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Figura 5 -  Diagram°  da casca e membranas em cistos criptobiciticos  

(Morris  a Afzelius, 1976; apud Costa,.1982(b)).(m.e- membrana ex-

terna; c.c- camada  cortical;  c.a-comoda  alveolar;  m.C.e- membrana  

cuticular  externa; c.f.- camada fibrosa; m.c.i- membrana c-aticular 

interne; m.p.- membrana plasm6tica ).(6orvtes , 066) 
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TESTE DE RAQOES CONVENCIONAIS PARA ALIMENTAM DA TILAPIA DO 

NILO, Oreochromis (O.) niloticus (LINNAEUS, 1766) EM CULTIVO 

INTENSIVO E CORREn0 DA TAXA DE ARRAWAMENTO DE ACORDO COM A 

NECESSIDADE ALIVENTAR DOS PEIXES. 

Fernando Antonio Teixeira Nunes 

INTRODWX0  

A piscicultura e uma atividade zootécnica que visa 

ao cultivo racional de peixes, exercendo particular ,:coritrbIe 

sobre o crescimento, reprodugao e alimentagao desses animais. 

Suas origens  so  bastante remotas. Os chineses jé 

a praticavam vérios séculos antes de Cristo. Baixos-relevos e 

gipcios evidenciam atividades de pesca e piscicultura pratica 

das em tanques artificiais. Os detalhes e a precisao de - t.dis 

esculturas permitem identificar as especies de peixespor eles 

criadas, dentre elas a tilépia-do-Nilo, Oreochromis (0.) nibo 

niloticus  (Linnaeus,  1766). Esta especie, hoje intensamente 

cultivada em todo o mundo, jé o era por esse povo, por volta, 

do ano 2.500 a.C. (GALLI & TORLONI, 1984). 

O objetivo principal da piscicultura em vi- 

veiros e a produgao tao grande quanto possivel de peixes de 

consumo ou repovoamento, possuidores de alto valor tomercial, 

no menor espaço de tempo possivel (HUET, 1978). 

Em virtude da grande procura de alimentos a pisci-

cultura vem se destacando no cultivo de tilépia do  Nib,  Oreo  

chromis niloticus  (Linnaeus,  1766), originéria da África, por 

ser considerada lima  das melhores espécies para a criagao  in- 
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tensiva, sendo resistente as enfermidades e manuseio, tendo 

alimentação onivora, grande prolificidade, crescimento rapido, 

.boa conversão alimentar, alto índice de rendimento de carne 

de Otinia qualidade e prego acessível. 

Um fator básico ma criação intensiva de peixes e 

aquele relacionado a • alimentagao. Tal fator tem influenciado, 

ao longo dos anos, pesquisas que visam minimizar os custos,  au  

mentando a eficiencia das dietas eia maneira de como adminis-

tr-las. 

SILVA et alli. (1975) reporta que os custos referen- 

tes a • alimentação de peixes confinados podam-atingir  at  852, 

dos custos de produgao. 

Ate o final da primeira metade deste seculo, no se 

deu maior '6nfase ao desenvolvimento da nutrição de peixes,  So  

mente nos ltimos 20 anos houve um  grande desenvolvimento nos 

conhecimentos sobre este assunto. Foram valiosos os progres - 

sos adquiridos, no que diz respeito ao conhecimento dos compo 

nentes dos alimentos e das técnicas de processamento das die-

tas. Isto possibilitou a elaboração de uma grande variedade de 

formas e composição de dietas para peixes. No entanto, a uti-

lizagao desses alimentos ainda no estS. sendo feita de uma 

maneira adequada, em virtude da carência de maiores conheci 

mentos sobre o comportamento alimentar, mecanismos da digestb 

e exigencias energeticas, bem como a influencia das varlavels 

ambientais para cada espécie (SILVA, 1981). 

Em consequencia, estima-se que tais estudos deveriam 

o quanto possivel acompanhar-se tambem, de trabalhos sobre as 

taxas de arragoamento. 

