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ENSAIO SOBRE 0 CULTIVO DE TILAPIA DO NILO, Oreochromis 

niloticus (L., 1766), EM GAIOLAS FLUTUANTES. 

Djalma Serra 

1. INTRODUÇÃO 

No atual momento, é por demais importante a retomada de 

pesquisas, com grandes investimentos, que viabilizem a piscicultura no 

Nordeste, principalmente no Ceará. Para se ter uma idéia, se utilizarmos dados 

referentes à dita piscicultura extensiva ou pesca em açudes e barragens 

administrados pelo DNOCS, a produção de pescado do Nordeste apresentou 

uma redução de 46 % entre os anos de 1986 a 1992, passando de 18.308,6 para.' 

9.903,2  ton.  Se analisarmos o Estado do Ceará, observaremos que a produção de 

pescado, em açudes e barragens, teve redução mais drástica, superior a 50 %, 

para o mesmo período ( LIMA, 1993). 

Uma alternativa para se reverter esse quadro desanimador da 

piscicultura, na Regido Nordeste do Brasil, poderá ser o cultivo em gaiolas 

flutuantes, pelos excelentes resultados dessa atividade em todo o mundo. 

Segundo ZIMMERMANN & WINKLER (1993), nos últimos anos, a 

aquicultura vem se firmando como a atividade agropecuária de maior 

crescimento. Este aumento foi de praticamente 2.500 % nos últimos 20 anos, e a 

maior parte deste crescimento se deve ao cultivo de peixes em gaiolas, 

principalmente às espécies marinhas como o salmão. As gaiolas flutuantes ou 

simplesmente tanques-redes tem recebido grande atenção nos sistemas de água 
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doce, especialmente como uma cultura alternativa para produtores rurais em 

áreas  corn  topografia inadequada para a construção de viveiros de cultivo 

comercial. 

A falta de rações nutritivas e de baixo custo tem sido, 

frequentemente, um dos constrangimentos para a prática bem sucedida do 

cultivo de peixes em tanques-rede que se desenvolve em muitos países. COCHE 

(1978,1979) observou que as despesas  corn  arraçoamento, no cultivo em 

tanques-rede, podem envolver mais de 50 % do custo de produção nos países 

em desenvolvimento. Há urna necessidade de reduzir os custos  corn  rações para 

peixes, através do uso de resíduos da agricultura e da indústria. 

Segundo OTUBUSIN (1987), já existem trabalhos, cujos 

resultados obtidos podem contribuir com a amenização do problema acima 

exposto, como a utilização da farinha de sangue na nutrição de peixes. Esse 

autor, cultivando tildpia do Nilo, Oreochromis niloticus, em gaiolas flutuantes, 

na densidade de 100 peixes/m3  (peso médio inicial: 3,5 g), testou os efeitos de 

diferentes teores (50, 25 e 10 %) de farinha de sangue na nutrição. A ração foi 

distribuída diariamente, sendo que a ração contendo 10 % de farinha de sangue• 

foi a mais eficiente. 

Em águas continetais, no lago Sampaloc (Filipinas), 28 hectares de 

gaiolas flutuantes proporcionam 2.640 toneladas de tildpia/ano, representando 

urna produtividade de 94.285,5 Kg/ha/ano (SANTIAGO & ARCILLA, 1993). 

No Estado da  Virginia  (E.U.A.), se obtém em um cultivo máximo de 146 dias, 

produções de cerca de 181 Kg/m3, utilizando densidade de estocagem de 600 

peixes/m3  (HARGREAVES et al.,1991). ZIMMERMANN (1995) obtém, 

comercialmente, para um cultivo em gaiolas no RS, uma produtividade de 100 

Kg/m3/4,5 meses. Vale considerar, que no RS não se  tern,  durante a época de 

engorda, temperaturas totalmente favoráveis ao cultivo de tildpia do Nilo. 

