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O cultivo de es como fonte,, produtora de -74  rl 5 71  t 

, 
tem qi,-10 n7njp,-.o de estudo em varias do visto que 

constitui flrla alta rD.1dde(--onomjr-p 

alem de suprir a falta de protPlna animal, deficiente no mundo 

possibilita a utilizagZo dos recursos naturais. 
0 

Das especies autoctones de agua doce  corn  grande po

tencial e una das mais promissoras, destacam-se as do genero Co 

lossoma macropomum (CUVIER, 1818)  Fig.  1..O tambaqui por apre". 

sentar estruturas especiairastros branquiais) destinados a 

filtragao de microcr-staceos, que se desenvolvem naturalmente ' 
e 

no meio aquatico,e considerada uma especie ictiica de maior po- 

tencial em perspectiva, dentre as estudadas pelo DNOCS  at;  

memento (DOURAD0,1981)Aludido autor salienta que para obtengao, 

de 1 kg. de carne de tambaqui sao necessarios 2 a3 kg de raga°  

com  aproximadameate 20% de. p7,otelna. 

Segundo HONDA (1974) a alimentagao principal do tam" 

baqui Colossoma bidens  (atualmente C. mocropomum) e constituida 

por microcrustaceos plactonicos, e tambpm frutos e out-nos'itens  

alimentares, como algas, restos de vegetais insetos  etc, que  

so  consideradas pela autora alimentos secundri9S4  podendo mui  

*ton  vezes Serem ingeridos simultaneamente com aqueles considera 

dos principais. 

SOMA et alIi (1985) cita que"o adubo, depois da ali 
o 

mentagao artificial, e 0 melhor para aumentar a produgao pisci- 

cola, alem de ser tambem 0 mais simples e 0 mais .economico.Podp 

mos usar a adubaga.o org7nica, a quImica e a mista. iP adubagao e 

xerce influencia benefica no somente Sobre o lodo, mas tambem, 

sobre a massa de gua, sobre os organismos em suspenso e conse 

quentemente sobre a prodygao dos peixes. .A principal finalidade 

do adubo desenvolvimento do plancton, cuja falta ; prejudici" 
0. f  

al  pois limita a produgao piscicola" ° 

Dependendo do tipo de criagao os adubos organicos 

A  



_Z anzo coe na prothico 

ndo gao mae --%('• • quanto OO177:!:ar4:3,005 00111 

_ -71M 

minado ad'bo c. cm coneid 

qual a cvantdd-,--- o ,r1ho-,-,  entre Qual 

mais fertil? Fnrg-ntáS como estas levou-nos a elaboragZo desse 

trabalho utilizando um  sub-produto agropecu;.rio, no caso, o es-

terco de ovino Ovis aries  variedade branca  (Fig.  2). 

SOUSA et alli  (op.  cit.) esrrnve,  ainda que "Os adu-- 
A 

• bos organicos como o esterco ou estrume de animais, alem de adu 

barem,  so  corretivos do solo melhorando suas propriedades fisi 
-1•.4 

cas isco e: tornam menos duros ou mais frouxos os terrenos a-

gilosos, e mais firmes,  con  mais corpo os arenosose nsmelhores 

estercos  so  dos suinos e aves, nas os de bovinos, equinos 

prinos podem ser perfeitamente utilizados". 

Estudos realizados mostram que," .. "0 .esterco,  sub  

produto de valor, tem composigZo varivel dependendo da esp;cie 

animal que o produz, dos alimentos consmidos, da cana usada 

dos cuidados que recebem" (AN6NIY(sid). O mesmo autor afirma 

que os ovinos produzem, esterco na propbroZo de likg/dia para 

cada 1000kg de peso vivo, e embora sendo de baixa esdala, e ri- 
, A   

co  em materia organica e em elementos  minerals,  apresentado as

uma boa composigao quimica. 

0 objetivo desse trabalho realizado, ao longo de se'-

te meses entre os anos de 1991 e 1992, foi de determinar se o 
A 

adubo  organic°  de ovino, -vis aries  variedade branca, utilizado 
A 

como fertilizante  Organic°  da agua, teri .influencia no cresci- 

mento e ganho de peso do tambaqui (Colos-soma macropomum)CUVIER,  

1818, criado em tanques de aIvenaria construido em quintais de 

residencias ou em pequenas comunidades rurais. 