Quando se trata de diferentes taxas de arragoamento' 

na alimentação de peixes, procura-se encontrar aquela que 

apresenta o melhor rendimento. Necessita-se porem analisar-se 
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estatisticamente o efeito de cada taxa no que se refere ao ga 

nhO de biomassa dos peixes (COSTA, 1987). 

Segundo FONSECA & MARTINS (1980) em muitas situagcies 
, 

e preciso se testar a comparagao de varias medias, isto e,  co  

locar ;. prova a hipétese de que todas as medias sao iguais. 

Quest3es como esta podem ser resolvidas utilizando—se uma im 

portante técnica desenvolvida por  Fisher,  conhecida como 
0 

lise de Variancia.  So  tecnicas estatisticas utilizadas para 

descobrir fatores que produzem mudanças sistamkticasemalguma 

variexel de interesse. 

0 presente trabalho foi realizado com o objetivo de 

testar as melhores taxas de arragoamento, entre 3, 5 e ri,L da 

biomassa  am  cultivo e corrigir mensalmente as taxas de alimen 

tagao, de acordo com as necessidades alimentares dos peixes. 
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MATERIAL E MËTODOS 

Neste trabaiho utilizaram-se tres tanques de alvena 

ria, de igual tamanho, com dimens&es de 3 x 1 xl metros, daEs-

tação de Piscicultura Professor Raimundo Saraiva da Costa do 

Centro de Ciências Agrgrias da Universidade Federal do Ceará. 

Antes da estocagem dos peixes nos tanques, estes fo  

ram  esvaziados, limpos e cheios  at  seus níveis mg.ximos de 

repleçao. Apgs isso, cada tanque recebeu nove machos de tilg 

pia do Nilo, Oreochromis (O.) niloticus  (Linnaeus,  1766), numa 

densidade de 30.000 peixes/ha. 

Quando da estocailem obtiveram-se os comprimentos to 

tais (distancia anterior do focinho i posterior da nadadeira 

caudal), compreendidos entre 10 a 12 cm, com auxilio de regua 

apropriada (llictiOmetro") de escala milimetrica, determinando 

-se assim o comprimento total médio dos peixes. Destes, obte 

ve-se também, o peso médio, em gramas, atraves da pesagem em 

balança com precisao de 0,1g. Os peixes foram pesados indivi 

dualmente, usando-se bacias plgsticas devidamente taradas. 

Aos peixes forneceu-se uma dieta balanceada, tipo 

engorda para galing,ceos, com três tratamentos diferentes: tra 

tamento I (3%), tratamento II (5%) e tratamento  III  (7%) da 

biomassa estocada, reajustados e corrigidos mensalmente. 

Diariamente, de segunda a sexta, na parte da manha, 

forneceu-se uma refeição aos peixes. 0 excesso de rkao,quan 

do encontrado, foi retirado dos cochos, seco ao sol e pesado 

para servir de parâmetro na corregao das taxas de arraçoamen-

to a serem fornecidas. 

Realizaram-se amostragens mensais dos peixes  am  ca-

da tanque, sendo os mesmos capturados com  "pug"  e transporta 

dos para o laboratgrio em baldes plgsticos, com ggua, para me 

dig3es e pesagens, empregando-se a mesma metodologia citada 

anteriormente. 
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Terminados os experimentos, que tiveram duragao de 

12 .meses, procedeu—se cLculos estatisticos a fim deverificar 

se haviam diferenças significativas entre os tres tratamentos 

empregados. 

Realizou—se uma análise de variancia para as três ta 

xas de arragoamento, aplicando—se o teste F de  Fisher  para ve 

rificar diferença no ganho de biomassa dos peixes.. Encontrou 

—se a taxa que melhor proporcionou ganho de biomassa utilizan 

do—se o teste de Tnkey. 
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RESULTADOS  E DISCUS=  

Crescimento em comprimento 

Ver1ficand.o-se a Tabela I e a Figura 1, ve-se que no 

no final da pesquisa, os indivíduos do tratamento I alcançaram 

um comprimento total médio de 22,7  QM,  os do Tratamento II,  al-

cangaram 26,4  am  e os do Tratamento  III,  26,6 cm. Na estocagem, 

os valores desses parametros foram 11,5 cm; 11,4  am  e 11,6 cm, 

respectivamente. 

