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RESUMO 

Devido à escassez de água na região do semi-árido, faz-se necessária 

a busca de alternativas que possibilitem o uso racional dos recursos hídricos 

nessas regiões. O presente trabalho tem como objetivo geral avaliar a 

viabilidade da utilização de esgoto doméstico tratado na piscicultura. Foram 

utilizados três viveiros de 50m3  de volume (10,0 x 5,0 x 1,0m), um deles 

abastecido com água de poço e outros dois com esgoto doméstico tratado 

proveniente de um sistema de lagoas de estabilização. Para os tanques com 

esgoto, foi verificado o efeito da aeração externa através do uso de um 

aerador de sucção com potência de 3/4  CV em um dos tanques. O 

experimento realizou-se no Centro Experimental de Reúso de Esgotos, 

localizado na cidade de Aquiraz — CE. Todos os tanques foram povoados 

com pós-larvas de tilápia do Nilo, Oreochromis nifolicus, revertidos 

sexualmente para machos, com peso médio inicial de 1,5g, e densidade de 

estocagem de 12 alevinos/m2, 600 alevinos por viveiro. O experimento teve 

duração de 50 dias, onde se esperava que os alevinos chegassem ao peso 

médio final de 40,0g, considerado como ideal para a estocagem em tanques-

rede em padrões usualmente utilizados a nível regional para a utilização de 

aproximadamente 77,2kg de ração. Durante o período de cultivo, foram 

monitorados, semanalmente, os parâmetros ffsico-químicos da qualidade da 

água nos tanques. Foram também obtidos dados de crescimento da espécie 

cultivada, no sentido de se estabelecer estudos comparativos quanto ao 

desenvolvimento em peso e comprimento em três diferentes tratamentos 

experimentais e assim obter as curvas comparativas de biomassas. De 

acordo com os resultados obtidos o melhor índice de desenvolvimento foi 

aquele relacionado ao tratamento *2", ou seja, alevinagem praticada em água 

de esgoto tratado em viveiros dotados de aeração artificial, onde após os 50 

dias de cultivo os indivíduos atingiram 26 gramas acima do rendimento 

esperado, já que o peso médio final foi de 66,0 gramas_ O segundo melhor 

resultado ocorreu no viveiro testemunha, com os indivíduos cultivados 
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chegando a um peso médio final de 49,0 gramas. Já no tratamento "1", onde 

a alevinagem foi desenvolvida em viveiro abastecido com água de esgoto 

tratado e sem aeração adicional de aeradores o rendimento de cultivo foi 

muito baixo, alcançando apenas 13,0 gramas de peso médio final Por estes 

resultados pode-se concluir que: O desenvolvimento de cultivos de tilápia do 

Nilo em alevinagem praticada com água de esgotos tratados em lagoas de 

estabilização se mostra viável desde que seja utilizada a tecnologia da 

aeração mecânica. 
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ALEVINAGEM DE TILAPIA DO NILO, Oreochromis niloticus, EM ÁGUA DE 

ESGOTO DOMÉSTICO TRATADO EM LAGOAS DE MATURAÇÃO. 

EMANUEL SOARES DOS SANTOS 

1. INTRODUÇÃO 

Nativa de diversos países africanos, a tilápia do Nilo é a espécie de tilápia 

mais cultivada no mundo todo. Esta espécie se destaca das demais pelo 

crescimento mais rápido, reprodução mais tardia (permitindo alcançar maior 

tamanho antes da primeira reprodução) e alta prolificidade (possibilitando 

produção de grandes quantidades de alevinos). A tilápia do Nilo parece 

apresentar uma grande habilidade em filtrar as partículas do plâncton. Assim, 

quando cultivada em viveiros de águas verdes, a tilápia do Nilo geralmente 

supera em crescimento e conversão alimentar as demais espécies de tilápias 

(Kubitza, 2000). 

A tilápia do Nilo, originalmente, não era urna das espécies melhores de se 

trabalhar, porém devido à seleção das fêmeas mais dóceis ao longo do tempo 

foi gerado um plantei melhor de se trabalhar, essas tilápias são mais calmas 

durante o manuseio e apresentam relativa facilidade na despesca. De fato, a 

tilápia do Nilo da linhagem tailandesa introduzida no Brasil apresenta maior 

docilidade comparada a outras tilápias do Nilo que não sofreram um processo 

(direto ou indireto) de seleção semelhante ao realizado na Tailândia (Kubitza, 

2000). 

Dentro dos seus limites, as tilápias são reconhecidamente espécies de 

peixes que melhor se adaptam a diferentes condições de qualidade de água. 

São bastante tolerantes ao baixo oxigénio dissolvido, convive com uma faixa 

ampla de acidez e alcalinidade na água, crescem e até mesmo se reproduzem 

em águas salobras ou salgadas e apresenta tolerância a altas concentrações de 

amônia tóxica comparada a maioria dos peixes cultivados. Estas foram, também, 
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características decisivas para a utilização desta espécie nas condições adotadas 

no presente trabalho. 

No Brasil 80% da população é caracterizada como urbana, de um total 

atual de 165 milhões de habitantes (Macédo, 1997), sendo 60% dos domicílios 

conectados a rede coletora de esgoto ou a uma fossa séptica, com 71% 

referindo-se a cobertura urbana e 14% a rural. Desse volume total de esgotos 

coletados apenas 20% recebem algum tratamento (OPASIOMS, 1998). 

Pode-se estimar que os corpos d'água brasileiros recebem 

aproximadamente 300 m3/s de esgotos sem qualquer tratamento, considerando 

uma contribuição média de produção de esgoto de 225 litros/pessoa/dia 

(Campos, 1999),Isto significa que no Brasil, os dejetos de águas residuárias 

domésticas sem nenhum tratamento constituem, conseqüentemente, cenários 

de degradação dos recursos hídricos e exercem o papel fundamental de vetor 

para a transmissão de doenças de propagação pela água, ocasionadas por 

parasitas, bactérias e vírus patogênicos. 

As cidades do Brasil, assim como as de toda América Latina, devem 

priorizar simultaneamente o tratamento de seus esgotos e o correto reuso em 

beneficio de sua própria comunidade para não exp&la a qualquer tipo de 

contaminação que venha causar doenças pelos agentes citados acima. 

Nos países desenvolvidos, o principal objetivo do tratamento de águas 

residuárias de esgoto doméstico é a remoção de matéria orgânica e nutrientes, 

pois a população contribuinte da produção de esgoto é menos infectada e casos 

de parasítismos são excepcionais. Ao contrário, nos países em desenvolvimento 

o objetivo prioritário deve ser, pelo cenário inicialmente relatado, a remoção de 

parasitas, bactérias e vírus patogênicos que ocasionam doenças endêmicas de 

veiculação hídrica. A opção tecnológica mediante a qual se alcança plenamente 

o objetivo de patógenos zero corresponde a Lagoas de Estabilização em série 

com tempo de detenção igual ou maior que 25 dias (Moscoso e Leon, 1994; 

Leon e Moscoso, 1996; Mara e Caimaoss,1989). A Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS) recomenda o sistema de lagoas de estabilização 

em série para o tratamento de esgoto doméstico, devido a sua grande eficiência 



para remoção de patógenos, desde que respeitando o tempo mínimo de 

detenção. As transformações de matéria orgânica nestas lagoas permitem 

liberar nutrientes e gerar uma grande biomassa de algas, elementos 

potencialmente aproveitáveis para a agricultura e aqüicultura. Este sistema de 

tecnologia simples e sem necessidades de equipamentos e energia 

convencional, é de baixo custo e adequado às possibilidades dos países em 

desenvolvimento, razão pela qual deve-se constituir como primeira opção de 

tratamento de águas residuárias sempre que se disponha de área suficiente ou 

quando o próprio gestor de saneamento é o proprietário das terras (Moscoso e 

Murioz, 1992). 

