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CONTROLE  BIOLOGIC°  DE TIL4PIA DO NILO, Oreochromis niloticus (L., 

1766) COM CAMURUPIM,  Tarpon  atlanticus ()ALENCIENNES, 1847), EM 

TANQUE DE 4GUA DOCE. 

FRANCISCO HIRAN FARIAS COSTA 

I. INTROD1iCX0 

A familia Cichlidae está amplamente distribuída pela 

4frica,  America  do Sul e parte da índia e Ceilao. As tilápias  

so  peixes representantes desta -Famíli a, originários da4frica, 

onde se pode encontrar 100 espécies, dentre as quais 10  so  mun- 

dialmente mais utilizadas em cultivo (Xavier et  al.,  1986). 

A disseminacâo das tilápias para outros Continentes se 

deu logo apcis a Segunda Guerra Mundial, por apresentarem condi-

cEles favoráveis de cultivo. As tilápias  so  peixes de água doce, 

rdsticas, com poucas exigencias respiratárias, isto 6, com bom 

desempenho em meio aquático relativamente poluído ou com baixos 

níveis de oxig&nio dissolvido e altos teores de materia orgânica.  

Sao  de crescimento rápido, simples de manusear, de reproducao 

fácil, e cuja carne e de boa qualidade (Xavier et  al., op.  cit.). 
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As tilápias encontradas no Brasil tem características 

morfológicas semelhantes, sendo que a tilápia do  Nib  ° (Oreochro-

mis nilaticus) apresenta escamas grandes, pouco brilhantes, e ni-

tidas listras verticais na nadadeira caudal. Das tilápias, a do  

Nib é a que apresenta melhor desenvolvimento. Na natureza já 

foram encontrados exemplares com 50 cm ,g 2,5 kg de peso. e uma 

espécie de ambiente tipicamente tropical que se adapta melhor em 

um clima com temperatura de 18 a 28°C. A tilápia do Nilo suporta 

uma ampla faixa de  pH  de 5 a  it,  sendo ideal o de 7 a 8. Apesar 

de ser de água doce, adapta-se bem ao meio salobro e, suporta sa-

linidade de ate 35 ppmil. e pouco exigente quanto ao teor de 

oxigenio dissolvido, sendo o limite letal considerado entre 2 e 3 

mg/1 (Xavier et  al., op.  cit.). 

A tilápias do Nilo, na natureza, chega a sua primeira 

maturaqao sexual a partir dos 20 cm; já em cativeiro, pode atin-

gi-la com 4 ou 5 meses, quando está com 10 ou 17 cm de comprimen-

to. Uma femea pode desovar de 1.500 a 2000 ovos por vez, pelo me- 

flF AP Anp! 6 APE4PVA 11:11-1,74d4 FAr tPRIPPr4t1-0-44 41- 

tas e se a temperatura ultrapassar 242C, o intervalo entre duas 

desovas consecutivas pode ser de 28 dias (Xavier et  al., op.  

cit.). 

Utilizam-se varias técnicas para o cultivo de tilapia 

do Nilo, dentre elas, a associagao com predadores. Este cultivo 

baseia-se no uso de espécies predadoras (piscivoras) como contro-

le biológico da reproduç'ao excessiva das tilápias, aumentando, 
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cool  isso,  a  capacidade  dos  tanques  (Xavier et al., op. cit.). 

Como resultado tem-se o aumento no tamanho final das 

tilápias produzidas e uma produção adicional referente ao peixe 

predador  (Xavier et al., op. cit.). 

Um grande ntimero de predadores foi testado em virias 

partes do mundo para controle populacional. Os mais utilizados 

no Brasil foram: tucunare comum (Cichla ocallaris), traira (Ho- 

plias malabaricus), pescada-do-piaui (Plagioscion squamosissimus) 

e  black bass  (Micropterus salmoides) (Xavier et  al., op.  cit.). 

Em se tratando da escolha da espécie predadora, deve-se 

levar em conta a disponibilidade na região e sua adaptação ao 

meio (Xavier et  al., op.  cit.). 

Devido a grande oferta de alevinos nos primeiros meses 

do ano (nos municípios de Chaval e Barroquinha - CE) e a alta 

adaptação destes a diversas salinidades, utilizou-se neste traba- 

lho o camurupim,  Tarpon  atlanticus como controlador biolOgico de 

O. niloticus. 

O camurupim ocorre ao longo da costa atlantico-tropical 

das  Americas,  desde o Estado da Carolina do Norte (USA) ate o Es-

tado de São Paulo, Brasil (Sadowsky, 1958;  Hildebrand,  1963). 

Contudo, em 1981, capturou-se em arrastos entre 50 e 80 m de 

profundidade, na costa francesa, dois exemplares de 25 e 26 kg de 



peso (Quero & Delmas, 1982). 

