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DETERMINAÇÃO DO TEOR PRaTtICOMEAL DE. DIETAS PARA-JUVeNIS 

DE CIOBA, Lutjanus analis CUVIER (1828), EM TANQUES DE FIBRA, EM 

SISTEMAITE  CI RC  ULAÇÃO.T.  ECHA
i
DA. 

TOBIAS SARAIVA CAVALCANTE  JUNIOR  

1. INTRODUÇÃO 

Os Lutjanidae apresentam uma das mais importantes famílias de peixes 

de águas tropicais (RANDALL, 1968), sendo que os constituintes do gênero 

Lutjanus apresentam, em sua maioria, importância econômica nas suas 

respectivas_dreas de_ araarrência(CERVIGON, 1966) e, no Nordeste brasleiro 

figuram entre as espécies de grande valor comercial (R$ 3,65 a 6,00/kg). 

A cioba, Lutjanus analis Cuvier (1828) (FIGURA 1), é um recurso 

pesqueiro de grande importância no oeste tropical do Atlântico (BORTONE e 

WILLIAMS, 1986) e em especifico para as regiões Norte e Nordeste do Brasil, 

por sua relativa abundância como espécie dominante dentro de urna biocenose 

composta, principalmente, por espécies das  families  Lutjanidae, Serranidae e 

Carangidae, bem como por seu elevado valor nos mercados de consumo 

interno e externo. 

Sua capture iniciou-se nos anos 60 e era efetuada por grandes barcos 

atuneiros. A cioba (Lutjanus analis) ocorre ao longo da costa Americana, desde 

a Baia de Chesepeake (USA), Nova Inglaterra até o Brasil, incluindo as 

Bahamas e o Golfo do México e o Mar do Caribe (RIVAS, 1966; BOHLKE e 

CHAPLIN, 1993). Juvenis e pequenos adultos são encontrados.em áreas de 

águas rasas próximas a mangues, onde alimentam-se (MUELLER'et  al.,  1994). 

Em decorrência do crescente interesse do mercado pela cioba, era 

inevitável o aumento do esforço de pesca e conseqüente redução da 

produtividade, situação que passou a exigir um acompanhamento cientifico 
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FIGURA 1- Exemplar de cioba, Lutjanus analis, cultivado no sistema de 

recirculação fechada de água do mar, localizado no Departamento 

de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Ceará 

(Ceará - Brasil). 
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mais rigoroso dos processos biológicos, dinâmicos e tecnológicos das 

pescarias. 

O cultivo de peixes confinados tem-se tornado uma prática bastante 

empregada na maioria das regiões do Brasil. Isto se deve ao fato de que quase 

a totalidade do pescado consumido no pais é oriundo da pesca exploratória e 

esta tem demonstrado uma alarmante queda nos  indices  de produção, o que 

tem alertado os responsáveis, quanto à necessidade do desenvolvimento da 

piscicultura. 

De acordo com números da FAO (1996)„ em 1994, os  ¡Daises  da América 

Latina e do Caribe produziram através da aquicultura, somente 1,4% do 

pescado cultivado no mundo e o Brasil participou com apenas 8,6 % do 

pescado produzido na região latino-americana. 

Aquicultura é uma atividade aquática similar a agricultura Entretanto, 

durante Milhares de anos, a aquicultura tem pouco contribuído  corn  a produção 

mundial de pescado, sendo a maior parte oriunda da pesca (BEVERIDGE, 

1996). 

Atualmente, diversos peixes marinhos são cultivados comercialmente, 

entre eles o salmão (Salmo salar), a truta (Salmo gairdnen) (AUSTRENG et  al.,  

1987), o  yellowtail (Serbia  quinqueradiata) (MASUMOTO et  al.,  1996), a 

garoupa (Epinephelus malabaricus) (SHIAU e  LAN,  1996), o robalo, 

(Centropomus undecimalis)  (TUCKER,  1987), evidenciando um grande número 

de espécies possíveis de aproveitamento na maricultura. 

