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RESUMO 

A piscicultura em tanques-rede pode possuir um caráter poluidor devido 
ao aporte de nutrientes (carbono, nitrogênio e fósforo) e matéria orgânica para 
a coluna d'água oriundos da ração ministrada no cultivo que não é incorporada 
pela biomassa produzida, e pelas fezes e secreções produzidas pelos peixes. 
Os estudos da literatura indicam mudanças nas condições físicas, químicas e 
biológicas de corpos hídricos associada às emissões excessivas de nutrientes 
via ração não incorporada e rejeitos metabólicos da tilapicultura em tanques-
rede. O potencial poluidor desta atividade sugere que os açudes utilizados no 
Estado do Ceará para tilapicultura em tanques-rede podem ter suas condições 
comprometidas. O Açude Castanhão é o maior açude do Estado do Ceará, 
considerado uma importante área para a instalação de um parque aquícola. 
Neste trabalho foram quantificados a emissão e destino da carga de nutrientes 
emitidos pela área de produção de tilápias em tanques-rede no Curupati-Peixe 
localizado no açude Castanhão, através da obtenção das concentrações de 
carbono e nitrogênio, nos diversos compartimentos que compõem a área de 
produção e, a formulação de um balanço de massa da carga de nutrientes por 
biomassa produzida, por ciclo de produção expresso em peso seco por 
tonelada de peixe produzido. Os resultados indicaram que o manejo na área de 
produção que utiliza um Fator de Conversão Alimentar (FCR) de 1,6 induz a 
perdas de ração para a coluna d'água de 1,7 t de carbono e 0,7 t de nitrogênio 
por tonelada de peixe produzido ou 77% e 70% do aporte inicial de nutrientes 
(todos os cálculos foram expressos em peso seco considerando 90% da ração 
e 30% da tilápia composta de matéria-seca). Somente 22% do carbono e 30% 
do nitrogênio do aporte inicial são retidos pela biomassa de tilápias produzida. 
Os nutrientes emitidos pelo ciclo de cultivo chegam a 113 toneladas de carbono 
e 12 toneladas de nitrogênio para uma produção de 224 toneladas de tilápias. 
A análise das concentrações de nutrientes nos diversos compartimentos na 
área de produção indica que nem os sedimentos de fundo nem o material 
particulado em suspensão são destinos dos nutrientes emitidos, que podem 
estar sendo retirados do sistema pela reduzido de tempo de residência das 
águas, medido em 2,2 horas e pela biota do açude, que se agrega a área de 
produção se alimentando da ração não incorporada e dos restos metabólicos. 
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ORIGEM E DESTINO DO CARBONO E NITROGÊNIO EM UMA ÁREA DE 
TILAPICULTURA COM TANQUES-REDE EM CURUPATI-PEIXE NO AÇUDE 

CASTAN HÃO 

GEORGE HARRISON VASCONCELOS 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 Aquicultura 

Pode-se considerar a aquicultura como o cultivo de organismos 

aquáticos, como peixes (piscicultura), rãs (ranicultura), camarões 

(carcinicultura), moluscos (malacocultura), entre outros. A aquicultura pode ser 

tanto marinha, também conhecida como maricultura, ou em águas continentais 

(SEBRAE, 2006). 

Pela lei brasileira segundo o decreto n° 2869 entende-se por aquicultura 

o cultivo de organismos que tenham na água o seu normal ou mais freqüente 

meio de vida. Enquanto muitos estoques pesqueiros naturais já se encontram 

em seu limite máximo de exploração, a produção de pescado pela aquicultura 

tem aumentado muito nos últimos anos. Atualmente, este é o setor de 

produção de alimentos de maior crescimento no mundo, onde o Brasil é um 

país com grande potencial para o desenvolvimento dessa atividade. 

A produção por meio da aquicultura busca sanar as demandas por 

organismos aquáticos, que são, na maior parte das vezes, utilizados para 

alimentação humana. Hoje, a China se encontra como a maior produtora da 

aquicultura, a sua produção alcançou 30,6 milhões de toneladas de pescado 

em 2004 (excluindo a produção de plantas aquáticas), produzidos através da 

aquicultura segundo dados da Food and Agriculture Organization (FAO, 2004) 

Órgão das Nações Unidas (ONU). A participação chinesa na produção da 

aquicultura mundial representa 67%, sendo a maior somando-se a de todo o 

planeta. Os chineses juntamente com a índia e o Vietnã, formam o grupo dos 

três maiores países produtores da aquicultura mundial. 
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Para que a aquicultura atenda realmente o déficit na oferta de pescado, 

deve ser encarada como atividade empresarial, o que implica na intensificação 

dos sistemas produtivos, com total controle dos aspectos inerentes à produção 

e ao mercado, que vem crescendo a cada ano, chegando ao valor de 48 

milhões de toneladas em 2005 (FAO, 2006). Uma análise da produção mundial 

revela que mais de 85% é formada por peixes de água doce (ZAMBONI-

FILHO, 2004), chegando a 29 milhões de toneladas de peixes de água doce 

provenientes de cultivo (FAO, 2006). Dentre esses peixes de água doce, os 

ciclídeos representam cerca de 11 % da produção mundial de pescados 

cultivados (FAO, 2006). Neste grupo destacam-se as tilápias, ciclídeos nativos 

da África e Palestina. 

Diante de uma perspectiva de crescimento acelerado da aquicultura a 

nível mundial e também nacional, torna-se necessário o conhecimento 

científico dos impactos que essa atividade pode causar ao ambiente, em 

virtude da introdução de nutrientes via ração que é utilizada nos cultivos, 

principalmente superintensivos e intensivos para produção de organismos 

aquáticos. 

1.2 Desenvolvimento da piscicultura no mundo 

Uma das referências mais antigas na criação de peixes realizada pelo 

homem vem da China, onde data de muitos séculos o comércio de ovos de 

peixe destinados a criações piscícolas. Os registros dessas atividades na 

China remontam a 1.100 AC. Atualmente sendo o único país do mundo onde a 

produção aquícola é maior que a produção da pesca extrativa, levando este 

país a possuir um perfil produtivo de grande tradição nesse ramo, segundo 

fonte do Serviço Brasileiro de Amparo a Pequenas e Médias Empresas, 

(SEBRAE, 2006). 

Na Europa medieval destacam-se alguns relatos sobre criações de 

peixes desenvolvidas no século XIV, pelo monge Pinchón, numa abadia de 

Roma, que criava peixes em cativeiro, sendo o pioneiro da piscicultura e, o 

primeiro a extrair óvulos das fêmeas fecundando-os com os espermatozóides 

dos machos em caixas de madeiras forradas com areia (SEBRAE, 2006). 
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A piscicultura sendo praticada há vários séculos como caráter artesanal 

vem se tornando ciência e mais rentável a partir dos anos cinqüenta, com 

técnicas mais aprofundadas de caráter técnico-científico, ainda que 

relativamente escassas, com exceção sobre espécies de catfish, salmões, 

trutas, carpas e tilápias. 

Analisando os dados da FAO (2004), das 30 principais espécies 

produzidas pela aquicultura mundial em 2004, 19 eram de peixes, sendo que 7 

de moluscos e 4 de crustáceos, nota-se dentre as espécies produzidas por 

meio da aquicultura, o destaque da criação de peixes, elevando o caráter da 

piscicultura na produção da aquicultura mundial. 

1.3 Aquicultura brasileira 

A aquicultura no Brasil teve seu início ainda no século XVIII com a 

prática de cultivo de peixes em cativeiro na região Nordeste. Foram iniciados 

os estudos dos peixes (ictiologia) para a produção em cativeiro no país na 

década 30, em seguida a década de 40 foi marcada pela introdução de animais 

que não pertenciam à fauna nativa (peixes exóticos), como carpas e tilápias, 

para o povoamento de reservatórios (BRISTOT, 2008). A partir da década de 

70 investem-se na criação de novos peixes como tambaquis, pacu e piaus, 

enquanto que na década de 80, motivado pela redução da produção extrativista 

mundial, se deu início a produção de peixes em escala comercial segundo o 

mesmo autor. 

