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RESUMO 

O estágio foi realizado na fazenda Tarumã, localizada no município de 

Pacajus, Ce, no período agosto a outubro de 2006. Com  o acompanhamento de 

produção de juvenis de tilápia do Nilo, Oreochromis Niloticus, linhagem Chitralada. 

O acompanhamento das atividades constitui no recebimento de alevinos 

revertidos sexualmente, transporte e aclimatação em viveiros de recria; alimentação 

e crescimento durante todo o ciclo da fase de juvenil, retirada dos juvenis dos 

viveiros de recria e transporte para tanques-rede berçários, foi feito também 

comparativos de resultados obtidos na fazenda com resultados retirados da 

literatura, assim poderíamos ver se a produção estava caminhando de forma segura, 

sem preocupações. 

Todas as atividades foram feitas com sucesso, com resultados favoráveis. A 

fazenda Tarumã tem todas as instalações necessárias para o estágio ser feito sem 

maiores dificuldades, o aprendizado ganho com o estágio tem uma importância muito 

grande, alunos que queiram trabalhar na área, sem o estágio, se tornaria quase 

impossível comandar uma produção de tilápia do Nilo, Oreochromis Niloticus, 

linhagem Chitralada, existem detalhes, soluções de problema rotineiros que o aluno 

não aprende em sala de aula, mas sim, com o trabalho supervisionado, por isso, o 

estágio tem ajudado os acadêmicos de engenharia de pesca a ganharem experiência 

para uma vida profissional mais segura. 
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RELATÓRIO SOBRE PRODUÇÃO DE JUVENIS DE TILÁPIA DO NILO, 

Oreochromis nitoticus, LINHAGEM Chitralada, NA FAZENDA TARUMÃ, 

PACAJUS-CE. 

MARCEL PEREIRA PINTO 

1. INTRODUÇÃO 

A aqüicultura, durante as três últimas décadas, tem se expandido, 

diversificado, intensificado e tido avanços tecnológicos. O desenvolvimento 

desta atividade de reconhecido potencial é capaz de incrementar a produção 

de alimentos, reduzir a pobreza e melhorar a subsistência rural. A Declaração 

de Bangkok enfatiza a necessidade do setor aquícola continuar a se 

desenvolver com potencial máximo, tendo uma contribuição líquida para a 

viabilização do alimento no mundo, da segurança alimentar doméstica, do 

crescimento econômico e do incremento dos padrões de vida de populações 

carentes (FAO, 2002). 

Portanto, a aqüicultura pode ser uma grande alavanca de 

desenvolvimento social e econômico, pois possibilita o aproveitamento efetivo 

dos recursos naturais locais, com a geração de renda, criação de postos de 

trabalho assalariados e/ou o auto-emprego. Para isso, no entanto, a atividade 

deve ser planejada considerando-se as características das comunidades das 

áreas em que for implantada, harmonizando o processo produtivo com a 

cultura local. Sem falar que já está sendo o método mais utilizado para reduzir 

os impactos negativos que a exploração pesqueira indiscriminada pode causar 

nos ecossistemas aquáticos (VALENTI, 2000; KUBTIZA, 2003). 

O Brasil reúne condições extremamente favoráveis à aqüicultura. 

Contando com um clima favorável, boa disponibilidade de áreas, grandes 

safras de grãos (matérias primas para rações) e invejável potencial hídrico. São 
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mais de 8.000 km de zona costeira e 5,3 milhões de hectares de água doce em 

reservatórios naturais e artificiais que poderão ser parcialmente aproveitados. 

A produção de pescado em 2004 no Brasil, que atingiu 1.015.914,0 

toneladas, obteve significativas variações muito superiores, quando comparada 

ao desempenho do setor no ano de 2003. Foi observado, em 2004, um 

acréscimo de 2,6% na produção total, determinado, principalmente, pelos 

desempenhos da pesca extrativa marinha e continental que apresentaram um 

acréscimo de 3,2 e 8,2%, respectivamente (Tabela 01). A aqüicultura 

continental também apresentou um acréscimo de 2% no mesmo período, 

entretanto, a maricultura apresentou um decréscimo de 11,9%, quando 

comparados aos dados obtidos no ano de 2003 (IBAMA 2005). 