No Nordeste do Brasil 6,  capturado expressivamente nos 

Estados do Marank.a'o,  Piaui  e Ceara, principalmente através de 

currais de pesca, armados na direção da corrente e nas desemboca-

duras dos rios. Na época da reproduço nos meses de outubro/no-

vembro a Janeiro, grandes cardumes se aproximam da costa onde 

acontece a desova. Observa-se a captura dessa espécie também an-

tes da desova, tendo em vista o alto valor comercial de suas g8-

nadas, fato que pode comprometer os estoques desta espécie num 

relativo espaço de tempo. 

Depois de previa existéncia no mar, os alevinos entram 

em lagoas costeiras, no momento em que as conexOes destas com o 

mar  so  estabelecidas (breder  Jr.,  1944;  Randal  &  Moffett,  1958). 

Enquanto permanecem nessas lagunas, onde  so  frequentemente cap-

turados, alimentam-se de insetos e, depois de alcançar 15 cm de 

comprimento zoolOgico, de pequenos crustáceos. 

Quando os camurupins jovens atingem de 40 a 50 cm de 

comprimento zoolOgico, necessitam de uma maior quantidade de ali-

mentaqo e mineralizaço, procurando águas costeiras assim que as 

conexOes das lagoas com o mar  so  reestabelecidas (Menezes & Pai-

va, 1966). 

Tentativas de cultivo desta espécie em água doce foram 

realizadas na Colambia. No cultivo, utilizou-se 3000 leptocéfa- 

4 
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2. MATERIAL E METODOS  

Na realizaco desta pesquisa foi utilizado um tanque de 

alvenaria, com 48 m2, e profundidade media de 1 m, localizado 

na Estaço de Piscicultura Raimundo Saralva da Costa do Depto. de 

Engenharia de Pesca - UFC (Fortaleza/Ceara/Brasil). 

Inicialmente o tanque foi esvaziado, limpo e cheio ate 

o seu nível máximo de repleqo, sendo povoado com alevinos de t 

lápia do Nilo, Oreochromis ni1oticus, na densidade de 10000 in-

dividuos por hectare, ou seja, um total de 48 exemplares produzi-

dos na prOpria Estaqo. 

Apcis 30 dias do povoamento de tilápia do Nilo, e do 

aparecimento dos primeiros alevinos produzidos no prOprio tanque, 

fez-se a introduco de alevinos de camurupim,  Tarpon  atlanticus5 

na densidade de 1000 individuos por hectare, ou seja, 5 indivi-

duos que foram capturados no estuário do Rio Timonha (Chaval 

Ce). 

Nas duas estocagens foram realizadas medig5es de com-

primento total e peso de todos os peixess utilizando-se um icti8-

metro com escala milimetrica e uma balança com capacidade máxima 

de 100 kg. As amostragens mensais para tilápia do Nilo constaram 

de 37 individuos enquanto que para o camurupim, foram amostrados 

todos os individuos. Nas despescas mensais utilizou-se de uma 
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rede de arrasto, malhas de 1 cm nó a no, com 5 m de comprimento e 

2 m de largura. 

Na alimentaço da tilapia do Nilo foi utilizado ração 

marca  Purina  contendo um minimo de 12 de Proteina Bruta. A 

quantidade de ração ofertada correspondeu a 5 'X da biomassa da 

especie controlada biologicamente. 

A pesquisa teve duraçã'o de seis meses. No termino do 

trabalho, esvaziou-se o viveiro, procedendo-se a despesca total, 

para contagem do nUmero de alevinos nascidos no próprio tanque. 

A fim de estimar as curvas de crescimento em comprimen-

to e peso, bem como as curvas de biomassa para tilapia do Nilo e 

camurupim, utilizou-se o metodo do cultivo, descrito por Santos 

(1978). 



3. RESULTADOS E DISCUSSEiES 

3.1 TIL4PIA DO NILO 

Observou-se que o comprimento total variou de 95,0 a 

237,0 mm e o peso de 18,8 a 253,3 g (Tabela I), sendo estes dados 

utilizados para o calculo das equac6es das curvas de crescimento 

em comprimento, crescimento em peso e de biomassa. Ao ser ana- 

lisada a relacao entre o comprimento total media no instante "t + 

A t" e o comprimento total media no instante "E" em milímetros, 

através da transformacao Ford-Walford, verificou-se que o coefi-

ciente de correlacao linear de  Pearson  (r = 0,98) era significan-

te ao nível alfa = 0,05, tendo-se obtido a seguinte equacao da 

regresso: 

L(t 4. At)  = 37590 + 0,91 L. 

A curva de crescimento em comprimento (Figura I) foi 

obtida a partir das equaçOes contidas em Santos  (op.  cit.), sendo 

obtida a seguinte equagao para a mesma:  

Lt  = 421,iiE1 - e-0509 (t 2,90)3. 

