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"E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará" 

(João 8:32) 

"Não se turbe o vosso coração: credes em Deus, crede também em mim. 
Na casa de meu Pai há muitas moradas; se não fosse assim, eu vo-lo teria dito: 

vou preparar-vos lugar. 
E, se eu for, e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim 

mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. 
Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. 

Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais; e como podemos 
saber o caminho? 

Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, 
senão por mim. 

Se vós me conhecêsseis a mim, também conheceríeis a meu Pai; e já desde 
agora o conheceis, e o tendes visto". 

(João 14:1 - 6) 
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RESUMO 

A aqüicultura, nas últimas décadas, obteve um importante 
desenvolvimento industrial e mundial, mas a intensificação dessa atividade 
resultou em alguns impactos ambientais negativos, gerados principalmente, 
pelos efluentes dos cultivos que contêm elevadas concentrações de nutrientes 
dissolvidos, principalmente amônia, além de outros sólidos em suspensão. O 
objetivo deste trabalho foi acompanhar a qualidade de água, através da 
determinação das concentrações de amônia, em um experimento que utiliza 
ostras da espécie Cassostrea rhyizophorae. Para isso, foram realizados dois 
experimentos. No primeiro, foram utilizadas duas baterias de três aquários, 
sendo uma composta com ostras vivas, ou seja, com músculo e a outra apenas 
com ostras mortas, sem o músculo. O sistema foi monitorado através da 
determinação dos níveis de amônia utilizando o espetrofotômetro, como 
equipamento de leitura. As ostras apresentaram excelente poder de filtração 
durante início do experimento, reduzindo significativamente os elevados níveis 
de amônia da água. O experimento teve duração de três dias. No segundo 
experimento, as condições foram as mesmas, sendo realizado durante sete 
dias. Não houve diferença estatisticamente significativa. Diante dos resultados 
obtidos no segundo experimento, constata-se que esses vão de encontro aos 
resultados do primeiro. Dessa forma, cabe a nós buscarmos respostas para 
tentar justificar o fato dos resultados não terem sido os esperados. 

Palavras-chave: ostras, tratamento água, amônia 
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EFICIÊNCIA DO USO DE OSTRAS NO TRATAMENTO DE EFLUENTES DA 

AQUICULTURA 

ANDRÉA BATISTA FERNANDES 

1 INTRODUÇÃO 

Atualmente existe um consenso de que a atividade pesqueira no mundo 

está se aproximando dos seus limites máximos de captura. Segundo a FAO 

(2008), aproximadamente, 19% estão sobre-exploradas, 8% esgotadas e 

apenas 1% está em recuperação e por isso, não tem seu potencial máximo 

atingido, para 28% das populações pesqueiras exploradas. 

A partir deste momento, a aquicultura surge como uma ferramenta para 

solucionar o problema da pesca extrativista e da falta de alimentos provindos 

dos oceanos e do esgotamento dos recursos pesqueiros (JOVENTINO; 

MAYORGA, 2008). 

O setor que mais cresce na produção de alimentos é a aquicultura e 

estima-se que quase 50% da produção de peixes para consumo humano deve-

se a esta atividade. As projeções para as duas próximas décadas indicam que 

aproximadamente 40 milhões de toneladas adicionais serão necessárias para 

manter o consumo per capita de pescado no mundo (FAO, 2008). 

O ramo da aquicultura intensiva de animais aquáticos que mais cresceu 

nos últimos anos foi o cultivo de camarões. O cultivo de camarões marinhos ou 

carcinicultura vem se desenvolvendo de forma bastante acelerada em diversos 

países litorâneos do Ocidente e Oriente, evoluindo assim num processo 

dinâmico e rápido. No Brasil, somente a partir do final dos anos 80, que esta 

atividade passou a adquirir um caráter industrial, contudo, foi a partir dos anos 

90, com a introdução da espécie Litopenaeus vannamei que a carcinicultura 

marinha brasileira teve seu maior crescimento (BARBIERI-JÚNIOR; 

