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RESUMO 

A tecnologia de cultivo com bioflocos é um sistema de produção aquícola em que os micro-

organismos presentes na água controlam a amônia liberada pelas espécies cultivadas. O 

crescimento desses micro-organismos ocorre na forma de agregados microbianos (bioflocos), 

sendo estimulado pela adição de carbono orgânico na água. Uma fração dos bioflocos é 

utilizada como alimento pelos organismos cultivados, mas o restante precisa ser retirado do 

sistema para não prejudicar as espécies cultivadas. Uma estratégia que pode auxiliar no 

melhor aproveitamento dos bioflocos é o uso do cultivo multitrófico integrado, que incorpora 

espécies com diferentes níveis tróficos no sistema e permite a transformação de compostos 

sólidos e nutrientes em biomassa. O objetivo deste projeto foi utilizar o floco microbiano 

produzido em reatores aeróbicos através de solução nutriente sintética que simula o efluente 

de um tanque de cultivo intensivo de camarões para produzir nematoides, como parte de um 

sistema multitrófico integrado. Os nematoides são usados na aquicultura como alimento vivo 

e muitas espécies não-parasitas alimentam-se de bactérias. O experimento consistiu em 

cultivar nematoides em meio líquido dentro de um reator aeróbico alimentado diariamente 

com flocos microbianos por 30 dias. Ao longo do experimento foram colhidas amostras do 

reator para avaliar a biomassa em análises microscópicas. No dia 1 do experimento foram 

contados 5,6 nematoides ml
-1

 coletados no campo, no dia 15 foram contados 1,98 indivíduos 

ml
-1

 na amostra do reator e o experimento foi concluído contabilizando 2,46 nematoides ml
-1

. 

A quantidade de nematoides reduziu entre o primeiro e 15° dia de cultivo. Após esse período, 

houve aumento na abundancia dos organismos indicando uma seleção inicial e um 

crescimento de espécies mais adaptadas a partir desse momento. Durante as análises 

microscópicas foram observados nematoides pequenos, o que sugere reprodução no reator.  

Palavras-chave: nematoides, camarões, biofloco, cultivo multitrófico integrado.  
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1. INTRODUÇÃO 

A tecnologia de cultivo de bioflocos (Biofloc Technology – BFT) é um sistema de 

produção aquícola de alta densidade de cultivo, com pouca ou nenhuma renovação de água, 

aeração intensa e alta densidade de cultivo (Browdy et al, 2001). Esta tecnologia permite uma 

maior produção de peixes e crustáceos em uma área menor que a necessária em sistemas 

tradicionais. A baixa exigência de renovação de água do cultivo de bioflocos, além de poupar 

recursos hídricos e reduzir a emissão de efluentes, garante uma maior biossegurança aos 

organismos cultivados evitando a entrada de vírus no sistema (Avnimelech, 2012). 

O biofloco é composto por uma densa comunidade microbiana, agregados de matéria 

orgânica, rotíferos, protozoários e nematoides (Crab et al. 2007). Os micro-organismos 

desenvolvidos na água controlam a amônia excretada pelos organismos cultivados 

(Avnimelech, 2009). A amônia produzida pode ser absorvida pelas microalgas ou bactérias 

heterotróficas, ou oxidada por bactérias nitrificantes (Ebeling et al., 2006). 

Além de controlar a amônia, uma parte dos bioflocos é utilizada como alimento pelas 

espécies cultivadas (Burford et al., 2004; Avnimelech, 2007; Crab et al., 2007; Azim et al., 

2008; De Schryver et al., 2008). Entretanto, devido à alta entrada de ração no sistema, o 

crescimento dos micro-organismos é elevado e parte dos bioflocos acumula no sistema, 

precisando ser removidos para não prejudicar os organismos cultivados (Schveitzer et al., 

2013). Esses autores observaram elevado número de camarões com brânquias obstruídas em 

tanques com elevada quantidade de bioflocos. Dessa forma, é preciso encontrar alternativas 

de uso para os bioflocos removidos dos tanques de cultivo. 

Uma alternativa para aproveitar os bioflocos cultivados é o cultivo multitrófico 

integrado. Este sistema permite a transformação de compostos sólidos e nutrientes em 

biomassa incorporando espécies de diferentes níveis tróficos (Soto, 2009). Recentemente, 

pesquisadores obtiveram sucesso utilizando água residual do cultivo de camarões com 

bioflocos para produzir biomassa de microalga e de artêmia em um cultivo multitrófico 

integrado (Magnotti et al., 2015a; Magnotti et al., 2015b). No sistema BFT, o floco 

microbiano é rico em bactérias e pode ser usado como alimento para espécies bacteriófagas, 

como os nematoides. Esses organismos, por sua vez, podem ser uma fonte de alimento vivo 

para espécies alvos de cultivo, como camarões e peixes. 