„„ 
açao 7arlos ti...1;;;.: • 



1992. 

varl'1,7711- Ai. 

taaa7aal'an foi reaLizado zL,  Es ao de 

• tur  mundo Saraiva 
f 

id, dursne 0  

da Costa (.7PIZSC) situada no  Cam  

(9e julho de 1991 a fevereio -a 

Prof. 2a 

Foram utilizados - dois (2) tanques, com as seguintes 
A „ dimensoes: tres (3)  metros de comprimento • um (1) metro de 

gur a x um(1) metro de'altura. 

Estes tanques foram limpos, lavados e cheios  at  
i,  seus niveis de reaalega• o: depois de tres ( dias  3) os peixes fo- 

ram colocados em cada tanque'i uma densindade de estocagem de 
- 2 exemplar - 1/M . • 

Os exemplares foram oriundos do Centro de Pesquisas 

Ictio16.gicas ”Rodolpho  von  Ihering“ do-DNOCS, situado em Pente 

coste-Ce. 

No .inicio do experimento os peixes fo:ram medidos.pa 

ra determinargao do comprimento totalmedio (em cm) e pesados 

para saber o peso total m;diO (emagramas). Para determinagao 

do comprimento foi utilizado um ictic3met-mo e para o peso uma 

balánga 

Dos dois tanques utilizados .no experimentooum funci 
-0 

onado como testemUnha, sem fertilizacaa (T.P.14)e.o outro(TP24) 

'fertilizado com esterco de ovino na base de 3% da biomassa. A 

fertilizagw• era feita 

e feriados, sendo que 

taxa foi elevada para  

diariamente, exceto aos sabados odomingos 

a partir do quarto (49) mes em diante a 

8% da biomassa. 

Os tanques foram abastecidos com agua da CAGEC7,mas 

devido a grande evaporagZo, eram completados, semanalmente,ate 

O seu nivel de replegao. 

Mensalmente-  todos os indlviduos eram capturados' 

amostrados para anotagao dos seus respectivos pesos e compri---

mentos, em virtude da corregao da nova biomassa que variava 
4.4 

mes a mes. 
As 't-aptTlras dos indivlduos eram realizadas com auxi 
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_ , .. 
lia d.,n-  ”- -.)uc ,--,  com e-,  7 7 1-(vados n'T, baldes Plticos de  vin  e 20  

litros ca-ra as salas de monitoramento da 7P2SC, Nas  

vas  despescas, devido a 2cil ca-citura, os tanques nunca foram 

cavas  lades  amostragens mens ais 

0 fertilizante crgan;Lco„ no caso 

foi obtido junto ao Departamento de Zootecnia ;crrais de bovi 

nos e ovinos) da U.F.0 o cual era recolhido em sacos 

•e transportados para a EP12C, onde era pesado e colocado no ' 

respectivo tanque experimental(T.P. 24). 

Para cientificarmos da qualidade do produto organi-

co utilizado no trabalho, foi feito nos laboratorios do Zootec 

nia e de solos da UFC a respectiva composigZa qulmica centesi-

mal.(Tab. 01). 

Para determinagao das condigoes. fisicas-quimicas da 

agua utilizou-se de um medidor eletrometrico para oxigenio dis 

solvido e temperatura. 0  pH  foi medido com potencitimetro porta 

til, Estes pararetrqsforam medidos qninzenalment e pela manha 

nos dias das respectivas abostragens,(Tab.5), 



77STITirrimr1S DISCSS 0111. Tab 

As 7eses  exec -,:ao  do' exerimento sob as con— 

digoes de c-z1tivo  anteriormente :--c-Post7.,, , evidenciou—se a sT1,oe'-

rioridade em todos os aspectos dos peixes no tanque fertilizado 

com esterco de ovino, 1..e. 24, quando comparado com o tanque 

T.P. 14 sem nenhum tipo de fertilizagZo. Os resultados 

• 

desse 

monocttivo  so  descritos detalhadamente, a seg7iir:  

CRPSCIMENTO FM_COMPRIM'ENTO 

Verificando—se a Tabela 4 e a figura 3 observou—se 

que o comprimento m;dio inicial dos peixes do T.P. 14 foi de 

5.01cm e os do T.P.24era de 4.93cm.Notou—se que o crescimento 

4dio dos peixes do T.P, 24 foi mais acentuado do que os peix6s 

do T.P. 14 desde o inicio  -at;  o final do experimento, os quais 

apresentaram comprimento  medic)  final de 11,57cmT.P. 24 e de 

7,60 em para os do T.P. 14. 