OSTRENKY-NETO, 2002; ARANA, 2004). 
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Segundo a FAO (2009), o camarão continua sendo o produto mais 

valorizado comercialmente, contabilizando 17% do valor total dos recursos 

pesqueiros comercializados internacionalmente em 2006. No ano de 2004, 

mais de 41%, aproximadamente, 2,5 milhões de toneladas da produção total de 

camarões foram originadas da criação em cativeiro (FAO, 2007). A produção 

desse setor passou de 917.315 t em 1996 para 3.164.384 t em 2006, 

correspondendo a um incremento médio de 12,89 % ao ano e representando 

48% da produção mundial de camarão que foi de 6.324.387 t, enquanto a 

produção extrativa nesse mesmo período cresceu apenas 2,94% ao ano, 

saindo de 2.558.153 tem 1996 para 3.460.003 tem 2006. (FAO, 2008). 

Em 2003, o Brasil atingiu o ápice de sua produção com 90.190 toneladas 

de camarão e consolidou-se como líder do hemisfério Sul e como sexto maior 

produtor mundial apresentando um crescimento anual de 50% em sua 

produção, porém em 2004 a sustentabilidade da atividade foi afetada por uma 

série de fatores, não só econômicos, mas também ambientais e sanitários, os 

quais contribuíram para uma queda de 15,84% na produção total. Atualmente, 

a atividade continua a se desenvolver, ainda que com um ritmo menor 

(ROCHA; RODRIGUES, 2003; RODRIGUES, 2005; DÍAZ, 2007). 

Segundo Barbieri e Ostrenky (2002), os camarões necessitam consumir 

proteína diariamente para suprir suas necessidades em aminoácidos, assim os 

sistemas intensivos de aqüicultura, em especial de peixes e camarões, com o 

objetivo de produzir altas taxas de crescimento, utilizam uma alimentação à 

base de ração com um alto teor protéico, contendo em média, 6-8% de 

nitrogênio e 1-1,5% de fósforo, porém grande parte dessa ração não é 

assimilada pelos animais. Dados dos mesmos autores mostram que para cada 

tonelada de camarão produzido, com uma taxa de conversão alimentar de 1:1, 

são produzidos efluentes com aproximadamente 500 kg de matéria orgânica, 

26 kg de nitrogênio e 13 kg de fósforo, dos quais uma parte é assimilada pelo 

fitoplâncton e por outros organismos presentes no viveiro, entretanto, a maior 

parte permanece no ambiente. Aproximadamente 15% da ração fornecida nos 

cultivos não é consumida pelos camarões sendo perdida diretamente para o 

ambiente e da ração que é consumida, parte é excretada, perdida nas mudas e 

eliminadas nas fezes, assim estima-se que apenas 17-25% da ração fornecida 

ao longo de um cultivo seja efetivamente convertida em biomassa. 
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Este não é um fato que ocorre somente com camarões, em geral, 85% 

do fósforo, 80-88% do carbono e 52-95% do nitrogênio contribuem como 

alimentação no sistema de cultivo de peixes marinhos, sendo o restante 

perdido através dos resíduos de ração, excreção dos peixes e respiração. 

Desta forma, estas atividades podem resultar em uma alta poluição orgânica 

dos recursos hídricos (WU, 1995). 

Em algumas regiões dotadas de condições ambientais favoráveis ao 

desenvolvimento dos camarões, como a costa do Nordeste do Brasil, a 

atividade cresceu mais de 20% durante a última década (LACERDA, 2006). No 

entanto, a expansão da carcinicultura vem enfrentando diversos problemas 

relacionados ao meio ambiente, já que conforme Páes-Osuria, F.; Guerrero-

Galván, S.R.; Ruiz-Fernandez, A.C. (1998), em algumas áreas, o 

desenvolvimento econômico desta atividade não é acompanhado por uma 

proteção ambiental suficiente, causando assim uma série de impactos 

ambientais. Segundo Díaz (2007), a expansão desordenada dos cultivos de 

camarão em várias regiões levou à degradação ambiental, ocorrência de 

epidemias e a queda da produção. 

