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Estrutura corporal (Frame Size) e influencias no desempenho 
produtivo de bovinos de corte 
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Introdução 

 

As explorações indiscriminadas do estoque pesqueiro natural, a crescente 

diferença entre a quantidade de pescado capturado e a demanda de consumo, 

tornaram a piscicultura uma das alternativas para produção de alimento de alto 

valor proteico destinado ao consumo humano. Entre as espécies mais 

cultivadas está a Oreochromis niloticus (Tilápia do Nilo) que possui facilidade 

de adaptação às condições climática do Brasil, às práticas de manejo 

alimentar, tolera altas densidades de estocagem em sistemas intensivos de 

criação, apresenta uma carne com boas propriedades sensoriais, sem a 

presença de espinhas em ‘y’, o que possibilita a filetagem16 e o processamento 

industrial da carne. 

O crescimento da aquicultura é uma fonte permanente de possíveis 

impactos ambientais. Para manter a legalidade e a rentabilidade de qualquer 

empreendimento aquícola, as estratégias de manejo devem utilizar ao máximo 

os recursos renováveis, respeitando os princípios de sustentabilidade e 

diminuindo o uso dos recursos não renováveis. 
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 O desenvolvimento e o aperfeiçoamento das técnicas de manejo 

permitiram controlar as variáveis físicas e químicas no local de cultivo. O uso 

de sistemas intensivos proporciona um aumento na densidade de criação, 

possibilitando produzir o máximo de peixes por unidade de volume de água. 

Por proporcionar um melhor aproveitamento da água e minimizar possíveis 

impactos ambientais, a utilização de sistemas fechados de circulação de água 

apresenta-se como uma alternativa para o cultivo intensivo4. A qualidade da 

água é recuperada uma vez que essa já tenha passado por todas as unidades 

de cultivo, com técnicas de reciclagem de efluentes através de biofiltros, que 

possibilitam a fixação de colônias de bactérias nitrificadoras, responsáveis por 

decompor resíduos de matéria orgânica promovendo a oxidação da amônia a 

nitrato.  

O sistema de recirculação por biofiltro, além de manter a água com 

parâmetros ambientais mais condizentes com a necessidade da espécie 

cultivada5, descarta menor volume de água na remoção dos dejetos 11. 

Entretanto, esse tipo de sistemas demanda um maior controle da qualidade de 

água, para evitar o deterioração do meio devido ao acúmulo de compostos 

tóxicos (amônia e nitrito). 

Pretende-se, com esta revisão, enfatizar os parâmetros físico-químicos da 

água necessários para o cultivo de Tilápia do Nilo em sistemas de biofiltros.  

 

Parâmetros físico-químicos da água 

 

Nos viveiros de piscicultura os fatores físicos (temperatura, turbidez e 

condutividade), químicos (pH, alcalinidade e gases dissolvidos) e biológicos 

(produção primária e secundária), são manipulados em favor da produtividade, 

buscando-se a máxima produção e qualidade do pescado. Esse monitoramento 

é fundamental para todas as espécies cultivadas, mesmo para as espécies 

consideradas mais rústicas, como por exemplo, a tilápia. O equilíbrio dinâmico 

entre esses fatores é responsável pelo sucesso do cultivo. Mas para isso, faz 

se necessário o estudo dos fatores físico-químicos, sendo os principais por 

influenciar no sistema de cultivo, demonstrados a seguir. 

 

a) Oxigênio 
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A quantidade de oxigênio dissolvido na água está diretamente relacionada à 

pressão parcial do oxigênio na atmosfera, o que varia com a altitude, 

temperatura da água e quantidade de substância nela dissolvidas e sua 

concentração na água diminui sempre que o consumo supera a produção. 

 A maior parte das espécies requer níveis de oxigênio ao redor de 5 a 6 

mg/L. Abaixo de 3 mg/L,  a situação passa a ser estressante para muitos 

peixes, podendo ser considerado um quadro de hipóxia quando menor que 2 

mg/L. Os níveis de oxigênio inferiores a 1 mg/L podem ser considerados letais 

para a maioria das espécies quando expostas por muito tempo 2. 

