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A piscicultura mundial está em um cenário 
de crescimento, aumentando a proporção 
de sua participação na produção mundial 

de pescados. No Brasil, foram produzidos 507,12 
mil toneladas de peixes em 2016, um aumento de 
4,4% em relação ao ano anterior, de acordo com o 
IBGE. No entanto, nesse cenário de crescimento 
da produção de peixes, os sistemas tradicionais 
de cultivo passam por sérios problemas de ordem 
ambiental devido ao alto consumo de água, ne-
cessidade de grandes extensões de terra e o des-
carte de efluentes ricos em nutrientes em cursos 
de água.

Com o intuito de minimizar os impactos ambien-
tais que a piscicultura pode causar, a aquaponia 
surge como uma técnica alternativa para a pro-
dução de peixes, apresentando alta produtividade 
e diversificação da produção.Esse sistema de pro-
dução combina o cultivo intensivo de organismos 
aquáticos com a hidroponia (cultivo de plantas 
terrestres em solução aquosa). É uma atividade 
pouco difundida no Brasil devido, principalmen-
te, à desinformação, aos elevados custos de inves-
timento inicial, à escassez de mão-de-obra espe-
cializada e de dados técnico-econômicos.

Na aquaponia, ocorre a utilização racional da 
água e o aproveitamento quase que total da ra-
ção, com a obtenção de altos índices de produti-
vidade de peixes e plantas, em pequenas áreas. A 
produção sustentável e diversificada é garantida 
pela eficiente utilização dos efluentes dos peixes 
para nutrir as plantas. As sobras de ração e os 
dejetos dos peixes são naturalmente transforma-
dos por bactérias em produtos assimiláveis pe-
los vegetais, beneficiando o desenvolvimento das 
plantas e a manutenção da qualidade de água 
para os peixes (Figura 1).**

Os sistemas de aquaponia precisam da inser-
ção de alguns componentes em um arranjo bási-
co para que a integração entre peixes e vegetais se 
torne possível. Nesse arranjo, preconiza-se que os 
sistemas de aquaponia devem conter filtros bio-
lógicos e filtros mecânicos, reservatório de água 
(chamado de “sump”) e uma bancada hidropôni-
ca, além, obviamente, dos tanques dos peixes (Fi-
gura 2)**.Na Figura 3 é possível observar as três 
principais formas de distribuição das plantas nas 

bancadas hidropônicas ou também chamados de 
“tipos de aquaponia”: substrato semi-seco: as ra-
ízes das plantas se aderem a um substrato (por 
exemplo britas, argila expandida, etc.) onde am-
bos ficam imersos na solução aquosa; NFT (sigla 
em inglês para NutrientFilmTechnique): canaleta 
específica que já é amplamente utilizada pelos 
sistemas de hidroponia;e bandejas flutuantes: 
bandejas de isopor ou madeira que possuem orifí-
cios onde são alocadas as plantas.

Com o propósito de evitar o acúmulo de partícu-
las nas raízes das plantas, normalmente são utili-
zados filtros mecânicos do tipo “sedimentadores” 
para correta remoção dos sólidos suspensos na 
água de cultivo. Na sequência, filtros biológicos 
desempenham importante função para o desen-
volvimento de bactérias nitrificantes que transfor-
mam as sobras de ração e os dejetos dos peixes 
em nutrientes assimiláveis pelas plantas.No en-
tanto, ainda é pouco elucidada a necessidade de 
utilização de filtros mecânicos (sedimentadores, 
que objetivam a retirada de sólidos suspensos) e 
de filtros biológicos.  

Nesse contexto dearranjos básicos para siste-
mas aquapônicos de produção, durante os meses 
de setembro a novembro de 2017, foram realiza-
dos dois experimentos de cultivos aquapônicos de 
alface (lisa, no primeiro, e crespa, no segundo ex-
perimento) em tecnologia de bioflocos* integrado 
com tilápias, testando a necessidade ou não de 
utilização de filtros biológicos e filtros mecânicos 
do tipo sedimentadores. Foram testados dois sis-
temas: um contendo filtros sedimentadores e fil-
tros biológicos e outro sem nenhum tipo de filtro. 
Durante esse estudopôdeverificar que, ao longo 
do tempo, o desempenho das plantas foiafetado 
negativamente pela ausência de mecanismos de 
filtragem, visto que o acúmulo de sólidos forma-
va uma película (biofilme) nas raízes dos vegetais, 
impedindo uma melhor assimilação de nutrientes 
por parte das plantas.Desta forma, a utilização 
eficiente de filtros mecânicos e filtros biológicos é 
fundamental para o sucesso produtivo dos vege-
tais em sistemas aquapônicos de produção.