A atividade apresentou a nível mundial um crescimento bastante 

significativo nos últimos anos, principalmente em regiões tropicais e 

subtropicais, como nos países emergentes da África e das Américas. Sua 

expansão deve-se, entre outros motivos, à estagnação da pesca extrativa 

devido a sobrepesca. Seu rápido desenvolvimento se sustentou, durante 

muitos anos, nas condições de câmbio favoráveis e na crescente demanda 

internacional por este tipo de alimento (JOVENTINO; MAYORGA, 2008). No 

entanto, com a intensificação da produção surgiram os primeiros problemas de 

impacto ambiental. 

De acordo com Páes-Osuria, F.; Guerrero-Galván, S.R.; Ruiz-

Fernandez, A.C. (1998) o desenvolvimento da carcinicultura no México, em 

conjunto com os efluentes urbanos e da agricultura, na última década, criaram 

os primeiros sintomas de impactos ambientais negativos, principalmente devido 

à descarga de nutrientes e matéria orgânica nas águas costeiras adjacentes, 

ocasionando a deterioração da qualidade das águas costeiras na costa 

noroeste do México. Portanto, medidas de manejo adequadas, para a 
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minimização deste impacto, são necessárias e devem ser adotadas em caráter 

de urgência. 

Os impactos ambientais negativos causados pela intensificação da 

atividade aquícola devem-se, principalmente, às altas quantidades de material 

particulado descarregadas pelos efluentes dos cultivos (MENDIGUCHÍA et al., 

2006). Estes efluentes são ricos em nutrientes, como o nitrogênio e o fósforo, 

podendo causar, entre outros problemas, a eutrofização dos corpos d'água 

adjacentes (CHOPIN et al., 2001). Dessa forma, em muitos países, a 

aquicultura intensiva tem arruinado a vegetação costeira, tornando o solo salino 

e poluído os cursos d'água nas proximidades dos cultivos (PHILLIPS et al., 

1993). 

Segundo Esteves (1988) o nitrogênio é dos elementos mais importantes 

no metabolismo de ecossistemas aquáticos e isto se deve, principalmente, à 

sua participação na formação de proteínas, um dos compostos básicos da 

biomassa. O nitrogênio está presente em diversas formas, por exemplo: nitrato, 

nitrito, amônia, óxido nitroso, nitrogênio molecular e nitrogênio orgãnico 

particuladon. De acordo com o mesmo autor, o íon amônio é muito importante 

para os organismos produtores, especialmente porque sua absorção é 

energeticamente viável. Entretanto, altas concentrações desse íon podem ter 

grandes implicações ecológicas, como por exemplo, influenciando fortemente a 

dinâmica do oxigênio dissolvido do meio, uma vez que para oxidar 1,0 mg do 

íon são necessários cerca de 4,3 mg de oxigênio, influenciando a comunidade 

de peixes, pois em pH básico o íon amônio se transforma em amônia, que 

dependendo da sua concentração pode ser tóxica. 

O fósforo é outro componente importante para os seres vivo, pois a partir 

dele, ocorre o armazenamento de energia e estruturação da membrana celular. 

Grande parte do fosfato que chega aos ecossistemas aquáticos continentais 

pode ser precipitada no sedimento, sendo que em muitos casos este fosfato 

não mais retorna ao metabolismo límnico. Deste modo, a quantidade de fosfato 

reciclado no ambiente depende das condições físicas e químicas do meio e da 

taxa de decomposição da matéria orgânica (ESTEVES, 1988). 

Joventino; Mayorga (2008) relatam que, no Ceará, os problemas 

advindos da carcinicultura vão desde a instalação de empreendimentos em 

áreas protegidas por lei e irregularidades no licenciamento ambiental até danos 
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provocados pelo lançamento de efluentes sem tratamento prévio em estuários, 

rios e lagoas, bem como a introdução de espécies exóticas no ambiente, 

salinização do solo e lençol freático, além da disseminação de doenças. 

