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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo analisar o desempenho produtivo de juvenis de 

tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) com alface americana (Lactuca sativa L.) em sistema 

aquapônico, instalados na Estação de Aquicultura Prof. Dr. Raimundo Saraiva da Costa. Durante 56 

dias, conduziu-se o cultivo integrado em três tanques pertencentes a um sistema aquapônico. Cada 

tanque recebeu 220 alevinos masculinizados, com peso médio inicial de 0,7 ± 0,01 g totalizando 

uma biomassa de 0,46 kg. Diariamente, no período da manhã e da tarde foram aferidos em todos os 

tanques a temperatura e o oxigênio dissolvido. Uma vez ao dia, após a inclusão das plantas, foram 

mensurados os valores de condutividade elétrica e pH. As concentrações de amônia, nitrito, nitrato 

e dureza foram identificadas diariamente nos primeiros 20 dias de experimento, sendo 

posteriormente acompanhadas a cada 3 dias. A sobrevivência dos peixes foi de 92,88%. O peso 

final dos peixes foi de 32,65 ± 8,93g. Após 22 dias de cultivo a alface americana (Lactuca sativa L.) 

atingiu 24,25 ± 1,75 cm de altura; 43,4 ± 2,76 cm de diâmetro; 296,69 ± 76,94 g de peso úmido; 

27,6 ± 3,95 folhas por planta; produtividade de 3,55 kg m
-2

; peso seco de folha de 14,17 ± 3,41 g e 

peso seco da raiz de 1,64 ± 0,50 g. Os valores de oxigênio dissolvido foram adequados para os 

organismos cultivados. A maioria dos parâmetros de qualidade de água, sobrevivência, desempenho 

zootécnico e produtivo dos alevinos cultivados no sistema aquapônico mostraram-se semelhantes 

aos encontrados em outros cultivos de alevinos de tilápia do Nilo comprovando a eficiência e 

viabilidade do sistema aquapônico. 
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