PESO Mf7DIO  

A tabela-4 e a figura 4 mostram que os pesos medios 

mensais dos peixes do T.P. 24 quando comparados com os peixes 

do T.P. 14, foram evolutivos, com curvas bem ascendentes. 

0 peso m;dio inicial dos peixes do T.P. 24 foi 

5,17g e dos peixes do T.P. 14 foi de 4,57g 

0 peso m;dio final dos peixes do T.P. 24 ao longo 

dos 7 meses de experimento alcançou 32,7g e dos peixes do T.14 

8,54g. Esta diferença marcante de peso  medic)  alcançada no per!_o 

do de cultivo no tanque fertilizado com esterco de ovino T.T.24 

foi em virtude da grande quantidade de zooplgncton presente no 

respectivo tanque. 

• y 
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A tab -7 :7- 5 0m qe a biomassa fin 

xes do T.P. 4 foi de 252 e dos . • do 7.P.24 roi de  
98 / 10g. A diferença como.ariteriomente citado foi em 

virtude da pres.ca rirm zoopinceon um dos alimentos 

. na dieta alimentar deste peixe oriundo da adubagao da agua 
com o esterco de ovino. 

GANHO DE PESO 

'0 ganho de peso mensal g/Mes cia T.P.14. desde o inicio 

do experimento foi decrescente  at  tornar-se negativo no 5.2- 1.71(1;s.  

0,18. (TABELA 5). 

No T.P. 24 o ganho de peso mensal foi baixo mas cres-
cente  at  o 3 2  mes e a partir do 4 2  TriS no mostrou uniformidade 
alcançou o .seu maior valor no 7 2  ms co  M 39,-6 g/M;s.0 menor va 

„ br ocorreu no 1-v tes com 3/5(g/mes)(TABELA 5). 

TAXA DE. MORTALIDADE E SOBREVIV77.T0TA.  

_ 

No ocorreu mortalidade de peixes durate o experimen 

to, e a taxa de sobrevivencia foi de 100%. 

PRODIÇa0 E PRODUTIVIDADE 

A produgao e produtividade foram estimadas para um 
cultivo de 12 meses/  por uma simples regra de tres. Onde a produ 

gao do T.P. 14 foi de 0/ 04392kg e a do T.P. 24 foi de 0 / 16817ka. 

Nas condig'Oes do exPerimento e com uma densidade de 

estocagem de 10.000-peixes/ha poder-se-i-alcangar uma produtivi-

dade de 560kg,4a/ano, enquanto sem fertilizagao, se obtera ape 

nas 146,4kg/ha/ano - inferior 3,8 vezes aq.111a. 



Levando-se  en.  consideaço ^ pequeno espaço tilizedo 

nó el!çe.r1n-srte,  .o de racao foi dada aós 7_,eixesico 

mo . ic la a para as on,"7,  go En  - a rtiz 11-7-11" 7 

.UM tipo 1 Le...L." 
- de --,7.-14c e perreltamente viav 7. 

• 

con1qi5ss  FtSICAS E QUIMICAS DA ArTgA 

A temperaturag. o oxigenio dissolvido e o  pH.  apresen-

taram valores normais durante o eXperimetto.(Tab.3). 

A cor aparente da agua no tanque T.P 24 foi de clara. 

no inicio e 3 medida que se continuava coma advbagZo foi se  tor  

nando ligeiramente escura devido a grande prolife-ragao de zoo --

pl;ncton, o que n;O•se verifimlnotarique T.P. 14. 

avALIA(7710 schla7, 0 ESTERCO 7TILIZADO 

Analizou-se a âomposig-a'o quimica do esterco de ovino 

Ovis aries variedade branca e se comparou-a com outros estercos' 

de animais domesticas, cuja variaggo de acordo com ANÔNIMO  (op.  
cit.); devido aos quatro fatores principais. 