Desde então, os diversos segmentos do setor (piscicultura, 

carcinicultura, malacocultura e outros) têm se desenvolvido de forma bastante 

acelerada, de tal forma que, em 2000, o Brasil, de acordo com o Instituto 

Brasileiro do Meio-Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) a 

produção de pescado brasileiro foi cerca de 150.000 toneladas de pescado via 

cultivo. Em 2001, estima-se que a produção tenha sido de aproximadamente 

200.000 toneladas, chegando a 250.000 em 2002 (IBAMA 2005). O Brasil 

apresentou-se na décima sétima colocação da produção mundial em 2004, 

com uma produção que representava 0,59% da produção mundial da 

aquicultura, que nesse mesmo ano foi superior a 45 milhões de toneladas e 
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elevando-se para a sétima colocação entre os produtores mundiais de tilápia 

(FAO, 2006). 

Nos últimos cinco anos a aquicultura brasileira vem apresentando taxas 

de crescimento anuais médias superiores a 22%, o que comprova o imenso 

potencial de desenvolvimento do país neste agronegócio, pois este é 

constituído por 8.400 km de costa marítima, 5.500.000 hectares de 

reservatórios de águas doces, aproximadamente 12% da água doce disponível 

no planeta, clima extremamente favorável para o crescimento dos organismos 

cultivados, terras disponíveis e ainda relativamente baratas na maior parte do 

país, mão-de-obra abundante e crescente demanda por pescado no mercado 

interno. 

1.4 Desenvolvimento da piscicultura brasileira 

A piscicultura como atividade econômica no Brasil ainda é muito recente, 

e os resultados em termos de produção aquícola ainda são modestos, embora 

o Brasil seja um país que tem um enorme potencial hídrico em todo mundo, 

como já citado anteriormente. A atividade enfrentou diversos problemas na 

década de 80 com poucos trabalhos de pesquisas, baixa qualidade genética 

dos alevinos que eram ofertados para os produtores, a inexistência de rações 

nutricionalmente adequadas para atender as exigências específicas das 

espécies cultivadas na época, pouco conhecimento das técnicas de manejo, 

dentre outros, porém evoluindo como uma opção de geração de renda e oferta 

de peixes para o mercado interno (SEBRAE, 2006). 

No entanto, o país apesar de possuir um dos maiores espelhos d'água 

do mundo, concentrando 12% da água doce do planeta, grandes reservatórios 

hídricos, insumos necessários, grande quantidade de terras alagadas 

subaproveitadas e clima propício a produção aquícola, ainda é muito insipiente 

comparada com a mundial. 

Na década de 90 começaram a surgir e disseminar os trabalhos de 

pesquisa científica que contribuíram para a disseminação de tecnologia e 

conhecimento dessa atividade. O manejo passou a ser mais eficiente e houve 

uma melhoria das rações que passaram a ser desenvolvidas especificamente 

para os peixes mais cultivados no país. Os pesquisadores em nutrição animal e 



5 

as fábricas de ração passaram a se preocupar com a qualidade nutricional do 

alimento e com a eficácia do produto na conversão em biomassa (SEBRAE, 

2006). 

A piscicultura brasileira entre 2000 e 2005, segundo dados do IBAMA, 

conheceu um crescimento de 34%, além de apresentar uma maior 

diversificação das espécies produzidas. Das espécies produzidas pela 

piscicultura nacional, a tilápia apresentou como o peixe mais produzido em 

2005, após um crescimento de mais de 100% da sua produção em 2000, 

ultrapassando as carpas como o peixe mais produzido. A produção alcançou a 

marca de 67.850 toneladas em 2005, representando mais de 37% da produção 

nacional (IBAMA 2005). 

Os prognósticos da tilapicultura brasileira em longo prazo, é que a 

produção poderá ultrapassar 420.000 toneladas/ano, em 2010, com uma área 

cultivada de cerca de 50.790 ha, atingindo uma produtividade média de 8,28 

t/ha/ano. O número de produtores deverá ficar em torno de 43.000 e o número 

de empregos gerados pela atividade deverá saltar para 152.300, segundo Silva 

et al. (2008). Assim sendo, a relação entre empregos gerados por propriedade 

subiria para 3,5, o que seria mais um indicativo do fortalecimento e do 

desenvolvimento da cadeia produtiva. Contudo não se espera um aumento na 

área total alagada por propriedade, que deverá ficar em torno de 1,18 ha 

(SILVA et al., 2008). Isso porque, apesar da implantação de grandes 

empreendimentos, como é o caso do Projeto Curupati-Peixe, no açude 

Castanhão no Estado do Ceará, a tilapicultura continuará sendo uma atividade 

atrativa para produtores rurais que empreguem mão-de-obra familiar. 

1.5 A piscicultura no estado do Ceará 

O Estado do Ceará ocupa o primeiro lugar no ranking nacional de 

produtores de tilápias, com uma produção média anual variando entre 22 e 24 

mil toneladas, considerando o setor de piscicultura o maior agronegócio do 

mundo, participando com 16% da oferta mundial de proteína animal, afirmam 

os técnicos da Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca (SEAP), produtores 

de tilápias e pescadores artesanais em evento promovido pelo escritório 
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regional da Empresa de Assistência Técnica e Extensão do Ceará (Ematerce), 

chamado I Encontro Regional de Piscicultura 1. 

Considerada uma atividade promissora devido à disponibilidade hídrica 

influenciada diretamente pelo índice pluviométrico, com aproximadamente 8000 

açudes distribuídos em todas as bacias de drenagem dos rios do estado (SRH, 

2008). Além destes fatores, a tradição pesqueira do Ceará e a segurança 

hídrica que os muitos açudes asseguram ao Estado, a criação de peixes tende 

a ser em curto prazo, uma das principais atividades do agronegócio cearense. 

No Ceará a grande demanda por peixes, aliada a uma diminuição 

significativa nos estoques de captura nos açudes do Departamento Nacional de 

Obras Contra a Seca (DNOCS), motivou a entrada de muitos empreendedores 

na atividade e o aumento das áreas de cultivo. A espécie mais cultivada é a 

tilápi74a, com volume produzido pela piscicultura no nordeste, com mais de 25 

mil toneladas em 2005, (IBAMA 2005). Um dos fatores que motiva essa 

perspectiva otimista está no fato de a tilápia ter "caído no gosto popular". Hoje 

o mercado chega a consumir mais de 20 mil toneladas deste peixe por ano, 

sendo metade desse volume importado de outros estados. 

1.5.1 Projeto de piscicultura Curupati-Peixe 

Este projeto é uma iniciativa do Governo Federal que tem como um de 

seus objetivos a geração de renda para a comunidade local reassentada que 

foi impactada pela construção do Açude Castanhão, foi financiado com 

recursos do DNOCS, conveniados inicialmente com o IDACE, posteriormente 

com a antiga SEAGRI, hoje SDA. O custo deste projeto ficou em torno de 120 

mil reais (A RIQUEZA que vem da água..., 2005). 

O projeto Curupati-Peixe, situado no lote 057, consiste de uma 

piscicultura intensiva, em tanques-rede, no qual se cultiva a tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus). Segundo Fitzsimmons (2004), as tilápias dos gêneros 

Oreochromis vem sendo a espécie que melhor se adapta a essa condição de 

cultivo, devido a sua biologia reprodutiva, genética, fácil domesticação e 

comercialização. 

