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A tilápia se destaca no cenário aquícola brasileiro por ser a espécie de peixe mais cultivada 

atualmente, com aproximadamente 254 mil toneladas (MPA, 2014). O sucesso na produção 

deve-se principalmente à facilidade em se adaptar a diversos sistemas de cultivo, dentre eles o 

cultivo em bioflocos. Com o objetivo de verificar a qualidade da água no cultivo da tilápia do 

Nilo Oreochromis niloticus em sistema de bioflocos e sob diferentes densidades de 

estocagem, foi realizado um ensaio na Estação de Aquicultura da UFRPE. Foram utilizados 

12 tanques circulares de fibra de vidro (1000 L),  abastecidos com 800 L de água maturada 

oriunda de um cultivo anterior e com aeração constante. Peixes com 123 ± 4,11 g foram 

estocados nos tanques com bioflocos, perfazendo um delineamento inteiramente casualizado 

com três tratamentos (15, 30 e 45 peixes.m-3) e quatro repetições. Os parâmetros analisados 

durante 128 dias de cultivo foram oxigênio dissolvido (mg.L-1), temperatura (ºC), pH, 

alcalinidade (mg.L-1 de CaCO3), amônia total (mg.L-1), nitrito (mg.L-1) e sólidos 

sedimentáveis (ml.L-1). 

Os resultados das variáveis físico-químicas da água estão apresentados na tabela 1. O 

oxigênio dissolvido e a alcalinidade total apresentaram uma relação inversamente 

proporcional à densidade de estocagem. Atribui-se, respectivamente, esses fatos ao consumo 

de oxigênio pela maior biomassa de peixes e principalmente pelo processo de oxidação da 

matéria orgânica acumulada nos tanques de cultivo, e ao consumo de carbono pelas bactérias. 

Por outro lado, os compostos nitrogenados (amônia total e nitrito) aumentaram com o 

aumento da densidade de estocagem, porém permaneceram em níveis aceitáveis durante todo 

o cultivo. A baixa concentração desses compostos foi devido à utilização da água de um 

cultivo anterior que continha uma comunidade bacteriana estabelecida, principalmente as 

Nitrosomonas e Nitrobacter, responsáveis pela conversão da amônia a nitrito e de nitrito a 

nitrato, respectivamente. 

 

Conclui-se que o sistema de bioflocos pode ser empregado no cultivo da tilápia no Nilo 

(Oreochromis niloticus) nas densidades de 15 a 45 peixes.m-3, uma vez que as variáveis 

físico-químicas da água estiveram dentro dos níveis aceitáveis. 
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