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RESUMO 

 

A criação de peixes associada ao cultivo de plantas, chamada de aquaponia, pode economizar 

até 90% de água em relação à agricultura convencional e ainda eliminar completamente a 

liberação de efluentes no meio ambiente, pois trata-se de um sistema fechado, diferentemente 

das criações convencionais. Com o objetivo de avaliar do desempenho das variedades roxa, lisa 

e crespa de alface (Lactuca sativa) em sistema de aquapônico, realizou-se um experimento na 

estufa do laboratório de Aqüicultura do Instituto Federal Catarinense/Campus Rio do Sul, no 

período de 8 de outubro a 3 de novembro de 2015. Foram avaliados  parâmetros como altura da 

planta, peso úmido das folhas, peso úmido das raízes, peso seco da parte aérea, peso seco das 

raízes, número de folhas, comprimento da maior folha e comprimento da raiz. Os dados foram 

submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5%. Foram 

utilizados 5 blocos, cada bloco com 3 fileiras, uma de cada variedade, onde cada fileira possuia 

4 plantas. Houve efeito significativo apenas no parâmetro número de folhas, onde a cultivar lisa 

demonstrou desenvolver mais folhas que as cultivares crespa e roxa. A cultivar lisa mostrou o 

mesmo resultado no parâmetro comprimento da maior folha, e a cultivar roxa demonstrou ter 

um comprimento de raiz maior, já em todos os demais parâmetros não houve diferença 

significativa. Foi constatado que a mortalidade de peixes diminuiu a quantidade de efluentes 

gerados, fazendo com que tenha menos nutrientes disponíveis para as plantas, diminuindo a 

massa úmida das folhas, onde o nitrogênio tem grande influência, que é o desenvolvimento 

foliar. Foi comprovado que o sistema aquapônico é uma integração positiva, porem, ainda 

faltam pesquisas na área.  

 

Palavras chave: Sustentabilidade. Integração. Efluente. 

  

  



 

ABSTRACT 

 

Fish farming associated with the cultivation of plants, called aquaponics can save up to 90% 

water compared to conventional agriculture and even completely eliminate the release of 

effluent into the environment because it is a closed system, differently from creations 

conventional. In order to evaluate the performance of purple varieties, smooth and lettuce 

crisp (Lactuca sativa) in aquapônico system, there was an experiment in the Aquaculture 

Laboratory of the greenhouse at the Federal Institute of Santa Catarina / Campus South River, 

the 8 period October to 3 November 2015 were evaluated parameters such as plant height, wet 

weight of leaves, wet weight of roots, dry weight of shoot, dry weight of roots, number of 

leaves, length of leaf and root length . Data were submitted to analysis of variance and the 

means compared by Tukey test at 5% probability. 5 blocks were used each with three block 

rows, one from each array, where each row owned 4 plants. There was a significant effect 

only in the parameter number of leaves, where the smooth cultivate demonstrated develop 

more leaves than the curly and purple cultivars. Smooth cultivar showed the same result in the 

length parameter of the larger sheet, and to cultivate purple shown to have a greater root 

length, as in all other parameters to cultivate Lisa was higher. It has been found that fish 

mortality decreased the amount of waste generated, causing it to have less nutrients available 

to the plants, decreasing the wet weight of the leaves, where nitrogen has a great influence, 

which is the leaf development. It has been proven that the aquapônico system is a positive 

integration, however, are still lacking research in the area.  

 

Keywords: Sustainability. Integration. Effluent. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Braga (2013) a aquaponia é consequência da união de dois sistemas muito 

conhecidos: a piscicultura e a hidroponia. A partir desta ligação é possível formar dois 

produtos finais: peixes e vegetais. Ela ocorre em processo sustentável, pois a água pode ser 

oriunda da captação da chuva, não troca de água no sistema de produção, pois as substancias 

tóxicas produzidas pelos peixes são aproveitadas pelas plantas, em sistema de recirculação, 

com todos os recursos utilizados sendo reaproveitados. 