1 Site: http://www. iavrense.com.br  — acesso em 12/06/2009 
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Este projeto de piscicultura está sendo desenvolvido para servir de base 

econômica principal para as famílias que foram reassentadas no núcleo 

habitacional, construído na extremidade da Península Curupati. A seleção das 

famílias que participariam do projeto foi realizada com base no interesse das 

famílias de fazerem parte dos projetos de piscicultura que seria implantado. 

1.6 Aspectos gerais da tilapicultura 

1.6.1 Espécie alvo 

As tilápias são originárias exclusivamente do continente africano 

(excluindo-se Madagascar) e da Palestina (Vale do Jordão e rios costeiros), 

afirma Silva (2001). As tilápias de importância comercial estão divididas em três 

principais grupos taxonômicos, distinguindo-se basicamente pelo 

comportamento reprodutivo: Tílápia sp (incubam os ovos no substrato), 

Oreochromis sp (incubam os ovos na boca da fêmea) e Sarotherodon sp 

(incubam os ovos na boca do macho ou de ambos). 

A tilápia, nome comum dado aos vários gêneros de ciclídeos de água 

doce, entre eles os gêneros Oreochromis e -Papá, compõem o grupo de 

peixes que mais crescem em termos de comercialização mundial. Estas se 

espalharam pelo mundo nos últimos 50 anos, sendo produzidos em mais de 

100 países com diversos climas, sistemas de produção e níveis de salinidade, 

devido a sua variada fisiologia adaptativa, biologia reprodutiva, plasticidade 

genética, fácil domesticação e comercialização (ZIMMERMANN & 

FITZMMONS, 2004). Apesar de compor um grupo de mais de 70 espécies 

desses dois gêneros, de acordo com FAO (2006), 80% das tilápias produzidas 

no mundo são da espécie nilótica (Oreochromis niloticus). 

A primeira espécie de tilápia introduzida no Brasil foi à do Congo, em 

1952 (GODOY, 1959). Os trabalhos de aclimatação da tilápia do Congo, nos 

açudes do Nordeste, foram executados a partir da Estação de Piscicultura 

Valdemar C. de Franca em Maranguape, no Estado do Ceará, no início de 

1956. O objetivo de sua introdução no Nordeste foi tentar controlar a excessiva 

vegetação aquática existente na quase totalidade dos açudes da região. A 

tilápia do Nilo (Orechromis nllotícus), e a de Zanzibar (Orechromis Hornorum) 

foram implantadas em cativeiro no Brasil em 1973 (SILVA, 2001). A partir de 
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1973 foi possível a utilização nas criações em cativeiro das espécies: O. 

niloticus e O. hornorum, devido à obtenção de um híbrido 100% macho, através 

do cruzamento de machos da primeira espécie com fêmeas da segunda. 

Posteriormente, machos de tilápia do Nilo, obtidos mediante sexagem, 

passaram a ser usados nas criações semi-intensivas e intensivas, substituindo 

assim os híbridos anteriormente citados. A partir de 1997 a linhagem tailandesa 

da tilápia do Nilo começou a ser criada nos viveiros nordestinos (SILVA, 2001). 

Posteriormente, machos de tilápia do Nilo, obtidos mediante sexagem, 

passaram a ser usados nas criações semi-intensivas e intensivas, substituindo 

assim os híbridos anteriormente citados. 

A Tilápia do Nilo é facilmente reconhecida pelas listras verticais 

presentes na nadadeira caudal, possui coloração cinza azulada, corpo curto e 

alto, cabeça e nadadeira caudal pequenas. Naturalmente, alimenta-se de 

microrganismos que compõem o plãncton, porém, na presença de excesso de 

alimento, comporta-se como uma espécie onívora. A tilápia atinge até cinco 

quilos, com rápido crescimento, carne de bom paladar e sem espinhos 

intramusculares em "Y" tendo um bom rendimento de filé (32%). É uma espécie 

de clima tropical que necessita de uma temperatura mínima de 15°C, sendo 

ideal que esteja entre 25°C e 32°C (EI-SAYED, 2006). Devida a rápida 

adaptação ao clima do Nordeste do Brasil, fácil reprodução e ocupar nicho 

ecológico ainda não preenchido por representantes da ictiofauna nativa, a 

Tilápia do Nilo encontra-se amplamente disseminadas nas bacias hidrográficas 

da região (SILVA, 2001). 

A tilápia do Nilo é considerada uma das espécies mais promissoras para 

a piscicultura, pelo rápido crescimento, pela facilidade de obtenção de larvas, 

pela rusticidade e pelo hábito alimentar onívoro, consumindo dieta logo após o 

início da alimentação exógena. Entre as espécies de água doce não carnívora, 

as tilápias têm se destacado pela elevada capacidade de utilizar a energia e os 

nutrientes dos ingredientes de origem vegetal e animal. Isso possibilita a 

elaboração de dietas práticas de mínimo custo e elevado valor nutritivo. 
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1.6.2 Cultivo em tanques-rede 

O uso de tanques-rede é uma das formas mais intensivas de criação de 

peixes. Neste sistema a água circula de forma livre e constante, permitindo a 

remoção total dos metabólitos e a renovação do aporte de oxigênio aos peixes 

(BEVERIDGE, 1996), possibilitando a utilização de altas densidades de 

estocagem, as quais podem chegar a 500 peixes/m3  e produtividade de 300 

kg/m3. Entretanto, a densidade de estocagem de cada tanque-rede dependerá 

do tamanho do tanque-rede, da fase de crescimento e do peso desejado para a 

despesca final dos peixes. 

A possibilidade de utilização de áreas represadas, lagos, lagoas, rios e 

açudes tornam desnecessária a construção de viveiros e o alagamento de 

novas terras, possibilitando o aproveitamento de ambientes aquáticos já 

existentes. Porém, é importante salientar que não são todas as águas 

represadas ou rios que são propícias para este fim. Antes da implantação dos 

tanques-rede é necessário um estudo minucioso das condições do local, 

principalmente, em ambientes naturais, em função da dificuldade em controlar 

a qualidade de água nestes ambientes (BEVERIDGE, 1996; HUGUENI, 1997). 

Os locais destinados a implantação dos tanques-rede devem ser 

avaliados em relação às características limnológicas e hidrodinâmicas, a 

capacidade de assimilação de matéria orgânica pelo sistema, e as 

comunidades fitoplanctônicas, zooplanctônicas e bentônicas do local, para que 

se possa determinar a capacidade de suporte do sistema. Assim, é possível 

determinar a capacidade máxima produtiva sem que ocorra prejuízo nas 

condições ambientais, na produtividade e na viabilidade econômica do sistema 

implantado Kubitza et al., (1999) e Ono & Kubtiza (2003) sugerem que a 

biomassa econômica estaria entre 60 a 80% da capacidade de sustentação do 

tanque-rede. 

O cultivo de peixes em tanques-rede nos grandes reservatórios ocupa 

um pequeno espaço de terra, não exauri recursos hídricos e contribui com um 

aumento localizado na produção pesqueira nos parques aquícolas. Se houver 

empenho para que sejam aproveitados apenas 2.500 hectares com o cultivo de 

peixes, ou seja, 0,05% dos reservatórios gerenciados pela União, o Brasil 

produzirá 2,5 milhões de toneladas de peixes adicionais todos os anos. Isso 
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aproximará a produção brasileira da produção aquícola de países como a Índia 

e a Indonésia (KUBTIZA, 2007). 