Tabela 01 — Produção brasileira de pescado e crescimento relativo, por setor, 

nos anos de 2003 e 2004. 

Produção (t) 2003 2004 Crescimento 

relativo (%) 

Pesca extrativa marinha 484.592,5 500.116,5 3,2 

Pesca extrativa continental 227.551,0 246.100,0 8,2 

Maricultura 101.003,0 88.967,0 -11,9 

Aqüicultura continental 177.125,5 180.730,5 2,0 

Total 990.272,0 1.015.914,0 2,6 

Fonte: IBAMA, 2005. 

A aqüicultura continental brasileira, em 2004, que cresceu 2% 

apresentou um crescimento da produção em quase todas as regiões, com 

destaque para a região Norte que cresceu 24,5%, acompanhada pela região 

Nordeste que cresceu 20,1% e da região centro-oeste que cresceu 18,5%. 

Apenas as regiões Sudeste e Sul apresentaram um decréscimo de 14% e 9,7% 

respectivamente. Várias espécies são utilizadas na aqüicultura continental 

brasileira, mas as principais são a tilápia do Nilo, Oreochromis niloticus, a carpa 

comum, Cyprinus carpio, e o tambaqui, Colossoma macropomum (IBAMA 

2005). 
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No estado do Ceará, a espécie de peixe de água doce mais cultivada é 

a tilápia do Nilo, Oreochromis Niloticus, linhagem Chitralada, tornando a 

produção aquícola de outras espécies quase insignificante (Tabela 02). 

Tabela 02 — Produção das principais espécies de peixes de água doce, no 

estado do Ceará, no ano de 2004. 

Principais espécies de peixes cultivados 
	

Quantidade (t) 

Tilápia 
	

18.000,0 

Tambaqui 
	

149,0 

Outros 
	

32,5 

Total 
	

18.181,5 

Fonte: IBAMA, 2005. 

As tilápias, diversas espécies dos gêneros Oreochromis e Tilápias, 

compõem o grupo de peixes que mais cresce em termos de comercialização 

mundial, especialmente pelo aumento da produção destas espécies na China e 

em outros países em desenvolvimento, como o Brasil (HEMPEL, 2002). 

Nativas da África, Israel e Jordânia, as tilápias se disseminaram pelo mundo 

nos últimos 50 anos e hoje são produzidas em mais de 100 paises em diversos 

climas, sistemas de produção e salinidades. Devido à sua variada fisiologia 

adaptativa, biologia reprodutiva, plasticidade genética, fácil domesticação e 

comercialização, as tilápias poderão se tornar o mais importante grupo de 

espécies aquícolas nesse século 21 (FITZSIMMONS, 2000; SHELTON, 2002). 

Mundialmente, as tilápias representam o 3.°  grupo de peixes mais 

cultivados em piscicultura, com uma produção de 1,5 milhões de toneladas no 

ano de 2002 (FAO, 2004). A produção nacional está concentrada na Região 

Sul, seguida pela Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Segundo os 

autores, em 2001, a produção de tilápias no Brasil atingiu 38,5 mil toneladas, 

gerando uma receita de U$ 123,3 milhões (BORGHETTI et ai., 2003). Esta 

produção avançou, em 2002, para 65 mil toneladas, posicionando o Brasil 

como o sexto maior produtor mundial de tilápias (INFOPESCA, 2003). 
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No Brasil, a tilapicultura segue a tendência mundial, com 

predominância de 80% de tilápias niláticas, mais 20% de tilápias vermelhas 

(híbridas). A tilápia do Nilo, Oreochromis niloticus, linhagem Chitralada, é 

derivada de uma linhagem desenvolvida no Palácio Real do Japão, com 

origens no Egito (figura 1). 