Segundo a Resolução CONAMA N2  001/86, art. 12, o termo "impacto 

ambiental" é definido como toda alteração das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 

energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente afetam 

a saúde, o bem estar da população e a qualidade do meio ambiente. 

Segundo Chopin et al. (2001), a indústria da aquicultura tem buscado o 

desenvolvimento de melhores e novos métodos a fim de minimizar o problema 

do despejo de efluentes sem qualquer tratamento no meio ambiente, sendo o 

cultivo de vários organismos, ou seja, a aquicultura integrada, uma forma para 

a redução desse impacto no ambiente 

A proposta da Resolução do CONAMA no § 2° do artigo 52, que dispõe 

sobre o licenciamento ambiental da aquicultura, aprovada na 482  CTAJ em 16 

e 17/02/2009, -faz referência aos sistemas integrados como estratégias que 

permitem a melhor utilização dos recursos e a redução de resíduos sólidos e 

líquidos podendo ser enquadrados em uma das classes de menor impacto 

ambiental. Comumente esses tipos de cultivo são geralmente compostos por 

camarões ou peixes integrados a organismos biofiltradores, como moluscos 

bivalves, macroalgas, microalgas ou vegetais superiores (NEORI et al., 2004). 

De acordo com Nunes (2006), as vantagens do cultivo integrado e do 

uso de biofiltros não se resumem somente ao aspecto ambiental, pois segundo 

Chopin (2001), a diversificação da produção, devido ao cultivo de ostras e 

macroalgas geram uma renda extra aos produtores, já que se trata de 

organismos dotados de valor comercial. Assim, a possibilidade de 

biorremediação e ganho econômico fazem do cultivo integrado uma atividade 

promissora (NUNES, 2006). 

Com a finalidade de melhorar a qualidade da água e também ser usado 

como um complemento econômico, os moluscos bivalves têm sido utilizados 

com certa frequência em sistemas de cultivo integrado. Um experimento 

realizado por Lefebvre, S.; Barillé, L.; Clero, M. (2000) com ostras da espécie 

Crassostrea gigas, confirmou o poder de filtração e a capacidade que esses 
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organismos possuem de assimilar resíduos advindos dos efluentes de 

fazendas de cultivo de peixes. 

Segundo Jones; Preston (1999) as ostras possuem uma capacidade de 

reduzir as concentrações de bactérias, fitoplâncton, nitrogênio total, fósforo 

total e outras partículas suspensas presentes nos efluentes do cultivo de 

camarão. Estes autores analisaram a capacidade de filtração das ostras, 

Saccostrea commercialis em uma fazenda de camarão da espécie Penaeus 

japonicus. Nesse estudo as ostras foram eficientes em melhorar a qualidade da 

água dos efluentes provenientes dos camarões, reduzindo em 49% a 

concentração de sólidos totais em suspensão, em 58% o número de bactérias 

na água, em 80% o nitrogênio, em 67% o fosfato, e em 8% a turbidez. 

Qian, P. Y., Wu, C. Y., Xie, Y. K. (1996) realizando estudos sobre o 

cultivo integrado da macroalga vermelha Kappaphycus alvarezii e da ostra 

Pinctada martensi, em laboratório e em campo, mostraram que ambos os 

organismos cresceram mais rapidamente no sistema integrado do que quando 

cultivados isoladamente, sendo a alga também eficiente em assimilar o 

nitrogênio excretado pela ostra. 

Cavalcante Júnior et al. (2005) em estudos realizados na Universidade 

Federal do Ceará utilizando ostras como biofiltros em sistemas integrados de 

aquicultura, afirma que as ostras são capazes de reduzir as concentrações de 

amônia em 95,6% após essa etapa. Rocha (2007) estudando os sistemas de 

aquicultura integrado afirma que após passar pelo tratamento com as ostras, 

estas foram eficientes em reduzir a concentração de amônia em 79,43% em 24 

horas. 

