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EXPERIMENTAOES DE CULTIVO EM GAIOLA DA TILAPIA DO MILO, 

Sarotherodon niloticus,  Linnaeus  - II RESULTADCO CONCLU 

SIVM, 

Teresa Stella  Leite  Pereira 

A criação de peixes em gaiola vem sendo prati-

cada em muitos países da  Asia,  de onde se expandiu para 

vários  pals  es de outros continentes. A difuso e empre- 

go desta técnica em países da Europa e da  Africa, bem 

como nos Estados Unidos da América,  Colombia  e Brasil „ 

podem ser consideradas recentes, segundo as referências 

bibliográficas sobre o assunto:  Pagan  (1969), Scnmitou 

(1969), Silva (1971).  Bard  et  al  (1974), Castagnolli et  

al  (1975), Coche (1977),  Magnet  (1977), Corredor (1978), 

Popma (1978) e Silva et  al  (1982). 

A piscicultura em gaiolas no Brasil ainda está 

limitada Is estag3es de piscicultura governamentais,  on  

de se buscam ajustar a técnica através de experimenta-

gOes e ensaios As condig6es locais. A este respeito  mere  

cem destaques os trabalhos de Silva (1971), Castagnolli 

et  al  (1975) e Silva et  al  (1982). 

Recentemente, Branco (1982) apresentou os  re  

sultados preliminares das experimentagOes de cultivo em 

gaiola da tilápia do Nilo, Sarotherodon niloticus,  Lin- 

naeus,  em tanque de criagao de peixes da Estagao de Pis-

cicultura do Centro de Ciências Agrárias da Universidade 

Federal do Ceara  (Campus  Universitário do Pici - Fortale 

za, Ceará), que teve duragao de apenas 85 dias. -.&ste tra 



balho, em que pese o significado dos seus resultados  pre  

liminares, foi estruturado de modo a possibilitar o seu 

prosseguimento por um periodo correspondente a um ciclo 

anual ou 365 dias. 

Deste modo, considerando o aspecto anteriormen 
1111•••  

te aludido, em face da necessidade de maiores conhecimen 

tos sobre a criagao de peixes em gaiolas em nosso pais 

e ainda, estimulados por técnicos e pesquisadores do  

DNS  - Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, 

elaboramos o presente trabalho que visa oferecer os  re  - 

sultados conclusivos de experimentag3es de cultivo em 

gaiola da tilápia do Nilo, Sarotherodon niloticus,  Lin-

naeus,  em tanque de criagao de peixes da Estagao de Pis-

cicultura do Centro de Ciências Agrarias da Universida 

de Federal do Ceara  (Campus  Universitario do Pici - For-

taleza, Ceara). 

0 trabalho tem como objetivo verificar o com - 

portamento da tilipia do Nilo criada em gaiolas e em 

densidades diferenciadas de peixes/gaiolas, aço de doen  

gas  e parasitas, influencia dos peixes existentes no  ado  

ambiente, ocorrência de reprodugao, consumo de alimen-

to (ragao); ganho de tamanho e peso dos individuos, além 

de outros aspectos fundamentais relacionados com a técni 

ca e a rentabilidade da criagao. 



MATERIAL E M8TODOS 

0 presente trabalho se baseia nas experimenta-

gOes de cultivo da tilapia do Nilo, Sarotherodon niloti-

cus,  Linnaeus,  em 9 gaiolas de características que serao 

descritas adiante e levadas a efeito no período de março 

de 1982 a fevereiro de 1983, em um tanque de alvenaria 

destinado a criação de peixes, medindo 10,0_x 20,0 x 1,0 

metro da Estagao de Piscicultura do Centro de Citncias 

Agrarias da Universidade Federal do Ceara, no  Campus  Uni 

versitario do Pici,  en  Fortaleza - Ceara (Brasil). 