A curva de crescimento em peso (Figura II) foi obtida a 

partir da relação entre peso total  (Wt ),  em gramas e comprimento 

total  (Lt),  em milímetros (Figura  III),  e da curva de crescimento 

em comprimento, tendo-se obtido os seguintes resultados: 

Relação peso  (Wt)  / comprimento  (Lt): 

Wt  = 0,000045><L2'94. 

8 



Curva de crescimento em peso:  

W t  - 1282,00E1 e °,°9" 290)12,84- 

A curva de biomassa (Figura  IL))  foi obtida a partir dos 

dados de biomassa no instante t E (t) 1, em quilos e o tempo de 

cultivo (1), em meses utilizando os parâmetros das curvas de 

crescimento em comprimento e peso e no nUmero de individuos esto_ 

cados. 

Curva de biomassa: 

2t = 61,5711 - e-0,09(t + 2,90)]2,04.  

No final do cultivo, a sobrevivência de tilápia do Nilo 

foi de 100 Y., apresentando uma biomassa total de 12,16 kg e pro-

dutividade final de 5066 kg/ha/ano, e converso alimentar final 

de 3,5 i (Tabela II). 

3.2 CAMURUPIM 

Os peixes estocados com um comprimento médi-o 108,0 mm e 

um peso media de 10,e g atingiram, ao final da pesquisa, compri-

mento e peso médios de 343,0 mm e 320,0 g, respectivamente (Tabe-

la III),sendo estes dados utilizados para o cálculo das equaçOes 

das curvas de crescimento em comprimento, crescimento em peso e 

biomassa. Ao ser analisada a relacao entre o comprimento total 

médio no instante "t + A t" e o comprimento total médio no ins-

tante "t" em milímetros, através da transformacao Ford-Walford, 

9  
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verificou-se que o coeficiente de correlaco linear de  Pearson  (r 

= 0,98) era significante ao nível alfa = 0,05, tendo-se obtido a 

seguinte regressão: 

L(t 4. A L)  = 95,2 + 0,76  Lt.  

A curva de crescimento em comprimento para  Tarpon  

atlanticus (Figura V) foi calculada a partir das equacaes citadas 

em Santos  (op.  cit.), tendo sido encontrada a seguinte equaqa.o:  

L t 396,70E1 - e-05 27(t + 1,04).  

0 cálculo da curva de crescimento em peso (Figura VI) 

foi feito a partir da relaco entre peso total  (Wt ),  em gramas e 

comprimento total  (Lt),  em milímetros (Figura VII), utilizando-se 

a curva de crescimento em comprimento tendo-se obtido os seguin-

tes resultados: 

Relacci peso  (W t )  / comprimento  (LE ): 

Wt  = 0,000013xL2593. 

Curva de crescimento em peso:  

Wt = 521,25[1 - e-0,27(t +  

A curva de biomassa (Figura VIII) foi obtida a partir 

dos dados de biomassa no instante E B(t) ], em quilos e o tempo 

de cultivo (t), em meses utilizando os parâmetros das curvas de 

crescimento em comprimento e peso e no numero de recrutas. 

Curva de biomassa:  

Bt  = 2,61E1 - 0,27(1 + 1,04)]2,93. 
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Ao termino dos seis meses de experimento, os camurupirs 

apresentaram 100 Y. de sobrevivência e uma biomassa total de 

1,6 kg representando uma produtividade final de 640kg/halano. 

Na despesca final (esvaziamento total do tanque) se 

observou a presença de 29 individuos (tilápia do Nilo) com com-

primento  medic,  de 162,0 mm e peso médio de 95 g, sendo sua pre-

senga justificada pela introduçao dos camurupins apenas quando da 

observação de larvas de tilápia do Nilo, dando condiçCies para que 

esses exemplares viessem sobreviver á predaçgo. Afora essas 29 

tilápias, no se observou alevinos com comprimento superior a 50 

mm, mostrando a eficiencia do camurupim como controlador biolOgi- 

CO. 



4. CONCLUS5ES 

I. Verificou-se que, apesar do baixo percentual de pro-

teina bruta apresentado na raço utilizada  (minim°  de 12,0 %), a 

produc"go e a converso alimentar (3,5 : i) de tilápia do Nilo 

apresentaram resultados satisfatOrios. 

2. 0 camurupim,  Tarpon  atlanticus mostrou-se eficiente 

como controlador biolOgico em policultivo com tilápia do Nilo, 

Oreochromis niloticus. 

3. A produtividade final de pescado de 5706 kg/ha/ano 

pode ser considerada boa, pois alem do baixo percentual proteico 

utilizado na rac:io, o tanque no foi fertilizado durante o expe-

rimento. 