Os nematoides vêm sendo utilizados como alimento vivo na aquicultura (Honnens e 

Ehlers, 2013). Pesquisadores mostraram que os nematoides são uma fonte de alimento 

importante para os camarões cultivados (Wikenfeld et al., 1984; Samocha e Lewinsohn, 
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1977). Esses organismos possuem perfil nutricional adequado às espécies de peixes e 

camarões cultivadas, sendo semelhante ao da artêmia (Biedenbach et al., 1989). 

Recentemente, Seychelles et al. (2016), substituíram completamente artemia por nematoides 

em fases larvais de camarão Litopeanaeus vannamei com sucesso. Além disso, algumas 

espécies de nematoides podem ser desidratadas e armazenadas como cistos por meses 

(Honnens, Assheuer & Ehlers, 2013).  

Muitas espécies de nematoides não-parasitas alimentam-se de bactérias (Brüggemann, 

2012) e podem se beneficiar dos bioflocos produzidos no cultivo de camarões. Como são 

maiores do que as bactérias, os nematoides podem ser mais facilmente capturados pelos 

camarões, aumentando a eficiência alimentar e reduzindo o potencial poluidor do sistema. 

Apesar disso, há poucos estudos sobre o cultivo desses organismos voltados à aquicultura. 

Pesquisas voltadas à produção de nematoides são recentes na literatura. De forma 

geral, os cultivos são realizados em meio líquido dentro de biorreatores aeróbicos, que são 

alimentados com leveduras (Brüggermann, 2012). Nesses cultivos, a biomassa de nematoides 

produzida é elevada e pode alcançar 238.000 organismos ml
-1

 (Honnens e Ehlers, 2013), o 

que torna promissor a produção desses organismos. Associar a produção desses organismos a 

um resíduo gerado nos cultivos pode ser uma boa estratégia. Entretanto, não há pesquisas que 

tenham utilizado agregados microbianos para alimentar os nematoides. Essas informações são 

importantes para determinar as condições básicas de operação dos reatores para a produção de 

nematoides.  

Esse trabalho avaliou a viabilidade da produção de nematoides em reatores aeróbicos 

de crescimento suspenso alimentados com flocos microbianos. Nesse experimento, os flocos 

não foram obtidos de um cultivo de camarões/peixes com bioflocos (cultivo integrado). Ao 

invés disso, os flocos microbianos foram produzidos em reatores aeróbicos. Uma etapa 

posterior avaliará o processo de integração entre o cultivo de camarões marinhos usando a 

tecnologia de bioflocos com a produção de nematoides.    

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Aquicultura do Departamento de 

Ciências do Mar da Universidade Federal de São Paulo - Campus Baixada Santista. Já as 

análises microscópicas das amostras de nematoides foram realizadas no Laboratório de 

Ecologia da mesma instituição. 

 



10 
 

 

2.1. Desenho experimental 

  

O experimento consistiu em cultivar nematoides em reatores aeróbicos alimentados  

com flocos microbianos. Os bioflocos foram produzidos em reatores aeróbicos através de 

solução nutriente sintética que simula o efluente de um tanque de cultivo intensivo de 

camarões.  

Os nematoides foram coletados no rio Itaguaré, na praia de Itaguaré em Bertioga (SP). 

Foram utilizados dois baldes de 20 litros para coletar sedimento superficial de dois pontos 

amostrais.  As amostras de sedimento coletadas foram misturadas com água estuarina coletada 

no rio Itaguaré. No laboratório, o material foi transferido de um balde para o outro repetidas 

vezes para decantar parte do sedimento, que foi descartado. O restante do material foi 

transferido para um balde de 20 litros aerado e mantido por uma semana até a preparação do 

reator de nematoides. 

A salinidade dos reatores de bactérias e nematoides (15 ppm) foi a mesma do ambiente 

em que os nematoides foram coletados. A agua salobra foi preparada através da mistura de 

agua doce e água marinha coletada no Aquário Municipal de Santos. A água foi clorada para 

eliminar organismos do ambiente e declorada para a utilização nos reatores. 

 

2.2. Operação dos reatores de bactérias 

 

 Foram operados três reatores aeróbicos de bactérias durante o experimento e mantidos 

em aeração intensa através de mangueiras com pedra porosa ligadas a um compressor radial. 