Outra característica eminente das lagoas e estabilização é a possibilidade 

da reciclagem de matéria orgânica e nutrientes de esgotos domésticos e, se 

bem projetados, as lagoas apresentam-se como reatores biológicos econômicos 

do ponto de vista do consumo e aproveitamento de energia natural luminosa 

com excelente efetividade na fixação da energia solar, comparando-se com a 

produtividade por hectare atual das safras agrícolas que produzem menos de 

0,1 gim2/dia. Em lagoas de estabilização pode-se produzir no mesmo hectare 

taxas de cem a duzentas vezes maior de proteína, ou seja, de 10 a 20 g/m2/dia. 

Esta biomassa que se desenvolve nas lagoas de estabilização, consiste 

principalmente de algas (Matheus, 1985). Ainda conforme Matheus (1985), 

pesquisas têm sido conduzidas em diversas partes do mundo, no sentido de 

utilizar essa massa de algas, pois elas constituem importante fonte de alimento 

protéico, chegando a ser mais de 50% (em peso seco) a proporção de proteínas 

existentes nesses organismos (Matheus, 1985). 

Outro detalhe importante é que a produção por área além de ser maior, 

como anteriormente exposto, é uma produção contínua durante o ano todo, ao 

passo que as plantas cultivadas são colhidas uma ou duas vezes ao ano. Assim, 

o emprego do fitoplâncton como fonte de proteínas pode tornar-se altamente 

compensador. Uma das maneiras exeqüíveis de exploração das proteínas 

existentes nas algas é o cultivo de peixes filoplanctófagos. Dessa forma, seria 

possível a utilização da energia molecular armazenada nas algas, através do 
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consumo de carne de peixe. Evidentemente que na medida em que o peixe 

consome as algas contidas na água, haverá uma melhoria na qualidade dessa 

água (Feli77ato, 2000). 

Assim como a própria atividade da piscicultura, a utilização de excretas 

humanas e animais na piscicultura também é uma prática muito antiga, 

principalmente na Ásia. O uso de esterco animal para a alimentação de peixes 

há muito é entendido como alternativa barata de fonte de proteína de alta 

qualidade nutritiva. 

A utilização de esgoto sanitário aparentemente é menos freqüente, talvez 

pela própria precariedade de serviços de esgotamento sanitário nos países em 

desenvolvimento (Edwards, 1992). No entanto, exemplos dessa prática são 

encontrados, na Europa, África, Ásia, América Latina e Oriente Médio; registros 

de projetos com dimensões consideráveis datam do início do século XX na índia 

e Alemanha, ou mais recentes, porém, em grande intensidade, há o exemplo de 

Israel. 

A piscicultura com águas residuais de esgoto sanitário, assim como a 

piscicultura em si, como contribuição à segurança alimentar, deve obedecer aos 

princípios de sustentabilidade econômica, sanitária e ambiental, ou seja, a 

atividade deve garantir retomo financeiro, não impor riscos à saúde humana e 

não produzir impactos ambientais; posteriormente impõe-se o desafio de vencer 

barreiras de natureza cultural. 

Ainda são escassas as infoi 	mações sobre a viabilidade técnica, 

econômica e sanitária dessa prática com base na realidade nacional. Toma-se 

assim, necessário testar sua viabilidade sob diferentes condições, como: clima, 

métodos de cultivo, espécies a serem cultivadas e qualidade do efluente. 

Com a realização deste trabalho o objetivo será estudar o reuso de 

esgotos domésticos tratados em lagoas de estabilização, para assim obtermos 

resultados que possam subsidiar a execução de práticas de cultivo, tanto do 

ponto de vista científico como para desenvolvimento da atividade a níveis 

comerciais. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Descrição da área de trabalho 

Os experimentos foram alocados no Centro Experimental de Reúso de 

Esgotos que fica situado em uma estação de tratamento de esgoto (ETE) da 

Cagece (Companhia de Água e Esgoto do Ceará), localizada no município de 

Aquiraz, a aproximadamente 24 km de Fortaleza, sendo o acesso através da 

CE-040. 

A citada ETE foi projetada no intuito de receber o esgoto dos municípios 

de Aquiraz e Euzébio, porém até este momento vem recebendo apenas do 

município de Aquiraz estando com parte de sua capacidade de funcionamento. 

Este experimento faz parte de um projeto onde está sendo estudado o 

efeito dos efluentes de esgoto também na agricultura, conforme o lay-out do 

projeto apresentado na figura 1. 

StSrarlA PRINCIPAL 

Forte de ~Ierrada de 
Cama do efluangm 

S,s-',..a.as -1 

sal 
Farte de ~-4. 

de Caixa &agua 

Cana Sede 

- PC?)  
— Melte 

~ante 
cerca eiria 
Caixa dagua 

e Caixado eiluerfle 
E Casa de Bomba 

Figura 1 - Lay-out do Centro Experimentai de Reuso de Esgotos da CAGECE (Aquiraz — 

Ceará). 
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Foram utilizados no experimento 3 (três) viveiros de 50m2  e 

aproximadamente, 50m3  de volume (10,0 x 5,0 x 1,0m), todos equipados com 

caixa de coleta de 1,87m3  (2,5 x 1,5 x 0,5m), escada e área de despesca. 

Durante o experimento, todos os viveiros foram cobertos com tela de nylon para 

proteção contra predadores. 

Os dois viveiros com abastecimento originado das lagoas de maturação, 

foram chamados de Viveiro Experimental 1 e 2 (VE 1 e 2). O VE 2 contou com 

um aerador de sucção com motor de 3/4  HP de potência, fabricado pela 

Bernauer Aquacultura Ltda, era acionado às 21:00 horas e desligado às 06:00 

horas todos os dias. O terceiro viveiro, chamado de Viveiro Testemunha (VT), foi 

abastecido com água de poço artesiano. Os viveiros VE 1 e 2 possuem 

abastecimento secundário originado de poço artesiano, próximo à caixa de 

coleta, possível de ser ocasionado como recurso emergencial, durante os 

manejos. 

Figura 2 — Viveiro experimental (VE-1), abastecido com água de esgoto doméstico, tratado 

em lagoas de estabilização da ETE da Cagece em Aquiraz - CE e estocado com alevinos 

de tilápia do Nilo. 
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Figuras 3 - Aerador de sucção de 3/4  de HP que foi utilizado no viveiro experimental 2 (VE-

2), para alevinagem de tilapia do Nilo com água de esgoto doméstico tratado em lagoas de 

estabilização da ETE da Cagece em Aquiraz — Ceará. 

2.2. Aquisição, aclimatação e estocagem de pós-larvas de tilápia do Nilo 

para alevinagem com reuso de água. 

O experimento teve início no mês de abril de 2005, com a estocagem de 

600 alevinos de tilápia do Nilo (Orechromis niloticus), revertidos sexualmente 

para machos, por viveiro, isto resultou em uma densidade experimental de 12 

alevinos/m2  e um total de 1800 alevinos no experimento. 

Os alevinos tinham peso médio inicial de 1,5g, o período do experimento 

foi de 50 dias, tempo previsto para eles alcançarem o peso médio final de 40,0g, 

o peso comercial ideal pra a estocagem em tanques-rede padrão para 

piscicultura atual com 4,0 m3  de área útil e abertura de malha de 19 mm. 