A alface é a hortaliça folhosa mais consumida no Brasil, sendo um componente 

básico de saladas preparadas em domicílios e restaurantes (Moretti & Mattos, 2008). 

Originária do Mediterrâneo, foi uma das primeiras hortaliças cultivadas pelo homem. 

Atualmente, é explorada em todo território nacional, tanto em solo como em sistemas 

hidropônicos, sendo a principal cultura utilizada em hidroponia no País (SOARES, 2002). 

A aquicultura não diz respeito somente a produção de peixes como muitos pensam, 

mas sim a produção de organismos aquáticos que possuem ciclo de vida totalmente ou 

parcialmente em água, abrangendo varias atividades como criação de peixes, moluscos, 

camarões, algas, rãs, jacarés, entre outros, assim desempenhando um papel econômico e 

social de grande importância  para contribuição na produção de alimentos , emprego e renda. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

A otimização de espaços e recursos naturais levam ao desenvolvimento de sistemas 

integrados de produção. A integração da aquicultura com a hidroponia (aquaponia) pode se 

apresentar como uma solução para proporcionar o uso da água mais eficiente, incrementando 

a produção de peixes e vegetais sem aumentar o consumo de água, evitando o despejo do 

efluente da aquicultura em corpos d’água a jusante e fornecendo um fertilizante natural para a 

planta de cultivo (MARISCAL-LAGARDA , 2012). 

A aquicultura é cada vez mais importante fonte de produção de proteína global. De 

fato, a aquicultura é responsável por quase metade do peixe consumido no mundo. A 

aquicultura tem o potencial de diminuir a pressão sobre as pescas e melhorar os aspectos 

sustentabilidade desta técnica agrícola (FAO 2014) 

Um grande problema para a sustentabilidade da aquicultura é o tratamento de águas 

residuais ricas em nutrientes. Dependendo das normas ambientais estabelecidas por cada país, 

os agricultores devem quer tratar ou eliminar do efluente, o que pode ser caro e 



14 

 

ambientalmente prejudicial. Sem tratamento, a liberação de água rica em nutrientes pode levar 

à eutrofização e hipóxia em a bacia hidrográfica e zonas costeiras localizadas, bem como o 

crescimento excessivo de macroalgas, recifes de corais e outros distúrbios ecológicos e 

econômicos (FAO 2014). 

Segundo a EMBRAPA (2013), com a intensificação da produção, a exigência de 

espaço nesse sistema acaba sendo inferior ao tradicional, podendo gerar economia nos custos 

de produção, além da  possibilidade de instalação em localidades periurbanas, que garantem 

maior proximidade com o mercado consumidor, o que diminui custos de armazenamento e 

transporte. 

Para que a expansão da aquicultura se dê em bases ambientalmente sustentáveis, o 

desenvolvimento de sistemas mais eficientes do ponto de vista de uso da água e menores 

impactos ambientais, deve ser alvo de pesquisas (EMBRAPA, 2013). 

Entre as vantagens da aquaponia, incluem-se o prolongado reuso da água e a 

integração dos sistemas de produção de organismos aquáticos e plantas, que permitem uma 

diminuição dos custos (ADLER et al., 2000) e melhoram a rentabilidade dos sistemas de 

aquicultura. Por outro lado, acredita-se que a água derivada da aquicultura, na maioria das 

vezes, seja deficiente em alguns nutrientes requeridos pelas plantas cultivadas em sistema 

hidropônico, sendo necessária a suplementação destes (RAKOCYET al., 1989). 

A validação de tecnologias inovadoras é importante para assegurar o 

desenvolvimento sustentável da aquicultura brasileira, com base nas Boas Práticas de Manejo 

(BPMs), partindo-se do pressuposto de que grande parte dos impactos ambientais pode ser 

evitado ou minimizado por meio do emprego destas práticas (QUEIROZ; SILVEIRA, 2006). 

