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Introdução

Um dos fatores considerados mais 
importantes para o sucesso da aqüicultura é a utilização 
do alimento vivo, principalmente nos estágios iniciais 
de desenvolvimento. Segundo Fredagolli (1993) a 
alimentação das larvas é considerada um dos fatores 
críticos da larvicultura, onde a sobrevivência e o 
crescimento das larvas dependem da quantidade e 
qualidade do alimento [1].

Diversos organismos marinhos têm sido 
usados ou cultivados para servir de alimento, tanto para
as larvas herbívoras como as larvas carnívoras.[2]

Entre as várias espécies de zooplâncton, o 
rotífero Brachionus plicatilis, tem sido  usado mais 
extensivamente como alimento vivo para o cultivo de 
vários tipos de larvas de peixes marinhos e de água 
doce [3]. Este fato está relacionado às suas 
características nutricionais, tamanho do corpo e 
mobilidade relativamente lenta. [4]

O rotífero B. plicatilis, por ser uma espécie 
filtradora, consome de forma natural microalgas.  

Além dessas características já citadas, os 
rotíferos são considerados como animais ideais para o 
cultivo em laboratório e bem apropriado para produção 
em massa. Possui dois tipos de reprodução: um
sexuado e outro assexuado. As fêmeas começam a 
reproduzir com 18 horas de vida e seguem 
reproduzindo até o final da vida. Essa alta taxa de 
fecundidade e o pouco tempo que levam para começar 
o processo reprodutivo fazem dos rotíferos um dos 
grupos com maior taxa de crescimento populacional de 
todo o reino animal.[5,6]

Algas do gênero Dunaliella, especialmente
Dunaliella salina e Dunaliella tertiolecta, são 

utilizadas como uma fonte de alimento na aqüicultura e 
como fonte de beta-caroteno e glicerol.[7]  

O presente trabalho teve como objetivo 
verificar a taxa de crescimento do B. plicatilis
alimentados com a microalga D. salina em diferentes 
concentrações.

Material e métodos

O presente trabalho foi desenvolvido no Laboratório 
de Produção de Alimento Vivo, Departamento de Pesca 
e Aqüicultura da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco, por um período de sete dias. 

O experimento contou com três tratamentos em 
tréplica. Em cada tratamento foi estabelecido uma 
densidade algal diferente para alimentar o rotífero:
tratamento 1 utilizando 20 x 104 células/ml , tratamento 
2  com 60x104 cél/ml , e tratamento 3 com
100x104cél/ml. Em cada unidade experimental foram 
utilizados beckers de 250 ml, com volume de 200mL
de água (salinidade 30), mantidos a temperatura de 
28°C e sem aeração . Em todas as unidades os rotíferos 
foram inoculados a uma concentração inicial de 10 
indivíduos/mL.

As contagens dos indivíduos foram realizadas
diariamente com auxílio de lupa através da câmara de 
Sedgewick-Rafter. Os indivíduos foram fixados com 
formol (4%). A taxa de crescimento (K) foi calculada 
de acordo com a fórmula descrita por Theilacker & 
McMaster (1971):

K= [ln N2 – ln N1]/t
N1 é o número inicial de rotíferos
N2 é o número de rotíferos após o tempo t em 

dias.
Os resultados foram tratados estatisticamente 

através do teste de Kolmogorov-Smirnov para 



normalidade, teste de Cochran para homogeneidade e, 
em seguida, análise de variância - ANOVA. Quando 
necessário, os dados foram transformados. Diferenças 
significativas entre as médias (p < 0,05) foram testadas 
pelo teste de Duncan.

Resultados e discussão

Dos três tratamentos, ambos apresentaram uma boa 
taxa de crescimento dos rotíferos, porém não houve 
diferença estatística significativa entre os tratamentos 2 
e 3 (60x104 e 100x104, respectivamente).(Tabela 1)

Os tratamentos 2 e 3 obtiveram os melhores 
resultados na taxa de crescimento específico, tempo de 
duplicação e taxa reprodutiva, o que comprova a maior 
eficiência dos rotíferos alimentados com as maiores 
concentrações de D. salina até o final do experimento.

Dependendo da oferta de alimento oferecida a 
espécie B. plicatilis, esta apresenta uma elevada 
velocidade de crescimento possibilitando um cultivo 
em massa visando sua utilização na aqüicultura como 
fonte de proteínas e ácidos graxos para larvas de peixes 
e crustáceos.

Sob condições de cultivo não indutoras de 
carotenogénese, D. salina apresenta uma coloração 
verde, contendo apenas 0,3% de beta-caroteno, 
percentagem semelhante ao seu conteúdo noutras algas 
e folhas de plantas .[8]

Segundo Kjaedegaard (1997), a produção de algas, 
de diversas espécies (Chlorella sp., Chaetoceros sp., 
Dunaliella sp.) de rotíferos (Brachionus plicatilis) e do 
microcrustáceo zooplanctônico Artemia (cistos 
descapsulados, náuplios, metanáuplios e biomassa) há 
muito é realidade na larvicultura de peixes marinhos e 
de crustáceos em países desenvolvidos e em muitos em
desenvolvimento. As técnicas de enriquecimento de B. 
plicatilis e de Artemia não só estão suficientemente 
dominadas como são amplamente utilizadas por 
técnicos e profissionais da área de larvicultura.[9]

Lopes et al. (1996) utilizaram o rotífero marinho B. 
plicatillis, náuplios de Artemia salina e do cladócero 
Moina micrura (nutridos com microalgas como a
Dunaliella) na alimentação de larvas do surubim-
pintado, observaram que esta espécie aceita bem o 
alimento vivo como dieta inicial.[10]
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Tabela 1. Taxa de crescimento específico (r), tempo de duplicação(d) e taxa reprodutiva (O/F) pela relação de ovos por fêmea de B. 

plicatilis alimentados com diferentes concentrações da microalga D. salina.

.

Tratamentos
r 

(duplicação/dia) 
D

(dias/duplicação) 
O/F

1        0,16ª*              4,33a 0,1a

2        0,33b*              2,10b 0,52b

3        0,40b              1,73b 0,44b

*Letras diferentes na mesma coluna indicam diferenças significativas.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia 6º dia 7º dia

ro
t/

m
L

1

2

3

Figura 1. Crescimento do rotífero B. plicatilis cultivado com a microalga D. salina em diferentes concentrações
ao longo do experimento.