É possível assegurar que a criação de peixes em tanques-rede 

apresenta vantagens quando comparada com a convencional, como a rapidez 

de implantação e o custo relativamente baixo, o controle da densidade de 

estocagem e da sanidade dos peixes, a alta produtividade, a facilidade de 

manejo e despesca, além da utilização de áreas já alagadas e não destinadas 

a produção agrícola (AYROSA et. al., 2005). A escolha da espécie a ser criada 

será fundamental para o sucesso da produção. Os peixes devem apresentar 

características como adaptação ao adensamento, aceitação de rações 

comerciais, alta taxa de crescimento, bom rendimento de carcaça, tolerância ao 

manuseio e resistência a doenças, além de apresentar características 

organolépticas favoráveis (SALARO & LAMBERTUCCI, 2005b). Tais 

características devem ser consideradas no momento do planejamento da 

criação de peixes em tanques-rede. 

O cultivo de peixes em tanques-rede, principalmente, a tilápia, é o mais 

usado no Nordeste. A tilapicultura intensiva no Nordeste Brasileiro utiliza 

rações balanceadas na alimentação dos peixes, as quais podem ser 

preparadas na própria piscicultura ou industrializadas, podendo ser moídas, 

peletizadas ou extrusadas, dependendo do tamanho dos indivíduos e da 

tecnologia de cultivo. A tilapicultura comercial intensiva é realizada em viveiros 

escavados, tanques de alvenaria ou tanques-rede, onde as densidades variam 

de 10.000 a 60.000 peixes/ha, conforme o manejo, principalmente no que se 

refere ao uso ou não de renovação de água e/ou aeração artificial. Silva (2001), 

conseguiu catalogar, em 1997, no Ceará 136 projetos de piscicultura, com área 

inundada de 351 ha e potencial produtivo na ordem 13.019 toneladas/ano. 

Os tanques-rede utilizados são, geralmente, com armação de cano 

plástico (PVC) de 25 ou 40 mm e telas de plástico ou de arame grosso, 

plastificado, malhas de 13 a 25 mm, nos de engorda, e 5 mm, nos de 

alevinagem. Como flutuadores são usados, quase sempre, canos de plástico 

(PVC) de 100 ou 150 mm, vedados nas extremidades, tambores de plástico ou 

de ferro zincado. O volume útil de cada tanque-rede varia de 2 a 40 m3, sendo 

mais usados os de 6 m3  (2,00 x 2,00 x 1,50 m), 9 m3  (3,00 x 2,00x 1,50 m) ou 

12 m3  (3,00 x 2,00 x 2,00m), estes com menor freqüência. São colocados em 
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açudes, represas, canais, viveiros, lagoas e outras coleções de água parada ou 

com pequena correnteza e profundidade superior a 3,00 m (SILVA, 2001). 

As tilápias são alimentadas com rações balanceadas, peletizada ou 

extrusada, teores protéicos variando de 28 a 56%, fornecidas pelas indústrias 

especializadas ficando as taxas de alimentação entre 2 a 5% da biomassa/dia. 

Na alevinagem até 10%. Os cultivos são feitos em ciclos que variam de 4 a 6 

meses e as produtividades oscilam entre 40 a 300kg/m3/ano. As taxas de 

sobrevivência são também elevadas (SILVA, 2001). 

1.6.3 Manejo alimentar e nutrição dos peixes 

As rações utilizadas na criação de peixes em tanques-rede devem ser 

de alta qualidade, nutricionalmente enriquecidas com vitaminas e minerais, 

uma vez que, a ração é a única fonte de nutrientes para os peixes neste 

sistema. As rações disponíveis no mercado devem ser avaliadas pelo 

piscicultor, a cada lote adquirido, com base em características como níveis de 

carboidratos, proteínas e lipídeos e enriquecimento vitamínico e mineral, 

principalmente de vitamina C. 

A proteína é um importante nutriente da ração. O uso indiscriminado das 

proteínas poderá torná-las um poluente em potencial ao meio ambiente, além 

de significar um encarecimento das dietas. Os teores inadequados de proteína 

em uma ração podem afetar negativamente o desempenho animal 

(ELANGOVAN & SHIM, 1997). Os altos níveis de proteínas resultam no 

aumento da concentração de aminoácidos livres no corpo do animal e 

consequentemente maior excreção de amônia (DE SILVA, 1995). 

A exigência por proteína diminui com o crescimento dos peixes, sendo 

necessárias avaliações em cada fase de vida do animal. Os altos níveis de 

proteína geralmente causam desbalanço na relação energia proteína, fazendo 

com que os peixes supram suas necessidades de energia a partir da elevação 

do consumo de alimentos, piorando a conversão alimentar e reduzindo o ganho 

de peso (CYRINO et al., 2001). 

Portanto, o conhecimento do hábito alimentar e das exigências 

nutricionais dos peixes são fundamentais para definir os níveis de nutrientes 

que as rações devem conter com o objetivo de promover melhorias no 

desempenho do animal sem prejuízo a sua saúde e ao meio ambiente. 
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Assim, o balanceamento de rações deve visar o máximo desempenho e 

estimular o sistema de defesa dos peixes, uma vez que, animais bem nutridos 

têm melhores condições de superar os efeitos do estresse (BARROS et al., 

2006; BARROS et al., 2007), muito comum em peixes submetidos a altas 

densidades de estocagem. A observação do comportamento dos peixes quanto 

à aceitação ou não do alimento, também ajuda na escolha correta das rações. 

A quantidade de ração fornecida aos peixes deve ser suficiente para o 

bom desenvolvimento dos animais. Portanto, o fornecimento do alimento deve 

atender as exigências dos peixes em qualidade e quantidade, onde a ração 

extrusada apresenta maior facilidade na observação do consumo da mesma 

pelo tratador, sendo a mais indicada em criação de peixes em tanques-rede. 

Assim, a freqüência alimentar e a quantidade de alimento (taxa de 

arraçoamento) a ser oferecido em cada alimentação irá depender do manejo 

adotado, da espécie e fase de criação, recomendando-se de 2 a 5 vezes ao 

dia. O horário da alimentação também deve ser padronizado a fim de se 

condicionar o animal. Parãmetros da qualidade da água também interferem na 

quantidade de alimento consumido pelos peixes, principalmente temperatura e 

oxigênio dissolvido. 

As observações de temperatura da água devem ser feitas antes do 

fornecimento da ração, uma vez que, a mesma influencia diretamente a 

alimentação dos peixes. Em temperaturas extremas, os peixes, geralmente não 

se alimentam. Cada espécie apresenta uma faixa térmica de conforto para a 

alimentação. 

O manejo alimentar adequado irá garantir o aproveitamento do potencial 

genético para crescimento dos animais, melhores condições de saúde, e como 

conseqüência permitir que os mesmos suportem as condições adversas do 

meio e resistam ao manuseio e transporte, evitando a instalação de doenças 

(SALARO et al., 2003), assim como contribuir para redução no desperdício da 

ração (GODDARD, 1996; CHO et. al., 2003), diminuindo a poluição ambiental e 

reduzindo os riscos de um colapso do sistema. 
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1.6.4 Caráter poluidor da tilapicultura 

A tilapicultura em sistemas de tanques-rede pode gerar possíveis 

impactos negativos na estrutura de ecossistema aquáticos devido à emissão 

excessiva de matéria orgânica e nutrientes, advindos dos restos da ração não 

consumida e produtos do metabolismo dos peixes (fezes e outras excreções). 

Esta carga adicional de nutrientes como carbono, nitrogênio e fósforo entre 

outras espécies químicas contribuem para alteração das características 

bióticas e abióticas dos ecossistemas, podendo induzir, por exemplo, o 

processo de eutrofização (SCHWARTZ & BOYD, 1994; GUO & LI, 2003; 

ISLAM, 2005). 