 As tilápias, mais comumente cultivadas, toleram baixas concentrações 

de oxigênio dissolvido. Alevinos de Tilápia do Nilo, pesando de 10 a 25 g, 

suportaram concentrações de oxigênio entre 0,4 a 0,7 mg/L por 3 a 5 horas, 

entretanto, a exposição consecutiva a baixos níveis de oxigênio faz com que 

tenham desempenho reduzido e maior susceptibilidade a doenças 7. 

A concentração de oxigênio dissolvido na água tem um efeito 

significativo na velocidade de crescimento das bactérias nitrificantes e para o 

processo de oxidação de compostos amoniacais. 

 

b) Potencial hidrogeniônico (pH) 

 

 O pH, estudado isoladamente apenas revela certas características 

químicas da água, mas no geral,  interfere na distribuição dos organismos 

aquáticos e influencia outros parâmetros. O ácido sulfídrico, em pH ácido, tem 

seus níveis aumentados e a amônia não ionizável aumenta em pH alcalino 6. 

Fatores como respiração, fotossíntese, calagem, adubação e poluição, podem 

causar mudanças no pH. De uma maneira geral, podemos dizer que o 

comportamento dos peixes, quanto ao pH segue o padrão descrito na Tabela 1. 
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Tabela 1. Efeito do pH para os peixes cultivados 

Faixa de pH Comportamento observado 

0,0 ¬ 4,0 Morte 

4,0 ¬ 6,5 Aumento do estresse 

6,5 ¬ 9,0 Zona de conforto 

9,0 ¬ 11,0 Aumento do estresse 

11,0 ¬ 14,0 Morte 

 

 Como regra geral, valores de pH de 6 a 8,5 são mais adequados à 

produção de tilápias. Valores abaixo ou acima desta faixa podem prejudicar o 

crescimento e a reprodução e, em condições extremas, causar a morte dos 

peixes.  

 

c) Alcalinidade 

 

Alcalinidade de uma água é a sua capacidade quantitativa de neutralizar um 

ácido forte, até um determinado pH. Algumas impurezas presentes na água 

são capazes de reagir com ácidos, podendo neutralizar certa quantidade 

desses reagentes, conferindo à água característica de alcalinidade. Embora a 

amônia, os fosfatos, os silicatos, e a hidroxila (OH-) se comportem como bases 

contribuindo para a alcalinidade total, os íons bicarbonatos (HCO3
-) e 

carbonatos (CO3
=), são os mais abundantes e responsáveis por praticamente 

toda a alcalinidade nas águas de cultivo, podendo ser 

consideradainsiguinificante a alcalinidade devido a outras matérias8. Práticas 

como a calagem de viveiros altera os valores de alcalinada, pois neutraliza a 

camada superficial de sedimentos do fundo dos viveiros e aumentar a 

alcalinidade total da água.  

A alcalinidade total é expressa em equivalentes de CaCO3 (mg de 

CaCO3/L). O íon bicarbonato age como base formando CO2 e H2O, ou como 

ácido, dissociando-se para formar o íon carbonato, como se segue: 

HCO3
- = CO2 + H2O; reação como base, ou 

HCO3
- = H + + CO3

=; reação como ácido. 
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O íon carbonato (CO3
 =) reage como uma base, dissociando-se para 

produzir hidroxila e íon bicarbonato: 

 

CO3
= + H2O = HCO3

- + OH- 

 

A alcalinidade total está diretamente ligada à capacidade da água em 

manter seu equilíbrio ácido-básico (poder tampão da água). Águas com níveis 

inferiores a 20 mg de CaCO3/L, possuem um reduzido poder tampão, podendo 

apresentar flutuação diária nos valores de pH. O CO2 capturado da água pelo 

fitoplâncton durante a fotossíntese tende a elevar o pH no período diurno. Uma 

alcalinidade apropriada (normalmente acima de 30 mg/L de CaCO3) evita estas 

mudanças bruscas diárias de pH8. Esta estabilidade é importante, pois, a 

maioria dos organismos aquáticos está adaptada a um valor médio de pH e 

não suportam variações bruscas.  