Os alevinos foram cedidos pela Fazenda Jaramataia que se localizada no 

km 23 da CE 119, distrito de Amanari, município de Maranguape — CE, foram 

transportados em sacos plásticos próprios para este fim, onde fora adicionado 

água e oxigênio, na proporção de 1/3 de água para 2/3 de oxigênio, e sal,no 

intuito de diminuir o estresse da viagem através da melhor condição de equilíbrio 

osmótico. O transporte durou aproximadamente 1 hora e 45 minutos, tendo 

saído da fazenda às 11h15min e chegado à área do projeto às 13 horas. 
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Ao chegar no local do experimento os alevinos foram colocados em 

baldes, então se fez à contagem dos mesmos, os quais foram transferidos para 

as três caixas de aclimatação (figura 4). Estas caixas, continham até a sua 

metade água trazida da fazenda, então era adicionado gradativamente água dos 

efluentes de esgoto tratados (VE-1 e 2), e água do viveiro testemunha (VT), 

abastecido com água de poço artesiano. Posteriormente, substituiu-se 

gradativamente todo o conteúdo da água original. O procedimento completo da 

aclimatação durou aproximadamente 4 horas, findando com a transferência das 

larvas para os viveiros através da abertura existente na caixa de aclimatação. 

Figura 4.: Caixa em fibra de vidro utilizada na aclimatação de tilápia do Nilo. 

2.3. Alimentação 

No segundo dia após o povoamento dos viveiros experimentais, as pós-

larvas passaram a receber alimentação artificial com ração balanceada contendo 

50% de proteína bruta (PB), com freqüência de quatro vezes ao dia, ou seja, às 

06:00, 09:00, 12:00 e 15:00 horas de segunda a sábado, exceto aos domingos, 

em que não havia arraçoamento. As rações com esta porcentagem de proteína 

bruta são comercializadas em forma farelada, por isso foram utilizados 

comedouros, conforme a figura 5, durante as quatro primeiras semanas. 

Considerando-se que, a alevinagem foi praticada em viveiros contendo água de 
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esgotos tratados, para proteção dos funcionários contra possíveis 

contaminações por patôgenos, para colocar a ração no comedouro foi utilizado 

um aparato feito com um recipiente plástico adaptado à ponta de uma vara, para 

que o arraçoador não precisasse entrar na água (figura 6). 

Figura 5 - Comedouros utilizados para o fornecimento de ração farelada aos aievinos de 

tilápia do Nilo, nas quatro primeiras semanas de alevinagern. 

Figura 6 — Arraçoador colocando ração no comedouro, sem entrar em contato com a 

água do viveiro. 
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Após a quarta semana de cultivo, foi utilizada ração com 40% de PB 

mantendo-se a mesma sistemática de arraçoamento, ou seja quatro vezes ao 

dia, nos horários anteriormente citados. Como esta já é comercializada na 

forma extrusada, o arraçoamento foi feito através de voleio, por todo o perímetro 

do viveiro. Ao final da terceira semana os alevinos foram despescados. 

Na tabelai, pode-se observar o programa de arraçoamento que foi 

seguido durante a condução dos tratamentos experimentais. 

Tabela 1 - Programa de arraçoamento, por viveiro, sugerido para o experimento. 

Semana % de PB 
da ração 

Peso 
médio 

~Mos 

Biornassa 
(9) 

% da 
bjornassa 

IV de tratos/dia RaçãoRação 
gftralo 	gfdia 

Ração 
Kg/semana 

(9) 

1 45%PB 225 1350 14% 4 47,5 190 1,14 
2 45%PB 4 2400 12% 4 72 288 1,728 

3 45%PB 7,5 4500 10% 4 112,5 450 2,7 

4 45%PB 12,5 7500 9% 4 169 676 4,056 

5 40%PB 17,5 10500 7% 4 184 736 4,416 

6 40%PB 25 15000 6% 4 225 900 5,4 

7 40%PB 35 21000 5% 4 262,5 1050 6,3 
TOTAL 25,74 

2.4. Biometrias 

As biometrias foram feitas quinzenalmente para observação de 

parâmetros de crescimento dos indivíduos. Para isso, foram coletados, 

aleatoriamente com tarrafa, 60 exemplares em cada viveiro correspondendo ã 

aproximadamente a 10% dos indivíduos estocados. Os indivíduos capturados 

foram pesados e observados quanto às condições de nutrição e saúde, bem 

como quanto à presença de parasitas etou necroses na pele ou brânquias. 

Na pesagem dos indivíduos, utilizou-se uma balança digital do tipo 

Filizola, modelo MF-1, com precisão de 0,5g, e para as medições de 

comprimento total dos peixes, uma régua metálica com escala graduada em 

milímetros. 
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Figura 7 - Tarrafa utilizada na coleta dos alevinos de tilápia do Nilo, Oreochromis niloticus, 

a serem submetidos a biometria e a exames de praxe em alevinagem. 

Figura 8 - Bancada com instrumentos utilizados no monitoramento limnológico dos 

viveiros e equipamentos destinados às biometrias. 

2.5. Monitoramento dos parãmetros de qualidade de água 



12 

2.5. Monitoramento dos parâmetros de qualidade de água 

Os parâmetros fitico-químicos (tabela 2) foram monitorados nos três 

viveiros semanalmente, sempre as 10:00 horas, para o acompanhamento da 

qualidade da água para manejo em piscicultura. 

Onde estes foram medidos por integrantes do projeto encarregados deste 

fim, podendo algumas medições serem feitas in loco, e para outras medições as 

amostras foram coletadas e levadas para análise no Laboratório de Saneamento 

da UFC (Labosan). 

Tabela 2 - Parâmetros fisico-químicos acompanhados, método e/ou aparelho utilizado. 

Parâmetros Físico-Químicos 
	

Métodos - Aparelhos 
Eletrométrico - pHmetro — Anallon, modelo 

PM602 

Betrométrico Oximetro - YSI, modelo 55 

Eletrométrico Oxímetro - YSI, modelo 55 

Turbidirriétrico 
Disco de Secchi 

Potenciométrico (titulação com H2SO4) 

Tdulométrico com EDTA 

Método de Rodier (espectrofotométtico) 

Método colorimétrico 
(espectrorotornétrico) 

Método da destilação (titulação com 
ácido) 

Método da acetona 

Temperatura (°C) 
pH 

Oxigênio dissolvido (mg 02/L) 

Visibilidade de Secchi (cm) 

Dureza total (mg CaCO3/L) 

Alcalinidade total (mg CaCO3/L) 

Amônia total (mg N-NH3/L) 

Nitríto (mg N-N027L) 

Nitrato (mg N-NO3-/L) 

Turbidez (uT) 

Corofila a (pg/L) ou (mg/m3) 

2.6. Curvas de crescimento em comprimento e peso 

A estimativa dos parâmetros de crescimento em comprimento de peixes 

em cultivos extensivos pode ser obtida através da equação de Von-Bertalanffy 

(1834) In SANTOS (1978), abaixo relacionada. O mesmo autor op. Cit ressalta, 

que, tratando-se de cultivos experimentais será possível utilizar os dados reais e 

assim obter curva de crescimento em comprimento, peso e de biomassa. No 

primeiro caso, relacionou-se respectivamente, os comprimentos médios 

observados ( Lt) com o tempo de cultivo. 



Lt = ( 1 — 

Lt = comprimento médio na idade t; 

= comprimento máximo teórico; 

k = parâmetro relacionado com a taxa de crescimento; 

e = base do logaritmo neperiano; 

t = idade considerada em meses; 

O ajustamento de curvas de crescimento por outros métodos, justifica-se, 

quando se trata de fase de alevinagem na produção de juvenis em peso 

adequado para engorda em tanques redes, já que os indivíduos na época de 

despesca, encontram-se em tamanhos muito distantes do Ler, o que inviabiliza a 

estimativa deste parâmetro de crescimento, já que os indivíduos encontram-se 

na fase de crescimento linear. 