Segundo Valenti (2002), a aquicultura moderna se baseia em três componentes: a 

produção lucrativa, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social. Assim, para 

que a atividade se estabeleça, é preciso que algumas condições ambientais sejam respeitadas, 

e que a produção dos animais aquáticos seja conduzida dentro de parâmetros de qualidade de 

água especificados pela legislação brasileira. Também é preciso que a qualidade dos efluentes 

gerados nas pisciculturas/ propriedades seja a melhor possível, a fim de que os impactos ou 

alterações provocadas nos corpos hídricos a jusante sejam minimizados. 

A quantidade de  água em hidroponia e aquaponia é muito menor do que na produção 

no solo.  A água do solo é perdida na agricultura através de evaporação a partir da superfície, 

da transpiração através das folhas, percolação para o subsolo, escoamento superficial e do uso 

pelas plantas daninhas. No entanto, em cultura sem solo, os uso da água são através do 

crescimento das culturas e transpiração através as folhas. A água utilizada é o mínimo 
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necessário para as plantas crescerem, e apenas uma pequena quantidade de água é perdida por 

evaporação a partir do suporte sem solo. Em geral, sistemas aquapônicos utilizam apenas 

cerca de 10% da água necessária para produzir a mesma planta no solo. Assim, o cultivo sem 

solo tem um grande potencial para permitir a produção em locais em que a água é escassa ou 

cara (FAO, 2014). 

Legumes variam em relação à sua demanda total de nutrientes. Há duas categorias de 

plantas aquaponicas  em geral  com base nesta demanda. Plantas com baixa demanda de 

nutrientes que incluem as folhas verdes e ervas, como alface, acelga, rúcula, manjericão, 

hortelã, salsa, coentro, cebolinha e agrião. Muitas das leguminosas, como ervilhas e feijão 

também têm baixa exigências de nutrientes. Na outra extremidade do espectro estão plantas 

com alta demanda de nutrientes. Esses incluem os frutos botânicos, tais como tomates, 

beringelas, pepinos, abobrinha, morangos e pimentas. Outras plantas com média demanda de 

nutrientes são: repolho, couve, couve-flor e brócolis. Plantas bulbificadas tais como beterraba, 

inhame, cebolas e cenouras têm médias a altas demandas, enquanto rabanete requer menos 

nutrientes (FAO, 2014). 

A alface (Lactuca sativa) é pertencente à família Asteraceae, é uma planta anual, 

originária de clima temperado, sendo uma das hortaliças folhosa amplamente cultivada em 

diversos países, senão uma da mais consumidas. É considerada a hortaliça folhosa mais 

importante na alimentação do brasileiro, o que assegura essa hortaliça expressiva importância 

econômica (CARVALHO et al., 2005). É uma planta anual e de porte herbáceo, caule 

reduzido e não ramificado com folhas grandes, lisas ou crespas, fechando-se ou não na forma 

de uma cabeça. Possui um sistema radicular pivotante de ramificações finas e curtas, podendo 

atingir até 60 cm de profundidade, explorando efetivamente de 15 a 20 cm do perfil do solo 

(GOTO, 1998). 

A alface é uma planta muito sensível às condições climáticas. Fatores como 

fotoperíodo, intensidade de luz, concentração de dióxido de carbono (CO2), e, 

particularmente, a temperatura influenciam acentuadamente no crescimento e no 

desenvolvimento da planta de alface (MULLER,1991). 