Esta carga orgânica adicionalmente introduzida em ecossistemas 

lacustres pode modificar as condições limnológicas e sanitárias 

comprometendo os usos ecológicos e econômicos destas áreas. Alguns 

estudos indicam mudanças nas condições físicas, químicas e biológicas nas 

áreas de piscicultura associada às emissões excessivas de nutrientes via ração 

não incorporada e rejeitos metabólicos (GUO & LI, 2003; ALVES & BACCARIN, 

2006). 

Segundo Zaniboni-Filho (1997), o impacto causado varia de acordo com 

o sistema de cultivo utilizado e com as características do corpo de água que 

recebe o efluente. Os empreendimentos são totalmente dependentes da 

qualidade e quantidade de água disponível, das praticas de manejo da água e 

da alimentação, bem como da capacidade de assimilação do ambiente 

aquático e terrestre circundante (TACON & FORSTER, 2003). 

O controle da qualidade da água é essencial para o sucesso na criação 

comercial de peixes. Os nutrientes em níveis inadequados podem comprometer 

a qualidade da água afetando os parâmetros fisiológicos dos animais, 

resultando em comprometimento da saúde, baixos consumo de alimento e 

conversão alimentar, redução nos índices de sobrevivência e levando a piora 

no desempenho zootécnico, com prejuízo para o produtor. 

O fornecimento de alimentos, independente de sua origem, quando 

utilizado de forma incorreta, pode causar queda na qualidade da água, 

prejudicando assim a produção, e também, causar poluição dos recursos 

naturais. Segundo Venâncio e Queiroz (1998), os principais fatores poluentes 

são as substâncias dissolvidas ou em suspensão contidas nos efluentes, 
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principalmente oriundas das sobras de rações. Macintosh e Phillips (1992), 

observaram que o alimento não consumido e os excrementos dissolvidos 

apresentam como efeito primário um incremento da carga de nutrientes e de 

sedimentação e, redução de oxigênio. Como consequência, ocorrem mudanças 

ambientais, redução da capacidade de carga dos locais de cultivo e poluição 

das fontes de água. 

As principais fontes de resíduos orgânicos na piscicultura intensiva são 

as fezes embora o estímulo de desenvolvimento de organismos planctônicos, 

notadamente o fitoplâncton podem aumentar a concentração do material 

particulado em suspensão (SARÀ, 2007). Quanto maior a taxa de alimentação 

e pior a qualidade do alimento, maior será o montante de fezes excretado. A 

decomposição das fezes pelos microorganismos (particularmente as bactérias) 

e a excreção nitrogenada (excreção de amônia) dos peixes disponibilizam 

grandes quantidades de nutrientes que podem estimular um intenso 

desenvolvimento do fitoplâncton. Com  a senescência (envelhecimento) desses 

organismos durante o cultivo, uma grande parte da massa fitoplanctônica se 

deposita continuadamente sobre os sedimentos, enriquecendo-os com material 

orgânico. 

O material orgânico depositado no sedimento do fundo sofre um 

processo contínuo de decomposição realizado pelas bactérias e outros 

pequenos organismos presentes na interface sedimento-água. Diversos fatores 

influenciam a velocidade e a eficiência de decomposição (mineralização) da 

matéria orgânica por estes organismos. Um dos mais importantes é a 

disponibilidade de oxigênio na interface sedimento-água, para que as 

decomposições da matéria orgânica não gerem compostos como o gás 

metano, o gás sulfídrico, a amônia e o nitrito, que são tóxicos aos peixes e 

outros organismos aquáticos (SARÀ, 2007). 

O potencial poluidor desta atividade sugere que os açudes utilizados no 

Estado do Ceará para tilapicultura podem ter suas condições comprometidas 

se manejos não forem adequados a capacidade de suporte dos ecossistemas 

aquáticos (MOLISANI et al., 2007). O Açude Castanhão pode ser um exemplo 

deste contexto, pois é considerado como uma importante área para a 

instalação de um parque aquícola. Atualmente há duas áreas de produção de 

tilápias em tanques-rede que devem ser utilizadas para a obtenção de 
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informações sobre como manejo e produção pode influenciar possíveis 

impactos da atividade de piscicultura nas condições limnológicas do açude. 

Segundo Monte et al. (2007), que analisou parâmetros limnológicos na área de 

produção de tilápias na enseada do Curupati-Peixe no açude Castanhão 

mostrou que para muitos dos parâmetros analisados as condições de 

qualidade das águas na área de produção são similares às outras áreas do 

açude, embora para parâmetros como amônia, fósforo e clorofila a maiores 

valores foram observados em relação às áreas controle sugerindo influência da 

tilapicultura nas condições de qualidade das águas. 

Embora estudos indiquem impactos extensivos nos parâmetros 

limnológicos usualmente analisados, este estudo pode sugerir que esta 

tilapicultura teve um impacto moderado. Porém é necessário entender o 

destino de cerca de 360 toneladas de ração utilizadas por ciclo de produção e 

da carga de nutrientes relativa produzida pelo manejo em Curupati-Peixe que 

pode ser um importante modificador das condições ecológicas desta área. 

Diante dessas informações, o projeto Curupati-Peixe torna-se alvo desta 

pesquisa por se tratar de uma atividade aquícola pioneira no Açude Castanhão, 

logo necessita ser investigada sobre suas potencialidades, oportunidades, 

ameaças e riscos que possam vir a afetar o projeto, principalmente no que diz 

respeitos aos aspectos da aquicultura sustentável para designar a forma 

desejável de se produzir organismos aquáticos, sem degradar o meio 

ambiente, com lucro e benefícios sociais, a fim de desenvolver uma atividade 

com responsabilidade, ou seja, economicamente viável e ambientalmente 

segura. 

O objetivo do presente estudo é avaliar, através do balanço de massa, a 

emissão e destino.  da carga de nutrientes (carbono e nitrogênio) relativos aos 

materiais relacionados ao manejo da tilapicultura ao longo dos diversos 

compartimentos que compõe á área de produção de tilápias em tanques-rede 

na enseada do Curupati-Peixe, situada no Açude Castanhão no Estado do 

Ceará. Especificamente obter dados sobre o consumo de ração e produção de 

biomassa de peixes por ciclo de produção determinando o fator de conversão 

alimentar (FCA), determinar a composição elementar de carbono e nitrogênio 

na ração, biomassa produzida, fezes, no material particulado em suspensão e 

sedimentos de fundo, em seguida determinar o balanço de massa de nutrientes 
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relativo ao manejo da tilapicultura e avaliar o destino dos nutrientes através da 

comparação entre as fontes de emissão e as concentrações de nutrientes dos 

principais destinos dos nutrientes (material particulado em suspensão e 

sedimentos de fundo). 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

A área de estudo desta pesquisa compreende a piscicultura na enseada 

do Curupati-Peixe no Açude Castanhão, localizados no município de 

Jaguaribara, na região do Médio Jaguaribe no Estado do Ceará (Figura 1). 

O açude Castanhão está localizado na região limite entre a bacia média 

e inferior do rio Jaguaribe. O lago artificial formado com 48 quilômetros de 

extensão garante não apenas o abastecimento de água diversas áreas do 

estado, mas disponibiliza água para perímetros irrigados da região. 

Atualmente, o açude possui dois pólos produtores de tilápia em tanques-rede 

instalados, o projeto Piscicultura Castanhão, iniciado pelo SEBRAE, com 

financiamento do Banco do Nordeste e o Projeto Curupati-Peixe na enseada de 

Curupati, iniciado com financiamento do Governo Federal através da Secretaria 

Especial de Aqüicultura e Pesca - SEAP (DNOCS, 2004). Embora diversas 

outras outorgas estejam sendo avaliadas visando à ocupação da área de 1% 

do espelho d'água do reservatório, estabelecidas pelas resoluções 

controladoras da atividade. 

Desse modo, estima-se que a capacidade de produção anual do açude 

Castanhão poderá atingir 97.500 toneladas de pescado (DNOCS, 2004), 

podendo aumentar a produção de tilápia no Estado do Ceará em seis vezes. 