Rocha (2009) em estudos preliminares afirma que na etapa em que os 

efluentes passam por filtração pelas ostras, estas são capazes de reduzir a 

concentração da amônia em até 86,41%. O mesmo autor relata que as ostras 

também diminuem a concentração de amônia em dois tempos de residência da 

água num sistema integrado, sendo essa redução de 86,02% para 72 horas e 

de 88,94% para 96 horas. 

Dependendo da densidade de estocagem dos indivíduos, a redução da 

concentração de nitrogênio total provenientes dos efluentes da carcinicultura, 

após a etapa de filtração pelas ostras, pode chegar até 80% (JONES; 

PRESTON, 1999). Entretanto, são necessários mais estudos para investigar 
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como estes organismos, que também possuem a amônia como fonte de 

excreta nitrogenada (RUPPERT; BARNES, 1996), fazem a retirada da maior 

parte desse composto da água. 

Levando-se em consideração de que o mundo precisa de soluções para 

os sérios problemas gerados pelos efluentes da aquicultura intensiva aos 

corpos e cursos d'água diminuindo assim a qualidade da água nos estuários e 

nos recursos hídricos, o presente trabalho visa avaliar o uso de ostras como 

organismos biofiltradores para controlar a qualidade da água em condições 

laboratoriais, contribuindo com o fornecimento de mais uma ferramenta para 

posterior uso em campo. 
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2 METODOLOGIA 

2.1 Coleta das ostras 

As ostras foram coletadas na localidade de Sabiaguaba (Figura 1), na 

cidade de Fortaleza-CE e levadas para o laboratório de Planctologia do 

Departamento de Engenharia de Pesca da UFC, em um isopor com aeração 

constante. 

Figura 1 Local de coleta das ostras. 

Em seguida, foram selecionados 180 exemplares que possuíam entre 2 

e 3 cm de comprimento (Figura 2A) para serem usados no experimento. Após a 

seleção, 90 ostras foram abertas para a retirada dos músculos, ficando apenas 

as valvas (Figura 2B). 
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Figura 2 - Ostras vivas (A) e valvas após a retirada dos músculos (B). 

2.2 Preparo da água de cultivo 

A água utilizada no experimento foi preparada a partir de água doce com 

a adição de sal de salina na concentração de 30 g L-1. Em seguida, a água foi 

enriquecida com os fertilizantes agrícolas nitrogênio, fósforo e potássio (NPK) e 

superfosfato triplo (SPT) nas concentrações de 1,0 e 0,1 g L-1, sendo 

submetida à aeração por 24 h com o objetivo de que o cloro presente na água 

fosse evaporado. Os fertilizantes e o sal foram pesados em balança semi-

analítica com precisão de 0,05 g e o NPK e SPT foram triturados em um 

processador de alimentos para diminuir o tamanho das partículas e facilitar a 

sua solubilidade na água. 

2.3 Delineamento experimental 

2.3.1 Experimento 1 

As ostras utilizadas foram coletadas no Rio Pacoti. O procedimento foi 

realizado pela manhã com a retirada das ostras com comprimento aproximado 

entre 2 e 3cm medido com um paquímetro de 0.05 cm de precisão. À água foi 

adicionado sal de salina à 30 g L-1  e logo após enriquecida com os fertilizantes 

NPK e SPT nas respectivas concentrações de 1,0 e 0,1 g L-1, para em seguida, 

as ostras serem acondicionadas. As ostras não foram escovadas e não 

passaram por nenhum procedimento de limpeza anteriormente Dois 

tratamentos de três aquários, com volume útil de 30 L, foram utilizados, sendo 
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uma composta com ostras vivas e a outra somente com as conchas das 

mesmas, na densidade de duas ostras ou conchas L-1  em cada aquário, sendo 

as unidades suspensas em uma tela plástica de polietileno com abertura entre 

nós de 2,5 cm para evitar contato direto com o fundo do aquário. A distância 

entre a tela e o fundo do aquário foi de aproximadamente 10 cm. O 

experimento teve uma duração de três dias, sem renovação de água com 

fotoperíodo de 18 horas de claro e 6 horas de escuro e a determinação dos 

níveis de amônia foi realizada pelo método de Nessler, diariamente. 