Segundo SGANZERLA (1990) a temperatura máxima tolerável pela cultura do 

alface, está em torno de 30 °C e a mínima por volta dos 6 °C. ZONTA et al. (1997), afirmam 

que o aumento de temperatura acima dos 40 °C retarda gradativamente a absorção de 

nutrientes, enquanto que a maior absorção é conseguida entre 25 e 35 °C (FILGUEIRA, 

1982). 
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A renovação de água em sistemas aquapônicos fechados é de apenas 2%, e os 

nutrientes dissolvidos oriundos do metabolismo dos peixes se acumulam em concentrações 

semelhantes às soluções nutritivas do sistema hidropônico (RAKOCY et al., 2006). Os peixes 

excretam amônia para a água diretamente através de suas brânquias. As bactérias do gênero 

Nitrossomonas convertem amônia em nitrito, e a Nitrobacter converte o nitrito em nitrato 

(ESTEVES 1998 apud SCHMOELEER 2015). Os dois primeiros compostos são bastante 

tóxicos para os peixes; porém o nitrato é relativamente inofensivo, além de ser a forma 

preferida de nitrogênio orgânico para o crescimento das plantas superiores (EMBRAPA, 

2013). 

 Morris et al. (2011) avaliaram um sistema de recirculação de aquaponia composto por 

tilápia (O. niloticus) e cultivo de morango, sendo testada duas densidades de peixe. O objetivo 

principal era avaliar quais nutrientes estavam em baixa concentração para as plantas, ou seja, 

em que medida o efluente gerado pelos peixes não atendia às exigências nutricionais do 

morango. Foi verificado que os íons mais abundantes (nitrato, cálcio, fosfato e potássio) 

estavam em quantidade suficiente na densidade de 2,0 kg peixe/m³. Como conclusão, os 

autores verificaram que é possível manter uma pequena criação de peixe para reduzir os 

custos de uma solução hidropônica suplementar para morangos. 

 No Brasil, esta em tramitação um projeto de lei no Senado (Nº 162, de 2015), que 

pretende dar incentivo a aquaponia. Segundo a proposta, a aquaponia, pelo faz o uso integrado 

e sustentável dos recursos hídricos na aquicultura e agricultura, por meio de benefícios tais 

como prioridade de concessão e renovação de outorga de uso de recursos hídricos, isenção de 

impostos e crédito rural com juros diferenciados. 

 O objetivo desse trabalho é avaliar do desempenho das variedades roxa, lisa e crespa 

de alface (Lactuca sativa) em sistema de aquapônico, avaliando parâmetros como altura da 

planta, peso úmido das folhas, peso úmido das raízes, peso seco da parte aérea, peso seco das 

raízes, número de folhas, comprimento da maior folha e comprimento da raiz. 

 

2.2. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi realizado no período de 8 de outubro a 6 de novembro de 

2015, no município de Rio do Sul/SC, nas coordenadas 27°10'57.5"Sul e 49°39'50.6"Oeste 

com altitude de 698m, na estufa do Laboratório de Aqüicultura e Recursos Hídricos do 

Instituto Federal Catarinense/Campus Rio do Sul. 
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Foram utilizados 5 caixas d'água de fibra de 1000L e a tampa da caixa foi virada em 

cima de sua respectiva caixa, cada tampa possuía um furo de 10 cm de diâmetro afim de 

passar a mangueira e a bomba d'água e para fazer a alimentação dos peixes, que era feita uma 

vez ao dia at libitum, a ração utilizada tinha 32% de PB. Cada tampa possuía uma camada de 

pedra brita, que serviu de suporte para as plantas, deixando a raiz submersa. 

Sobre as tampas foram transplantadas as mudas das três variedades, roxa variedade 

Red Star, lisa variedade Regina e crespa variedade Vanda, onde foi cultivado 12 plantas por 

caixa, transplantio foi feito em 3 linhas, uma para cada cultivar, cada linha com 4 plantas, o 

espaçamento utilizado foi de 25cm por 25cm. 

A água que era originária do reservatório do laboratório obtida de forma natural, era 

bombeada por uma bomba d'água de 12 V com capacidade de 1800 L/h afim de manter o 

fluxo de água nas tampas da caixa. As bombas eram ligadas a rede de energia elétrica e 

funcionavam 24 horas por dia. Em cada caixa tinham cerca de 550L de água. 

Cada caixa foi povoada com 10 tilápias, 2 jundiás e 2 carpas comuns afim de gerar 

nutrientes para posterior aproveitamento pelas plantas. 