Em 2004, encontravam-se já instalados dois projetos de piscicultura: no 

lote 065, o projeto Piscicultura Castanhão, iniciado pelo SEBRAE, com 

financiamento do Banco do Nordeste; e no lote 057, o Projeto Curupati-Peixe 

na Península Curupati, iniciado com financiamento do Governo Federal através 

da Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca - SEAP (DNOCS, 2004). 
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Figura 1. 	Mapa de localização do açude Castanhão e da área de 
tilapicultura na enseada de Curupati-Peixe (#CP). 

A área de piscicultura analisada no presente estudo, esta localizada na 

enseada do Curupati-Peixe próximo à barragem do açude. Esta enseada tem 4 

ha de área e profundidade média de 6 metros. 
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	Vista da enseada de Curupati-Peixe e da disposição dos tanques- 
rede. 
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As despescas vem sendo realizadas há cinco anos, sendo que o projeto 

opera hoje com 450 — 500 tanques-rede (Figura 2) sendo 17 linhas, onde se 

distribuem 28 a 50 tanques por linha. O berçário possui 60 tanques e a recria 

de 40 a 90 tanques-rede. Na fase de engorda são utilizados 350 tanques-rede, 

com uma densidade de peixes em gaiola de no máximo 800 indivíduos sendo 

produzidos em torno de 224 toneladas de tilápias em um ciclo de produção de 

seis meses (dados de 2007). 

2.2. Amostragem e análises químicas 

2.2.1 Balanço de massa 

O balanço de massa de ração e dos nutrientes na produção de tilápias 

foi formulado através de informações obtidas com os produtores sobre o 

manejo da área de produção incluindo dados sobre a produção de biomassa 

por ciclo e ração utilizada, sendo os dados usados no cálculo do fator de 

conversão alimentar (FCA). Os dados são relativos ao manejo realizado no ano 

de 2006/2007. A composição elementar de nutrientes (carbono e nitrogênio) na 

ração, biomassa de peixes, conteúdo estomacal e intestinal, material 

particulado em suspensão e sedimentos de fundo foram obtidas através da 

coleta e análise destes materiais. A relação entre nutrientes e quantidade de 

ração, biomassa e fezes indica as fontes de nutrientes enquanto que as 

comparações entre a composição elementar nos prováveis destinos fornecem 

indícios sobre possíveis destinos dos nutrientes. Todos os resultados foram 

expressos em peso seco considerando que 90% da ração e 30% da tilápia são 

compostos de matéria seca (ISLAM, 2005). 

2.2.3 Ração 

As amostras de rações foram obtidas no galpão de armazenamento de 

ração, local de armazenamento do alimento inerte, o qual é utilizado no 

processo de engorda na área de piscicultura na enseada de Curupati-Peixe. 

Foram coletadas duas amostras de marcas de fábricas produtoras de rações 

diferentes, onde ambas possuíam um percentual de 32% de Proteína Bruta. As 

amostras foram armazenadas em recipientes plásticos, em seguida levadas 
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para serem trituradas em moinho de bola no Centro de Estudos em Aquicultura 

Costeira (CEAC) do LABOMAR. 

2.2.4 Material biológico 

Os peixes foram coletados dentro dos tanques-rede de forma aleatória, 

em quantidade de um peixe por tanque, na quantidade de 6 (seis) peixes com 

uma faixa de peso entre 700 a 800g. As amostras foram armazenadas em 

recipientes plásticos, mantidas em gelo. No laboratório foram secas a 40°C e 

trituradas em moinho de bola no Centro de Estudos em Aquicultura Costeira 

(CEAC) do LABOMAR. 

2.2.5 Conteúdo estomacal e intestinal 

A coleta do conteúdo estomacal e intestinal dos peixes foi realizada 

através da captura destes, com a utilização de equipamentos adequados, em 

tanques-rede aleatórios na área da piscicultura, na enseada de Curupati-Peixe. 

Foram selecionados 6 peixes, onde estes tinham peso entre 700 a 800g, sendo 

realizada a evisceração dos mesmos e retirados seus conteúdos estomacais e 

intestinais. Esse material foi armazenado em recipiente plástico devidamente 

acondicionado em gelo e levado ao laboratório, sendo seco em estufa a 40°C. 

2.2.6 Sedimento de fundo 

Uma amostra composta de sedimentos de fundo foi coletada através de 

um amostrador tipo Van Veen na enseada de Curupati-Peixe. A amostra 

composta foi obtida pelo lançamento, em quatro eventos ao longo da enseada 

do açude, sendo as amostras coletadas homogeneizadas compondo uma 

amostra composta da área. Esta amostra foi acondicionada em gelo e 

transportada para o laboratório onde foi seca em estufa a 40°C e triturada para 

as análises da composição elementar de carbono e nitrogênio. 

2.2.7 Material particulado em suspensão 

As amostras de água foram coletadas em dois períodos e filtradas (1 

litro), em filtro de acetato de celulose com tamanho de poro < 0,45 rim, sendo 

os filtros secos em estufa a 60°C. A massa de material particulado expresso 

em miligramas de material por litro de amostra filtrado (mg/L) foi obtida através 
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da diferença do filtro após a filtração e do peso do filtro seco sem amostra, 

divido pelo volume de água filtrado. 

2.2.8 Análises químicas 

Todas as amostras coletadas foram enviadas para o Laboratório de 

Ciências Ambientais da Universidade Estadual do Norte Fluminense para as 

análises da composição elementar do carbono e nitrogênio dos materiais que 

compõem a tilapicultura. Os resultados foram expressos em percentual de cada 

nutriente nas amostras determinado através de um analisador elementar 

automático tipo CNHS, marca Perkin Elmer, model 2400 Series II. 

Em torno de 4 miligramas de amostras de ração, tilápia, conteúdo 

estomacal e intestinal, material particulado em suspensão e sedimentos de 

fundo secas e maceradas foram misturadas com uma substância oxidante 

(pentóxido de vanádio V205) em pequenas cápsulas que entram em combustão 

em um reator a 1000°C, temporariamente enriquecicro com oxigênio. Os 

produtos da combustão CO2  e NO2  são carreados através de um fluxo 

constante de hélio através de uma coluna com um catalisador oxidante de 

trióxido de tungstênio (W03) e um redutor a base de cobre, ambos mantidos a 

1000°C. A esta temperatura, o óxido de nitrogênio é reduzido a N2. O N2 e CO2 

são transportados por um fluxo de gás hélio e separados em uma coluna 

Poropak Q/S. 

As respostas cromatográficas são calibradas através de padrões pré-

analisados e as quantidades de Carbono e Nitrogênio são reportadas em 

percentual de massa. As análises foram efetuadas em duplicata, com variação 

de 6% entre as replicas. A exatidão do método analítico foi realizada através da 

análise de um padrão de referência Apple Leaves Standard Reference Material 

(SRM 1515) sendo os valores certificados e medidos variando em torno de 5%. 



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Balanço de massa de nutrientes 

A área da tilapicultura na enseada do Curupati-Peixe obedece a um 

cultivo em tanques-rede, ou seja, é um sistema de produção intensivo. Os 

peixes são confinados em altas densidades dentro de estruturas que permitem 

uma eficiente troca de água com o ambiente e recebem uma dieta formulada 

de ração balanceada, que geralmente é utilizada a extrusada com 50% a 32% 

de proteína de acordo com o período de crescimento, e 2-4% do seu peso 

corporal por dia em três ou cinco atribuições diárias, que varia conforme o 

modelo de cultivo. 

O fator de conversão alimentar (FCA) foi calculado dividindo-se a 

quantidade total de ração fornecida pelo gànho de peso dos peixes. O ganho 

de peso é calculado subtraindo-se da produção obtida, o peso total dos peixes 

na estocagem. 