As mesmas considerações aplicam-se às curvas da relação peso 

comprimento (Mb), que é calculada a partir da transformação dos dados ao 

logaritmo neperiano, calculando-se os parâmetros da regressão, pelo método 

dos mínimos quadrados conforme modelagem: 

Wt = A x Ltb, aplicando o logaritmo tem-se: 

In Wt  = InA + blnIt  

Wt = peso total (g); 

A = ea, onde: e = exponencial 

a = coeficiente linear 

Lt  = comprimento total (mm) 

b = coeficiente angular 

13 
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Na estimativa da curva de ganho de peso dos peixes, pode ser utilizada 

uma combinação das duas equações anteriores, ou seja: 

a) Lt=1_ 

b) Wt  = A x Lt
b  

Em que a expressão matemática do crescimento em peso pode ser 

definida pela seguinte fórmula: 

Wt  = 	( 1 — e )b  onde: 

Wt  = peso médio na idade t 

Wm = peso máximo teórico onde: W. = A x 

2.7. Curvas de biomassa 

Ganho de peso individual (g/dia), é o ganho médio de peso do período 

dividido pelo número de dias do intervalo amostral. 

Ganho de biomassa (g/m3/dia), é a diferença no período da biomassa em 

gramas dividido pela área do tanque dividido pelo número de dias do intervalo 

amostrai. 

Produtividade (g/rn ciclo), é a biomassa final dividido pela área do viveiro 

em um ciclo de cultivo. 

2.8. Taxas de sobrevivência e coeficiente de mortalidade 

A taxa média de sobrevivência foi estimada através da seguinte 

expressão: 

N0)11n, onde: 



S*At = taxa média de sobrevivência em At 

Nt  = n° de indivíduos sobreviventes no instante t final; 

Na = n° de indivíduos estocados no início do cultivo; 

n = n° de intervalos de tempo regulares do cultivo; 

O coeficiente médio de mortalidade (M) foi estimado a partir da 

expressão: 

= - In S*At 

A taxa de mortalidade observada para cada tra 

2.9 Conversão Alimentar (CA) 

O índice de CA é calculado dividindo-se a quantidade de ração fornecida 

pelo ganho de peso dos peixes. O ganho de peso é calculado subtraindo-se, da 

produção obtida, o peso total dos peixes na estocagem (Kubitza, 2000). 

CA= RF  /(Bmf -Bmi) 

CA = Conversão Alimentar 

RF = Ração Fornecida 

Bmf  = Biomassa Final 

Bmi =Biomassa Inicial 

15 



16 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Transporte, aclimatação e estocagem. 

O transporte nos sacos foi realizado com tranqüilidade. A operação de 

aclimatação também foi realizada com bastante sucesso tendo acontecido 

mortalidade de apenas 58 indivíduos, isto equivalendo a 2,9% do total 

transportado, porém como foram utilizados 1800 indivíduos no experimento, e 

foram adquiridos 2000 exemplares, foi possível fazer a estocagem na proporção 

planejada, sendo assim estocado o total de 600 alevinos por viveiro, numa 

densidade inicial de 12 indivíduos/m2, como já citado anteriormente. A operação 

só foi finalizada, quando os parâmetros das caixas de aclimatação estavam com 

valores semelhantes aos dos respectivos viveiros. 

Tabela 3 - Temperatura, pH e OD às 13:00 horas, 'inicio da aclimatação. 

Parâmilocal Agua transp. VT VE-1 VE-2 
pH 6,44 7,7 9,92 10,6 
Tr C) 29,2 30 29 29,6 
OD (mg/L) 3,43 5,0 9,07 7,43 

A estocagem também foi bem sucedida, pois no momento não foi 

observada mortalidade e até 48 horas após sua realização haviam sido 

recolhidos mortos na superfície apenas 8 indivíduos no VE-1, e 5 indivíduos no 

VE-2 sendo a taxa de mortalidade de 1,33% e 0,83% respectivamente, do total 

estocado individualmente. No viveiro testemunha não foi registrada mortalidade 

neste intervalo de tempo. 

3.2. Parâmetros de qualidade de água 

3.2.1. Temperatura 

As temperaturas medidas nos viveiros experimentais foram equivalentes 

às médias observadas em corpos d'água da região, mantendo-se entre 27,5 e 
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30,5 °C, o que fica dentro de limites de faixa ótima para o desenvolvimento de 

cultivo de tilápia do Nilo. Segundo KUB1TZA (2000) cultivos desta espécie em 

águas com temperaturas compreendidas entre 27 e 32°C, são as que 

apresentam melhores resultados de crescimento. 

É a medição da intensidade de calor. Apesar de ...er um parâmetro de fácil 

medição, consiste em um importante indicador quando analisado em conjunto 

com outros parâmetros. Sua importância reside no fato de que elevações na 

temperatura aumentam a taxa de reações químicas e biológicas, diminuem a 

solubilidade dos gases, aumentam a taxa de transferência destes e influem 

ainda na densidade dos líquidos (Torres, 2000). 

3.2.2. pH 

Potencial hidrogeniônico representa a concentração do íon hidrogênio 

(H+) em escala anti-logarítmica, dando uma indicação sobre a condição de 

acidez, neutralidade ou alcalinidade da água (Sperling, 1995). O pH médio dos 

viveiros experimentais situou-se no limite superior da faixa considerada boa para 

o desenvolvimento da piscicultura, ficando sempre acima de 7,0, e em 

determinadas amostragens chegou a níveis elevados atingindo o patamar de 

10,5. Valores elevados de pH, acima de 9,0, são considerados perigosos para o 

desenvolvimento de alevinagem com água de esgotos balados, em decorrência 

da elevada proporção de amônia não ionizada (tóxica) na concentração de 

amônia total. Conforme Kubitza (2000) níveis constantemente autos de pH 

constantemente pode inibir o consumo de alimento e afetar o crescimento dos 

peixes. 

Segundo PROENÇA (1994) a faixa de pH considerada boa para a 

aqüicultura está entre 6,0 e 9,0, sendo ideal entre 7,0 e 8,0. O mesmo autor 

enfatiza que os indivíduos mais jovens são mais vulneráveis ao baixo pH. 
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3.2.3. Oxigênio Dissolvido (00) 

Segundo Kubítza (2000), as tilápias toleram baixas concentrações de OD 

na água. Apesar desta tremenda habilidade em sobreviver algumas horas sob 

anoxia, tilápias frequentemente expostas ao baixo OD ficam mais susceptíveis a 

doenças e apresentam desempenho reduzido (Kubilza, 2000). Este mesmo 

autor sugere que os níveis de OD acima de 3,0 à 3,5 mg/l são ótimos para o 

cultivo dessa espécie. 

A determinação deste parâmetro é um dos principais recursos para 

estimativa da qualidade da água, uma vez que é essencial na respiração da 

biota (Torres, 2000). Como o principal efeito da poluição orgânica é o 

decréscimo dos teores de Oxigênio Dissolvido, espera-se que os efluentes de 

uma ETE possuam baixos níveis deste gás, uma vez que o processo de 

estabilização da matéria orgânica é realizado com o consumo de 02 (Sperling, 

1995). Isto foi observado no tratamento experimental 	(reuso de água tratada 

sem aeração artificial), onde o nível de OD se manteve sempre próximo 3,0 mg/l. 