*Uma breve explicação sobre tecnologia de bio-
flocos pode ser encontrada na Edição 165 do SB 
Rural.

Marcio Pedroso Barbosa1, Maurício Gustavo Coelho Emerenciano2 

Figura 1 – Ilustração dos processos básicos que ocorrem no ciclo 
biológico em sistemas de aquaponia. 

Figura 2 – Arranjo básico de uma aquaponia (Foto: Sara Pinho).

Figura 3 – Tipos de bancada hidroponica para aquaponia: floating (a 
esquerda), substrato semi-seco (centro) e NFT (a direita).
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PERIGOS DA LEPTOSPIROSE – MEDIDAS 
QUE DEVEM SER TOMADAS PARA EVITAR 

ESTA ENFERMIDADE

A leptospirose 
é uma doen-
ça bacteria-

na de distribuição 
mundial, de gran-
de importância na 
área da saúde por 
ser uma doença que 
apresenta sinais clí-
nicos graves, além 
de ser uma zoonose, 

ou seja, tem capacidade de infectar os 
humanos. 

Ela atinge inicialmente os roedores e é 
disseminada pela urina para outros ani-
mais. Por conta de sua facilidade de dis-
seminação, está presente no meio urbano 
e no meio rural, atingindo principalmen-
te os animais domésticos (cães e gatos), 
animais de importância econômica como 
bovinos, equinos e suínos além de huma-
nos - aqueles que possuem maior contato 
com animais infectados. 

A transmissão da doença pode ocorrer 
por contato direto com a urina de um 
animal infectado, ou até mesmo por con-
tato com água ou solo infectado. Na fase 
inicial da doença as leptospiras se mul-
tiplicam no sangue do animal infectado 
e, em seguida migram para rins, fígado 
e baço. Nessa segunda fase, em que se 
alojam nos rins, elas são eliminadas pela 
urina, podendo então causar as trans-
missões.

A severidade da doença depende de fa-
tores como a idade do animal infectado, 
sua condição nutricional, seu sistema 
imune, ser ou não vacinado, entre ou-
tros. Podendo então variar de sinais le-
ves e, até mesmo imperceptíveis a sinais 
severos, incluindo fraqueza muscular, fe-
bre, diminuição de atividades, dores ab-
dominais, icterícia e sinais relacionados 
à coagulação.

CASTRO. J ; SEIBT. L.E. 

  Graduando do 9° período do curso de medicina veterinária pela Faculdades Metropolitanas Unidas 
(FMU) SP; Enfermeiro veterinário na Strix Clinica veterinária especializada. 
  Médica veterinária, atuante na área de clínica médica de pequenos animais na Strix Clinica veterinária 
especializada.

A doença pode 
evoluir de forma 
crônica e, com a 
sua evolução e sem 
o tratamento ade-
quado, o portador 
apresentará falên-
cia hepática e insu-
ficiência renal. Ela 
também pode se 
apresentar na for-
ma aguda, em que 
antes mesmo de 
apresentar quais-
quer sinais clínicos, 

ocorre rapidamente 
a morte do animal, 
sendo nesse caso 
causada por coagu-
lação intravascular 
disseminada (CID) 
e por sepse, devido 
à presença de bac-
térias na corrente 
sanguínea.   

O diagnóstico é 
feito pela detecção 
dos anticorpos com 
testes sorológicos, 
porém exames como 

hemograma, fun-
ção renal e função 
hepática também 
auxiliam nas inves-
tigações da doença. 
Após a confirmação 
do diagnóstico o 
animal deve ser tra-
tado com antibioti-
coterapia e acom-
panhamento de 
médico veterinário. 