Ao longo dos seis meses de um ciclo de produção, o cultivo de peixes 

em gaiolas no Curupati-Peixe produz 224 toneladas de tilápias, utilizando 358 

toneladas de ração para a alimentação dos animais. 

A conversão alimentar considerada com índice de 1,6:1 representa 

perdas para o ambiente de 134 toneladas de ração por ciclo de produção ou 

34% de rendimento. Do aporte inicial de ração cerca de 66%, ou 224 toneladas 

são consumidos pelas tilápias. 

De acordo com a composição elementar descrita conforme a Tabela 1, o 

alimento ministrado para os peixes no cultivo possui composição de 46% de 

carbono e 5,2% de nitrogênio, enquanto a biomassa dos peixes tem 48% de 

carbono e 7,2% de nitrogênio. As fezes e outras excreções representam 57% 

de carbono e 2,5% de nitrogênio. 

21 
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Tabela 1. 	Média do percentual de massa do carbono e nitrogênio nos 
diversos compartimentos da área de tilapicultura de Curupati-
Peixe, açude Castanhão. 

Compartimentos % C `)/0 N C/N 

Ração1 46 5.2 8.7 

Ração 2 45 4.9 9.1 

Tilápia 48 7.2 6.6 

Fezes 57 2.5 23 

Material Particulado em Suspensão 5.2 0.7 7.6 

Sedimentos de fundo 1.0 0.1 10 

O balanço de carbono e nitrogênio indicou que, de acordo com o 

orçamento, para a produção de uma tonelada de tilápia são utilizadas 4,8 

toneladas de ração no cultivo dos peixes (Figura 3). Considerando que a ração 

é composta por 46% de carbono e 5,1% de nitrogênio podemos assumir que 

2,2 toneladas de carbono e 0,24 toneladas de nitrogênio são introduzidas no 

sistema de produção, enquanto a biomassa dos peixes possui 48% de carbono 

e 7,2% de nitrogênio. 

A ração perdida para o sistema soma 1,8 toneladas, ou seja, 37% de 

perdas em relação à ração total utilizada na produção de uma tonelada de 

peixe, sendo 0,80 tonelada de carbono e 0,091 tonelada de nitrogênio, por 

conseqüência 67% do total de ração é consumida pelos peixes, ou seja, 1,4 

toneladas de carbono e 0,15 tonelada de nitrogênio. Para a produção de uma 

tonelada de biomassa, os organismos transferem-se duas toneladas de ração 

através das fezes e outras excreções. Estas perdas representam emissões 

para a coluna d'água de 0,92 tonelada de carbono e 0,078 tonelada de 

nitrogênio. 

As perdas totais de nutrientes para a coluna d'água, considerando a 

ração não incorporada e as perdas através das fezes e excreções, são de 1,7 
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toneladas de carbono e 0,17 tonelada de nitrogênio, constituindo 77% e 71%, 

respectivamente do aporte inicial de ração utilizada no cultivo. 

As perdas por fezes e outras excreções representam perdas de 54% do 

carbono e 46% do nitrogênio em relação ao montante total de ração e material 

perdido para o sistema. Somente 22% de carbono e 30% de nitrogênio do 

aporte total da ração utilizada são retidos por tonelada de biomassa produzida 

de tilápias. 

A produção total de peixe por ciclo de produção é de 67 toneladas 

expresso em peso seco. Deste modo à perda de carbono e nitrogênio por ciclo 

de produção foi estimado em 113 toneladas de carbono e 12 toneladas de 

nitrogênio, conforme mostra a figura 3. 

Ração utilizada por 
tonelada de pescado 
produzido = 4.8 ton 

45% C = 2.2 ton C 
5.1 % N = 0.24 ton N 

Ração consumida 
pelos peixes = 3,0 ton 
(63% consumo) 

C= 1.4 ton 
N= 0.15 ton 

Biomassa produzida 
= 1,0 ton 

48% C = 0.48 ton 
7.2% N = 0.072 ton 

Material perdido através 
das fezes e outras 
excreções = 2,0 ton 

C= 0.92 ton 
N = 0.078 ton 

Montante total de ração 
e material perdida para 
o sistema = 3,8 
toneladas 

C = 1.7 ton 
N= 0.17 ton 

Ração perdida para 
o sistema = 1,8 
tonelada (37% de 
perdas) 

C = 0.80 ton 
N = 0.091 ton 

Balanço de C e N na área de produção de tilápias do Curupati-
Peixe (valores expressos em peso seco, considerando 90% da 
ração e 30% da tilápia composta de matéria seca). 

Figura 3. 

Produção total gaiola por 
peixes por ciclo = 67 
toneladas 

C Perdido = 113 ton 
N Perdido = 12 ton 
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3.2 Destino dos nutrientes emitidos para a coluna d'água 

Uma forma de determinar o destino dos nutrientes emitidos pela 

tilapicultura foi analisar as concentrações destes nutrientes nos compartimento 

freqüentemente citados na literatura, como material particulado em suspensão 

e sedimentos de fundo. 

A Tabela 1 apresenta as concentrações de carbono e nitrogênio nas 

principais fontes (ração e fezes e/ou excretas) e destinos (material particulado 

em suspensão, biomassa e sedimentos de fundo) da área de produção. 

As cargas de nutrientes através da ração não assimilada pelos peixes 

foram de 800 kg de carbono/tonelada de peixe e 91 kg de nitrogênio/tonelada 

de peixe produzido. Com  relação às perdas pelas excretas e fezes as cargas 

foram de 920 kg de carbono/tonelada de peixe e de 780 Kg de 

nitrogênio/tonelada de peixe produzido. 

A relação da composição de carbono/nitrogênio que compõem os 

membros da piscicultura em tanques-rede, mostra enriquecimento de 

nitrogênio na biomassa das tilápia relativa à ração ofertada para os animais e 

carbono nas matérias fecais em comparação a biomassa dos peixes (Tabela 

1). Comparando a composição elementar dos compartimentos da área de 

cultivo da piscicultura, observamos menores valores de carbono e nitrogênio 

percentual no material em suspensão e nos sedimentos de fundo, inferiores 

aos descritos para os tipos de ração ministradas para os animais e matérias 

fecais (Tabela 1). 

A presente análise verificou uma composição elementar de carbono e 

nitrogênio no material particulado em suspensão (C=5,2% e N=1,0%) e nos 

sedimentos de fundo (C=0,7% e N=0,1%) uma ordem de grandeza inferior às 

concentrações observadas nas fontes (ração e fezes), sugerindo que estes 

compartimentos não são importantes destinos do aporte de nutrientes via ração 

e fezes dos organismos da tilapicultura. 

Este cenário é corroborado pelos valores similares da composição 

elementar de carbono e nitrogênio dos sedimentos de fundo da área de 

produção (1,0% e 0,1%, respectivamente) com áreas de referência a montante 

(0,98% e 0,1%) e a jusante (0,70% e 0,080%) de Curupati-Peixe (Figura 1). 
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Obviamente, não se pode afirmar com veemência que as cargas de 

nutrientes da tilapicultura não estão compondo o material particulado em 

suspensão e nem o sedimento de fundo e que provavelmente, uma parte 

destes nutrientes estão nestes destinos, mas pelos dados supõe-se ser muito 

baixa esta presença devido às reduzidas concentrações em relação às 

observadas nas fontes (Tabela 1). 

4. DISCUSSÃO 

O principal impacto das gaiolas na aquicultura é a emissão adicional de 

nutrientes que podem ser transferidos para a coluna d'água, material 

particulado em suspensão e sedimentos subjacentes. O efeito depende, entre 

outros fatores, da produção anual peixes, área e a profundidade do lago, água 

e tempo residência (PHILLIPS, 1985; LIU et al., 1997; WALLIN & HAKANSON, 

1991;). 