Nas experimentagaies que tiveram duragao de 365 

dias, foram utilizados 3 tratamentos distintos a saber: 

o primeiro com 50 peixes por gaiola; o segundo, com 100 

peixes por gaiola; e, o terceiro, com 150 peixes por 

gaiola. Para cada tratamento usou-se 3 gaiolas, sendo 

que 2 foram consideradas nos experimentos como repeti-

g3es, tendo-se nestas procedido o arragoamento diário, e 

a terceira gaiola considerada como testemunha, no se 

oferecendo ragao ao longo do período de experimentag3es. 

Os dados coligidos em cada tratamento, atravês 

de amostragens quinzenais realizadas, foram tabulados e 

submetidos a calculos, para apreciagao dos aspectos mais 

importantes e serem considerados no estudo. 

As gaiolas eram semelhantes medindo cada uma 

1 metro c.abicor.(1,0 x 1,0 x 1,0 m), com armagao de varas 

de marmeleiro, arbusto vegetal de designagao correspon - 

dente As esp6cies:  Croton  hemiargireus  Mull.  Arg.,  Cro- 

ton  sincorensis  Mart.  c Cassearia ulmifolis Babl., de 

acordo com Braga (1960). As varas foram chanfradas nas 
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extremidades de modo a permitir a armaga.0 da gaiola, sen 

do amarradas com arame n2 18. Uma panagem de nailon, ti  

pa  tela de malhagem correspondente a 2,5 x 2,5 cm nó a 

nó, foi usada para cobrir toda a armagao da gaiola. Cada 

um dos lados da armagao da gaiola, excegao feita para o 

lado superior, recebeu um reforço de 2 fios de nailon de 

referência 0,70 mm, cruzados diagonalmente, tendo em 

vista a manutenção do equilíbrio. Na parte superior da 

gaiola, diferenciada dos demais lados, foi colocada uma 

abertura com tampa - tipo janela - com armagao de arame 

n2 12 e panagem similar a do restante da gaiola, com a 

finalidade de facilitar o manuseio dos peixes durante as 

operag3es de peixamento, amostragens e colheitas. Ainda 

na parte superior e com o )objetivo de ser efetuada a  co  

locagao de ragao, foi posto .na porgao central um peda-

ço de cano de plAstico  PVC  de 3 polegadas de diametro e 

tamanho aproximado de 0,60 m, disposto verticalmente e 

que conectava com uma bandeja retangular de ferro zinca- 

do de 0,50 x 0,50 x 0,10 m, localizada no interior da 

gaiola e a uma altura de 0,55 m. A extremidade superior 

do cano de plAstico que ultrapassava cerca de 0,05 m do 

plano horizontal da parte superior da gaiola, estava  pre  

sa entre 2 varas de marmeleiro. A outra extremidade, 

que ficava no centro da bandeja, mas a uma altura de 

0,05 m do seu fundo, era perfurada em 4 pontos equidis - 

tantes que permitiam a amarragao com cabo de nailon a 

cada um dos lados da bandeja. 

As figuras de n2 1 a 4 mostram detalhes do ti-

po de gaiola usado nas experimentagOes, bem como alguns 

aspectos das disposig6es das mesmas no tanque de alvena-

ria para criagao de peixes. 

04 



As gaiolas foram colocadas 3 a 3, submergidas 

n,Agua do tanque pré-falado, que sempre funcionou com 

uma lamina dtAgua de aproximadamente 0,90 m. As gaiolas 

assentaram-se sobre o fundo do tanque que era de areia 

grossa (areia de rio) e distanciaram-se de cerca de 

2,0 m uma das outras. 0 tanque no continha peixes ou 

outros predadores e teve a sua Agua controlada quanto 

as condig3es físico-químicas mais importantes à cria 

gao de peixes na Regiao, tais como o  pH,  oxigênio dis 

solvido, temperatura e transparência. Para isso, amos 

tragens da Agua semanalmente foram feitas e usou-se o 

instrumental adequado. 

Os peixes utilizados foram provenientes da 

própria Estagao de Piscicultura do Centro de Ciências 

AgrArias da Universidade Federal do CearA, num total 

correspondente a 900 individuos, de ambos os sexos e 

com peso médio de 20 gramas e comprimento total médio 

de 8,8 cm. Tais pesos o comprimentos foram obtidos atra 

vês de uma amostragem efetuada considerando 10 % do to- 

tal geral dos indivíduos, ou seja 90 peixes. Após a 

amostragem citada, os peixes foram colocados nas gaio - 

las, segundo as densidades preconizadas. 