O desenvolvimento comercial no cultivo de peixes marinhos nos EUA 

está significativamente avançado devido ao alto valor e demanda por estas 

espécies, principalmente os de sistemas com recirculação d'água permitindo 

operações fora da área costeira, amenizando os problemas de descarga de 

efluentes (NRC, 1992; WATANABE, 1995). 

O cultivo de peixes marinhos, no Nordeste do Brasil, poderá ser uma 

atividade promissora por possuirmos todas as condições necessárias para este 

empreendimento (temperatura estável ao longo do ano, litoral extenso e 

regiões estuarinas com grande potencial para a piscicultura, além de um 

mercado consumidor carente de alimentos ricos em proteínas). 
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NOSE  (1979) afirma que devido ao grande desenvolvimento nos 

conhecimentos sobre nutrição de peixes, à partir deste ano já é possível a 

elaboração de rações artificiais para várias espécies de peixes no Mundo e, 

que segundo SILVA (1981) em todas as criações de peixe os gastos com 

alimentação pode atingir ate 85 % dos custos de produção. 

No Nordeste do Brasil, são poucos os estudos relacionados com os 

aspectos nutricionais das espécies de peixes marinhos. A ração utilizada para 

juvenis de cioba deve apresentar proporções equivalentes na sua composição 

química e energia liquida disponível (ELLIS  etal.,  1996;  JOHNSON,  1996). No 

geral, as rações para engorda de peixes, nesta fase, tem alto percentual de 

proteína bruta. Contudo, o teor de proteína bruta e a quantidade de ração a 'ser 

administrada devem ser ajustadas, pelo menos, mensalmente. 



3. MATERIAL E MÉTODOS 

A espécie estudada foi a cioba, Lutjanus anafis Cuvier (1828), no 

experimento de nutrição, em sistema de recirculação fechada de água do mar 

(FIGURA 2), realizado no Laboratório do Departamento de Engenharia de 

Pesca da Universidade Federal do Ceará, no período de 23 de Agosto a 06 de 

Outubro de 1998. 

Foram utilizados 07 indivíduos/tanque (350 L), de tamanho e peso 

uniformes, os quais foram capturados no Rio Timonha, Chaval-CE (FIGURA 3), 

e transportados para o Laboratório em uma caixa de transporte de peixes. Os 

peixes foram pesados, utilizando-se uma balança digital com capacidade 

máxima de 15 kg. As medições foram realizadas no 22°  e 45°  das, utilizando-

se 100 % dos indivíduos/tanque. 

Os peixes foram alimentados com rações peletizadas de diferentes 

teores protéicos (40, 43 e 46 % de proteína bruta). Tais rações eram 

constituídas pelos seguintes componentes - farinha de peixe, farinha de carne, 

farelo de soja, farelo de trigo, óleo, nutricortivit e sal - e em proporções 

diferentes. 

A quantidade de ração ofertada foi de 4% da biomassa dos 

indivíduos/dia, durante todo o cultivo, sendo ministrada durante 4 vezes ao dia. 

Cada tratamento foi realizado em quatro repetições, totalizando 12 tanques de  

fibre.  

Ao final de 45 dias de trabalho, foi realizada a contagem dos peixes e 

obtenção dos pesos médios. Posteriormente, sendo feito o cálculo do ganho de 

peso total (peso final - peso inicial) e diário (ganho de peso total/dias de 

cultivo). A taxa de crescimento especifico (G, % de peso do corpo/dia) 

, (RICKER, 1975) foi calculada a partir de G = 100 x (ln 
 Wf  - ln  Wi) 

 onde:  
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FIGURA 2- Detalhe do sistema de recirculação fechada de água do mar, 

localizado no Departamento de Engenharia de Pesca da 

Universidade Federal do Ceará (Gear-6 - Brasil). 
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FIGURA 3- Parte da Carta Náutica N.°  511.0  Area  onde funciona a Base 

Avançada de Pesquisas - DEP - UFC, no estuário do Rio Timonha - 

Chaval (Ceará - Brasil). Coordenadas geográficas: 03°  00' 20" S e 

041°  13' 55IN_ 
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Wf = peso médio no final do período; 

Wi = peso médio no inicio do período, e 

t = tempo em dias do período. 