TABELA 1 – Biomassa dos peixes colocados em cada caixa d’água para geração de efluentes 

para as plantas. Rio do Sul, SC, IFC Rio do Sul, 2016. 

 

  Médias em gramas 

  Caixa 1 Caixa 2 Caixa 3 Caixa 4 Caixa 5 

Tilápias 80,8 84,8 75,6 73 68,2 

Jundiás 85 74 51 59 64 

Carpas 62 70 61 51 67 

Total 227,8 228,8 187,6 183 199,2 

 

Foram realizadas duas coletas de dados da maior folha e altura da planta para avaliar 

o crescimento das plantas e visualizar diferenças entre variedades. Após 27 dias de 

transplantio as plantas foram colhidas e levadas ao Laboratório de Fisiologia Vegetal onde 

todas as plantas foram desfolhadas e cada folha foi secada com papel toalha afim de retirar a 

água livre das folhas; em seguida foi realizada a contagem do número de folhas e feito a 

pesagem das mesmas, a parte radicular também foi seca com papel toalha, e então realizada a 

pesagem para se obter o peso úmido das raízes.   

Após pesadas as plantas, essas foram colocadas em sacos de papel com a parte 

radicular separada da parte aérea, e seguiram para estufa de circulação de ar, ficaram o 

período de 72 horas a 65ºC, onde foi possível coletar o peso da matéria seca da parte aérea e 

das raízes (LOPES el. al., 2004). 
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Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste 

de Tukey a 5% de probabilidade através do programa ASSISTAT. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Aqui no Brasil, a Aquaponia ainda esta iniciando, mas tem despertado o interesse de 

instituições de pesquisa e produtores, que estão trabalhando para adaptar os modelos trazidos de 

fora para as nossas condições.  

Observou-se pelo resultado da análise de variância que não ocorreu diferenças 

significativas entre cultivares para todas as características avaliadas, com exceção do número 

de folhas onde a cultivar lisa teve uma média superior (18,2± 1,02 folhas), demonstrando uma 

média maior no desenvolvimento de folhas na comparação com as cultivares roxa (11,7± 1,25 

folhas) e crespa (9,0± 1,21 folhas) (Tabela 2). 

Segundo Molinari 2015, a variedade lisa de alface foi superior nos parâmetros altura 

da planta, peso úmido das folhas, peso úmido das raízes, peso seco das folhas, peso seco da 

raiz, número de folhas e o comprimento da maior folha em relação com as variedades crespa e 

roxa. 

 

TABELA 2 - Valores médios dos parâmetros analisados de três variedades diferentes de 

alface, produzidas em sistema aquapônico. Rio do Sul, SC, IFC Rio do Sul, 2016. 

  LISA     ROXA     CRESPA     

Parâmetros média DV     média DV     média DV   CV 

Altura da planta (cm) 16,33 ± 1,865 a 

 

15,01 ± 2,16 a 

 

13,8 ± 1,87 a 12,5 

Massa úmida folhas (g) 49,08 ± 17,33 a 

 

44,18 ± 22,63 a 

 

38,87 ± 8,867 a 23,21 

Massa úmida da raiz (g) 4,57 ± 1,73 a 

 

3,81 ± 1,688 a 

 

3,5 ± 0,826 a 22,67 

Massa seca das folhas (g) 2,14 ± 0,556 a 

 

2,1 ± 0,97 a 

 

1,7 ± 0,435 a 27,03 

Massa seca da raiz (g) 0,25 ± 0,096 a 

 

0,23 ± 0,093 a 

 

0,22 ±0,059 a 26,46 

Número de folhas (un) 18,2 ± 1,02 a 

 

11,7 ± 1,25 b 

 

9,0 ± 1,21 c 8,94 

Compri. maior folha (cm) 18,0 ± 2,35 a 

 

16,54 ± 2,76 a 

 