3.2.4. Amônia 

A concentração de amônia pode se elevar gradualmente durante o 

cultivo, permitindo uma gradual adaptação das tilápias a um nível tóxico mais 

elevado. Nos tratamentos experimentais não foram observadas mortalidades 

que pudessem ser diretamente atribuídas á toxidez por amônia ou à exposição 

dos peixes a níveis sub-letais de amónia, já que a combinação de concentrações 

de amônia total com níveis de pH observados atingiram valores de amônia 

tóxica superior a 0,25 mg/I, que é a concentração limite de comprometimento de 

desenvolvimento normal da filápia em termos de crescimento e conversão 

alimentar bem como resistência dos peixes a doenças oportunistas. Valores de 

amônia ionizada nos tratamentos "1" (sem aeração) de 0,58 mg/l e de 0,39 mgfl 

no tratamento "2" (com aeração) ficaram acima de 0,25 mg/I. Isto já seriam 
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suficientes para induzir uma toxidez crônica levando a uma diminuição do 

crescimento e da tolerância às doenças. 

Vale ressaltar que, se em vez de cultivo para alevinagem, os viveiros 

fossem utilizados para engorda da tilápia a contribuição de nitrogênio decorrente 

da ração em maiores proporções poderiam comprometer essa última 

modalidade de cultivo. 

Segundo Boyd (1978), a amônia na água de viveiros é proveniente da 

excreção nitrogenada dos próprios peixes cultivados e de outros organismos 

aquáticos, bem como da decomposição microbiana dos resíduos orgânicos na 

água. A amônia pode prejudicar o desempenho dos peixes cultivados e 

aumentar a incidência de doenças ou mesmo causar a morte direta dos peixes 

por intoxicação. 

A amônia está presente na água sob duas formas: o íon amônio NH4  

(forma pouco tóxica) e a amônia ionizada sob a forma de NH3  (tóxica). O pH 

possui uma relação direta com a amônia, e quando este aumenta a fração não-

ionizada do gás também aumenta (Torres, 2000). 

3.2.5. Nitrito 

O nitrito é um composto intermediário na conversão da amônia à nitrato 

(nitrificação), normalmente, sua acumulação é resultado de uma nitrificação 

incompleta. Considerado mais tóxico que a amônia, o nitrito pode causar uma 

condição na qual a hemoglobina é oxidada à metahemoglobina impedindo o 

funcionamento do mecanismo de transporte de oxigênio e como resultado, o 

peixe pode experimentar estado de hipoxia, cianose e eventualmente a morte 

(Midlebrooks, 1972). 

Observando-se os dados da tabela 4, verifica-se que os níveis de nitritos 

nos tratamentos "1" (sem aeração) e tratamento "3" (testemunha) com níveis de 

0,25 mgf! e 0,16 mg/I, respectivamente, ficaram em concentrações abaixo dos 

limites anteriormente mencionados. Já no tratamento '2" (com uso de aerador), 

o fornecimento adicional de oxigênio dissolvido parece ter favorecido o processo 
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de oxidação da amônia e à passagem imediata deste componente químico para 

nitratos, haja vista, que a concentração deste último constituinte químico, foi 

mais elevado neste tratamento. 

Em águas doce e dependendo da espécie, concentrações de nitrito entre 

0,7 e 2,0 mg/I podem causar massiva mortandade os peixes, e quando expostos 

a níveis sub-letais (0,3 a 0,5 mg/1) podem sofrer redução no crescimento e na 

resistência a doenças (Kubitza, 1998). 

3.2.6. Nitrato 

Nos tratamentos "1" e testemunha os níveis de nitratos na água foram 

relativamente baixos. No primeiro caso (tratamento 1), os baixos níveis de 

oxigênio dissolvido, média de 3,38 mgil, parece não haver favorecido a oxidação 

da amônia ( 2,53 mgf» a nitrito (0,25 mg/I) e deste para nitrato, já que a 

concentração média deste último componente foi de apenas 0,33 mg/1. Já no 

tratamento testemunha observou-se baixas concentrações de amônia total (0,30 

mg/l) e altas concentrações de nitratos (2,67 mg/1) para concentrações médias 

oxigênio dissolvido de 4,21 mg/!. Isto, em condições menos insalubres, já que 

este último tratamento foi realizado com água de poço. 

O nitrato em ambientes aerados tende a ser a principal forma de 

nitrogênio na água devido ao fato de ser altamente solúvel e constituir uma 

forma bastante estável. Sendo os nitratos, resultante da oxidação completa de 

compostos nitrogenados (nitrificação), assim como o íon amônio, estas são as 

formas mais rapidamente assimiladas pelas plantas, não representando elevada 

toxidez aos organismos aquáticos (Torres, 2000). 

Segundo Vinatea (1997) a toxidez do nitrato em animais aquáticos parece 

não ser um sério problema, porém este composto pode tomar-se potencialmente 

tóxico em sistemas de recirculação de água (sistemas fechados), em que altos 

níveis podem ser alcançados como o resultado da nitrificação da amônia. A 

toxidez deste composto é devido a seu efeito sobre a osmorregulação e 

possivelmente sobre o transporte de oxigênio. 
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3.2.7. Visibilidade e turbidez da água 

Em águas com baixo teor de turbidez não algal, existe uma estreita 

correlação entre a visibilidade com disco de Secchi e a abundância de 

fitoplâncton. 

Em todos os tratamentos a transparência da água medida com disco de 

Secchi apresentou valores baixos, ou seja, 15 cm no tratamento "1", 20 cm no 

tratamento ‘2" e 30 cm no tratamento "3". Visualmente observou-se que a água 

apresentava-se com coloração esverdeada, nos tratamentos onde foi utilizado 

abastecimento dos viveiros com água de esgotos tratados. Este aspecto reflete 

a ocorrência de turbidez provocada pela presença de algas na água o que pode 

ser comprovado quando se observam elevadas concentrações de dorofila a, o 

que não ocorre no tratamento testemunha, em que a concentração de clorofila a 

foi baixa (17 igil) para uma baixa transparência da água, o que pode 

representar turbidez não algal, haja vista que a coloração da água foi 

amarronzada. 

A medida que a densidade do fitoplâncton aumenta, ocorre uma 

diminuição na visibilidade da água, medida com disco Secchi. Entretanto, se a 

água contem muita turbidez derivada de partículas suspensas de argila ou 

detritos a visibilidade do disco não será indicativa da abundancia do fitoplâncton. 

Viveiros com visibilidade entre 30 e 45 cm poderão ser considerados em boas 

condições (Boyd, 2000). 

3.2.8. Alcalinidade e Dureza 

De acordo com Sawyer e McCarty (1978), a alcalinidade da água é a 

medida da sua capacidade para neutralizar ácidos. A alcalinidade das águas 

naturais deve-se aos saís de certos ácidos débeis e as bases fortes ou débeis. 

Os principais constituintes da alcalinidade são os bicarbonatos (HCO3), 

carbonatos (CO32) e os hidróxidos (OH). A distribuição entre essas três formas 

é função do pH (Sperling, 1995). 
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Os valores desejáveis de alcalinidade para o cultivo de organismos 

aquáticos são acima de 20 mg/l, e segundo Kubitza (1998), já os valores de 

dureza e alcalinidade total acima de 30 mgCaCO3/1 são adequados para a 

garantia de um eficiente sistema tampão da água. Na água dos viveiros 

abastecidos com esgotos tratados em lagoa de estabilização da CAGECE, no 

Município de Aquiraz — Ceará, a dureza total e alcalinidade se situaram em 

valores acima de 30 mgCaCO3/1 com valores que variaram de 101,0 a 117,33 

mgCaCO3/1 com exceção do tratamento "3" em que se utilizou a água de poço 

como testemunha cujo valor de alcalinidade total foi de apenas 29,6 

mgCaCO3/1. 