A partir do povoamento inicial de cada gaio -  

la,  amostragens quinzenais foram realizadas, consideran 

do um percentual de 10 % dos individuos estocados em ca 

da gaiola, tendo-se tornado os pesos e comprimentos dos 

indivíduos, que permitiram a obtengao das médias respec 

tivas. Estas amostragens se prestaram fundamentalmente 

para se verificar o ganho de peso e de tamanno dos in- 

dividuos ao longo das experimentagOes, assim como, as 

suas condig3es biológicas. 

- 05 - 



A grande resistência da tilápia do Nilo permi 

tiu que os trabalhos de medigOes e pesagens fossem pro-

cedidos individualmente, com os peixes fora do ambien-

te aquático, por curto tempo. Para o peso usou-se uma 

balança tipo "MARTE", que permite medigao a cada 1,0 

grama, e para o comprimento total, este tomado da parte 

anterior do focinho A extremidade posterior da nadadei- 

ra caudal, utilizou-se uma régua milimetrada afixada 

sobre uma mesa, denominada "ictimetro". 

Os peixes amostrados, eram de imediato devol-

vidos As respectivas gaiolas. 

A alimentaggo dada aos peixes durante o perlo 

do das experimentagOes para cada tratamento foi a mes - 

ma, sendo esta raggo conhecida como a do tipo engorda 

para galináceos, em forma de farelo e com teor de  pro  - 

teina correspondente A aproximadamente 19 % . Diariamen 

te era oferecida aos peixes de cada gaiola (exceggo pa-

ra as gaiolas testemunhas) una quantidade calculada de 

ragao, na base de 3 % do peso da biomassa, repartida 

em duas porg3es iguais, proporcionadas aos peixes no 

turno da manha e no turno da tarde. No provimento da  

raga°,  procedeu-se sempre misturar o farelo seco a um 

pouco de Agua, formando um bolo intumecido, de sorte a 

que este alcançasse a bandeja, através da tubulagao de  

PVC  de onde era jogado, o mais ripido possível e sem 

dispersar na coluna d'água. Quinzenalmente, a quantida-

de de ragao era reajustada em fungo do aumento do peso 

da biomassa, este conhecido através dos dados de peso 

dos indivíduos obtidos pelas amostragens realizadas. A 

quantidade de ragao ministrada foi controlada ao longo 
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das experimentagOes, para cada uma das gaiolas arraçoa 

das. 

Observag3es diárias foram feitas em cada uma 

das gaiolas, visando anotar algumas alteragOes de ordem 

comportamental, predagao  inter-especifica, estado de safx 

de, alimentagao, reprodugao e mortalidade. Também, foram 

efetuadas verificag'Oes quanto ao estado de cada gaiola e 

do ambiente aquático e do tanque de alvenaria, onde fo-

ram realizadas as experimentagOes. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Afirma Huet (1978), que as tilápias constituem 

um grupo de peixes que, por apresentarem boa taxa de 

crescimento, es-LA  sendo vista com interesse incomum nos 

países equatoriais e tropicais. 

Introduzidas no Brasil por volta de 1953, se-

gundo cita (Almeida, 1982), as tilápias s6 recentemen-

te t'êm sido usadas em cultivos. Referências sobre as mes  
/Mt  

mas criadas  en  gaiolas, no Brasil, esto consubstancia- 

das nos trabalhos de Silva (1971), Castagnolli et  al  — 

(1975), Silva et  al.  (1982) e Branco (1982). 

0 cultivo de peixes em gaiola suspensa é uma 

técnica moderna e constitui uma das várias alternativas 

de aproveitamento racional dos recursos hidricos disponi 

veis para a aqticultura, conforme enaltecem Silva et  al.  
411•1•=.10 

(1982), os quais trabalhando com a tilápia do Nilo, 
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Sarotherodon niloticus, Linnaeus, no  Nordeste  brasilei 

ro, concluiram nos ensaios preliminares realizados, ser 

justificável o cultivo em gaiolas suspensas e preconiza-

ram a necessidade de novos ensaios na busca de se deter-

minar melhores densidades por gaiola e consequentemente, 

maior produtividade. 