18,0 ± 0,77 a 7,94 

Comprimento raiz (cm) 14,73 ± 3,77 a   15.88 ± 3,9 a   14,77 ± 3,0 a 10,96 

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey (P<0,05) 

 

CASTELLANI (2012), em sistema aquapônico com integração entre alface e 

Camarão-da-Amazônia (Macrobrachium amazonicum), encontrou um valor médio na 

fitomassa fresca das folhas de alface de 21,8g, que foi inferior que a produzida com peixes 

que foi de 44,18g e fitomassa fresca da raiz de 19,5g que foi bem superior do que a produzida 

com peixes que foi de 3,81. Foi cultivado a variedade Vera que é uma cultivar de alface 
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crespa, demonstrando que a integração com o Camarão-da-Amazônia também é possível, 

porém, deve ser feito mais estudos para melhor comparar os sistemas. 

Em relação ao comprimento da maior folha as variedades lisa (18,0cm ± 2,35 )  e 

crespa (18,0cm ± 0,77 foram superiores a variedade roxa (16,54 cm ±2,76) e referente ao 

comprimento das raízes a variedade roxa (15,88cm ± 3,9) foi superior a variedade crespa 

(14,77cm ± 3,0) e lisa (14,73cm ± 3,77), sendo que pode ter influência de acordo com a 

cultivar utilizada (Tabela 2). 

Com relação a biomassa final dos peixes podemos observar a diferença que ocorreu 

no bloco número 4, onde por conta de mortalidade de peixes, aconteceu uma geração menor 

de efluentes, com isso houve uma diferença significativa na produção de nitrato que é uma 

das formas de a planta absorver o nitrogênio da solução, diminuindo a concentração de 

nutrientes disponíveis para as plantas causando um crescimento inferior das plantas 

principalmente a massa úmida das folhas, por conta do crescimento vegetativo da planta 

necessitar uma quantidade de nitrogênio maior (Tabela 3). 

 

TABELA 3 - Média da massa úmida das folhas (MUF) em gramas e biomassa final dos 

peixes (BFP) em gramas de cada bloco. Rio do Sul, SC, IFC Rio do Sul, 2016. 

NÚMERO DO BLOCO 

  1     2     3     4     5     
 

 
média DV 

 
média DV 

 
média DV 

 
média DV 

 
média DV 

 
CV 

MUF 206,27 ±16,6 a 133,55 ±12,21 b 123,4 ±7,72 c 84,97 ±11,1 c 112,45 ±7,63 b 21,32 

BFP  1660 ±24,13 a 1618 ±24,83 a 1113 ±17,28 c 544 ±16 c 1220 ±17,42 b 24.76 

*Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, pelo teste de Tukey (P<0,05) 

 

O ciclo das cultivares de alface utilizadas variam de 45 a 65 dias, porém, com a 

configuração do sistema hidropônico montado, a colheita foi feita aos 27 dias, por conta do 

risco de quebra das tampas das caixas, podendo acarretar em perda do bloco. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

De acordo com os resultados obtidos o sistema aquapônico se mostrou positivo, 

sendo possível produção de alface com efluentes de peixes. 

Não houve diferença significativa entre as cultivares, demonstrando que ambas 

podem ser cultivadas em sistema aquapônico. 

São necessários mais estudos na área para entender as proporções entre plantas e 

peixes e sua geração de efluentes para se saber as quantidades ideais para o melhor 

desenvolvimento das plantas.  
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6. APÊNDICE 

 

 

Figura 1-Tampa de caixa d'água com pedra brita servindo de suporte para as plantas, tampa com furação de 

10cm de diâmetro para alimentação dos peixes e tubulação e fiação elétrica da bomba d'água. 

 

Figura 2-Dia do transplante das mudas de alface das variedades lisa, crespa e roxa em tampa de caixa dágua com 

pedra brita. 
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Figura 3- 27º dia após o transplantio das mudas em sistema aquapônico, dia da colheita. 

 