As amostras analisadas em todos os tratamentos experimentais 

classificam a água como moderadamente dura, pois encontram-se em uma faixa 

de 75 a 150 mg/l, ou seja, valores mínimos de 84,7 mgCaCO3/1 no tratamento 

testemunha e um máximo de 117,33 mgCaCO3A no tratamento "2'. 

Conforme Wetzel (1975), o termo "dureza" é freqüentemente utilizado 

para caracterizar a qualidade de um determinado tipo de água. A dureza da 

água é determinada pelo conteúdo de sais de cálcio e magnésio na água. Este 

parâmetro está estreitamente ligado à composição de íons carbonatos (CO3-2) e 

bicarbonatos (HCO3) (dureza temporal), e com íons sulfato, cloretos e outros 

ânions de acidez mineral 

32.9. Clorofila a 

Os viveiros experimentais apresentaram valores médios de 390 e 573,3 

pg/I, respectivamente, o que não ocorreu no tratamento testemunha, como era 

de se esperar, já que não foi realizada a adubação de base. 

A clorofila a é usada como indicador da abundancia de fitoplâncton. Os 

viveiros de aqüicultura freqüentemente apresentam concentrações de clorofila a 

de 50 a 200 pg/I (Boyd, 1979). Nos tratamentos "1w  e "2° onde se utilizou água 

de esgoto tratado as concentrações de clorofila a na água se apresentaram com 

valores acima dos níveis mencionados pelo autor acima citado. 
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Tabela 4 - Valores médios obtidos para os parâmetros físico-cpxrruc analisados nos três 

viveiros experimentais; viveiro testemunha (VT), viveiro experimentai 1 (VE-1) e viveiro 

experimental 2 (VE-2), utilizados para alevinagem de tilápia do Nilo. 

Parâmetros VT VE-1 VE-2 

Temperatura (°C) 28,8 28,23 27,8 
PH 7,25 8,62 8,26 

Oxigênio dissolvido (mg 02/L) 4,21 3,38 6,25 
Visibilidade de Seeebi (cm) 30 15 20 

Dureza total (mg CaCO3/L) 84,7 115,33 117,33 

Alcalinidade total (mg CaCO3/L) 29,6 113 101 

Amônia total (mg N-NH31L) 0,3 2,53 3,5 

Nitrito (mg N-N027L) 0,16 0,25 0,57 

Nitrato (mg N-N037L) 2,67 0,33 2,37 
Turbidez (uT) 26,57 202,33 113,97 

Clorofila a (pg/L) ou (mg/m3)  17 390 573,3 

3.3. Parâmetros de crescimento. 

3.3.1. Crescimento em comprimento e peso 

Na figura 9 pode-se visualizar as curvas de crescimento em comprimento 

(cm) dos indivíduos cultivados nos trás tratamentos experimentais no Centro 

Experimental de Reuso de Água da CAGECE, onde se observa diferenças 

significativas entre as curvas de crescimento de cada um dos tratamentos. No 

tratamento "2" ocorreu o melhor índice de desenvolvimento que os demais, pois 

os indivíduos cultivados atingiram um comprimento total final de 16,5 cm. No 

tratamento testemunha o crescimento também foi satisfatório (15,3 cm de 

comprimento total), pois este valor se posiciona acima da média de crescimento 

esperado, ou seja, acima de médias históricas obtidas por produtores da região, 

o que não ocorreu com os resultados obtidos no tratamento "1' (água de esgoto 

tratado sem uso de aerador), cujo comprimento final foi de apenas 11,5cm. 



Curvas de Crescimento em Comprimento 
Total (cm) nos Viveiros Experimentais 

L(cm) VI 	14crn) VE-1 	L(cm) VE-2 
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Figura 9 - Gráfico contendo as curva de crescimento em comprimento obtidas nos 

viveiros expedmentals. 

Nas tabelas 5, 6 e 7 é possível observar os valores mínimos, médios e 

máximos, obtidos nas biometrias realizadas durante o cultivo, onde na tabela 5 

estão os valores encontrados para o viveiro testemunha (tratamento 3), onde na 

amostragem feita para estimar o comprimento total médio inicial os valores 

variaram entre 2,8 e 5,1 cm, na primeira biometria os valores de comprimento 

total variaram entre 4,8 e 7,2 cm, na segunda biometria os valores de 

comprimento total variaram entre 7,3 e 9,9 cm, na terceira biometria os valores 

de comprimento total variaram entre 11,5 e 8,7 cm, já na amostragem final os 

valores de comprimento total variaram entre 17,0 e 12,1 cm. 

Tabela 5 - Resultados em cm de comprimento máximo, médio e mínimo nas biometrias 

feitas no VT. 

Comp.(an) Estocagem 10  Biornetna  2°  Biometria 3° Biometria 	final 
Maximo 5,1 7,2 9,9 11,5 17,0 
Médio 4 6,0 8,6 10,4 15,3 
Mínimo 2,8 4,8 7,3 8,7 12,1 

Na tabela 6 são mostrados os resultados nas biometrias realizadas no 

viveiro com o tratamento °1" (sem aeração mecânica), onde na amostragem feita 



25 

para estimar o comprimento total médio inicial os valores variaram entre 2,8 a 

5,1 cm, na primeira biometria os valores de comprimento total variaram entre 3,4 

e 6,9 cm, na segunda biometria os valores de comprimento total variaram entre 

5,3 e 7,8 cm, na terceira biometria os valores de comprimento total variaram 

entre 7,6 e 8,0 om e na amostragem final os valores de comprimento total 

variaram entre 9,8 e 12,3 cm. 

Tabela 6 - Resultados em cm de comprimento máximo, médio e minino nas biometrias 

feitas no VE-t 

Comp.(cm) Estocagem 1° Biometria 2° Biometria 3° Biometria final 
Maximo 5,1 6.4 7,8 8 12,3 
Médio 4 5,1 6,6 7,9 11,5 
Mínimo 2,8 3,9 5,3 7,6 9,8 

Na tabela 7 são mostrados os resultados nas biometrías realizadas no 

viveiro com o tratamento "2" (com aeração mecânica), onde na amostragem feita 

para estimar o comprimento total médio inicial os valores variaram entre 2,8 a 

5,1 cm, na primeira biometria os valores de comprimento total variaram entre 4,5 

e 7,7 cm, na segunda biometria os valores de comprimento total variaram entre 

7,6 e 10,8 cm, na terceira biometria os valores de comprimento total variaram 

entre 9,7 e 12,9 cm e na amostragem final os valores de comprimento total 

variaram entre 14,0 e 18,0 cm. 

Tabela 7 Resultadosem cm de comprimento máximo, médio e rninino nas biometrias 

feitas no VE-2. 

Comp.(cm) Estocagem 1" Biometria 2° Biometria 3° Biometria final 
Maximo 5,1 7,7 10,8 12,9 18 
Médio 4 6,5 9,8 11,6 16,5 
Mínimo 2,8 4,5 7,6 9,7 14,0 

Na figura 10 é possível visualizar curvas de crescimento em peso (g) dos 

indivíduos cultivados nos três tratamentos experimentais, onde se observam 

diferenças significativas entre as curvas de crescimento de cada um destes 

tratamentos. No tratamento "2" ocorreu o melhor índice de desenvolvimento que 

os demais, de forma que os alevinos de tilápia do Nilo cultivados atingiram um 
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peso médio final de 66,7g. No tratamento "3" (testemunha) o crescimento 

também foi satisfatório (49,9 g), pois este valor se posiciona acima da média de 

crescimento em peso esperado, ou seja, acima de médias históricas obtidas por 

produtores da região, o que não ocorreu com os resultados obtidos no 

tratamento "1" (água de esgoto tratado sem uso de aerador), cujo peso médio 

final foi de apenas 12,7 g. 