Segundo  Newton  Castagnolli, Professor da UNESP e Consultor do 

CNPq, e José Galizia Tundizi, Presidente do CNPq, precisamos dar uma 
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alavancada na aquicultura brasileira, através de ações de impacto, como por 

exemplo,  urn  grande programa de produção em tanques-rede (gaiolas 

flutuantes) para os 6 milhões de hectares de reservatórios que dispomos 

(AQUICULTURA PARA 0 ANO 2.000, 1995). 

De acordo com o Plano Indicativo de Desenvolvimento Rural do 

Ceara (1995/98) elaborado pela Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária do 

Governo do Ceara, é de interesse desse referido Governo produzir, até o ano de 

1998, 80 milhões de alevinos de peixes e instalar 100 hectares de tanques-rede 

(gaiolas flutuantes). Os números, inicialmente fáceis de serem atingidos revelam 

a necessidade de estudos mais complexos, pois para 100 hectares de gaiolas 

flutuantes pelo menos 200 milhões de alevinos seriam necessários por ano. Na 

densidade de estocagem de 600 peixes/m3, seriam necessários 1,2 bilhão de 

alevinos/ano, com dois cultivos. 

Além disso, o Estado do Ceará passaria de mero importador de 

pescado (acima de 6.000 toneladas de pescado/ano), a principal produtor de 

pescado do Pais, com uma produção, estimada e teórica, em mais de 12,5 % da 

produção brasileira ou 0,1 % da produção mundial de pescado. 

Assim, se tratado com consciência e critérios, o cultivo de peixes 

em gaiolas poderá apresentar inúmeras vantagens para a exploração dos 

reservatórios cearenses, tais corno: 

- utilização de recursos  sub-explorados; 

- diferente do cultivo em viveiros, não existe o aumento do espelho d'água, não 

havendo aumento das perdas d'água por evaporação e infiltração. Estima-se, em 

média, que para cada um hectare de viveiro inundado (10.000 m3  d'água) cerca 

de 70.000 a 80.000 in3  d'água são utilizados, anualmente, somente para suprir as 

perdas por evaporação e infiltração; 

- os reservatórios  corn areas  superiores à cinco (05) hectares de área inundada, 

por possuírem grande ventilação e, consequentemente, grande circulação e 

aeração, podem apresentar altas produtividades de pescado. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida em  urn nude corn  espelho d'água em 

torno de 10 hectares localizado na Fazenda Massapê-Cangati (Assentamento 

do IINCRA), no município de Itapidna-CE, distante 120 Km de Fortaleza-CE. 

No reservatório foram instaladas três (03) gaiolas flutuantes confeccionadas 

artesanalmente, constituídas de telas plásticas Nortene ( Código: 6212P) com 

abertura de malha de 25 mm, unidas com fio poliamida multifilamento torcido 

210/12. No local da instalação, a altura  minima  entre o fundo da gaiola e o 

fundo do reservatório foi de 1,0 m. As gaiolas tinham um volume inundado de 

2,0 m3, do total de 2,4 m3 (1,67 x 1,20 x 1,20 m), possuindo na sua 

extremidade superior varas de bambu cuja finalidade foi garantir a 

flutuabilidade. 

Para a estocagem foram utilizados juvenis de tildpia do Nilo, 

Oreochromis niloticus (L., 1766), obtidos da Estação de Piscicultura José  

William  Bezerra e Silva, Quixadd-Ceará. Os peixes foram transportados para o 

referido município em sacos plásticos de 60,0 x 90,0 cm, contendo 1/3 de água 

e 2/3 de oxigênio, sendo estocados na densidade de 100 juvenis/m3, ou seja, 

200 indivíduos/gaiola, totalizando 600 peixes. No inicio, todos os indivíduos 

foram medidos biometricamente em comprimento total e peso, utilizando-se 

um ictiômetro com escala milimétrica e urna balança  corn  capacidade  maxima  

de 20 Kg. As amostragens foram realizadas mensalmente, utilizando-se 50 

indivíduos/gaiola (25 % do total dos indivíduos). 

Os peixes foram alimentados com ração especial contendo 35 % 

de proteína bruta segundo o fabricante (TABELA 1). A quantidade de ração 
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TABELA 1 - Composição Química, segundo o fabricante (FRI-RIBE), da 

ração utilizada no cultivo de Tilápia do Nilo, Oreochromis 

niloticus (L.,1976), em gaiolas flutuantes. 