A profilaxia sani-
tária deve iniciar no 
controle de roedores 

e saneamento bási-
co na região, evitar 
banhos em lagos 
que possam estar 
contaminados, re-
colher objetos de 
animais com sus-
peitas de infecção e 
testá-los para con-
firmação. Também 
é indicada a profi-
laxia médica, sendo 
realizada a vacina-
ção anual dos ani-
mais.
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SUSTENTABILIDADE NA DESTINAÇÃO
DOS DEJETOS DE ORIGEM SUÍNA

A atividade suinícola, extensa fonte de 
proteína animal, apresenta-se como 
um importante fator no desenvolvi-

mento econômico do país, promovendo efei-
tos multiplicadores de renda e emprego em 
todos os setores da economia brasileira.A 
expansão da suinocultura proporciona uma 
grande concentração de animais e dejetos 
por área e, como consequência, o risco de 
poluição hídrica e do solo é ampliado devido 
à presença de altas taxas de carga orgânica 
e coliformes fecais. Por isso, evidencia-se a 
necessidade de harmonizar a continuidade 
da atividade pecuária e aconservação do 
meio ambiente, principalmente em regiões 
onde a densidade animal é elevada,com alta 
pressão sobre os recursos naturais.

O constante manuseio, transporte, acon-
dicionamento e tratamento inadequado de 
dejetos e das carcaçasde animais mortos 
na granja geram um grande transtorno à 
cadeia produtiva. Sendo assim, a degrada-
ção ambiental pode ser provocada através 
dos aumentos críticos da concentração de 
nitrogênio e fósforo em solos e águas sub-
terrâneas, odores indesejáveis, atração de 
vetores como roedores e insetos e dissemi-
nação de patógenos, o que certamente de-
sagrada as comunidades periféricas e acar-
reta riscos à saúde humana e animal. 

O produtor rural tem grandes dificulda-
des em destinar adequadamente de carca-
ças da suinocultura e são poucas as alter-
nativas disponíveis. Dentre as existentes, a 
compostagem é a mais utilizada em ampla 
escala territorial, porém diversos parâme-
tros devem ser considerados para que ela 
ocorra com eficiência e não gere poluição 
ambiental. Além da compostagem, existe o 
método da incineração que também polui 
o meio ambiente através da emissão de ga-
ses de efeito estufa e dioxinas e furanos, re-
sultados da combustão incompleta ou não 
controlada dos resíduos gerados.

Desta forma, o desafio encontra-se na bus-
ca por um tratamento eficiente para desti-
nação de carcaças suínas, que se adeque 
a realidade brasileira. Devido à carência de 
instruções técnicas pelos órgãos nacionais 

e a lacuna nas legislações que definem com 
clareza a destinação de carcaças em pro-
priedades rurais e a insalubridade e proble-
mática ambiental relacionada com outros 
métodos, o digestor de carcaças (Figura 1) 
surge como uma solução apta a adequar-se 
como um dos métodos mais eficazes para 
a disposição final de carcaças. Na unidade 
de produção de leitões da Granja RA Fon-
tana, onde os protótipos estão localizados, 
os resíduos (dejetos e carcaças) de 2.000 
matrizes são direcionados para dois diges-
tores de carcaças, produzindo biogás que é 
utilizado para climatização da maternidade 
e biofertilizante para o plantio de diferentes 
culturas.

A biodigestão anaeróbia, realizada por 
diferentes grupos bacterianos, é um siste-
ma amplamente utilizado no tratamento de 
efluentes da pecuária e devido ao seu po-
tencial de degradação de altas cargas de 
matéria orgânica pode ser aplicado para 
destinação correta de carcaças. O digestor 
de carcaças é de fácil controle e manuseio, 
além de ser vedado hermeticamente, o que 

promove a biossegurança dos trabalhado-
res e ambiente. Ainda, há a geração de co-
-produtos com valor econômico agregado, 
como o biofertilizante e energia renovável - 
o biogás - garantindo sua consolidação no 
mercado e promovendo a sustentabilidade 
em pequenas propriedades rurais.Conse-
quentemente, os custos com o tratamento 
de efluentes são reduzidos, bem como a pe-
gada ecológica da produção de animais e os 
odores indesejados.