Desse modo, os indivíduos dos Tratamentos II . e  III  

apresentaram maior crescimento em comprimento, sendo que os in-

divíduos do Tratamento  III  apresentaram crescimento desuniforme 

com sensíveis decréscimos entre 5.9. e 6g; 7Q e 8°; 11° e 12° me-

ses de cultivo. Os indivíduos dos Tratamentos I e II apresenta-

ram crescimento mais uniforme ao longo do experimento, no entan 

to, os indivíduos do Tratamento I cresceram bem menos que os 

outros (Figura 1) 

Crescimento em peso 

A. Tabela I e Figura 2 mostram que os indivíduos dos 

Tratamentos II e  III  cresceram mais rápido que os indivíduos do 

Tratamento I e apresentaram, no final do experimento, crescimen 

to em peso praticamente igual e bem superior ao dos indivíduos 

do Tratamento I. 

Os ganhos médios de peso montaram em 162,9 g/mes para 

os indivíduos do Tratamento I; 3000 4 g/mes para os indivIduos do 

Tratamento  IT  e 299,0  g/mgs para os Indivíduos do Tratamento  iii  

(Tabela II). 

Mes a  rags,  a Tabela 2 mostra que os ganhos de peso va 

riam bastante para os trgs tratamentos. Os indivíduos do Trata- 
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mento I apresentaram valor mElximo no decimo mes de cultivo, com 

25,6  dines.  Enquanto que os indivíduos dos Tratsmentos II e  III  

apresentaram ganho mLimo de peso no decimo primeiro mes, com 

79,2 g/mas e 41,1 g./ms, respectivamente. 

Mencione-se que, no final da pesquisa houve decresci-

mo nos ganhos de peso para os três Tratamentos (Tabela II). 

Consumo de raçao 

Conseguiu-se demonstrar a ocorrncia de desperdício de  

raga()  em cultivo intensivo, visto que, foram feitas - correg3es 

mensais das taxas de arragoamento a partir do 4g  Digs  de cultivo, 

retirando-se o excesso e fornecendo-se aos peixes apenas a  quail  

tidade de  raga°  requerida por estes. As correOes foram feitas 

apenas para os indivíduos dos Tratamentos II e  III,  sendo que, 

no 70, 80, 9g. e 12g meses de cultivo no houve sobra de  raga° pa  

ra os indivíduos do Tratamento II (Tabela VI e Figura 3). 

Taxa de sobrevivência 

As taxas de sobrevivência foram de 100% para todos os 

tratamentos, pois no foi registrada mortalidade ao lonrro do cul 

tivo. 
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CONCLUSOES 

Dos resultados obtidos na presente pesquisa concluiu-

se 0 seguinte: 

a) os individuos arraçoados com taxa de 7% da Mornas 

sa estocada apresentaram, nas condig3es desse cultivo, maior 

crescimento em peso e crescimento eth comprimento igual ao dos 

individuos da taxa de  raga()  de 55da biomassa; 

b) o crescimento em comprimento e peso dos individuos 

do Tratnmento I foi afetado pela baixa taxa de arragoamento,  on  

de vekse que a taxa de arragoamento de 3% da biomassa e insufi 

ciente para a especie estudada; 

c) as correOes feitas nas taxas de arragoamento de 5 

e 7%nao afetaram o crescimento dos peixes e possibilitaram uma 

economia nos gastos com  raga();  

d) atraves dos testes de significancia, viu-se que a 

taxa de arragoamento de 5% da biomassa estocada foi a raelhorno 

presente experimento. 
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sumkuo 

0 presente trabalho analisa estatisticamente os resul 

tados de um cultivo de tilpia do Nilo, Oreochromis (O.) niloti  

cus  (Linnaeus,  1766), alimentados com ração convencional, na ba 

se de 3, 5 e 7c/ da biomassa estocada, reajustada e corrigida a 

cada  ms,  conforme as necessidade9 alimentares dos peixes, rea-

lizado em três tanques de alvenaria da Estação de Piscicultura  

Prof.  Raimundo Saraiva da Costa, do Centro de Cincias Agr4,rias 

da Universidade Federal do Cear, no período de agosto de 1989 

a agosto de 1990. 