0 ganho de peso médio diário (GPMD, g/dia) foi calculado a partir de 

GPMD - Wf Wi  

A eficiência alimentar (FE) foi calculada como: 

FE = 100 
ganho de  peso úmido (g)  

x 
total de ração fornecida (g) 

Foi feita 1 determinação semanal dos parâmetros físico-químicos 

(salinidade,  pH,  temperatura e oxigênio dissolvido), totalizando 6 amostragens. 



4. RESULTADOS E DiscusÃo 

Após 45 dias de cultivo, os tanques foram esvaziados e as ciobas 

(Lutjanus analis) contadas e pesadas. 

Os peixes foram estocados com pesos médios variando entre 84,93 ± 

9,56g (TRATAMENTO 1), 86,55 ± 11,92g (TRATAMENTO II) e 84,24 ± 9,67g 

(TRATAMENTO  III),  na densidade de 7 indivíduos/tanque (350L). Ao final de 45 

dias de cultivo os peixes alcançaram pesos médios de 99,51 ± 14,75g (TRAT. 

1), 105,13 ± 13,06 (TRAT. lle 102,87 ± 15,24g (TRAT. Ill). 

Aparentemente, verificou-se que os peixes alimentados com adieta 

contendo 43% de proteína  brute,  obtiveram os melhores ganhos de peso 

(dados preliminares), indicando o tratamento ll como o de melhor resultado 

(FIGURA 4). 

0' total de ração consumida variou na seguinte ordem: 1.122,03gpara o 

tratamento I, 1.158,67g para o tratamento II e 1.145,86g para o tratamento Ill, 

implicando em um ganho de peso total de 102,03g, 130,03g e 130,41g_paça os 

três_tratamentns, respectivamente _ Segundo MILIAN_ et  al.  (1992)_ LEC)1 et  

al.  (1996) cultivando o pargo de mangue Lutjanus griceus (LINNAEUS), no 

Instituto de Investigações Cientificas, Venezuela, após 7 ou 8 meses, 

conseguiram que este chegasse a alcançar 1kg de peso, com 88% de 

sobrevivência, sendo alimentado com sardinha e outros peixes menores. 

COSTA et  al.  (1998a; 1998b) realizando estudos com a carapitanga ou 

pargo-dentão (Lutjanus jocu) e com juvenis de ariaco (Lutjanus synagris), em 

tanques-rede, obteve uma eficiência alimentar de 14,4 e 13,62%, 

respectivamente, após 70 dias de estudo. A eficiência alimentar neste trabalho 

variou entre 9,09, 11,22 e 11,38% para os três tratamentos. 

A taxa de crescimento especifico foi idêntica para os tratamentos II e Ill 

(igual a 0,44%/dia). Para o tratamento 1 a taxa de crescimento especifico ficou 

10 
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FIGURA 4 - Crescimento, em peso, de exemplares de cioba, Lutjanus aria/is, 

alimentados com dietas contendo diferentes teores de proteína (4 

tanques/tratamento), em tanques de 350 L, em um sistema de 

recirculação fechada de água do mar, localizado no Departamento 

de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Ceará 

(Ceará - Brasil). 
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em 0,36%/dia, valores estes próximos aos valores alcançados por COSTA et  

al.  (1998a) no cultivo com juvenis de ariacó (Lutjanus synagris), que foi de 

0, 81%/dia. 

0 valor do ganho.de  peso diário foi quase idêntico para os tratamentos II 

e  III  (2,89 e 2,9g/dia, respectivamente). Para o tratamento I o ganho de peso 

diário ficou em 2,27g/dia. COSTA et  al.  (1998b) conseguiu um ganho diário de 

peso de 0,57g/dia para juvenis de ariacá (Lutjanus synagnS), cultivados em 

tanques-rede. Após 4 semanas de estudos com o pargo-dentão (Lutjanus jocu) 

COSTA et  al.  (1998a) conseguiu uma média de ganho de peso de 0,7g/dia, 

alimentando-os duas vezes ao dia com uma ração pelerizada de 31,6% de 

proteína bruta, não observando canibalismo nem mortalidade. 

