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  INTRODUÇÃO:
Aquaponia é o termo que se dá a criação de peixes associada ao
cultivo  de  hortaliças  com sistemas fechados  de  recirculação de
água e nutrientes. Dado ao aumento da demanda de alimentos, o
cultivo  tradicional  vem  otimizando  a  poluição  das  águas  e  o
desgaste do solo, que se iniciou durante a revolução verde com as
novas técnicas de cultivo que visavam o aumento da produção de
alimentos. Estima-se que 70% dos recursos hídricos disponíveis no
país são utilizados no setor agropecuário.  A aquaponia pode ser
usada em áreas de processo de deterioração do solo, por adotar
meios  que  viabilizam  o  uso  racional  dos  recursos  finitos  e
indispensáveis  para manutenção da vida.  Portanto o objetivo do
trabalho é avaliar os sistemas aquapônico e convencional quanto à
produtividade qualidade de hortaliças.
  MATERIAL E MÉTODOS:
O  experimento  foi  conduzido  no  Instituto  Federal  de  Educação,
Ciência e Tecnologia Baiano -  Campus Itapetinga,  na cidade de
Itapetinga situada no interior da Bahia há 562 km da capital, com
temperatura  média  anual  de  27°C,  e  altitude  de  268m.  O
desenvolvimento desta pesquisa foi projetada para ser executada
em duas etapas: Primeira -  construção e otimização do sistema
aquapônico;  Segunda – A avaliação da produtividade de alfaces
em comparação ao sistema tradicional de cultivo no solo. Primeira
Etapa: Para construção do sistema aquapônico utilizou uma casa
de vegetação com colunas de eucalipto tratado e barras metálicas
de  metalon,  com dimensões  de  10m  de  comprimento  x  6m de
largura  x  3m de  altura.   O  tanque  de  peixe  foi  construído  em
alvenaria com dimensões de 5m comprimento x 1,8m de largura x
0,70m  de  profundidade.  A  circulação  da  água  foi  realizada
utilizando  2  bombas  de  ½ CV de  potência  controladas  por  um
sistema de bóia eletrônica. O biofiltro foi construído em um tanque
de polietileno de 500L de capacidade contendo argila expandida e
blocos de cerâmica. Para adquirir a pressão devida, um tanque de
310 L foi colocado a uma altura de 3 metros para alimentação das
canaletas. As canaletas foram construídas com tubos PVC de 75
mm dispostas em um cavalete de 1,6m de largura x 2,2m de altura,
em  cada  canaleta  foram  feitos  30  furos.  Inicialmente  foram
colocados no tanque de peixes, 70 alevinos de tilápia.
  RESULTADOS E DISCUSSÃO:
Todo  o  sistema  foi  montado  e  a  estrutura  apresentou  um
espaçamento adequado para o trabalho. A avaliação da qualidade
da águas foi realizada durante um período de 2 meses. O sistema
apresentou um potencial satisfatório para o controle físico-químico
da água, conforme mostra o a Figura 01, a Condutividade Elétrica
(CE) e Sólidos Totais Dissolvidos (STD) houve estabilidade durante
todo  o  período  de  análise,  mantendo  uma  constância  dos
parâmetros  a  partir  da  quinta  semana  de  avaliação,  pois  foi  o

período que houve a transplante de 40 pés de alfaces com 40 dias
de plantado ao cavalete de produção.Esses valores estavam com
uma pequena variação antes desta mudança. Na análise de pH
percebeu que o valor estava entre 8,7 e 9,1 antes da adição dos
alfaces  e  entre  8,3  e  8,8  após  a  adição  dos  alfaces,  o  que
caracterizou  uma  leve  redução  na  basicidade,  possivelmente
devido à absorção dos nutrientes pelas hortaliças.  A temperatura
se manteve entre 22 e 25 ºC. A qualidade dos alfaces apresentou
aspecto  improdutivo  devido  ao  excesso de  insolação.  As  folhas
tiveram  um  aspecto  amarelado  demonstrando  deficiência  de
nitrogênio. Esta observação está relacionada com o período que os
alfaces  ficaram  diretamente  expostos  ao  sol,  pois  o  sistema
sombrite foi realizada após o 4o mês de avaliação. A deficiência de
nitrogênio pode estar  relacionada também com a quantidade de
peixes no sistema e por estes ainda estarem na fase de alevinos, o
que  caracteriza  uma  produção  de  dejetos  insuficiente  para  a
demanda de nutrientes exigida.  As demais avaliações estão em
andamento. 

 
 Figura 01. Resultado das análises de CE e STD

  CONCLUSÃO: 
O experimento revelou um grande potencial produtivo, mas ainda é
necessário  realizar  as  demais  avaliações  para  alcançar  um
equilíbrio adequado entre a quantidade de peixes e hortaliças. Os
peixes demonstraram um crescimento satisfatório, mas a qualidade
do alface não foi  a  desejada.  O sistema aquapônico precisa de
ajustes quanto à densidade dos peixes e insolação
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