Valores de alcalinidade da água acima de 20 mg/L são desejáveis eentre 

200 e 300mg CaCO3/L podem apresentar ótimos resultados para a criação de 

peixes17. Larvas de tilápia apresentam melhores taxas de crescimento, 

comprimento e peso com valores de alcalinidade em torno de 32,58±5,64mg de 

CaCO3/L14. 

 

d) Condutividade elétrica 

 

A condutividade elétrica é uma medida da capacidade de conduzir 

corrente elétrica da água. Fornece importantes informações sobre o 

metabolismo do ecossistema ajudando a detectar fontes poluidoras nos 

sistemas aquáticos. Indiretamente, avalia a disponibilidade de íons e nutrientes 

presentes. Quando seus valores são altos indica grau de decomposição 

elevado e o inverso (valores reduzidos) indicam acentuada produção primária 

(aumento de biomassa fitoplanctônica em um dado intervalo de tempo)17.  

A condução elétrica é função da maior concentração iônica e varia 

conforme a origem (fonte) e caminho (tipo de solo, rochas e fontes de poluição) 

percorrido pela água. Em águas muito puras maior será a resistência e menor a 

condutividade. A temperatura influencia diretamente na condutividade elétrica, 

de tal forma que, se essa aumenta, a resistência da solução à passagem de 
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corrente diminui, resultando em acréscimo na condutividade. Devido a isso, os 

dados de condutividade elétrica devem ser acompanhados da temperatura na 

qual foi medida. Para fins de padronização, adota-se uma temperatura de 

referência (25°C) para poder comparar dados de condutividade elétrica. Além 

da temperatura, o pH pode ter grande influência sobre os valores de 

condutividade elétrica. Especialmente em águas pobres em sais solúveis e de 

baixos valores do pH, o íon H+ torna-se o principal responsável pelos valores 

de condutividade elétrica. Caso semelhante, ocorre também em águas muito 

alcalinas.  

Alguns fatores como adubação, calagem e substratos utilizados em 

biofiltros podem influenciar na condutividade elétrica da água do viveiro. Em 

experimento de biofiltro contendo concha calcária foi observado que a 

composição calcária da concha, possibilita a liberação de íons bicarbonato e 

sais ionizados para o meio de cultivo, gerando valores altos de condutividade 

5,11. 

Os valores de condutividade desejáveis em piscicultura encontra-se 

entre 20 e 100mS/cm8. Em viveiros de piscicultura, uma variação de 23 a 71 

μS/cm já foram observadas17. 

 

e) Turbidez 

 

A turbidez está relacionada com a quantidade de material insolúvel e em 

suspensão existente na água e que impede a passagem de luz. A turbidez 

muito elevada pode ser prejudicial para o sistema de cultivo. Um volume 

grande de partículas em suspensão pode soterrar organismos bentônicos 

(importante item alimentar para muitas espécies de peixes) e reduzir a 

quantidade de luz que penetra na coluna d’água, comprometendo o processo 

fotossintetizante o que pode diminuir a produção de alimento natural. Dificulta a 

visualização dos alimentos pelos peixes e, também, pode levar o animal a 

morte, por dificultar o processo de trocas gasosas ao aderir partículas ao ovo 

ou obstruir as brânquias2. Nas incubadoras prejudica o acompanhamento do 

desenvolvimento e da movimentação adequada da massa de ovos 18. O hábito 

alimentar da espécie cultivada pode influenciar na turbidez da água. Peixes 
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com a capacidade para revolver o fundo do viveiro causam a suspensão de 

sedimentos, aumentando a turbidez da água. 