Ao final de 168 dias de cultivo em tanques com sistema de circulação 

d'água WATANABE et  al.  (1998) conseguiu um peso médio para juvenis de 

cioba (Lutjanus analis) de 140,8 g_com um ganho de peso médio diário de 0,78 

gidia e um desenvolvimento especifico médio de 1,58%/dia utilizando-se uma 

dieta alimentar de alto valor protéico. O ganho de peso individual final foi de, 30-

300 g, com 69,4% destes entre 100-180 g e uma conversão alimentar na 

proporção de 1,2. Tais indivíduos demonstraram extrema resistência (pouca 

mortalidade), apesar do manejo para obtenção de medidas (peso e parâmetros 

físico-quimicos). 

Ao analisar os dados obtidos dos três tratamentos pode-se notar que os 

valores ficaram próximos, más que o tratamento  III  foi o de melhor resultado 

(TABELA l). 

Semanalmente determinou-se a temperatura (°C), salinidade (%o),  pH,  

oxigênio dissolvido (mg/I) e oxigênio saturado (%), em três amostragens (08:00, 

12:00 e 17:00 horas). 

Durante o período estudado o oxigênio dissolvido variou de 2,98 ± 0,27 a 

4,69 ± 0,22mg/I, o  pH  de 7,49 ± 0,37 a 7,78 ± 0,02, o oxigênio saturado de 

38,16 ± 4,24 a 58,67 ± 4,14%, a temperatura de 28,3 ± 0,0 a 25,8 ± 0,1°C e a 

salinidade de 33 a 30%0 (FIGURA 5, FIGURA 6, FIGURA 7 e FIGURA 8, 

respectivamente). 
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TABELA I - Resultados do cultivo de cioba (Lutjanus analis) estocados em 

tanques de fibra (350L), em um sistema de recirculação fechada 

de  ague  do mar, na densidade de 7 peixes/tanque, durante 45 

dias. 

MEDIÇÕES TRATAMENTO  

II III  

Ganho de Peso Total (g) 102,03 130,03 130,41 

Ganho de-Peso Diáricr (g) 2,27 2,89-  2,90 

Ganho-de Peso Médio Diário (g/dia)- 4,32 0,41 0,41 

Taxa_de Crescimenta Fspecifica(%) 0,36 0,44 0,44 

SOBREVIVÊNCIA (%) 92,86 92,86 92,86 

Eficiência Alimentar (%) 9,09 11,22 11,38 

Con-surno--total de ração-(g/Guitiv-o) 1 122,08 1.1-58,67 1.145,86 
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FIGURA 5 - Níveis de oxigênio dissolvido obtidos durante o cultivo de cioba, 

Lutjanus analis, em um sistema de recirculação fechada de água 

do mar, localizado no Depto. de Engenharia de Pesca -UFC 

(Ceará - Brasil). 
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FIGURA 6 - Níveis de  pH  obtidos durante o cultivo de cioba, Lutjanus analis, 

em um sistema de recirculação fechada de água do mar, 

localizado no Depto. de Engenharia de Pesca -UFC (Ceará - 

Brasil). 
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FIGURA 7 - Níveis de  OD  saturado (%) obtidos durante o cultivo de cioba, 

Lutjanus analis, em um sistema de recirculaçâo fechada de água 

do mar, localizado no Depto. de Engenharia de Pesca -UFC 

(Ceará - Brasil). 
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FIGURA 8 - Níveis de temperatura (°C) obtidos durante o cultivo de cioba, 

Lutjanus analis, em um sistema de recirculação fechada de água 

do mar, localizado no Depto. de Engenharia de Pesca -UFC 

(Ceará - Brasil). 
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Durante as análises físico-químicas realizadas o  pH  manteve-se em uma 

boa faixa de variação (praticamente constante), tendo um declínio maior já no 

final do experimento. 