Realizaram-se amostragens mensais, onde todos os 27 

peixes eram capturados, medidos, pesados e devolvidos aos tan-

ques. Fez-se uma anLise de variancia entre as três taxas de 

arragoamento, aplicando-se o teste F de  Fisher.  

Finalmente, determinou-se estatisticamente a taxaque 

melhor proporcionou ganho de biomassa, com a aplicagao do tes 

te de Tukey. 
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TABELA I — Dados de comprimento total m4dio  (Lt)  em centimetro, peso total  medic) (Wt)  em grama 

para as três taxas de arragoamento com  raga°  convencional e com correção mensal,  pa  

ra a ti14,pia do Nilo, Oreochromis (O.) niloticus  (Linnaeus,  1766) na Estagão de Pis 

cicultura  Prof.  Raimundo Saraiva da Costa, Centro de Ciências Agrarias, UFC. 

Tempo de  
cultivo  
(meses)  

TRATAMENTOS  

.3ct 5540 r,  

Et (cm) 
_ 
Wt (g) Lt (cm) 

_ 
Wt (g) Tt (cm) 

_ 
wt (g) 

.11 11,5 11,4 30,3 11,6 311 5 

1 131 4 40,3 1 1 6 45,9 14 2 7 59,2 

2 141 0 451 0 14 2 3 52 2 3 15 2 9 712 9 

3 14,3 . 47,7 14,9 56 2 7 16 2 8 82 21 

4 15 21 57 2 2 15 2 9 69,2 18,3 118,9 

5 152 9 72,0 171 2 91,9 20;1 152 / 6 

6 16 2 5 77,9 18 2 7 119 2 4 201 8 168,6 

7 17,6 91,3 2011 250,9 221 9 2071 8 

8 18,4 1081 0 211 3 18411 23,0 2201 4 

9 20 2 0 , 1332 6 23 2 0 214 2 3 24,4 256 2 4 

10 20,7 159,0 24 2 8 2932 5 25 2 3 297 2 5 

11 212 7 168 2 7 25 2 9 315 21 26,2 309,6 

12 221 7 193,0 26,4 330 2 7 261 6 330,6 

21 Estocagem em 23.08.89 



TABELA II - Dados obtidos para o gahho de peso médio  (Wt)  em 

g, por tratamento, no cultivo da tilpia do Nilo 

Oreochromis (0.) niloticus  (Linnaeus,  1766) em 

tanques de alvenaria, na Estagao de Piscicultura  

Prof.  Raimundo Saraiva da Costa, Centro de Cien-

cias AgrElria,  UPC.  

COLETAS  
GAMIC DE PESO NADI()  POR  TRATAEENTO  (g/ms)  

5% 

10,2 15,6 27,7 

4,7 6,4 12,7 

2,7 4,4 10,2 

9,5 12,5 36,8 

14,8 22,7 33,7 

5,9 27,5 16,0 

13,4 31,5 39,2 

16,7 33,2 12,6 

25,6 30,2 36,0 

25,4 79,2 41,1 

9,7 21,6 12,1 

24,3 15,6 21,0 

162,9 300,4 29,0 

13,58 25,03 24,92  

Fonte: dados pessoais 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

E 

2 



3r,f,  5r; 

1,9 9,2 3,1 

0,6 0,7 1,2 

0,3 0,6 0,9 

0,8 1,0 1,5 

0,8 1,3 1,8 

0,6 1,5 1,7 

1,1 1,4 2,1 

0,8 1,2 0,1 

1,6 1,7 1,4 

017 1,8 0,9 

110 1,1 0,9 

1,0 0,5 0,4 

11,2 15,0 15,0 

0,93 1,25 1,25  

dados pessoais 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

E 

Fonte: 

TABELA  III  - Dados obtidos para o ganho de comprimento médio  

at),  por tratamento no cultivo da tilapia do 

Nilo, Oreochromis (O.) niloticus (Linnaeus,  

1766), em tanques de alvenaria na Estação delis 

cultura  Prof.  Raimundo Saraiva da Costa, Centro 

de Cincias Agrérias  UFO.  