Águas muito clara também não são desejáveis, pois permitem que a luz 

possa alcançar o fundo do viveiro, permitindo o crescimento de macrófitas, que 

são prejudiciais ao cultivo dos peixes17. A elevação da turbidez tem sido 

utilizada para espécies que apresentam comportamento de canibalismo ou 

territorialismo, na fase de larvicultura e alevinagem, para reduzir a predação e a 

disputa entre os peixes. Estudos comprovam que a turbidez influencia na 

distribuição das larvas na massa de água, demonstrando que em águas claras 

é comum a concentração das larvas junto às paredes do tanque e que com 

uma elevação da turbidez, ocorre uma distribuição mais homogênea18.  

Entretanto para caracterização das condições da água de viveiros de 

pisciculturas, a transparência da água tem sido mais usada em nível de campo, 

por ser uma medida feita da maneira mais simplificada, com a utilização de um 

disco (disco de Secchi). Como regra geral, a transparência do disco de Secchi 

entre 30 e 60 cm está associada com boa produtividade de peixes e com bom 

sombreamento do ambiente, adequado para o controle do crescimento de 

plantas aquáticas. Transparências inferiores a 20 cm estão associadas a 

problemas de falta de oxigênio 17 no período noturno devido ao excesso de 

algas. A tilápia por ser relativamente tolerante a baixa concentração de 

oxigênio dissolvido, ainda é apropriada para a espécie visibilidade de Secchi 

em torno de 15 a 40 cm7. 

 

f) Temperatura 

 

Os peixes são animais que tendem a ser pecilotérmicos e por isso a 

temperatura do corpo está mais suscetível à variação da temperatura do 

ambiente. Mudanças lentas e graduais da temperatura do meio são 

consideravelmente melhor suportadas do que mudança drástica. Temperaturas 

abaixo ou acima da faixa de conforto térmico podem reduzir o apetite, o 

crescimento e suprimir o sistema imunológico aumentando o risco de doenças. 

Além disso, a temperatura da água está diretamente relacionada com a cinética 

de reações e solubilidade dos gases. A temperatura influencia na forma que o 
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nitrogênio amoniacal apresenta-se na água (N-NH3 ou N-NH4
+), podendo 

aumentar a toxidez do meio2.  

As tilápias apresentam conforto térmico entre 27ºC a 32ºC 7. A elevação 

da temperatura diminui a concentração de oxigênio dissolvido na água, ao 

mesmo tempo em que o metabolismo do peixe requer mais oxigênio. Os peixes 

ficam menos tolerantes ao estresse do manejo. Acima de 38ºC, já ocorre 

aumento de mortalidade de tilápias por estresse térmico7. Temperaturas na 

faixa de 8ºC a 14ºC, geralmente, são letais, dependendo da espécie, linhagem 

e condição dos peixes e do ambiente7. 

 

g) Amônia 

 

Em sistemas de criação, o alimento introduzido na água é o principal 

fator condicionante da dinâmica do nitrogênio. As rações fornecidas para os 

peixes apresentam uma grande proporção (30% até 50%) de proteína. Parte 

dessas proteínas é assimilada e convertida em proteína animal. O restante 

será eliminado pelo peixe por meio da excreção dos rejeitos nitrogenados 

encontrados em maior quantidade na forma de amônia, um dos produtos finais 

da metabolização das proteínas. A proteína não aproveitada pela atividade 

microbiana, presente nas fezes e na ração, libera amônia para o meio. 

Fertilizantes nitrogenados amoniacais também contribuem para o aumento da 

concentração de amônia na água. 

Na água, o nitrogênio amoniacal pode-se apresentar na forma não 

ionizada (NH3) ou na forma ionizada (NH4
+). A amônia não ionizada (NH3) 

possui natureza lipofílica e, por isso, difunde-se facilmente pelas membranas 

respiratórias, sendo mais tóxica para os peixes. Já a amônia ionizada (NH4
+) é 

menos tóxica, pois tem características lipofóbicas, penetrando menos 

rapidamente nas membranas. A soma dos dois tipos de amônia é conhecida 

como nitrogênio amoniacal total (NAT). 
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Na água, a amônia não ionizada NH3 e a amônia ionizada NH4
+ 

permanecem em equilíbrio dependendo do pH e da temperatura. Temperaturas 

mais elevadas e baixas concentrações de oxigênio dissolvido aumentam a 

toxidade da amônia, sendo que o equilíbrio das duas formas de amônia se dá 

de acordo com a reação2. 