No presente trabalho, sao oferecidos os resul-

tados conclusivos de experimentagOes de cultivo em gaio-

la da tilápia do Nilo, Sarotherodon niloticus,  Linnaeus,  

o qual como o de Silva et  al  (1982), visa contribuir pa- 

ra um melhor conhecimento desta prática de criagao de 

peixes. 

0 tanque de alvenaria onde foram efetuadas as 

experimentag6es, tem capacidade de armazenar cerca de 

200 metros cúbicos de Agua e ao longo do período de estu 

do no sofreu nenhuma alteragao de redugao de sua capaci 

dade de Agua, pois, semanalmente, procurou-se completar 

com água ao nível desejado, em face da evaporagao natu - 

ralmente processada. Também, controlou-se os parâmetros 

físico-químicos mais importantes de sua Agua, que no 

apresentaram níveis críticos capazes de influenciarem ne 

gativamente na sobrevivência e crescimento dos peixes. 

Na tabela I,  so  mostrados os dados referentes ao pH  

que varia de um mínimo de 6,8 a um máximo de 8,5 e média 

de 8,0, enquanto o oxigênio dissolvido oscila de um mini 

mo de 3,5 ppm a um máximo de 5,6 e média corresponden-

te a 4,2 ppm. Também, apresenta os valores de temperatu- 

ra que varia de um mínimo de 27,00C a um máximo de 

30 0o0 e média de 28,2
o
CI bem como o de transparência da 

Agua que oscila de um mínimo de 18,0 cm a um máximo de 

20,0 cm e média de 19,0 cm. 
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Nas experimentagOes foram gastas as seguintes 

quantidades de  raga()  no conjunto de cada 2 gaiolas que 

integraram cada tratamento: 40.061,0 gramas no tratamen 

to I com densidade de 50 peixes/gaiola; 67.832,1 gramas 

no Tratamento II com densidade de 100 peixes/gaiola, e, 

94.089,4 gramas no Tratamento  III  com densidade de 150 

peixes/gaiola. 

Dos 900 indivíduos utilizados, admite-se que 

50% eram machos e 50 % Fêmeas, cujas presenças destas 

Ultimas deve ter afetado consideravelmente a biomassa 

final dos peixes de cada gaiola, já que a velocidade 

de crescimento das fêmeas ê bem menor do que a dos ma-

chos. Por outro lado, 6, plausível admitir-se que, se as 

experimentag3es tivessem sido realizadas em um açude em 

que as condigOes ambientais  so  geralmente mais adequa-

das, os resultados poderiam ter sido melhores. Também , 

há que se inferir neste contexto, o tempo de duragaoados 

experimentos constantes deste trabalho, o qual sobrepu-

jou aquele recomendado por  Bard  et  al  (1974), nos limi-

tes de 4 a 5 meses. Nos ensaios de cultivo de tildpia 

do Nilo levados a efeito por Silva et  al  (1982), a dura 

gao foi de 199 dias. 

Dos dados obtidos das experimentagOes e  con  - 

densados na Tabela II, pode-se considerar que os peixes 

cultivados em gaiolas com densidade de 50 indivíduos 

(Tratamento I) apresentaram rendimentos superiores aos 

cultivados em gaiolas com densidade de 100 individuos 

(Tratamento II) e com densidade de 150 indivíduos (Tra- 

tamento  III),  principalmente no que respeita ao peso 

médio final, comprimento médio final, ganho de peso/dia 
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e converso alimentar. 0 mesmo pode-se evidenciar com 

relagao aos peixes cultivados em gaiolas com densidade 

de 100 individuos (Tratamento II) que papresentaram ren 

dimentos superiores aqueles do Tratamento  III.  Os mais 

baixos rendimentos foram apresentados nas gaiolas que 

funcionaram como testemunhas, com vantagem do Tratamen 

to I sobre os Tratamentos II e  III,  e do Tratamento II 

sobre o Tratamento  III,  em linhas gerais. 