LUCENA (1991) encontrou para o esterco de coelho 

10,5% de proteina, 1,8% de gordura, 13,4% de umidade e 16% de 

cinzas. 

SOUZA (1988) para o esterco de codorna encontrou 33% 

de protelna 3,3% de gordura, 5,3% de umidade, 14,7% de cinza e 

9.7% de  fibre..  
No presente trabalho o esterco de ovino Ovis aries 

presentou 5,67% de protefna e uma excelente concentragao de res. 

duo mineral  (Tab.  1). 

Este esterco de, Ovis aries  comparado com os valores, 

da composig;o quimica da urina e projegges sOlidas de algUns.ani 

mais domesticos(IALAVOLTA„ 1967); apresentou resultados semelha 

tes • 

No tocante ao esterco de carneiro referido por VIEIRA 

(op.cit), no foi feita alusZo a especie desse animal neste tra- 



balho, se utilizou o esterco de um variedade branca. A  

aclimatizada no Nordest, conhacida vulgamPrIte  or  -1Morada Nova*.' 

portanto com outra qualj.dade de esterco. cujo N Eicou colocado 

em 52  lugar,-  o r em -32  lugar  cc  K. cm 72. 1ugar em escala ç,l .... _ 
-I
e 

 

crescente, comparados com os dados de VIEIRA (opcit) COMO S. e - 

mostra na tabela 2. 

Levando-se em consideragao que este trabalho procu--

rou mostrar a eficiencia do esterco de Ovis aries na adubagao 

da agua ulizada no cultivo de taMbaqui, C macropomum (CUVIER, 

1818), podem ser despresados os valores de - proteína bruta;entre. _ 

tanto,  so  altamente considerados, para este caso- os valores  re  

ferentes ao resíduo mineral (cinzas) os quaiS; se mostratam sa- 

. tisfatorios para obtengao de uma boa Bertilizagao da agua. 
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Corn - p  sente  trbalhc,  , 

tambavi ----e---- 1818),' em cue 

aries,.varie,4 ade branca, f-,;r; %r* :i 11 - zado com esterco da ovino. ,,,,.,-.,., 
, - do-se as seguintes conclusoes.. 

1) As.condigges físicas e quimicas a. da agua utiliza 

da neste cultivo foram consideradas dentro dos padres normaiss 

para criagao de organismos aquaticos; 

2) 0 crescimento em comprimento, peso e a biorassa 

foram bastante significativos no tanque T.P..24 fertilizado com 

esterco, quando comparado com o tanque T.P. 14, sem nenhum tipo 

de fertilizagao. 

3) Os resultados mostraram que o esterco de ovino 

tem uma influencia significativa, na produçao de matcria viva 

nzooplanctonn,podendo este tipo de adubo oraanico-ser utilizado 

coto fertilizante orgliic6-da agua em sistemas de criagao . de 

peixes. 

4) A prodUtividadeemkgi_ia/ano alcangadot embora apa-

rentemente baixa para uma piscicultura' de natureza empresarial, 

se mostra vivei para uma piscicultura de subsistencia, de clls- 
O4 

to de produ9ao  minim°.  

A pratica da criagao de peixesempequenos tanques 

de alvenaria, de .acordo  Corp.  a metodologia -oplitada neste traba-

no, pode ser adotada  Cori  exito nas criages domesticas de pei-

xes tem quintais de xesidencias e em pequenas comunidades-  rurais. 

6) Diante dos resultados. alcan4ados neste experimen-. 

to, conclue-se que outras pesquisas'no-tampo do piscicultura se 

jaftrealizados com a utilizagao de esterco de ovinoemviveiros 

escavados no solo e com finalidades economicas. 



J. 
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A.Jt 

Lig0 

Este trab,,,lho apresenta os rPs1-77t,-Idos dp um moncr'ul - 
1:77) 0 -1 N 171 

# / rececenco  
_ 

uma adubacao or:Tallaca de esterco de ovino Ovis  aries varicda,'e' 
branca. 

0 experimento foi realizado PY" tanques de alvenaria, 

3m x lmxlm na Estagao de Piscicultura Pro2. Raimundo Saraiva 

da Costa no período de julho de 1991  en.:  janeiro de 1992. 

A densidade de estocagem foi de 1 indivíduo por m2 

- correspondendo a 10.000 peixes/ha. 