Curvas de Crescimento em Peso (g) obtidas 
nos Viveiros Experimentais 

Figura 10 - Gráfico contendo as curvas de crescimento em 	obtidas nos Viveiros 

Experimentais. 

3.3.2. Curva do aumento de biomassa 

Pode-se observar na figura 11 as curvas de biomassa em peso 

(kg/viveiro) dos indivíduos cultivados nos três tratamentos experimentais, onde é 

possível observar diferenças significativas entre as curvas de crescimento de 

cada um destes experimentos. No viveiro que recebeu o tratamento "2" ocorreu 

o melhor índice de desenvolvimento que nos demais, sendo que os alevinos de 

tilápia do Nilo atingiram biomassa total igual a 38,8 kg/viveiro. No viveiro 

experimental que recebeu o tratamento testemunha, a biomassa final também foi 

satisfatório (28,5 kg/viveiro), pois este valor se posiciona acima da média de 

crescimento em biomassa esperado, ou seja, acima de médias históricas obtidas 
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por produtores da região, o que não ocorreu com os resultados obtidos no 

viveiro que recebeu o tratamento "1" (água de esgoto tratado sem uso de 

aerador), cujo valor de biomassa final foi de apenas 7,4 kg/viveiro. 

Figura 11 - Gráfico contendo as curvas de aumento de biomassa (kgtviveiro) obtidas nos 

Viveiros Experimentais. 

Os resultados dos parâmetros de desempenho podem ser observados na 

tabela 7, onde se pode verificar que o viveiro que recebeu o tratamento "2" 

apresentou os resultados de crescimento diário de 0,356 gidia acima do 

tratamento testemunha e 1,08g/dia acima do tratamento "1". O ganho de 

biomassa do tratamento "2" foi de 4,12 g/m3fdia acima do tratamento 

testemunha e 12,56 g/m3/dia acima do tratamento '1". A produtividade do 

tratamento "2" foi 206 g/m3/ciclo maior que o tratamento testemunha e 628 

g1m3/ciclo maior que o tratamento "1". O crescimento em comprimento do 

tratamento "2" foi 0,024 cm/dia maior que o tratamento testemunha e 0,100 

cm/dia maior que o tratamento "1". 
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Tabela 8 - Resultados dos parâmetros de desempenho encontrados no experimento, 

ganho de peso diário, biomassa total, ganho de biomassa diário produtividade e ganho de 

comprimento diário 

Parâmetros VE 1 VE 2 VT 
Ganho de peso diário (g/dia) 0,254 1,334 0,978 
Ganho biomassa diário (g/m3/dia) 2,96 15,52 11,4 
Produtividade (g/rnsicicio) 148 776 570 
Ganho de comprimento diário (cm/dia) 0,23 0,33 0,306 

3.4. Conversão Alimentar 

Com os cálculos de conversão alimentar, comparou-se resultados entre 

tratamentos experimentais e também, com uma meta de conversão alimentar a 

ser alcançada oriunda de dados obtidos junto a produtores da região. O valor de 

conversão alimentar (tabela 9) foi melhor no o tratamento "2" foi o mais eficiente, 

com valor de 0,66 , ou seja, para se produzir um quilo de peixe foi consumido 

0,66 quilo de ração. No tratamento testemunha obteve-se também, um bom 

índice de conversão alimentar correspondente a 0,93, cujo valor situou-se 

abaixo da meta proposta que era de 1,11. Já no tratamento "1" observou-se um 

resultado que inviabiliza procedimento de alevinagem em condições de cultivo 

com uso de água de esgoto tratado de lagoas de estabilização sem o uso de 

areação artificial, pelos motivos anteriormente mencionados. 

Tabela 9 - Valores de Conversão Alimentar proposta e obtidas no experimento para o 

viveiro testemunha (VT) e viveiros experimentais 1 e 2 (VE-1 e VE-2). 

Viveiros Proposta 	VT 	VE-1 	VE-2 
CA 	1,11 	0,93 	3,48 	0,66 

3.6. Taxas de sobrevivência e mortalidade 

No viveiro testemunha (tratamento "X) obteve-se a melhor taxa de 

sobrevivência, sendo maior que a do tratamento "2" em 2,5% e que a do 

tratamento "1" em 11,33%, porém todas as três sobrevivências estão dentro de 
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níveis satisfatórios para a alevinagem de tilápias do Nilo. Os valores de 

mortalidade são complementares aos de sobrevivência estando assim o viveiro 

testemunha com a mortalidade menor que a do viveiro com o tratamento "2" em 

2,5% e que a do viveiro com o tratamento "1" em 11,33%. Desta maneira o 

viveiro testemunha foi o que apresentou melhor desempenho. 

Tabela 10 — Taxas de sobrevivência e de mortalidade, expressas em (%), para alevinagem 

de tilápia do Nilo executada no viveiro testemunha (VI) e nos viveiros experimentais 1 e 2 

(VE-1 e VE-2). 

Taxa 	 VT 	VE 1 	VE 2 
Sobrevivência (%) 95,33 84 92,83 
Mortalidade (%) 4,67 16 7,17 
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4. CONCLUSÕES 

Pelos resultados obtidos, é possível concluir que: 

1. A alevinagem de Tilápia do Nilo realizada com água de efluentes 

de esgoto tratado em lagoas de estabilização em viveiros aerados artificialmente 

mostrou-se tecnicamente viável. Entretanto, serão necessárias repetições de 

experimentos semelhantes aos conduzidos por este trabalho, para que se possa 

obter uma conclusão mais precisa sobre essa modalidade de cultivo. 

2. Taxas de crescimento em comprimento, peso e biomassa, como as 

obtidas neste trabalho no tratamento '2", podem ser considerados como um 

excelente resultado, provavelmente devido à abundância de alimento natural na 

água da lagoa de estabilização e às condições físico-químicas favoráveis 

promovida pelo efeito do aerador mecânico utilizado. 

3. Pelos resultados obtidos no tratamento experimental "1" (sem 

aeração mecânica), em alevinagem praticada nestas condições de cultivo, 

parâmetros como: oxigênio dissolvido; amônia tóxica e nitritos atingiram níveis 

sub-letais no decorrer do cultivo, isto, em decorrência de acumulação de matéria 

orgânica proveniente de ração e do próprio efluente de esgoto_ 

4. As taxas de sobrevivência se mantiveram altas para os três 

tratamentos experimentais, o que pode indicar que é possível a piscicultura em 

efluentes de esgoto tratado, sendo necessárias apenas mais pesquisas para se 

encontrar a metodologia de cultivo ideal. 

5. Serão necessárias outras repetições deste experimento para obter 

dados mais representativos para se proceder as análises estatísticas específicas 

para este caso. 

6. Conforme resultados do crescimento em peso obtidos no 

tratamento "2" (com uso de aeração mecânica), sugere-se a possibilidade de se 

reduzir o tempo de alevinagem de tilápia do Nilo nesta condição, pois os 

alevinos alcançaram o peso médio comercial (40g) em aproximadamente 35 

dias, isto é, uma redução de 15 dias no ciclo de produção normal (50 dias), o 



31 

que corresponde a uma economia de 234 gramas de ração/m3  na densidade de 

estocagem de 12 pôs-tarvas/m3. 
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5. SUGESTÕES 

Análises microbiológicas em brânquias, pele e músculo dos indivíduos 

cultivados deverão ser realizadas para que se possa avaliar os níveis de 

contaminação proporcionados por possíveis patógenos em atividade de 

piscicultura, como a realizada neste trabalho, ou seja, com uso de água de 

efluentes de esgoto doméstico tratado. 