Na densidade de 50 peixes/gaiola, com peso 

médio inicial de 20,0 gramas, as tilApias obtiveram, no 

final dos 365 dias, peso médio de 157,5 gramas, ganho 

de peso por dia de 0,37 grama, biomassa final de 

6.986,5 gramas e índice de converso alimentar equiva - 

lente a 6,6.  JA,  na densidade de 100 peixes/gaiola, com 

idêntico peso médio inicial de densidade anteriormen-

te citada, as tilApias apresentaram peso médio final de 

127,8 gramas, ganho de peso por dia de 0,29 grama, bio-

massa final de 11.693,7 gramas e índice de converso a-

limentar igual a 6,9. Na densidade de 150 peixes/gaio -  

la,  com peso médio inicial de 20,0 gramas, as tilApias 

apresentaram peso médio final de 116,5 gramas, ganho de 

peso por dia de 0,26 grama, biomassa final de 16.541,0 

gramas e índice de converso alimentar correspondente a 

6,9• 

As gaiolas testemunhas dos diversos tratamen-

tos apresentaram os seguintes resultados: a do Tratamen 

to I, peso médio final de 41,5 gramas, ganho de peso 

por dia de 0,06 grama e biomassa final de 2.033,5 gra-

mas; a do Tratamento II, peso médio final de 32,0 gra - 

mas, ganho de peso por dia de 0,02 grama e biomassa fi- 
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nal de 2.560,0 gramas; e, a do Tratamento  III,  peso m- 

aio final de 29,0 gramas, ganho de peso por dia de 

0,02 grama e biomassa final de 4.089,0 gramas. 

A sobrevivência dos peixes em cada gaiola va-

riou de 80,0 % a 98 % No Tratamento I, as gaiolas ar-

raçoadas tiveram una sobrevivência da ordem de 89,0%, 

enquanto a gaiola testemunha apresentou uma sobrevivên 

cia de 98,0 %, este aliás, o maior valor dentre todas 

as gaiolas das experimentag6es. No Tratamento II, as 

gaiolas arraçoadas tiveram uma sobrevivência de 91,5 % 

contra 80,0 % da gaiola testemunha, este aliás, 0 menor 

dos valores encontrados dentre as demais gaiolas das  ex  

perimentagi5es. já no Tratamento  III,  as gaiolas arraçoa 

das tiveram uma sobrevivência da ordem de 94,7 %, en- 

quanto a gaiola testemunha apresentou uma sobrevivên - 

cia de 94,0 % 

Com respeito s mortalidades ocorridas, estas 

variam de um minimo de 2,0 % a um máximo de 20,0 %, as 

quais podem ser constatadas detalhadamente pelos dados 

de sobrevivência mencionados anteriormente. 

Nas experimentag3es, foram constatadas em to-

das as gaiolas, ocorrência de reprodugao, caracteriza-

da pela presença de alevinos e peixes jovens em grande 

quantidade, inclusive de fêmeas com ovos na boca. Neste 

tocante, Silva et  al  (1982) verificaram a ocorrência e 

levantaram a hipótese de que as desovas se processaram 

nos próprios comedouros (bandejas) das gaiolas. No caso 

das experimentagOes constantes deste trabalho, em que 

as gaiolas estiveram em contato direto com o fundo do 

tanque de alvenaria, acredita-se que a reprodugao se 

processou sobre o próprio  substrata  do fundo do tanque 

aludido. 



NO foram observados predadores nem dentro das 

gaiolas, nem dentro do tanque onde se processaram as ex-

perimentag6es. Ao longo dos 365 dias do período de estu-

do, apenas 9 peixes foram encontrados mortos com as suas 

nadadeiras caudais incompletas, o que nos leva a supor 

a possibilidade de ocorrência de predagao intra-especifi  
=If= 

ca. Tais ocorrências foram verificadas numa gaiola arra-

çoada do Tratamento I (1 peixe), numa gaiola arraçoada 

(3 peixes) e na gaiola testemunha (2 peixes) do Trata - 

mento II e numa gaiola arraçoada (3 peixes) do Tratamen- 

to  III.  Também, no foram observados casos de doenças 

ou aço de parasitas, podendo-se afirmar que o estado 

sanitário dos peixes foi satisfatbrio. 