Segundo o orçamento do balanço de massa do carbono e nitrogênio, 

para produzir uma tonelada de biomassa de peixe no cultivo, ocorre perda de 

77% e 70% de carbono e nitrogênio, respectivamente, do rendimento da ração 

utilizada como alimento e excreção de produtos metabólicos dos peixes. 

Durante um período de seis meses em um ciclo de produção de tilápias, a 

biomassa produzida é de 224 toneladas, as perdas de carbono e nitrogênio nas 

imediações do cultivo foram 113 e 12 toneladas, respectivamente. Este valor é 

um pouco semelhante das perdas reportadas de nutrientes por muitos 

trabalhos, geralmente atribuem às práticas de manejo, qualidade do alimento, e 

do metabolismo dos peixes (STIRLING & DEY, 1990; FOY e ROSELL, 1991; 

CORNEL & WHORISKEY, 1993; HALVER & HARDY, 2002; ABERY et al., 

2005; ISLAM, 2005). 

O cultivo de peixes tem um importante impacto nas águas doces em 

todos os nutrientes, esses incorporados ao açude via ração, excretas e/ou 

fezes provavelmente poderiam está indo para a coluna d'água. Porém na área 

de estudo este impacto pode ser considerado moderado como relatado por 

Monte et ai. (2007), que comparou diversos parâmetros físicos, químicos e 

biológicos analisados na área de tilapicultura em tanques-rede e nas áreas 
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consideradas controle. Estes dados indicam diferenças de concentração, que 

podem estar associadas ao cultivo como os maiores valores de amônia e 

fósforo total e clorofila a, oriundo da emissão de matéria orgânica e o estímulo 

da produção primária fitoplanctônica. 

Estes valores, porém pode serem atribuídos a menor profundidade das 

áreas de produção, em relação às áreas controle que pode favorecer a 

produção primária e modificar a composição biogeoquímica desta área. Porém 

para parâmetros como oxigênio dissolvido, transparência e nutrientes como 

nitrato e fosfato, segundo Monte et al. (2007), não se pode diferenciar 

estatisticamente estas áreas indicando que o impacto da tilapicultura pode ser 

considerado moderado. No entanto, sabemos que a avaliação mais confiável 

dos impactos cumulativos dos tanques-rede na piscicultura exige monitorização 

em longo prazo, principalmente considerando os últimos anos de produção de 

tilápias na área de estudo. 

O percurso e os efeitos das emissões de resíduos da piscicultura 

também estão relacionados com a deposição nos sedimentos e uma transitória 

permanência em suspensão, mesmo assunto induzido pela ressuspensão 

segundo Sará (2007). 

No entanto o percentual de carbono e o de nitrogênio do material em 

suspensão e sedimentos de fundo são uma ordem de magnitude menor do que 

as rações e fezes, indicando que eles não são importantes destinos dos 

resíduos da piscicultura (Tabela 1). A amostra dos sedimentos de fundo colhida 

no local das gaiolas, no meio e na barragem do reservatório tem 

quantitativamente e qualitativamente semelhanças na matéria orgânica e, 

portanto, o cultivo em tanques-rede não mudou muito a composição da matéria 

orgânica nos sedimentos do fundo no local dos tanques-rede. 

O presente estudo mostrou, através do orçamento do balanço de massa, 

uma análise de uma pequena magnitude de resposta do ambiente aos resíduos 

gerados pelos peixes estocados nos tanques-rede da piscicultura, apesar de 

113 toneladas de carbono e 12 toneladas de nitrogênio serem emitidas durante 

o prazo de seis meses, a cada ciclo de produção. 

Os dados da literatura indicam que as condições hidrodinâmicas e 

fisiográficas dos corpos d'água são os principais fatores determinantes de 

diluição e dispersão de resíduos e, conseqüentemente, reduzem a 
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susceptibilidade dos ambientes aquáticos para emissão de nutrientes gerados 

pelos cultivos (GOWEN & BRADBURY, 1987; CHEN et al., 2000; SARÀ, et al., 

2006). A hidrodinâmica parece ser proporcionalmente causadora de efeito 

magnitude como uma função da distãncia das gaiolas (SARÀ et al., 2006) e 

são, portanto, fundamental para a interpretação dos resultados nos efeitos 

ecológicos devido à carga orgânica sobre a coluna d'água. 

O tempo de residência da água é em primeira ordem uma descrição da 

duração média do tempo de uma parcela da água que permanece dentro da 

baía no cultivo. O tempo de residência da água do volume medido do entorno 

foi estimado em 2,2 horas, indicando que a renovação da água é cerca de dez 

vezes em 24 horas (MOLISANI et al., 2007). 

O curto tempo de residência da água pode ser um importante processo 

que reduz a permanência de resíduos em matéria de cultivo ao redor. Além 

disso, o volume de água ao redor da gaiola medido em 8,5 x 105  m3  podem 

estar de uma forma eficiente, diluindo a carga de nutrientes diminuindo assim a 

suscetibilidade do reservatório para os tanques-rede da piscicultura. 

Outro fator importante que explica a pequena magnitude dos efeitos a 

partir das gaiolas de piscicultura intensiva é a agregação de peixes selvagens 

(biota natural) nas proximidades da superfície da gaiola. Peixes selvagens são 

atraídos por gaiolas flutuantes e consomem o alimentar que cai através da 

gaiola (CARSS, 1990). 

Na área de estudo, espécies como a (Curimatã (Prochilodus spp), o 

Tucunaré (Cichla oceliaris), a Sardinha (Triportheus angulatum) dentre outros 

que são relatados diariamente nas proximidades das gaiolas, podendo, de 

forma eficaz, se utilizar destes nutrientes na água, retirando este material todo 

ou parcialmente e incorporando-os em sua constituição corpórea (biomassa), 

diminuindo a quantidade de alimentos não consumidos que atinge a coluna de 

água e no sedimento de fundo, já que organismos pelágicos são conhecidos 

por serem fortemente atraídos a essas estruturas. (FREON & DAGORN, 2000). 
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5. CONCLUSÕES 

Os resultados mostram que, de acordo com o manejo da tilapicultura em 

Curupati-Peixe, estima-se que em torno de 37% da ração utilizada para 

produzir uma tonelada de peixe é perdida via ração não incorporada. Do aporte 

total de ração, 63% ou 3 toneladas são incorporadas pela biomassa produzida 

embora metade seja perdida para o ambiente via fezes e outras excreções. 

O balanço de massa de nutrientes indica que as perdas de ração 

transferem para a coluna d'água 1,7 t de C e 0,7 t de N ou 77% e 70% do 

aporte inicial de nutrientes. Somente 22% C e 30% N do aporte total são 

retidos pela biomassa de tilápias produzida. O problema ambiental em relação 

à aqüicultura em tanques-rede é a emissão de nutrientes que pode 

desencadear processo de eutrofização. 

De acordo com a análise do presente estudo os nutrientes emitidos por 

ciclo que chegam a 113 t de C e 12 t de N para uma produção de 224 t de 

tilápias não estão sendo transferidos para os sedimentos de fundo nem 

compondo o material particulado em suspensão devido à reduzida 

concentração de C e N nestes compartimentos em relação à concentração nas 

fezes e ração. 

Segundo os dados obtidos podemos inferir que os nutrientes emitidos 

pela tilapicultura estão sendo retirados da enseada devido ao reduzido tempo 

de residência da água que chega há 2,2 horas e a comunidade de peixes e 

outros organismos endêmicos do reservatório que se agrega aos tanques-rede 

ingerindo a ração não incorporada e as excreções dos peixes. 
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