NH3 + H+ ↔ NH4
+ 

 

Quando o pH passa de ácido ou neutro à alcalino ocorre predomínio de 

NH3. Esse aumento deve-se ao fato de que, em pH alcalino, a concentração de 

H+ diminui, fazendo com que a reação desloque-se para a esquerda. Já em 

meio ácido e neutro ocorre predomínio de NH4
+. Para o peixe, o pH neutro 

facilita a excreção de NH3.  

O grau de toxicidade de amônia interfere, na osmorregulação, no 

transporte de oxigênio, na excreção e em vários outros processos fisiológicos. 

Valores de amônia não ionizada acima de 0,20 mg/L, já são suficientes para 

induzir toxicidade crônica e levar à diminuição do crescimento e da tolerância 

dos peixes a doenças8. Tilápias vermelhas híbridas, expostas por um período 

de 24 horas às concentrações de amônia em torno de 6,6 mg/L apresentaram 

50% mortalidade 7.  

Dependendo da espécie de peixe a resistência aos níveis de amônia 

poderá ser maior ou menor. Concentrações de amônia abaixo de 0,24 mg/L 

são considerados adequados para tilápias7. Entretanto, quando a concentração 

de amônia se eleva gradualmente durante o cultivo, permite uma gradual 

adaptação das tilápias a um nível de amônia tóxico mais elevado7.  

 

h) Nitrito e nitrato 

 

A nitrificação é um processo biológico, onde as bactérias oxidam o 

nitrogênio amoniacal a nitrito e em seguida a nitrato. O processo ocorre 

naturalmente em sistemas onde existem condições aeróbias e com a presença 

de nitrogênio amoniacal, geralmente, na coluna d’água e na superfície do 

sedimento. As bactérias utilizam a energia da oxidação de nitrogênio inorgânico 

para o seu crescimento. Sendo as bactérias do gênero Nitrossomonas e 

Nitrobacter responsáveis pela transformação do íon amônio para nitrato. 
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As Nitrossomonas oxidam amônio a nitrito: 

 

NH4
+ + ½O2 → 2H+ + H2O + NO2

- 

 

As Nitrobacter oxidam nitrito a nitrato: 

 

NO2
- + ½O2 → NO3

- 

 

A nitrificação precisa ocorrer sob condições controladas, para evitar que 

os produtos do metabolismo bacteriano causem aumento de toxidez no meio, 

tornando-a nociva para as próprias bactérias. As bactérias nitrificantes são 

sensíveis a certas formas de nitrogênio como a amônia não-ionizada (NH3) e o 

ácido nitroso não-ionizado (HNO2), acima de determinados limites6. A amônia 

livre começa a inibir as Nitrossomonas em concentrações de 10 a 150 mg/L, e 

a Nitrobacter na faixa 0,1 a 1,0 mg/L. O ácido nitroso inibe Nitrossomonas e 

Nitrobacter na faixa de concentração de 0,22 a 2,8 mg/L. Níveis de 0,5 a 2,5 

mg/L de oxigênio dissolvido podem limitar a nitrificação6. O processo de 

nitrificação também é fortemente dependente da temperatura, podendo ocorrer 

numa larga faixa de temperatura (4ºC a 45ºC). Sendo a temperatura ótima para 

Nitrossomonas igual a 35ºC, e para as Nitrobacter de 35ºC a 42ºC6. 

Dos compostos da nitrificação, o nitrito é considerado mais problemático 

no sistema de criação por ser tóxico aos peixes em baixas concentrações, em 

alguns casos a toxidade foi observada em níveis abaixo de 1 mg/L de NO2
- 2. 