No Brasil foi introduzida pela primeira vez, através dos estados do 

Paraná e Rio Grande do Sul, no ano de 1996 e amplamente disseminada para 

os outros estados brasileiros (ZIMMERMANN, 2000). Posteriormente em 2002, 

essa linhagem foi re-introduzida no Ceará, pelo DNOCS (Departamento 

Nacional de Obras Contra as Secas) e a Geração F-1 tem sido mantida no 

Centro de Pesquisas em Aqüicultura (CPAq), Pentecoste-CE. 

Figura 01 — Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), retirada 
	

do 

tanque-rede da fazenda Tarumã/Ce. 

Tilápias podem ser produzidas em vários sistemas e regimes de 

produção, classificados na literatura de acordo com a intensidade de 

estocagem, das práticas de manejo e do uso de insumos, como sistema 

extensivo, sistema semi-intensivo, sistema intensivo e sistema superintensivo. 

Estes sistemas de produção podem ser instalados em tanques de alto fluxo 

("raceways"), canais de irrigação, gaiolas flutuantes, sistemas fechados de 

recirculação simples ou integrados com hidroponia (aquaponia), ao ar livre ou 

em estufas plásticas, etc (ZIMMERMANN & FITZSIMMONS, 2004). 
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Os sistemas mais utilizados, atualmente, são o intensivo e o 

superintensivo, com água de boa qualidade e rações nutricionalmente completa 

disponíveis no mercado brasileiro atualmente, esses sistemas estão se 

expandindo rapidamente, e uma dos facilitadores para esses sistemas é a 

utilização de tanques-rede. Cultivo de peixes em tanques-rede é uma 

modalidade de piscicultura muito difundida em todo mundo e que vem, 

recentemente, sendo praticada de forma mais intensiva em nosso país (ONO & 

KUBTIZA, 1999). 

Vale salientar, também, que essa forma de cultivo é uma alternativa de 

investimento de menor custo e maior rapidez de implantação, possibilitando um 

adequado aproveitamento desses recursos hídricos e rápida expansão da 

piscicultura industrial do país, trazendo grande ganho econômico, através de 

geração de renda e retorno social com a geração de empregos diversos na 

cadeia produtiva de aqüicultura (ONO & KUBTIZA, 1999). 

No estado do Ceará, uma das estratégias de produção para melhorar 

os resultados zootécnicos faz uso de juvenis durante as estocagens de 

tanques-rede, como forma de reduzir o tempo de cultivo. 

O estágio supervisionado teve como objetivo principal acompanhar a 

produção de juvenis de tilápia do Nilo, Oreochromis niloticus, linhagem 

Chitralada, fazendo o acompanhamento de todas as etapas de produção; 

recebimento de alevinos pós-revertidos, produção de juvenis, despesca, 

estocagem em tanques-rede de crescimento e terminação. 

2. DESCRIÇÃO DA FAZENDA TARUMÃ 

A fazenda Tarumã localiza-se no município de Pacajus, Ceará, Brasil. 

Aproximadamente 65km de Fortaleza, estando nas margens do açude Ererê, 

parte integrante do Canal do Trabalhador (figura 2). As coordenadas 

geográficas deste município são 38°27'39"W 04°10'22"S. A temperatura média 

ambiental está entre a faixa de 26 a 28°C. A média pluviométrica é de 791,4 

mm/ano. 
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A fazenda possui as seguintes infra-estrutura: 

• Dois viveiros com dimensões 8,0 x 24,0 x 1,0 m, utilizados para 

reprodução. 

• Três viveiros de dimensões 10,0 x 30,0 x 1,0 m, destinados para 

produção de juvenis. 

• Dez hapas de dimensões 2,0 x 0,6 x 1,0 m, destinados para 

reversão sexual de larvas. 

• Cinco tanques-rede berçários de dimensões 2,0 x 2,0 x 1,2, 

destinados para engorda de juvenis. 

• Um barco para alimentação. 