2.3.2 Experimento II 

As ostras foram mantidas em monoblocos com volume útil de 30 L de 

água na densidade de 1 ostra L-1. Para isso, foi montada uma estrutura feita de 

tela plástica para acondicionar os organismos com o objetivo de evitar o 

contato direto dos bivalves com o fundo do aquário (Figura 3). Foram 

realizados dois tratamentos com três repetições, sendo um com ostras vivas e 

outro apenas com as valvas. Cada repetição recebeu 30 ostras ou valvas e 

diferente do primeiro experimento, a densidade de estocagem foi reduzida pela 

metade devido às más condições ambientais em que se encontrava o local de 

coleta. A iluminação foi fornecida por quatro lâmpadas fluorescentes de 40 W, 

com um fotoperíodo de 18 horas de claro e 6 horas de escuro, sendo a aeração 

mantida constante com o auxílio de um compressor de ar. 
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Figura 3 - Monoblocos adaptados com tela plástica para suspensão das ostras 

e valvas. 

2.4 Determinação da concentração de amônia 

A concentração de amônia na água foi avaliada pelo método de Nessler, 

utilizando um espectrofotômetro de leitura direta (marca HACH — DR/2000). 

Para isso, foram utilizadas 25 gotas de estabilizante mineral, 3 gotas do agente 

dispersante álcool polivinil e 1 mL do reagente de Nessler para cada 25 mL da 

amostra. Para zerar a leitura do espectrofotômetro, foi utilizada uma amostra 

de água destilada (branco) com a adição dos mesmos reagentes supracitados. 

Após 1 minuto de reação, foi realizada a leitura no espectrofotômetro na 

absorbância de 425 nm, determinada pelo método e a concentração de amônia 

foi expressa em mg L-1. Foram realizadas 12 análises, a cada 12 horas, sendo 

a primeira realizada antes de introduzir as ostras ou valvas nos monoblocos. O 

acompanhamento da concentração de amônia foi realizado por 132 horas. 
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2.5 Análises estatísticas 

As médias das concentrações de amônia obtidas nos dois tratamentos 

(ostras vivas e ostras mortas) foram comparadas pelo teste t de Student para 

amostras independentes, através do programa de estatística BioEstat versão 

4.0. 



Tempo 
(horas) 

Concentração de amônia (mg 1:1) 

Ostras vivas 	Ostras mortas 

	

13,04 	 10,88 

	

3,36 	 11,52 

	

11,68 	 14,64 

0 

24 

48 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Amônia 

Segundo Esteves (1988) a amonificação e a excreção de amônia por 

animais aquáticos são as principais fontes deste composto para o ambiente 

aquático. 

Ao final de dois dias, no experimento I, as ostras apresentaram um 

excelente poder de assimilação da amônia, reduzindo em 89% a concentração 

deste composto, enquanto na água apenas com as ostras mortas ocorreu um 

aumento de 134,56% (Tabela 1). O cálculo usado para a obtenção dos 

resultados, foi a partir de uma regra de três simples. 

Tabela 1: Variação dos níveis de amônia durantes as análises para 

experimento I. 

Analisando a tabela podemos perceber que no período entre 24 e 48 

horas de experimento ocorreu uma acentuada mortalidade das ostras, 

aumentando expressivamente a concentração desse composto na água. De 

acordo com Esteves (1988), a concentração letal de amônia é superior a 0,5 

mg.L-1 . Fato que pode justificar essa mortalidade. (Figura 4). 
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Figura 4: Concentração de amônia para ostras vivas no experimento I. 