Na água, o nitrito pode estar na forma de ácido nítrico (HNO2) ou nitrito 

ionizado (NO2
-), sendo ambas as formas tóxicas. O equilíbrio entre essas duas 

formas na água é determinado pelo pH. Em pH mais ácidos (2,5), cerca de 

90% do total está na forma de ácido nítrico. Em pH 4,5, 90% passa a ser 

encontrado na forma de nitrito ionizado, e acima de pH 5,5, encontra-se apenas 

nitrito ionizado na água2. O ácido nítrico é considerado mais tóxico, devido a 

sua facilidade de se difundir livremente pelas membranas das brânquias, ao 

contrário do nitrito ionizado, que é transportado ativamente através das 

membranas pelo cotransportador Cl-/HCO3
-, tornando a difusão mais lenta, 

demandando de um tempo maior para a intoxicação. 
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Dentro do organismo do peixe, o nitrito (HNO2 e NO2
-) oxida o ferro no 

interior das hemáceas, formando a metahemogloblina, que é incapaz de se 

ligar ao oxigênio2. Essa redução na capacidade do sangue transportar oxigênio 

pode levar o animal à morte. Além deste efeito, o nitrito também pode 

prejudicar as células hepáticas (hepatócito)2, dificultando a digestão.  

O nitrato, apesar de ser pouco tóxico para várias espécies de água doce 

de interesse para aquicultura, com concentrações letais excedendo os 1000 

mg/L 2, deve ser evitado nos sistemas de cultivo principalmente por ser fonte 

para formação de nitrito e amônia, no caso de baixas concentrações de 

oxigênio. 

 

i) Ortofosfato 

 

No ambiente aquático o fósforo encontra-se na forma de fosfato, sendo o 

ortofosfato (inorgânico) o mais comum e a principal forma utilizada pelos 

vegetais. Os solos e as águas do Brasil são em geral pobres em fósforo, sendo 

a ração e a adubação as principais fontes de fósforo nas pisciculturas17.  

A adição de fósforo no corpo d'água promove um grande aumento da 

produção de algas e conseqüentemente de peixes. As concentrações de 

fosfato são utilizadas como medida do grau de eutrofização (riqueza em 

nutrientes) dos ecossistemas aquáticos. São consideradas águas oligotróficas 

(pobres em nutrientes) aquelas cujas concentrações de fosfatos não 

ultrapassam 10 µg/L. As águas com concentração de fosfato entre 10 µg/L e 30 

µg/L são consideradas mesotróficas e as eutróficas (ricas em nutrientes) têm 

concentração de fosfato acima de 30 µg/L17.  

Os sistemas de pesque-pague apresentam valores médios de fósforos na 

faixa de 100 µg/L, caracterizando um ambiente eutrófico10. Níveis menores de 

fósforo, entre 0,1 µg/L a 87 µg/L, também podem ser encontrados nos sistemas 

de cultivo, uma vez que o fósforo está sendo utilizado na dinâmica do 

sistema17. 
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Biofiltro 

 

Os biofiltros são filtros constituídos geralmente de uma caixa, tanque, 

cilindro ou gaiola preenchida com determinado tipo de substratos que 

apresente porosidade e rugosidade que possibilite a fixação de colônias de 

bactérias nitrificadoras, responsáveis por decompor resíduos de matéria 

orgânica promovendo a oxidação da amônia a nitrato. Além de possibilitar a 

reutilização da água evitando a necessidade de troca de grandes volumes 

desta, os biofiltros também reduzem o estresse dos peixes com a retirada de 

dejetos eutrofizantes e contaminantes do meio.  

 Alguns dos principais desafios para montagem de um biofiltro são definir 

a proporção ideal de substrato por litro d’água para manter os parâmetros 

aceitáveis da água e encontrar material (qualidade e quantidade) que melhor 

atenda o papel de substrato para o desenvolvimento bacteriano. As colônias de 

bactérias podem demorar semanas ou até meses para se estabelecerem no 

biofiltro. Essas bactérias são sensíveis às mudanças na qualidade da água, 

tratamentos químicos e depleção de oxigênio, etc. A temperatura também é um 

fator determinante, que afeta a formação e a atividade de qualquer biofilme, 

bem como o tipo de microrganismos que o compõem.  