Um monitoramento da qualidade da água de captação proveniente do 

açude Ererê, Pacajus-CE foi realizado previamente ao início da atividade 

produtiva, apresentando valores satisfatórios para todos os parâmetros físico-

químicos analisados (oxigênio dissovildo, ph, alcalinidade, amônia e nitrito), 

semelhante aos encontrados na Tabela 03. Na fazenda, se faz desde o 

acasalamento de reprodutores até o cultivo em tanques-rede de tilápia do Nilo, 

Oreochromis Ni/oticus, linhagem Chitralada, visando, principalmente, o 

comércio local. 

Tabela 03 — Parâmetros físico-químicos da água do açude Ererê, Pacajus-CE. 

Parâmetros 
	

Valores 

Oxigênio dissolvido 
	

Maior que 4 mg/L 

pH 
	

6,5 a 8,5 

Alcalinidade total 
	

Maior que 20 mg CaCO3 

Amônia tóxica 
	

Menor que 0,2 mg/L 

Nitrito 
	

Menor que 0,3 mg/L 

Fonte: VINATEA, 2004 



Figura 02 — Visão parcial do açude Ererê localizado em Pacajus/Ce, 

mostrando plataforma de manejo e os tanques-rede 

para engorda e terminação. 

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

O estágio foi realizado no período correspondente aos meses de 

agosto/2006 a outubro/2006. Todas as atividades desenvolvidas estavam 

relacionadas com a produção de juvenis de tilápia do Nilo, Oroechromis 

Niloticus, linhagem Chitralada. 

3.1 - PREPARAÇÃO DOS VIVEIROS 

A fazenda Tarumã possui 3 viveiros com dimensões de 10,0 x 30,0 x 

1,0 m, designados exclusivamente para a recria de alevinos até a fase juvenil. 

Antes do recebimento de alevinos provenientes da reversão sexual, se faz um 

tratamento prévio dos viveiros. Para isso, basicamente se faz a secagem dos 

viveiros por exposição ao sol ( figura 3), durante duas semanas, e, 

posteriormente, aplicação de cal virgem ou cal hidratado, a fim de neutralizar a 

acidez do solo e aumentar a alcalinidade e dureza total da água. A calagem 

dos viveiros de recria era realizada na base de 100 g/m2  de cal virgem, de 

7 
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acordo com Zimmermann, existe uma quantidade padrão de cal para cada tipo 

de solo e pH ( tabela 04). 

Figura 03 — Visão parcial do viveiro de recria da fazenda Tarumã/Ce 

em processo de secagem. 

Tabela 04 — Quantidade de calcário ou cal, de acordo com o pH do tipo de solo. 

Kg de Cal/ha pH do fundo 

Argiloso Pouco Argiloso Arenoso 

5,5 — 5,0 3.000 1.800 1.000 

6,0 — 6,4 3.000 1.000 500 

6,5 — 6,9 1000 600 200 

Fonte: ZIMMERMANN, 2004. 

Com esse padrão, podemos afirmar que a quantidade de cal utilizado 

na fazenda Taruma está utilizando uma quantidade aceitável. Devido a 

qualidade da água ser satisfatória, não se procedeu nenhum programa de 

fertilização, mesmo a literatura recomendando que a adubação é de vital 

importância, na criação de peixes, pois tanques bem adubados forneceram um 

ambiente propício para a reprodução, produção de alevinos, crescimento e 

terminação, devido ao incremento da produção primaria (ZIMMERMANN, 
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2004). Não foi utilizado nenhum tipo de adubação nos viveiros, sendo 

abastecido, imediatamente, após a calagem. O uso de tele anti-pássaro com 

abertura de malha de 5 cm para proteger os viveiros de predadores, 

principalmente pássaros, era uma condição rotineira. 

3.2 - TRANSFERÊNCIA DAS HAPAS PARA OS VIVEIROS 

Em pisciculturas comerciais, é quase obrigatório o cultivo de 

populações monosexo de tilápias devido a alta freqüência de desovas. 