A mortalidade animal, identificada como 
um dos principais desafios da suinocultura,é 
um dos mais importantes fluxos de resíduos 
na economia rural. Desta maneira, através 
do estudo de alternativas que garantam o 
bem-estar animal, a saúde dos trabalhado-
res e o saneamento ambiental, contribui-se 
para o desenvolvimento de novas tecnolo-
gias que garantam a eficiência e rapidez no 
processo de degradação das carcaças gera-
das, promovendo a biossegurança das pro-
priedades bem como seu desenvolvimento 
sustentável nas esferas social, econômica e 
ambiental. 

Káren Bes1, Maiara Cristiane Brisola1, Regiane Boaretto Crecencio1, Dinael Simão Bitner2, Lenita Moura Stefani3

Figura 1: Digestor de carcaças e dejetos suínos na Granja RA Fontana, localizada em Gaurama/RS.
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Quinta-feira (08/03):

Tempo: mais nuvens e nevoeiros na madrugada 
e manhã. No decorrer do dia, predomínio de sol 
em todas as regiões. 

Temperatura: amena, mais baixa na madrugada 
e à noite.

Vento: sul/sudeste, passando a nordeste no 
Oeste e Meio Oeste, fraco a moderado.

Sistema: sistema de alta pressão pelo Sul do 
Brasil.

Sexta-feira (09/03):

Tempo: sol com aumento de nuvens em SC. No 
período da tarde e noite pancadas isoladas de 
chuva com trovoadas do oeste ao norte do Esta-
do.

Temperatura: mais baixa na madrugada e em 
elevação durante o dia.

Vento: sudeste a nordeste, fraco a moderado.

Sábado (10/03):

Tempo: início do dia com mais nuvens e chuva 
fraca no Litoral Norte, e sol pela manhã em boa 
parte do Estado. No período da tarde e noite 
pancadas isoladas de chuva com trovoadas.

Temperatura: em elevação.

Vento: leste a nordeste, fraco a moderado com 
rajadas.

Domingo (11/03):

Tempo: sol com algumas nuvens em todas as 
regiões.

Temperatura: elevada.

Vento: nordeste a sul, fraco a moderado com 
rajadas.

TENDÊNCIA de 12 a 22 de março de 2018

Dia 20/03 às 13h15min começa o outono no 
Hemisfério Sul!

Nos dias 12 e 14 há previsão de chuva em 
SC, seguida de leve diminuição de tempe-
ratura, devido ao deslocamento de duas 
frentes frias pelo Sul do Brasil. Outra fren-
te fria deve chegar ao Estado, em torno do 
dia 21 (início do outono) e deve vir acompa-
nhada de uma massa de ar mais frio. Nos 
demais dias, sol com variação de nuvens e 
pouca chuva.
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Garantia para sua terra e seu negócio.
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todas as garantias que você precisa.
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RECEITA PET:
PETISCO DE FÍGADO

DESIDRATADO

Que tal fazer o petisco do seu pet em 
casa? Essa é uma opção econômica e faz 
parte do sistema de alimentação natural 
para cães.
O petisco é ótimo para os treinos de ades-
tramento ou para brincadeiras com os 
animais. E quando estão desidratados 
fica mais fácil de dar pois não sujamos as 
mãos.

INGREDIENTES

• 1 kg fígado de frango ou boi congelado 

MODO DE PREPARO

1. Deixe o fígado descongelar somente até 
o ponto de conseguir cortar, pois se esti-
ver totalmente congelado ele se desman-
cha. 
2. Coloque em uma travessa grande no 
micro-ondas e deixar cerca de 20 minutos 
ou até secar. 
3. Misture delicadamente a cada 5 minu-
tos. 

DICAS

Pode congelar e retirar a porção apenas 
no dia que quiser usar.
Qualquer troca de ingrediente alterará a 
receita original e as calorias. É preciso 
testar e adaptar sua quantidade.

AUTORA: Michele Franzoni (http://www.
blogdamimis.com.br).

Receita