Um dos reatores (RB1) foi montado em uma proveta de vidro com capacidade volumétrica de 

2 litros, os outros dois reatores (RB2 e RB3) foram montados em provetas de acrílico com 

capacidade volumétrica de 1 litro. A temperatura foi mantida em 25ºC por banho-maria com 

termostatos mantidos por aquecedores de 60 W. O pH foi mantido em torno de 7,0 através da 

adição de cal hidratada. Os reatores foram operados em batelada alimentada: enchimento – 

reação – decantação – esvaziamento (Boopathy et al., 2005) e alimentados diariamente com 

solução nutriente baseada em nitrogênio, fósforo e glicerol. A taxa de alimentação do reator 

foi adequada em função dos níveis de amônia. A quantidade de glicerol adicionada seguiu a 

recomendação de Avnimelech (1999), que assume que 20 g de carboidrato são necessárias 

para converter 1 g de N-AT em biomassa bacteriana.  

  Diariamente, a água dos reatores de bioflocos era transferida para um decantador de 

sólidos (cone de Imhoff) onde os flocos eram quantificados. Aproximadamente, 30% da 
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biomassa de floco microbiano era retirado com o uso de pipeta e disponibilizado ao reator de 

nematoides. Após a remoção de parte do floco microbiano, era realizada a troca parcial de 

água dos reatores de bactéria para manter os padrões de qualidade de água. 

 

2.3. Operação do Reator de nematoides 

  

O reator de nematoides (RN) foi montado em um tubo de PVC com capacidade 

volumétrica de 3 litros, operando com volume de 2 litros e mantido com aeração intensa para 

manter os organismos em suspensão, alta taxa de oxigenação e evitar a deposição de 

sedimentos no fundo do reator. A temperatura foi mantida em 25ºC por banho-maria com 

termostatos mantidos por aquecedores de 60 W. Essa temperatura é considerada adequada 

para nematoides (Inman, 2012). As variáveis de qualidade de água foram mantidas 

semelhantes entre os reatores para não ocorrer mortalidade do floco bacteriano após a 

transferência para o reator de nematoides. 

 Para acompanhar o crescimento populacional de nematoides ao longo do experimento, 

foram retiradas amostras de 50 ml a cada 7 dias, que foram transferidas para frascos plásticos 

e fixadas em formalina 4% (Fonseca et al., 2014). Apesar disso, as análises foram realizadas 

em amostras do reator coletadas a partir do 15º dia de experimento. Posteriormente, as 

amostras obtidas foram lavadas através da peneira com malha de 45 µM, separadas do 

sedimento por flotação com Ludox TM 50 (densidade específica 1,18) (Heip et al., 1985) e 

coradas com rosa-bengala para facilitar a contagem dos organismos. Utilizando o aumento de 

5 vezes através da lupa, foi realizada a contagem dos indivíduos para análise da variação da 

densidade de organismos do início ao final do experimento. 

 

2.4. Análise das variáveis de qualidade de água dos reatores 

 

O oxigênio dissolvido (oxímetro YSI 550A), a temperatura da água (oxímetro YSI 

550A) e o pH (ION pHB 500) foram analisados diariamente. A amônia (nitrogênio amoniacal 

total / N-AT), o nitrito e os sólidos suspensos totais (APHA, 2005 – 2540 D) e voláteis 

(APHA, 2005 – 2540 E) foram monitorados duas vezes por semana. As análises da amônia e 

do nitrito foram realizadas de acordo com Strickland e Parsons (1972) e APHA (2005). 
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3. RESULTADOS 

Os valores de temperatura, oxigênio, pH e salinidade estiveram próximos entre os 

reatores de produção de bactérias e nematoides (Tabela 1). Da mesma forma, o volume de 

floco entre os reatores de bactérias apresentou valores similares. As concentrações de amônia 

e nitrito foram menores nos reatores de bactérias.   

  

Tabela 1. Variáveis de qualidade de água dos reatores de bactérias (RB1, RB2 e RB3) e do 

reator de produção de nematoides (RN) durante os 30 dias de experimento.  

Variáveis RB1  RB2 RB3 RN 

Temperatura (°C) 

 25,5 ± 0,5 25,4 ± 0,5 25,5 ± 0,5 25,6 ± 0,8 

Oxigênio (mg L
-1

) 

 3,6 ± 0,2 3,7 ± 0,2 3,7 ± 0,2 3,5 ± 0,3 

pH 

 7,0 ± 0,8 7,1 ± 0,8 7,2 ± 0,9 7,5 * 

Salinidade 

 15,5 ± 0,5 

 

15,5 ± 0,5 

 

15,5 ± 0,5 

 

15,5 ± 0,5 

 

Volume de floco (ml L
-1

) 

 75,9 ± 10,9 

 

58,7 ± 10,2 

 

55,7 ± 9,4 

 

- 

 

Amônia total (mg N L
-1

) 

 0,30 ± 016 - - 1,23 ± 1,38 

Nitrito (mg NO2
-
– N L

-1
) 

 0,17 ± 0,22 - - 0,40 ± 0,40 

Valores são média ± desvio padrão.  