Populações de monosexo são obtidas através de algumas técnicas que foram 

desenvolvidas, entre elas a da reversão sexual que é utilizada em pós-larvas, 

obtidas através de algumas técnicas que foram aperfeiçoadas ao longo dos 

anos. A reversão sexual é um processo no qual hormônios asteróides 

masculinos são administrados à pós-larvas que acabaram de reabsorver o 

saco vitelino. Após os 28 dias utilizados para reversão sexual dos alevinos, era 

necessário fazer a transferência dos alevinos das hapas de dimensões de 2,0 x 

0,6 x 1,0 m (figura 04), para recolocação em viveiros de recria (figura 04), 

utilizados para engorda dos indivíduos até a fase juvenil. Foi utilizado um balde 

de 20 L para a transferência, mas antes foi feito uma amostragem, para saber 

o peso e a quantidade de indivíduos a serem transferidos. É retirado uma 

amostra de peso conhecido, que foi de 15 g a 20 g, para calculo da média de 

peso individual, esse calculo estipula a quantidade total de alevinos coletados 

das hapas. Antes de colocar os alevinos retirados das hapas nos viveiros de 

recria, fazia-se a aclimatação, dos alevinos pós-reversão em relação a 

temperatura da água do viveiro. Todo o procedimento de transferência era feito 

durante as primeiras horas do dia, com intuito de se amenizar o estresse dos 

peixes. 



Figura 04 - Viveiro com hapas com dimensões de 2,0 x 0,6 x 1,0 m de 

estocagem de alevinos para reversão sexual da fazenda 

Tarumã. 

Figura 05 — Visão parcial do viveiro de recria, pronto para receber 

alevinos de tilápia do Nilo, Oreochromis Niloticus, linhagem 

Chitralada revertidos sexualmente. 

10 
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3.3 - ESTOCAG EM 

A quantidade e o peso de alevinos que seriam colocados nos viveiros 

de recria, era determinada para se ter um controle exato de todos os 

indivíduos, sem esse controle desde o inicio fica impossível saber a quantidade 

exata de ração para oferta, e isso é fundamental para ter uma piscicultura de 

boa qualidade. Na fazenda Tarumã, essa fase de crescimento de alevino até 

juvenil do peixe, é feita em 45 dias, com total controle sobre todos os aspectos, 

desde a ração ofertada diariamente, como a mortalidade, parâmetros da 

qualidade da água e algum problema com predadores. Foi utilizada uma 

densidade de estocagem de 12 peixes/m2, que é uma densidade relativamente 

baixa, mas que proporciona um resultado mais eficaz. 

4 - CRESCIMENTO E ALIMENTAÇÃO NA FASE JUVENIL 

O peso em média dos alevinos vindos da reversão sexual era de 0,5 g 

(tabela 05). Durante 45 dias tínhamos uma previsão para conseguir retirar os 

alevinos com média de 30 g a 35 g, que é o peso ideal ou mais usado, tanto 

para venda de juvenis, como para terminação, com propósito de atingir 

tamanho comercial para venda. 

Tabela 05. Cronograma alimentar com estimativas de crescimento na 

alevinagem de tilápia do Nilo, Oreochromis Niloticus, linhagem Chitralada. 

Ração 
Tipo 

Dias Peso (g) 
Médio 

Biomassa 
(Kg) 

Ração 
(Kg/dia) 

Tratos Ração 
(Kg/semana) 

1 0,5 0,50 0,10 6 0,70 
8 1,4 1,38 0,25 6 1,73 

50°/0 PB - Pó 15 3,1 3,11 0,50 6 3,48 
22 6,3 6,27 0,75 6 5,27 

40%PB 29 10,9 10,85 1,09 4 7,60 
2 mm 36 17,5 17,46 1,40 4 9,78 

35°/0 PB 43 25,6 25,61 1,79 4 12,55 
3 mm 46 30,1 30,16 1,79 4 12,55 

Estimativa para 1.000 indivíduos 
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Na fazenda Tarumã durante todos os 45 dias usados para crescimento 

dos alevinos até atingir a fase juvenil, foi usada ração de alta qualidade no nível 

de proteína bruta mais elevado possível, objetivando-se obter uma conversão 

alimentar máxima de 1,36:1, com um custo de produção baixo. 