Na Tabela  III so  mostrados os dados dos pesos 

médios e dos comprimentos totais médios dos indivíduos, 

em cada amostragem quinzenal realizada e para cada gaio-

la que  cons  tituiram os tratamentos. Evidencia-se que ao 

longo do período de duragao dos experimentos, os peixes 

apresentaram, de uma maneira geral, pesos e comprimen 

tos gradualmente crescentes. A partir dos dados da Tabe- 

la  III,  foi possivel calcular os pesos médios mensais 

dos indivíduos, para cada conjunto de duas gaiolas arra-

çoadas de cada tratamento e para cada gaiola testemunha 

(sem arragoamento) de cada tratamento. Tais dados so  

evidenciados na Tabela IV. Para o Tratmmento I, os pei - 

xes das gaiolas arraçoadas alcançaram no primeiro mês o 

peso médio de 31,0 gramas e no ltimo mês 157,5 gramas,en 

quanto os da gaiola testemunha atingiram nos mesmos me-

ses, respectivamente, 20,0 e 41,5 gramas. Para o Tratamai 

to II, os peixes das gaiolas arraçoadas atingiram no pri 
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melro mês o peso m&dio de 27,8 gramas e no Ultimo mês 

127,8 gramas, enquanto os da gaiola testemunha atingi -  

ram  nos mesmos meses, respectivamente, 20,0 e 32,0 gra- 

mas. já para o Tratamento  III,  os peixes das gaiolas 

arraçoadas alcançaram nos meses pré-falados anteriormen 

te, os pesos médios de 24,3 e 116,5 gramas, enquanto os 

da gaiola testemunha, 20,0 gramas no primeiro mês e 

29,0 gramas no Ultimo mês do periodo das experimenta - 

g3es. A Figura 5 permite vislumbrar os pesos médios dos 

individuos por gaiola dos diversos tratamentos nas 24 

amostragens realizadas. Também, evidencia os rendimen - 

tos superiores apresentados do Tratamento I sobre os 

Tratamentos II e  III  bem como do Tratamento II sobre o 

Tratamento  III,  e por fim, das gaiolas arraçoadas sobre 

as gaiolas no arraçoadas (testemunhas). Paralelamente 

permite evidenciar que em geral, para as gaiolas arra - 

goadas, até a 184 amostragem ou o 92  mês de cultivo ve-

rifica-se ganho de peso, e da 194 amostragem ou o 102 

mês de cultivo em diante, este é praticamente insignifi 

cante ou atinge a estabilidade. 

No que respeita ainda as mortalidades ocorri-

das no periodo das experimentagOes, cujos dados  so  mos 

trados na Tabela V, para cada mês do periodo das expe-

rimentag3es e gaiolas dos tratamentos considerados, po-

de-se constatar que as mesmas  so  relativamente baixas, 

considerando que em geral, no atingiram a 10 % do to-

tal de individuos. Verificaram-se 74 mortes no periodo 

de 12 meses, sendo que 43 destas ocorreram nos 3 primei 

ros meses do estudo, correspondendo a cerca de 58 %. Pa 

ra o Tratamento I ocorreram 12 mortes, sendo 11 nas 
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gaiolas arraçoadas e apenas 1 na gaiola testemunha. J. 

para o Tratamento II verificaram 37 mortes, das quais 

17 nas gaiolas arraçoadas e 20 na gaiola testemunha. Pa 

ra o Tratamento  III  ocorreram 25 mortes, sendo 16 nas 

gaiolas arraçoadas e 9 na gaiola testemunha. Sup3e-se 

que estas mortalidades foram decorrentes de dois aspec-

tos: o primeiro deles, face ao desajustamento dos indi-

viduos aos limites ambientais da gaiola, ou seja, refe-

rente ao fator espaço; e, o segundo, concernente ao ma-

nuseio das tilápias quando da efetivagao das amostra - 

gens quinzenais realizadas. No trabalho de Silva et  al.  