Foram utilizados dois tanques sendo que um dele T.P 

24 recebeu diariamente esterco de ovino, na base de 3% da bio--

' massa,  at  o 3 2  ms  e de _8% a partir do 42  Pm diante. 

0 outro tanque T.P. 14 serviu apenpq como testemunha 

o. qual nao foi adubado, nem os peixes 'receberam quAlquer tipo 

de adimeAtagao. 
Todos.  os.peixes.foram , pesados e medidos mengalmPntP,' 

e os dados devidamente analisados,-  servindo tambm.para a corre 

gao da nova biomassa, que variava mensalmente._ 

Quinzenalmente foram determinados a temperatura da 

agua do 0
2 

dissolvido e do obtendo-se assim, a media mensal. 
_ 

Graficos e tabelas foram elaborados r-om os dados 

catalogados dos dois tanques, correspondente aos comprimentos 

mL,Pdios, pesos m:kios e biomassa total dos peixes estocados. 

. 
- - 

7r: 
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TABELA 1 

Composigao qnlmica centesimaldo esterco de ovino Ovis aries variedade branca feito no 

LaboratOrio de Zootecnia e Solos da U.F.C. 

ANALISE  CENTESIMAL % 

PROTEiNA 
0 

RESIDUO 

MINERAIS 

FIBRA 

BRUTA 

UMIDADE EXTRATO 

ETREO 

NITROGf;NIO 

.(N) : 

F6SF010 

(P) 

POTÁSSIO 

• (K) 

' 

”. 

5,67% . 
---  

20,00% 24,76%. . 5,64% • 

.4.  

•1„14% . 0,84% 

- 

0,720 ./ 

0 

OBS: As analises de N, Pt  K foram feitas no Laboratorio de Solos, o x' t'ite no  Lab,'  • 

de Zootecni:a0 



TABELA 2' 

Composigao de N P K das projegges s;lidas de alguns animais'dom;sticos 

,COMPONENTES % 

ANIMAL ' 

i 

i 
NITROGiNIO FÓSFORO POIISSIO 

......., 

' COELHO ' 2048 2,50 • 1,33 • 

CABRA 0,97 - 01;48 ' , 00,65 

••••...14411.16*.n.L. 

CARNEIRQ 1,00 0,35 0,60 . _ . 

- GALINHA .  r  
,... ......- 

1,75 1,25 
. . 
, 

,..„„. 
0,85 

, 

PORCO 5 1,00 . 0,40 0,30 .. 

. 

.....____ 

CAVALO . , 0060 • 0025 0,50 
I . 

VACA 5 0,50 0,30 . 0,45 . 

Fonte: VIEIRA (1986) 



DPdnq T.P. '34 . r 
•-4  

branc-31. ovino ovqg COM ,.-.1 tP-",'co -...i. 

ertA.q. r, 
• 2- 

0  

TEMPO 

- DE 

CULTIVO 

(MES ES ) 

I PARFtMETROS FISIOOQUiNICOS 

-TEMPERATURA 

(
0
0) 

OXIG '-1-0 
" 

DISSOLVO 

(MO/1, i 

1 
! 
1 • PH • 

1 II, 
t 

.0 

1 • 

• -.2 

3 

4 

5 

6 

7 

' 

28,5 

26,0 

26,4 

26,8 

27,0 . 

26,3 

27,4 

27,3 

6,-3 

7,2 

7,4 

6,6 

5 

6,0 

6,2 

6,3 

• 

. 8,4 

89.2'' 

805 

1 7,7 

-7,9 

7,5 

- 7,6. 

7,8 
, 

I 

^ 

OBS: Parametros fisicos q.,/imicos do tanque fertilizado cor 

esterco de ovino. 

• 



LA  4 -Dados referentes ao tempo de cultivo (meses), intervalo amostral (dias), dias de ferilizaro, nilmeros 

de indivIduos (T.P.14 sem fertilizago) e (T.P. 24 com fertilizago). Comprimento total mrdio (Li:) em 

centImetros, peso total m;dio (rt) em gramas do tambaqui Colossoma MacroiDomum (C0VIER0 1810, 

PO DE 

TIVO 

SES) 

INTERVALO 

AMOSTRAL 

(DIAS) 

DIAS N2  DE IND IV. COMPRIMENTO TOTAL 

Mf.DIO (cm) 

-- 

PESO MfDIO TOTAL (g) 

DE To DE PESQUISA 

PERTILIZAao . 