Todo o cronograma foi feito para 1000 indivíduos, como utilizado na 

prática para cada viveiro foi de 3600 indivíduos. De acordo com a tabela 05, é 

observado que durante os primeiros dias do cultivo nos viveiros de recria, é 

ofertada uma ração de alta qualidade, com 50% de proteína bruta, essa ração 

é em pó, e dificulta para o arraçoador verificar se a ração está sendo bem 

aceita pelos os indivíduos. Depois de 28 dias é para ser verificado um aumento 

de peso de 0,5 g para 10,9 g de peso médio e de 0,5 kg para 6,27 kg de 

biomassa. Com  um aumento da oferta da ração de 0,5 kg/dia para 0,75 kg/dia. 

Depois de 28 dias foi feita a mudança da ração, por uma que possuía a 

quantidade de proteína bruta um pouco menor, de 40%. Apesar do pellets 

serem pequenos, apenas de 2 mm, já era possível verificar com mais facilidade 

a aceitação da ração. Do dia 29 até o dia 42 é para ser verificado um aumento 

de 10,9 g para 17,5 g de peso médio e de 10,85 kg para 17,46 kg de biomassa. 

Com  um aumento da oferta da ração de 1,09 kg/dia para 1,40 kg/dia. E nos 

últimos dias do cultivo nos viveiros de recria, a partir do dia 43 era modificada 

novamente a ração, por outra de proteína bruta de 35%, que possuía o pellets 

de 3 mm. No dia 46 foi observado que os peixes, já juvenis tinham chegado a 

um peso em média de 30,1 g chegando a uma biomassa de 30,16 kg (figura 6). 

Todos esses valores seriam verdadeiros se não houvesse mortalidade no 

cultivo, mas na prática os resultados foram um pouco diferentes (tabela 06). 

Sempre durante o arraçoamento, o arraçoador também era 

responsável pela observação da aceitação e rapidez do consumo da ração 

ofertada, de acordo o observado poderiam ser feitas algumas alterações 

relacionadas a ração, tais como mudança do tamanho do pellets e tipo de 

ração. Todos os viveiros de recria da fazenda Tarumã possuíam comedouros 

feitos manualmente, por funcionários da própria fazenda. Os comedouros feitos 

com bacias de plásticos comuns, presos com isopor. Cada viveiros possuía no 

mínimo três comedouros cada. 
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Figura 06 — Juvenis de tilápia do Nilo, Oreochromis Niloticus, 

linhagem Chitralada com peso média de 30 g, 

despescados de viveiros de recria da fazenda Tarumã. 

Tabela 06 — Resultados do cronograma de alimentação utilizado na fazenda 
Tarumã para alevinos de tilápia do Nilo, Oreochromis Niloticus, linhagem 
Chitralada revertidos sexualmente até a fase juvenil. 

Resultado estimado 
(Sobrevivência 100%) 

Resultado obtido (Sobrevivência 83%) 

Peso (g) Biomassa (Kg) Peso (g) Biomassa 
(Kg) 

30,1 108,36 70% - 30,0 30% - 18,0 79,1 

Numero de indivíduos estocados: 3.600 

4.1 - DESPESCA DOS JUVENIS DOS VIVEIROS DE RECRIA 

Após os 45 dias, os juvenis que estavam nos viveiros de recria eram 

despescados e estocados em tanques-rede berçários, com finalidade de 

começar um cultivo no sistema super-intensivo em tanques-rede, para 

crescimento acelerado afim de se obter, em curto espaço de tempo, indivíduos 

com peso e tamanho comercial. 
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Para despesca dos juvenis dos viveiros, realizava-se a drenagem 

parcial do viveiro lentamente, sempre com 24 horas de antecedência, ficando 

água apenas na caixa de coleta dos viveiros de recria que tinham dimensões 

de 1,8 m de largura por 2 m de comprimento (figura 07). Com água apenas na 

caixa de coleta, fazia-se a despesca dos juvenis com a ajuda de um puçá 

(figura 08). 