(1982), praticamente no ocorreram mortalidades. 

Na Tabela VI  so  mostrados os dados da sobre-

vivência observada, em número de individuos, para cada. 

m'è..s do periodo das experimentagOes e gaiolas dos trata-

mentos considerados. Quando se compara estes dados com 

os de Silva et  al  (1982), verifica-se que os IlleSMOS 

apresentam valores bem inferiores. 

Silva et ai. (1982) recomendam a substituigao 

da armagao de cano plástico das gaiolas que usaram nos 

ensaios procedidos, por varas de marmeleiro, bem como, 

uma menor rigidez na colocaçao da panagem sobre a arma-

go  da gaiola, tornando menos vulnerável a rasgos. Es - 

tes aspectos foram usados nas experimentag6es do presen 

te trabalho. Embora no sejam feitas neste estudo, con-

siderag3es de ordem econtcmica, verificou-se que o uso 

de varas de marmeleiro na armagao das gaiolas, enseja 

uma economia substancial no custo final. Outro materi-

al perfeitamente passível de substituigao e que também 

se recomenda, com vista. a economia na construgao das 
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gaiolas, 6 o uso de bacias de plástico em lugar de ban-

dejas (comedouros) de ferro zincado. 

CONCLUSZES 

As principais conclusOes deste trabalho so-

bre experimentagOes de cultivo em gaiola da tilápia do 

Nilo, Sarotherodon niloticus,  Linnaeus,  em tanque de 

criagao de peixes e no pefido de duragao de 365 dias,  

so  as que a seguir se mencionam: 

1 - Os mais altos valores de peso médio igual 

a 157,5 gramas e ganho de peso/dia de 0,37 g/dia e me- 

lhor taxa de converso alimentar de 6,6, foram obti - 

dos em densidade de 50 peixes/gaiola, correspodnetes ao 

Tratamento I. 

2 - Os valores de peso médio igual a 127,8 

gramas, de ganho de peso/dia de 0,29 g/dia e converso 

alimentar de 6,9, obtidos em densidade de 100 peixes/ 

gaiola e correspondentes ao Tratamento II, suplantaram 

os valores de peso médio de 116,5 gramas, de ganho de 

peso/dia de 0,26 g/dia e converso alimentar de 6,6, 

igual ao Tratamento II, foram obtidos em densidade de 

150 peixes/gaiola e correspondentes ao Tratamento  III.  

3 - Os mesmos valores de peso e comprimento 

total médios, biomassa final e ganho de peso/dia, foram 

constatados nas gaiolas testemunnas e por ordem decres- 
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cente dos mesmos, afiguram-se melhor os da gaiola teste-

munha do Tratamento I, depois a do Tratamento II e por 

fim a do Tratamento  III.  

4 - As mortalidades foram de 11 % por gaiola 

arraçoadas do Tratamento I, 8,5 % por gaiola arraçoadas 

do Tratamento II e 5,3 % por gaiola arraçoadas do Trata 

mento  III. 

5 - As mortalidades nas gaiolas testemunhas  Lo 

ram  de 2,0 % na do Tratamento I, 20,0 % na do Tratamento 

II e 6,0 % na do Tratamento  III.  

6 - Verificou-se reprodugao nos peixes estoca- 

dos nas gaiolas arraçoadas de todos os tratamentos  con„.  

siderados, caracterizadas pela ocorrência de alevinos 

nas gaiolas e fêmeas com ovos na boca. 

7 - No se verificaram ocorrências prejudici-

ais nas condigOes ambientais durante as experimenta — 

g3es, que pudessem prejudicar o crescimento e a sobrevi-

vência dos peixes. 