4. Numa simples comparago, pode-se observar que o ca-

murupim apresentou melhor crescimento, ao final do experimento, 

que a tilápia do  Nib,  visto que este alcançou comprimento e peso 

finais de 343,0 mm e 320,0 g, respectivamente, enquanto que o c 

chlideo apresentou comprimento médio de 237 mm e 253,3 g de peso. 

5. Faz-se necessário novas pesquisas com T. atlanticus, 

visto que esta espécie apresenta valor comercial superior a maio-

ria das espécies tropicais criadas em cativeiro e, ainda, por es-

te somente ser comercializado com peso mínimo de 5,0 kg. 

12 



5. RESUMO 

0 presente trabalho foi realizado na Estação de Pisci-

cultura Raimundo Saraiva da Costa (Fortaleza/Ceara/Brasil), no 

período de Abril a Novembro de 1991, com o objetivo de verificar 

a eficiencia do camurupim,  Tarpon  atlanticus no controle biolOgi-

co de uma populaco de tilapia do Nilo, Oreochromis niloticusi em 

tanque de água doce. 

0 cultivo foi realizado em um tanque de alvenaria de 

48.0 m2, com despescas mensais, sendo que para tilapia do Nilo 

amostrou-se 37 indivíduos por despesca, enquanto camurupim, 5 in-

dividuos. 

Ao termino do experimento, tilápia do Nilo apresentou 

uma produtividade de 5066.0 kg/ha/ano, enquanto o camurupim apre-

sentou uma de 640 kg/ha/ano, sendo que ambas as espécies apresen- 

taram uma sobrevivência de 100 %. 

13 
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TABELA I - Dados referentes as amostragens de tilpia do Nilo, 

Oreochromis niloticus (L., 1.766). 

TEMPO DE 

CULTIVO 

(meses) 

INTERVALO 

AMOS TRAL 

(dias) 

NUMERO DE 

INDIViDUOS 

AMOSTRADOS 

COMPRIMENTO 

TOTAL 

(mm) 

PESO 

(9) 

00 48 95 10,0 

Ot 30 37 131 45,8 

02 30 37 148 62,5 

03 30 37 169 109,6 

04 30 37 198 143,2 

05 30 37 208 165,4 

06  30  40  237 253,3 



TABELA II - Biomassa total, consumo mensal de ração e índice de 

converso alimentar de tilipia do Nilo, Oreochromis niloticus 

(L., 1766) durante ocultivo. 

TEMPO DE PESO Bi Dias de Consumo indice de 

CULTIVO Médio (g) Arraqoamento Mensal de Converso 

(meses) (g) Raça'o (g) Alimentar 

00 18.8 902.4 - - - 

01 45.8 2200.0 30 1350.0 1.0 

02 62.5 3000.0 30 3300.0 2.2 

03 109.6 5260.0 30 4500.0 2.1 

04 143.2 6870.0 30 7890.0 2.8 

05 165.4 7940.0 30 10400.0 3.9 

06 253.3 12160.0 30 11900.0 3.5 



TABELA  III  - Dados referentes as amostragens de camurupim,  Tarpon  

atlanticus (Valenciennes, 1.847). 

TEMPO DE NUMERO DE COMPRIMENTO PESO BIOMASSA 

CULTIVO INDIViDUOS TOTAL (g) TOTAL 

(meses) AMOSTRADOS (mm) (g) 

00 05 108 10 ) 0 50,0 
, 

01 05 180 70,0 350,0 

02 05 234 100,0 500,0 

03 05 252 150,0 750,0 

04 05 297 240,0 1200,0 

05 05 331 280,0 1400,0 

06 05 343 320,0 1600,0 

to 
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FIGURA II - Curva de crescimento em peso da tilápia do  Nib,  Oreochro-

mis niloticus (L., 1766). 0 0 valores observados no cultivo. 

cri 

2 3 4 6 e 7 
t (meses de cultivo) o 



4 00 

"N. 

01 

;300 

 

Wt  = 0.000045x L2.84  

 

FIGURA  III  - Relaqao peso/comprimento da tilApia do Nilo, Oreochromis 

niloticus (L., 1766). 
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FIGURA IV - Curva de biomassa da tilápia do Nilo, Oreochromis niloti- 

cus (L., 1766). 0 o valores observados no cultivo. 
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FIGURA V - Curva de crescimento em comprimento do camurupim,  Tarpon  

atlanticus  (Valenciennes,  1847). • • valores observados no cultivo. 
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FIGURA VI - Curva de crescimento em peso do camurupim,  Tarpon  atlanti- 
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FIGURA  VII - Re1aq5o peso/comprimento do camurupim, Tarpon atlanticus 

(Val., 1847). 
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FIGURA VIII - Curva de biomassa do camurupimm,  Tarpon  atlanticus  

(Val.,  1847). valores observados no cultivo. 
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