33 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BOYD, C.E. Manejo da qualidade da água na aqüicultura e no cultivo do 
camarão 	marinho. Tradução: Josemar Rodrigues. 1979. 027 p. P.86,98, 
99,101. 

BOYD, C.E. Water Quality in Ponds for Aquacultura. Aubum University, 
Alabama. Birmingham Publishing Co. Alabama, 1990. 482 p. 

CAMPOS, J.R. "Tratamento de Esgotos Sanitários por Processo Anaeróbio e 
Disposição controlado no Solo". PROSAB — Programa de Pesquisa em 
Saneamento Básico.Rede Cooperativa de Pesquisas, Rio de Janeiro — RJ, 
Brasil, 1999. 435 p. 

COLT, J., ARMSTRONG, D. Nitrogen toxicity to crustaceans, Fish and molluscs. 
In L. Allen and E. Kinney, eds. Proceedings of the Bioengineering Symposium for 
Fish Culture. Fish Culture Secfion of the A merican Fisheríes Socíety, Bethesda, 
Mariland, USA. 1981. P. 1-29. 

EDWARDS, P. Reuse of human wastes in aquaculture. A tecHNICAL REVIEW. 
UNDP — World Bank Water Research Program. Washington D.C. THE WORLD 
BANK. 1992. 350p. 

FELIZATTO, M.R. "ReCiso de água em piscicultura no Distrito Federal: Potencial 
para pós tratamento de águas residuárias associado à produção de pescado°. 
2000. Tese de Mestrado, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 
Faculdade de Tecnologia, Universidade de Brasília, Distrito Federal, Brasil. 

HORTEGAL Filha, M.S.R.; Mota, S.; Cebailos, B.S.O.; Silva, F.J.A., Santiago, 
R.G. e Costa, F.H.F. "Viabilidade do uso de lagoas de maturação na 
Piscicultura". 20° Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária. ABES —
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. 1999. Anais do 
Congresso (CD-ROM), Rio de Janeiro,RJ, Brasil, 3434-3441 p. 

JORNAL DIÁRIO DO NORDESTE. Tilápia pode render US$ 1,5 mi/mês. 
Fortaleza, 07 de março de 2005 

KUBFTZA, F. (1998), Qualidade da água na Produção de Peixes — Parte II. Ver. 
Panorama da Aqüicuttura. P. 35 — 41 marfabr 1988. 



KUBITZA, F. "Tilápia — Tecnologia e Planejamento na Produção Comercial". 
Editora ACQUA & IMAGEM, Jundiaí — SP, 2000. 285p. 

LÉON, G., MOSCOSO, J. "Curso de Tratamiento Y Uso de Aguas Residuales". 
CEPIS — Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias dei Ambiente. 
OPS — Organização Panamericana de Saude, Lima Peru, 1996. 151 p. 

MACÉDO, C.G. "Notas para um história recente da Saúde Públicana Am'rica 
Latina". OPS — Organização Panamericana de Saude, Regional da OMS — 
Organozação Mundial de Saúde, Brasília — DF, Brasil, 1997.106 p. 

MARA, D.D., CA1RNCROSS, S. "Guidelines for the safe use of wastewater and 
excreta in agriculture and aquiculture". WHO — World Heaith Organization & 
UNEP — United Nations Evironment Programme, Geneva, Switzerland, 1989. 
187 p. 

MATHEUS, C.E. "Utilização de peixes em águas residuárias — uma revisão 
bibliográfica". Revista DAE, Vol. 45, N' 143, 1985. 383-385 p. 

MATHEUS, C.E. "Utilização de peixes para melhorar o desempenho de lagoas 
de estabilização". Revista DAE, Vol. 46 N° 144, 1986. 87-101 p. 

MATHEUS, C.E. "Crescimento de Oreochromis niloticus em Ambientes 
altamente eutrofizados: Lagoas de Estabilização Facultativas e Lagoas de 
Maturação". Seminário Regional de Ecologia, São Carlos — SP, 1991. 271-292 p. 

MIDLEBROOKS, E. J. Water Reuse. Michigan: Ann Arbor Science. 1972. 

MOSCOSO, J., MUNCM, A.F. "Reuso em Acuicutkira de lãs Águas Residuales 
Tratadas em lãs Lagunas de Estabílizacion de San Juan. Seccion I: Resumen 
Ejecutivo" CEPIS — Centro Panamericano de Ingenieria Sanitaria y Ciencias dei 
Ambiente. OPS — Organização Panamericana de la Salud, Lima Peru, 1992. 35 
p. 

MOSCOSO, J., LEON, A.F. (1994). "HDT 59: Uso de Águas Residuales" CEPIS 
— Centro Panamericano de Ingenieria Sanitaria y Ciencias del Ambiente. OPS —
Organização Panamericana de Ia Salud (OMS — Orgnizacian Mundial de la 
Salud). Homepage www.cepis.org.pe  

PROENÇA, C.E.M., BI 1 	ENCOURT, P.R.L. Manual de Piscicultura Tropical. 
Brasília: Ibama. 1994. 195p. 

SAWYER, C., McCarty, P. Chemistry for Eviromental Engineering. McGraw-Hill 
Inc.New York. 1978. 532 p. 



35 

SOUZA, E.C.P.M., TEIXEIRA FILHO, A.R. Piscicultura Fundamental. São Paulo: 
Nobel. 1985.88 p. 

SPERLING, M.V. Introdução à Qualidade das Águas e ao Tratamento de 
Esgotos. Belo Horizonte: Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da 
Universidade Federal de Minas Gerais. 2V., 1995.211p. 

TEIXEIRA FILHO, A.R. Piscicultura ao alcance de todos. São Paulo: Nobel. 
1991. 212 p. 

TIAGO, G.G. Aqüicultura, meio ambiente e legislação. São Paulo: Annablume. 
2002. 162 p. 

TORRES, T.E.L. (2000) "Estudo da viabilidade do reúso das águas residuárias 
na aqüicultura". Monografia de Graduação, Departamento de Engenharia de 
Pesca, Universidade Federal do Ceará. Fortaleza — CE 

VINATEA, L.A. Princípios químicos da qualidade da água em aqüicultura. Ed. 
UFSC Florianópolis - SC. 1997. 166 p. 

WETZEL, R. Limnofogy. W.B. Saunders Company. Philadelphia. 1975. 743 p. 



ANEXOS 

Figura 12 - Heterogeneidade na amostra para o povoamento dos viveiros e 
	

is. 

Figura 13 - Heterogeneidade apresentada para os indivíduos amostrados viveiro 

testemunha nas 1° (foto a esquerda) e 2° (foto a direita) biometrias realizadas. 
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Figura 14 - Heterogeneidade apresentada para os individuos amostrados no viveiro com 

o tratamento "1" na 16  blometria realizada. 

Figura 15 - Heterogeneidade apresentada para os indivíduos 	 o viveiro com 

o tratamento "2" na 1° (foto a esquerda) e 2° (foto a direita) bi 	'as realizadas. 



Figura 16 - Ecdise de uma odonata fixada na 
	

cio de 
	

ao. 

Figura 17 - Nevino capturado para amostragem, fezes verdes e com consistência 

pastosa. 
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