Umidade (máximo) 12,0 % 

Proteína Bruta (mínimo) 35,0 % 

Extrato Etéreo (mínimo) 3,0 % 

Matéria Fibrosa (máximo) 8,0 % 

Matéria mineral (máximo) 11,0 % 

Cálcio (máximo) 1,8 % 

Fósforo (mínimo) 0,6 % 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na estocagem foram utilizados indivíduos machos e fêmeas da tilápia 

do Nilo, Oreochromis niloticus (L., 1976),  corn  comprimento médio de 16,28 cm 

e peso médio de 72,37 g. Ao final de 90 dias de cultivo, os indivíduos possuíam 

comprimento médio de 23,71 cm e peso médio de 212,41 g (TABELA 2; 

FIGURAS 1, 2 e 3). Iniciando um cultivo de tilápia do Nilo, Oreochromis 

niloticus, com indivíduos com peso médio de 3,5 g e densidade de estocagem de 

100 alevinos/m3, OTUBUSIN (1987) obteve, ao final de 120 dias de cultivo, 

individuos com peso médio de 51,9 g. 

A densidade de estocagem foi de 100 alevinos/m3, contudo faz-se 

importante a utilização de diversas densidades de estocagens para fins 'de 

comparação, o que não pôde ser feito devido a indisponibilidade de alevinos de 

qualidade por parte da Estação de Piscicultura José  William  Bezerra e Silva, 

Quixadd-Ceará. OTUBUSIN (1987) estocaram alevinos de tilápia, em gaiolas 

flutuantes, nas densidades de 25, 50, 75 e 100/m3. WATANABE et  al.  (1990), 

utilizando alevinos de tilápia vermelha da Flórida em cultivos em gaiolas 

flutuantes marinhas, verificaram que dentre as densidades de estocagens ensaiadas 

(100, 200 e 300 peixes/ m3), a melhor utilizada para esse sistema de cultivo era a 

de 200 peixes/m3. 

Ao final dos 90 dias de cultivo, observou-se que as gaiolas possuíam 

um total de 558 peixes, eqüivalendo a uma sobrevivência média de 93,0 %. Não 

foi verificado o aparecimento de peixes mortos ao longo do cultivo, podendo ter 

havido escape ou canibalismo. OTUBUSIN (1987) obteve sobrevivência entre 

8 
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99,0 e 100,0 % para os diferentes experimentos realizados em  urn  cultivo de 

tildpias do Nilo em gaiolas flutuantes. A oscilação da temperatura é um fator 

limitante para a sobrevivência de tildpias. LEBOUTE et  al.  (1993) perderam 

100 % dos peixes criados em gaiolas flutuantes no Rio Grande do Sul após uma 

geada. 

Para esse cultivo, o consumo total de ração foi de 166,8 kg e o ganho 

de peso ao final do cultivo foi de 75,10 kg, implicando em um índice de conversão 

alimentar de 2,22:1 (TABELA 3). OTUBUSIN (1987) obteve  indices  de 

conversão alimentar de 2,17:1, 1,36:1 e 1,67:1 utilizando farinha de sangue 

incorporada à ração na base de 50, 25 e 10 %, respectivamente. 

Devido a precocidade das tildpias, em menos de 6 meses esses peixes 

começam a se preparar para a reprodução desenvolvendo suas gônadas. Este fato 

leva os peixes, principalmente as fêmeas, a utilizarem energia para essa atividade, 

retardando sensivelmente seu crescimento. No final do trabalho, este fato foi 

observado. Assim, em cultivos de tildpias, faz-se importante a utilização somente 

de machos sexados ou revertidos, ou ainda, super machos, em vista destes terem 

um crescimento mais acentuado e uniforme que as fêmeas. 