* Valores medidos no início, meio e fim do cultivo. 

 

A concentração de sólidos no reator de cultivo de nematoides foi superior às 

encontradas no reator de produção de bactérias. Contudo, o percentual de sólidos voláteis foi 

maior no reator de bactérias.  
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Tabela 2. Sólidos suspensos totais e voláteis no reator de bactéria (RB1) e no 

reator de produção de nematoides (RN) durante os 30 dias de experimento. 

Variáveis RB1  RN 

Sólidos suspensos totais (mg L
-1

) 

 6.024,9 ± 5.362,9 23.408,5 ± 26.002,0 

Sólidos suspensos voláteis (mg L
-1

) 

 5.565,3 ± 5.409,0 8.153,5 ± 7.574,6 

Sólidos suspensos voláteis (%) 

 84,9 ± 11,0 47,4 ± 31,2 

Sólidos suspensos fixos (%) 

 15,1 ± 11,0 52,6 ± 31,2 

Valores são média ± desvio padrão.  

 

A quantidade de nematoides reduziu entre o primeiro e 15° dia de cultivo. Após esse 

período, houve aumento na abundancia dos organismos (Figuras 1 e 2). 

 

Figura 1. Nematoides e flocos bacterianos corados em rosa-bengala 

observados em análise microscópica.   
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Figura 2. Abundância de nematoides no reator RN1 durante os 30 dias de 

experimento. 

 

4. DISCUSSÃO 

Durante o experimento, a temperatura, o pH e a salinidade da água dos reatores 

estiveram em níveis apropriados para o cultivo de nematoides (Bruggemann, 2012; Inman et 

al., 2012), e possivelmente não interferiram na sobrevivência dos organismos. Não há na 

literatura valores de referência para o cultivo de nematoides com relação ao oxigênio 

dissolvido, a amônia e o nitrito. Dessa forma, não é possível dizer até que ponto os valores 

registrados nos reatores afetaram a sobrevivência dos nematoides. 

Os reatores de bactérias produziram quantidade satisfatória de biomassa microbiana já 

que os valores de sólidos suspensos voláteis (SSV) foram elevados. Embora os valores de 

sólidos suspensos totais (SST) foram altos no reator de nematoides, o percentual de sólidos 

suspensos fixos (matéria mineral) foi elevado e está associado com a presença do sedimento 

arenoso coletado em campo e mantido nos reatores. Por outro lado, o percentual de SSV foi 

próximo de 85%, indicando presença elevada de biomassa microbiana (matéria orgânica).  

Na literatura, há registros de reatores produzindo 200.000 nematoides ml
-1

 

(Bruggmann, 2012). No entanto, esse autor produziu nematoides terrestres e pesquisas com 

nematoides marinhos são escassas. No presente estudo, houve redução na abundancia dos 

nematoides do início para o fim do experimento. Como foi observada grande quantidade de 

flocos microbianos nas amostras coletadas do reator de nematoides, é possível que a queda na 

abundancia dos nematoides não esteja associada com a falta de alimento. Contudo, a redução 
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dos nematoides pode estar associada com a turbulência contínua gerada no interior do reator. 

A mortalidade de nematoides registrada nos primeiros 15 dias de cultivo indica uma possível 

seleção inicial e um crescimento de espécies mais adaptadas a partir desse momento. Durante 

as análises microscópicas, foram observados nematoides pequenos, indicando que houve 

reprodução no reator.  

Outros componentes da meiofauna estuarina foram observados nas amostras do reator 

de nematoides, incluindo crustáceos, copépodes, tanaidacea, artrópodes, gastrópodes e uma 

grande quantidade de poliquetas. 

O presente trabalho demonstrou que é possível cultivar nematoides estuarinos em 

meio líquido dentro de reatores aeróbicos alimentados com bioflocos. No experimento, uma 

grande quantidade de sedimento arenoso dificultou a operação dos reatores. Dessa forma, é 

importante desenvolver estratégias para separação mais eficiente dos nematoides e sedimento 

antes da inoculação nos reatores. Considerando a mortalidade de nematoides observada nos 

primeiros quinze dias de cultivo, é possível que nem todas as espécies tenham de adaptado às 

condições de cultivo. Portanto, futuros estudos são necessários para identificar espécies 

melhor adaptadas ao ambiente do biorreator. O crescimento da aquicultura depende da 

expansão da produção de alimento vivo usado nas fases larvais das espécies cultivadas, e o  

cultivo de nematoides em biorreatores pode ser uma alternativa importante.  
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