Os resultados indicam a necessidade do incremento de oxigênio 

dissolvido, através do uso de aeração artificial. 

A temperatura mostrou-se como uma escala crescente, pois 

correspondia a período antecedente ao período das chuvas. 

A variação ocorrida nos valores da salinidade, corresponde à correções 

feitas durante o experimento, com adição de água do mar oriunda de salinas. 

A água do mar coletada em salinas, era diluída até um valor igual a 

salinidade do sistema, antes de ser adicionada a este. Por este motivo também 

alterando os valores do  pH.  



5. CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos neste trabalho nos permite tirar as seguintes 

conclusões: 

1. Verificou-se, durante o período de estudo, que a cioba (Lutjanus 

analis) adaptou-se bem ao cativeiro, aceitando dietas artificiais, não tendo sido 

verificado doenças ou sinais canibalismo; 

2. 0 sistema de recirculação fechada de água do mar, utilizado, 

apresentou-se com algumas deficiências nos níveis de oxigênio dissolvido 

devido a falta de aeração artificial, tornando-se um fator limitante para o 

desenvolvimento de experimentos de cultivo; 

3. A falta de energia elétrica, durante o experimento, apresentou-se 

como um ponto critico, devendo ser instalado um sistema gerador de energia 

elétrica; 

4. Durante o experimento realizado, todas as atividades desenvolvidas 

foram facilmente operacionalizadas, tais como: abastecimento, drenagem, 

pesagem de indivíduos,  etc.;  

5. A taxa de conversão alimentar neste estudo, foi ruim, apesar de 

serem resultados preliminares; 

6. Com estes resultados não satisfatórios, é imprescindível a 

continuidade desta pesquisa, visando a melhoria das rações (para um melhor 

g_anho de peso) com relação ao odor, agregação e, consequentemente, maior 

estabilidade na égua. 

19 



6. SUIVI#R10 

A cioba, Lutjanus analis Cuvier (1828), é uma das espécies carnívoras 

que apresenta uma importância econômica (R$ 3,65 a 6,00/kg) devido sua 

abundância dentro de uma biocenose rica em espécies. Para o experimento, 

foram utilizados 84 indivíduos com pesos médios de 84,24 ± 9,67 a 86,55 ± 

11,92 g, distribuídos na proporção de 7 peixes/tanque (350L), capturado no 

Rio Timonha, Chaval-CE e transportados para o Laboratório do Departamento 

de Engenharia de Pesca da UFC, em uma caixa de transporte de peixes, 

oferecendo-os uma ração com diferentes teores de proteína (40, 43 e 46%), 

quatro vezes ao dia. Ao final do 45°  dia, obtive-se uma sobrevivência de 

92,86% e um ganho de peso médio diário, para os peixes, entre 0,32 e 

0,41g/dia, observando-se que o tratamento 3 (46% de proteína bruta) foi o de 

melhor resultado. Durante o período estudado  OD  variou de 2,98 ± 0,27 a 4,69 

± 0,22mg/I, o  pH  de 7,49 ± 0,37 a 7,78 ± 0,02, o oxigênio saturado de 38,16 ± 

4,24 a 58,67 ± 4,14%, a temperatura de 28,3 ± 0,0 a 25,8 ± 0,1°C e a 

salinidade de 33 a 30°100. 0 sistema de recirculação fechada de água do mar 

utilizado apresentou-se com algumas deficiências nos níveis de oxigênio 

dissolvido devido a falta de aeração artificial, tornando-se um fator limitante 

para o desenvolvimento de experimentos de cultivo, juntamente com a falta de 

energia elétrica, durante o experimento. Por outro lado, durante o experimento 

realizado, todas as atividades desenvolvidas (abastecimento, drenagem, 

pesagem de indivíduos) foram facilmente operacionalizadas. 
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