Em cultivos intensivos, recomenda-se que a ração tenha um alto teor 

protéico e seja nutricionalmente adequada A. espécie cultivada, visto que o alimento 

natural  tern  pouca influência nesses cultivos. A ração utilizada mostrou-se 

eficiente pois apresentou um índice de conversão alimentar satisfatório. Contudo, 

apresentou algumas deficiências, como o fato de apresentar-se relativamente 

esfarinhada. Este fato fez  corn  que fosse frequente o aparecimento de espécies de 

peixes de pequeno porte competindo, por alimento, com os peixes cultivados. 
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TABELA 2 - Dados referentes as amostragens de comprimento e peso médios de 

tilápias do Nilo, Oreochronzis niloticus (L., 1976) durante um 

cultivo de 90 dias. 

Dias de 

Cultivo 

N. °  de 

Indivíduos 

Comprimento Médio 

(cm) 

Peso Médio 

(g) 

0 600 16,28 72,37 

30 600 17,18 106,67 

60 600 19,00 133,33 

90 558 23,71 212,41 
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TABELA 3 - Biomassa total, consumo de ração e índice de conversão alimentar de.  

tildpia do Nilo, Oreochrotnis niloticus (L., 1976) cultivada durante 

90 dias em gaiolas flutuantes. 

Dias de N.°  de Biomassa Ganho de Consumo Consumo indice de 

Cultivo Indivíduos Total (kg) Biomassa Diário de Mensal de Conversão 

Acumulada (kg) Ração (kg) Ração (kg) Alimentar 

0 600 43,42 - - - 

30 600 64,00 20,58 1,30 39,00 1,89:1 

60 600 78,00 34,58 1,92 57,60 2,80:1 

90 558 118,52 75,10 2,34 70,20 2,22:1 
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FIGURA 1 - Curva de crescimento em comprimento de tilápias do Nilo, 

Oreochromis niloticus (L., 1976), cultivadas em gaiolas flutuantes 

durante 90 dias. 
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FIGURA 2 - Curva de crescimento em peso de tilápias do Nilo, Oreochromis 

niloticus (L., 1976), cultivadas em gaiolas flutuantes durante 90 

dias. 
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FIGURA 3 - Relação peso médio - comprimento médio de tildpias do Nilo, 

Oreochromis niloticus (L., 1976), cultivadas em gaiolas flutuantes 

durante 90 dias. 
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5. CONCLUSÕES 

1. Ao final do cultivo, o consumo total de ração foi de 166,80 kg e o ganho de 

peso ao final do cultivo foi de 75,10 kg, implicando em um índice de conversão 

alimentar de 2,22 : 1. Assim, pode se concluir que a ração utilizada mostrou-se 

eficiente tendo em vista que o índice de conversão alimentar foi satisfatório. 

2. Faz-se necessário, em outros experimentos, utilizar outras densidades de 

estocagem, outras rações e outras formas de manejo para fins de comparação. 

3. Verificou-se que ao final do cultivo, as telas plásticas apresentavam-se com urna 

grande quantidade de algas. A utilização de espécies iliófagas, como a curimatã 

comum, Prochilodus cearensis, poderá reduzir o tempo com limpeza das gaiolas, 

gerando mais uma fonte de pescado. 

4. É importante estudos que possam trazer resultados quanto à utilização de 

espécies carnívoras, como o tucunaré comum, Cichla ocellaris, com a finalidade 

de evitar o aparecimento de esp'écies de peixes de pequeno porte competindo, com 

os peixes cultivados, por alimento. 

15 



6. RESUMO 

Este trabalho aborda os resultados obtidos de um ensaio sobre o 

cultivo de tildpia do Nilo, Oreochromis niloticus (L., 1766), em gaiolas flutuantes. 

A densidade de estocagem utilizada foi de 100 peixes/m3,  corn  os peixes 

apresentando 16,28 cm e 72,37 g de comprimento e peso médios, respectivamente. 

As tildpias foram alimentadas, diariamente,  corn  ração peletizada contendo 35 % 

de proteína bruta,  corn  percentual de arraçoamento de 3 % referente a biomassa 

dos peixes. Ao final de 90 dias de cultivo, os peixes apresentaram 23,71 cm e 

212,41 g de comprimento e peso médios, respectivamente. A sobrevivência foi de 

93 % e o índice de conversão alimentar foi de 2,22:1. 
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