Deve-se levar em conta o tipo de substrato utilizado, pois a sua 

composição, influência diretamente nos parâmetros limnologicos12 e na 

eficiência do processo de nitrificação3. Diversos tipos de substratos vêm sendo 

testados e os mais comuns são areia grossa, cascalho, brita, esferas ou 

cilindros de plástico e flocos de isopor, principalmente devido à disponibilidade 

dos mesmos. Os substratos podem ser utilizados individualmente ou 

combinados. A associação da concha calcária à brita, tem se mostrado 

eficiente, apresentado uma melhor nitrificação com menores concentrações de 

íon amônio 5,12,13. Fatores como área superficial específica do substrato e fluxo 

de água que passa pelo biofiltro, também, devem ser levados em 

consideração9. Concha calcária com diâmetro médio de 1,3 cm e brita calcária 

com diâmetro médio de 2,1 cm, em diferentes proporções, sob aeração 

constante em torre de “air lift” apresenta resultados satisfatórios, no cultivo de 

Tilápia do Nilo5. 
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O funcionamento inadequado do biofiltro pode comprometer ou não 

surtir o efeito desejado no sistema de criação. Nos biofiltros internos ao tanque 

pode ocorrer a interação do peixe com o biofiltro. Sendo uma estrutura filtrante, 

o biofiltro acumula partículas de alimento em seu substrato, tornando-se 

atrativo para os peixes. Esse ambiente diferenciado estimula a marcação de 

território.  

Espécies de peixes de hábito territorialista, como a tilápia1, defendem 

uma parte ou toda essa área, mantendo-a exclusiva para o seu uso, o que 

proporciona uma hierarquia de dominância e submissão, estabelecida através 

de confrontos entre indivíduos, onde os maiores geralmente são dominantes e 

os menores são submissos.  

Dependendo do tipo de substrato utilizado, por exemplo, a brita que 

deixa um espaço maior entre um fragmento e outro, possibilita que as larvas 

consigam entrar no biofiltro em busca de alimento ou mesmo proteção, 

tornando o biofiltro uma armadilha para elas. Muitas das larvas não conseguem 

fazer o caminho de volta para fora do biofiltro, ficando presas no seu interior, 

vindo a morrer por contaminação, estresse, inanição ou mesmo por hipóxia. 

O excesso na força de sucção do biofiltro causa efeito semelhante, 

observados em larvas de Macrobrachium amazonicum, que em fases iniciais, 

devido à sua pequena capacidade natatória, eram mantidas constantemente 

pressionadas contra o substrato do biofiltro15. O uso da rede de proteção 

colocada na parte superior do biofiltro é fundamental para impedir a entrada 

das pós-larvas no biofiltro.  

 

Considerações finais 

 

Os processos físicos e químicos que ocorrem na água estão 

intimamente ligados, não podendo ser vistos como processos independentes, 

uma vez que na água seus efeitos atuam dinamicamente interferindo nas 

concentrações e formas que as substâncias apresentam-se. Os peixes 

dependem da água para realizar todas as suas funções, por isso, monitorar 

constantemente os parâmetros físico-químicos da água utilizada nos cultivos é 

de fundamental importância para produzir peixes com quantidade e qualidade. 

O uso de biofiltros no sistema de recirculação de água ajuda a recuperar a 
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qualidade da água, mantendo os parâmetros limnologicos adequados para o 

cultivo da tilápia. Sendo recomendado o uso de biofiltro constituído de 

substrato concha calcaria (diâmetro médio de 1,3 cm) associado à brita calcaria 

(diâmetro médio de 2,1 cm), por se mostrar eficiente, apresentado uma melhor 

nitrificação com menores concentrações de íon amônio.  
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