas experimentais, sendo que protozoários e ovos foram os mais abundantes em 

D0, 9 e 5,5 ind/mL, respectivamente, diminuindo ao longo do tempo. Microalgas mostraram um 

aumento em D1, 3,7 ind/mL, com posterior declínio. Esse mesmo padrão na variação dos 

microorganismos foi observado no tratamento SV, sendo que os protozoários variam de 2 a 5,2 

ind/mL. Por outro lado, no tanque SSV, em D2 ocorreu um aumento tanto que protozoários 

quanto ovos e microalgas. Os protozoários apresentaram a maior densidade em D2 com 41,5 

ind/mL. No caso das microalgas foram ausentes em D3 no tanque sem substrato (SSV).  

 Por fim, nas amostras do biofilme aderido no substrato vertical foram encontrados 

rotíferos, larvas de oligoqueta, microalga Volvox, larvas de ácaros e náuplios de copépodes, 

protozoários, ovos não identificados, turbelários, microalgas (não identificadas) e diatomáceas. 

Rotíferos, larvas de oligoqueta, ovos e protozoários foram os que apresentaram maior densidade 

no biofilme ao longo do período experimental, sendo que rotíferos e larvas de oligoqueta foram 

mais representativos na Altura 1, mais próxima à superfície e ovos e protozoários na Altura 2, 

intermediária.  

 Os resultados analisados até o presente momento ressaltam a importância do 

monitoramento dos organismos planctônicos em cultivos de BFT e principalmente aderidos ao 

substrato vertical, uma vez que podem ser utilizados como alimento para o jundiá. As variações 

observadas entre os tratamentos macrocosmos, substrato vertical (SV) e sem substrato vertical 

(SSV) sugerem que a ausência do substrato no sistema alterou a composição dos organismos na 

segunda semana. Essa variação pode estar relacionada aos parâmetros físicos-químicos ou a 

interações biológicas intrínsecas ao sistema que serão avaliadas ao final da análise de todo 

período experimental. O cultivo de organismos aquáticos em bioflocos é um sistema alternativo 

de produção, sendo que pode diminuir as trocas de água em quase zero, e o conhecimento dos 

organismos associados ao BFT e as condições de aplicação desses organismos podem contribuir 

para o melhor desempenho da aquicultura. 
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