Antes de colocar os juvenis na caixa de transporte utilizada para 

condução até os tanques-rede berçários, era feita uma seleção através de um 

selecionador para manter uma média de peso e tamanho. Nessa seleção foi 

observado que 70% do lote tiveram uma média no peso de 30 g, o peso 

esperado pelo cronograma de alimentação, mas 30% tiveram uma média 

inferior de 18 g. Esse lote menor (30%) retornou a outro viveiro de recria, 

permanecendo por mais 10 dias, com alimentação de ração de 35% de 

proteína bruta com pellets de 3 mm. Depois de 10 dias, verificou-se um peso 

médio de 35 g para este lote. 

Figura 07 - Caixa de coleta dos viveiros de recria da fazenda 

Tarumã, que possui dimensões de 1,8 x 2,0 x 0,4 m. 
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Figura 08 - Retirando os juvenis do Nilo, Oreochromis Niloticus, 

linhagem Chitralada da caixa de coleta com ajuda de 

um puçá que tem 3 cm de abertura de malha. 

4.2 - TRANSPORTE DOS JUVENIS PARA TANQUES-REDE 

O transporte de juvenis para os tanques-rede na fazenda Tarumã era 

feito com a ajuda de caixas de transporte de peixes, com capacidade de 1500 

L, para até 80 Kg de biomassa (figura 09). O transporte tem que ser feito de 

maneira rápida, para evitar ao máximo estressar os peixes, havendo aporte 

contínuo de oxigênio. 

Os juvenis eram, então, estocados em tanques-rede berçários com 

volume útil de 4,0 m3  (2,0 x 2,0 x 1,2 m), com abertura de malha de 5,0 mm, 

acoplados com comedouros circulares de 1,0 mm (figura 10 e 11), após nova 

contagem e pesagem, para uma maior precisão nos resultados de terminação 

em tanques-rede. 



Figura 09 — Caixa de transporte de juvenis da tilápia do Nilo, 

Oreochromis Niloticus, linhagem Chitralada dos 

viveiros de recria para tanques-rede, que tem 

capacidade para 1500 L para 80 Kg de biomassa. 

Figura 10 — Tanques-rede berçários com volume útil de 4,0 m3  (2,0 x 

2,0 x 1,2 m), com abertura de malha de 5,0 mm 

utilizados na fazenda Tarumã. 

16 



Figura 11 — Tanques-rede berçário com volume útil de 4,0 m3  (2,0 x 

2,0 x 1,2 m), com abertura de malha de 5,0 mm com os 

juvenis de tilápia do Nilo, Oreochromis Niloticus, 

linhagem Chitralada, no momento da estocagem na 

fazenda Tarumã. 

17 



18 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para se torna um bom profissional, o estágio é um passo dos mais 

importantes. Conviver com todas as etapas de um cultivo de tilápia do Nilo, 

Oreochromis niloticus, linhagem Chitralada, desde a reprodução até o 

crescimento e terminação em viveiros e tanques-rede, torna-se uma 

necessidade para os profissionais que pretendem atuar no ramo da 

tilapicultura. 

Dentro do atual contexto da tilapicultura cearense, a reprodução de 

juvenis de tilápia do Nilo, O. niloticus, linhagem Chitralada, tem se apresentado 

como uma atividade economicamente viável e um nicho extremamente 

interessante por conta do baixo investimento necessário e retorno rápido do 

capital investido. Portanto, o conhecimento das nuances de produção de 

juvenis é necessário para o exercício empresarial na forma de pequena escala. 

O estágio na fazenda Tarumã serviu basicamente para se entender a 

importância da vivencia em empresas comerciais, como meio para o 

entendimento das teorias de sala de aula. Através de manejos simples, a 

fazenda tem obtidos bons resultados, contudo um monitoramento mais rotineiro 

da qualidade da água e um entendimento melhor da dinâmica dos viveiros 

poderá incrementar ainda mais os resultados. 

O cultivo da tilápia do Nilo, Oreochromis niloticus, linhagem Chitralada 

está sendo fortemente difundido no nordeste e Brasil, pela facilidade e o bom 

retorno financeiro. Por isso, o estagio é tão importante para que engenheiros 

de pesca capacitem, estando aptos para exercer sua atividade profissional. 
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