Enquanto, no tratamento com ostras mortas houve um aumento de 

amônia com 24 horas (Figura 5). 

Figura 5: Concentração de amônia para ostras mortas no experimento I. 

A elevada redução dos valores de amônia, após filtração pelas ostras, é 

surpreendente, dada a excelente capacidade de filtração destes animais, 

reportada por Nünes et al. (2003), os quais seqüestram a matéria orgãnica em 

suspensão tornando-a indisponível para a amonificação, no entanto os 
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mesmos também liberam amônia através de seus excretas (RUPPERT; 

BARNES, 1996). Neste caso, as elevadas reduções deste composto ocorreram 

devido à ação de bactérias nitrificantes presentes no trato digestivo das ostras, 

as quais convertem amônia em nitrito e, posteriormente em nitrato, atuando 

assim como um filtro biológico (BOUCHER e BOUCHER-RODONI, 1988). 

Os resultados obtidos no experimento II, não apresentaram diferenças 

estatisticamente significativa (Tabela 2). 

Tabela 2. Variação dos níveis de amônia durantes as análises para o 

experimento II. 

Tempo 
(horas) 

Ostras vivas (mg L-1) 
média 	desvio padrão 

Ostras mortas (mg L-1) 
média 	desvio padrão 

O 12,373 1,080 8,773 0,910 
12 20,987 3,119 19,200 1,697 
24 7,613 0,660 10,027 0,760 
36 7,213 0,500 8,733 0,405 
48 11,200 2,920 11,547 2,402 
60 14,507 4,893 12,400 1,981 
72 11,827 2,694 10,040 1,767 
84 10,613 1,245 9,573 0,822 
96 10,880 0,983 12,160 0,212 

108 16,080 0,973 16,000 4,720 
120 15,280 1,482 17,360 1,040 
132 26,400 2,575 19,413 0,647 

De acordo com as médias obtidas para cada intervalo de 12 horas foi 

gerado um gráfico que compara os valores entre os dois tratamentos (Figura 

6). 
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Figura 6: Médias obtidas nos dois tratamentos para o experimento II (ostras 

vivas e mortas). 

Observando que apesar da concentração inicial de amônia ser menor 

nos tratamentos apenas com ostras mortas, o aumento foi bem maior 

passando de 8,773 mg.L-1  para 19,200 mg.L-1  da observada nos tratamentos 

com as ostras vivas de 12,373 mg.L-1  para 20,987 mg.L-1, mesmo apesar da 

concentração inicial ter sido maior. Isto mostra que as ostras atuaram evitando 

um maior aumento da amônia. 

A queda de 20,987 mg.L-1  para 7,613 mg.L-1  também foi maior do que a 

queda observada nos tratamentos só com as ostras mortas de 19,200 mg.L-1  

para 10,027 mg.L-1, mostrando mais uma vez que ocorre filtração por parte das 

ostras vivas. Contudo, faz-se necessário ressaltar que nos intervalos de tempo 

de 24 e 36 horas ocorreu diferença estatisticamente significativa entre os dois 

tratamentos. Assim, demonstrando que as ostras são responsáveis pela 

redução da concentração de amônia presente na água (BOUCHER e 

BOUCHER-RODONI, 1988). Entretanto, os resultados obtidos não foram os 

desejados, e por isso não possuem diferenças estatisticamente significativas. 

A redução esperada não foi verificada porque no segundo experimento, 

assim como no primeiro ocorreu uma acentuada mortalidade das ostras e com 

a morte desses organismos a filtração cessou e, consequentemente, a amônia 
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não pode mais ser reduzida. De acordo com Esteves (1988), a concentração 

letal de amônia é superior a 0,5 mgri. Fato que pode justificar a mortalidade 

das ostras. 

A redução da amônia nos tratamentos com as ostras mortas pode ser 

explicada devido a forte aeração presente nos monoblocos. De acordo com 

Esteves (1988), por este composto ser um gás, difunde-se para a atmosfera, 

podendo acarretar significativas perdas de nitrogênio. 