TP14 TP24 

Te DE PESQUISA T.'DE PESQUISA 
. 

A.1.0.1.6.1.•••••••••wdr.,* 

TPI4 
1 

TP24 
i 

TP14. ' Tp24 

"" - 3 3 5,03 4093 : 4,57 5,17 

30 23 3 3 6,40 .6,50 '6,50 • 6,34 

31 ' 22 3 3 6,47 . 6,77 7050 . . 

ln. 31 . 21. 3 0 ,.., 6,90 7,70 8,23 

29 . ' 21 3 3 7,03 80 30 8,23 . -A2„7 

31 . 21 -  3 
 

. 7,1.0 8„. 87 . 8.0 17 . 140 83 . • 

. ' • , 

30 20 . 3 3 7,36 10,20 8037 • . 19,50 . 

. 30 . 23 3 3.  7,60 11,57 8,54 ' 32,70 

7.P. 14 - SEM FERTILIZAgX0 , 

N,P.. 24 - COM FERTILIZA60 



rep 21 

3,51 

5,28 

-7,41. • 

6,48:  

60,30 

14,01 

39,0 

TEMPO DE  
CULTIVO 

(MESES) 
0,111.41111,W 

O 

.
3 

4 

5 

6 

7 

BIOMASSA TOTAL (g) 

TP 14 
410,4,11.••••11* 

13,70 15,51 

19,50 1902, 

22,50 24030 

24,69 .31071 

24,69 38,19 

24,51 44,49 

25,11 58050 

25,62 98,10 

MELA 5 Dados referentes ao tempo de cultivo (meses). A Biomassa total B (0 em gramas e o volho de peso 
• 4. 

mensal grama/ms do T.P. 14 sem fertiliznao e T.P. 21 com fertilizagao,do tambaquj, (:o10,som) 

Macropomun (CUVIER, 1818). 

1,11•0.41.1.1o/4,..,  

,
T.P 14.—  SEM FERTILIZAgX0 

T.P 24 — COM FERTILIZA0b 

GANHO DE PESO (g/Ms) 

TP 14. 

1111.41e00,141.10.1011,144 

5,8  

3,0  

2,19 

0 . 

70,18 

00 6. 

0,51 



Figura 1:  Exemplares de tambacrli, colossona  mac:Ezaansilm 

1818) conclusZo do experimento, velido—se na par 
te superior, repre.setativo do T-.P. 24 e no inferior 

T.P. 

Figura Exemplares de ovinos Ovis aries,  variedade branca 

(PEREIRA J6NIOR, 1977) produtora' de -esterco utilizado 
como fertilizante org;Inico da aPcjua durante o experi—
mento. 
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FIG-3: Relaçaõ comprimento me:di° x te)mpo de 
cultivo -entre as ,peixes estocados.. nos. .  

tongues  de posquisa TP14 e TP24 

dtrcni o er(ocio  cis  cultivo do Ta-mbagui 

Colossorna: macropomum(CUVIER,1518) 

• TEMPO {MESES) 



- 

, L EGENDA 

TP 1 4 SEM FERTILIZACAO 

• TP 24 COM  PERTH-  lZAO.ÃO 
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'  
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3 5 6 7 

FIG—  4 : Relacdo peso medio x tempo de cultivo 

entre os peixes estocados nos tanques 

de pesquisa TP 14 e TP 24 durante o 

perlodo de cultivo do  Tam  baqui 

Colossoma macropomum (CUVIER ,1 818 ) 

TEMPO ( MESES ) 

   



90 

75 

o

lii 

1 2 3 4 6 

TEMPO (MESES) 

7IG — 5 : Reloç5o biomassa x. tempo de cultivo  

antra  as peixes cstocados nos  tongues  

de pesquiso TP 14 e TP 24 durante o 

periado de cultivo do Tombo qui 
Colossama macropoinum ( CUV1ER,1818 

p• f•-• _ — 

TP 4 SEM  PERT'  LIZA Ç -40 

TP 24 COM FERTILIZA 0 

105 
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