CANE° DE C OMPR ILd;.:14 TO I.VPDI O  POR  TR AT AMEN T 0 ( cm/132'6 ) 
COLETAS  



TABELA IV - Quadro da AnAlise de Variancia para peso em grnmas 

na verificagao da diferença entre os tres tratnmen 

tos de taxa de arragoamento a que a epecie Oreochro 

mis (O.) niloticus  (Linnaeus,  1766) foi submetida. 

Fontes de Peso (F) 

Variagao  GL SQ QM  

Entre Trat. 

Residuo 

2 

24 

1.368,35 

771,37 

693,18 

32,14 
21 

* 
,57 

 

TOTAL 26 2.157,72 82,99 

(*) 0,05  

TABELA V - Teste de Tukey para os dados de peso em gramas, por 

tratamento, objetivando saber o que melhor proporcio 

na ganho de biomassa da espécie Oredchromis (O.) ni- ____ 

loticus,  (Linnaeus,  1766) cultivados em tanque de 

alvenaria da Estagao de Piscicultura  Prof.  Raimundo 

Saraiva da Costa, Centro de Ciencias Agrrias,  UFO.  

Medias Tratnmento I Tratamento  III  Tratnmento II 

13,58 24,92 25,03 

T.11(25,03) 11,45 0,11 

T.111(24,92) 11,34 

T. 1(13,58 ••• 

HSD = 8,23 



TABELA  VT  - Dados das quantidades de  raga()  calculadas e corri-

,ÇTdas, por tratamento, no cultivo da tllapia do Ni  

lo Oreochromi  (O.) niloticus.  

COLETAS 
TRATENTOS 

7. c/4,  

calo. corr. calc. corre calo. corr. 

1 8,0 - 14,0 - 20,0 _ 

2 11,0 - 21,0 - 34,0 - 

3 12,0 _ 23,5 _ 453 _ 

4 13,0 - 22,5 - 52,0 - 

5 15,5 - 31,4 29,0 75,1 62,0 

6 19,4 _ 41,3 40,0 96,1 90,0 

7 21,0 _ 53,7 52,5 106,2 97,7 

8 25,0 - 68,0 - 130,9 120,2 

9 30,0 - 83,0 - 139,0 124,3 

10 36,0 _ 96,0 _ 162,0 126,0 

11 41,5 _ 132,0 126,4 187,4 152,8 

12 45,5 _ 141,8 38,4 195,0 65,9 
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FIGURA 1 - Curvas representativas do comprimento medio da tila 

pia do Nilo,Oreochromis (O.) niloticus,  (Linnaeus,  

1766), por tratamento, no cultivo em tanques de al- 

venaria na Estagao de Piscicultura  Prof.  RaimundO Sa 

rniTrn  an centro de Oikcias Agrarias,  UPC.  
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FIGURA 2 - Curvas representativas do peso médio da tilkDia do Nilo 

Oreochromis (0.) niloticus,  (Linnaeus,  1766) em tanqttes 

de alvenaria da Estagao de Piscicultura  Prof.  Raimundo 

Saraiva da Costa, Centro de Ciencias Agrrias,  UPC.  
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FIGURA 3 - Curvas representativa S das quantidades de ragao calcu-

ladas e corrigidas no cultivo de tilltpia do Nilo Oreo-

chromis  (O.) niloticus,  (Linnaeus,  1766) na Estagao.de  

Piscicultura  Prof.  Raimundo Saraiva da Costa, Centro de 

Qiencias agrrias,  UPC.  
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