A redução pode não ter ocorrido também, pois segundo Ruppert; Barnes 

(1996), as ostras possuem a amõnia como fonte de excreta nitrogenada. 

Qian, P. Y., Wu, C. Y., Xie, Y. K. (1996) mostrou um aumento de 

compostos nitrogenados em cultivos de ostras da espécie Pinctada martensi 

integradas à macroalga vermelha Kappaphycus alvarezii e verificaram que as 

ostras foram responsáveis pelas elevações nas concentrações de nitrogênio 

total, íon amônio, nitrito e nitrato na água de cultivo. Gurjão (2004) em outro 

cultivo integrado de ostras e algas mostraram que após a filtração com ostras, 

a concentração de amônia de um efluente de carcinicultura aumentou. 

Afirmando o que ocorreu nas concentrações de amônia durante o 

experimentoll. 

Outra questão que pode ser levantada é sobre a densidade de 

estocagem dos indivíduos. Em trabalho realizado por Jones; Preston (1999), a 

redução da concentração de nitrogênio total, após etapa de filtração das ostras 

pode chegar a 80%, dependendo da densidade de estocagem dos organismos. 

Fato que pode explicar o que ocorreu para a não redução da amônia no 

tratamento com ostras vivas, já que no segundo experimento a densidade de 

estocagem dos organismos foi reduzida pela metade. 

A mitigação dos impactos ambientais produzidos pela aqüicultura 

intensiva e a melhora da qualidade da água lançada nos corpos hídricos é uma 

questão permanente e se faz necessário que ocorra mais estudos para o 

desenvolvimento dessa atividade. 
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4 CONCLUSÕES 

De acordo com os dados obtidos podemos constatar que o experimento 

I, no tratamento com as ostras vivas ocorre uma elevada redução de amônia 

em relação ao tratamento com as ostras mortas. Enquanto no tratamento com 

as ostras mortas, ocorre a elevação da concentração de amônia presente na 

água. Corroborando os resultados citados em alguns trabalhos 

Em contrapartida, o experimento II no tratamento com as ostras vivas, 

não ocorreu uma redução dos níveis de amônia. Devido a uma acentuada 

mortalidade das ostras, que deixaram de realizar a filtração e dessa forma 

aumentando, a concentração desse composto na água. 

No tratamento com as ostras mortas, ainda no experimento II, ocorreu 

uma redução da amônia presente, que pode ser decorrente da evaporação 

para atmosfera por conta da forte aeração nos monoblocos. 

Outro fator relevante, que pode ter contribuído para a não absorção da 

amônia por parte das ostras, é a diminuição pela metade da densidade de 

estocagem desses organismos do primeiro para o segundo experimento. 

Os resultados mostraram que a utilização de ostras como biofiltros pode 

ser uma boa ferramenta para mitigação dos impactos ambientais da aqüicultura 

intensiva. Cohtudo, ainda são necessários mais estudos para elucidar os 

resultados obtidos, desenvolver soluções e criar ferramentas para mitigar os 

impactos negativos gerados pelos efluentes da aquicultura. 
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5. PERSPECTIVAS 

Os estudos terão continuidade no mestrado, onde serão avaliados outros 

parâmetros, tais como: 

1. Densidade de estocagem dos organismos; 

2. Controles sem valvas, somente com aeração; 

3. Maturação dos reagentes na água; 

4. Diminuição da concentração de amônia na água 

De posse de novos resultados, poderemos analisar e tentar elucidar o que 

poderá ter ocorrido para que os dados outrora obtidos no experimento II não 

tenham sido aqueles esperados. 

Além destes, outros parâmetros também serão analisados, como por 

exemplo, a concentração de fósforo, oxigênio dissolvido, pH, temperatura, 

salinidade e turbidez, para dessa forma determinarmos a influência de cada um 

sobre a concentração de amônia. 
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