8 - Em que pese a elevada densidade de estoca- 

gem  de peixes por gaiola, notadamente nos Tratamentos 

II e  III,  no ocorreram problemas com parasitas e doen-

ças, sendo normal o estado sanitário das tilApias no cul 

tivo. 
9 - As gaiolas no apresentaram quaisquer es-

tragos ao longo do periodo das experimentag3es que dura-

ram 365 dias, sendo recomendável a armagao com varas de 

marmeleiro em lugar de canos de plásticos, para reduzir 

os custos das gaiolas, bem como a substituigao da bande-

ja (comedouro) de ferro zincado, por bacias de plástico. 

- 16 - 



SUMARIO 

0 trabalho apresenta os resultados conclusi - 

vos das experimentagOes de cultivo em gaiola da tilápia 

do Nilo, Sarotherodon nilotious,  Linnaeus, realizadas 

em tanque de alvenaria de criaggo de peixes da Estaggo 

de Piscicultura do Centro de Ciências Agrárias da Uni - 

versidade Federal do Ceará, no  Campus  Universitário do 

Pici, em Fortaleza - Ceará (Brasil). 

As experimentagOes foram realizadas no peno-. 

do de março de 1982 a fevereiro de 1983, com duraggo 

de 365 dias, tendo sido delineadas com 3 tratamentos e 

2 repetigOes. Um total de 9 gaiolas de um metro ctIbico 

( 1 m
3 ) cada, foram usadas, sendo 3 por tratamento, das 

quais 2 funcionaram como repetigOes e 1 de testemunha. 

AS gaiolas de cada tratamento tiveram densidades dife - 

renciadas de 50, 100 e 150 peixes por gaiola. Um total 

de 900 indivíduos, de ambos os sexos, foi utilizado 

no estudo. Os peixes das gaiolas de repetigOes foram 

arraçoados com raggo tipo engorda, para galináceo, em 

forma de farelo e com teor de proteína na equivalente a 

19 % • Foi ministrada raggo diariamente, calculada na 

base de 3 % do peso da biomassa, reajustada a cada 15 

dias, quando então eram feitas amostragens para tomada 

de dados do peso, do comprimento e outras observag6es 

sobre os peixes em cultivo. Tamb6m, semanalmente foram 

controladas as condig3es físico-químicas da Agua do 

tanque de alvenaria, que tem capacidade de 200 metros 

ciabicos de Agua, tais como o  pH,  o oxigênio dissolvido, 

a temperatura e a transparência da água. 
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As experimentagOes evidenciaram que os mais 

altos valores de peso médio e de ganho de peso por dia, 

biomassa final e a melhor taxa de converso alimentar, 

Foram obtidos nas gaiolas arragoadas do Tratamento I, 

com densidade de 50 peixes/gaiola, vindo a seguir as 

gaiolas arraçoadas do Tratamento II, com densidade de 

100 peixes/gaiola, e finalmente as gaiolas arraçoadas 

do Tratamento  III,  com densidade de 150 peixes/gaiola. 

0 trabalho também consubstancia vários outros aspectos 

de ardem biológica e técnica do cultivo de peixes em 

gaiola. 
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mínimo 

TABELA I 

Dados das condigC5es fisico-quimicas das Aguas do tanque de 

criagao de peixes da Estagao de Piscicultura do Centro de 

Ciências AgrArias da Universidade Federal do Ceará, onde se 

desenvolveram as experimenta0es de cultivo em gaiola da ti  

'Apia do  Nilo,  :.!Drotherodon riloticus, Linnaeus, 

Valores 
Parametros 

. pH 6,8 

. Oxigênio dissolvido (ppm) 3,5 

. Temperatura (
o
C) 27,0 

. Transparência (disco 

Secchi) - cm 18,0 

máximo m6dio 

8,5 8,0 

5,6 4,2 

30,0 28,2 

20,0 19,0 



TABELA II 

Dados dos resultados das experimentag3es de cultivo em gaiola da ti15.pia do  Nib, Sarotherodon 
niloticus,  Linnaeus,  que tiveram duragao de 365 dias, em tanque da Estagao de Piscicultura do 
Centro de CiLacias Agrárias da Universidade Federal do Ceara, realizadas no periodo de março de 

1982 a fevereiro de 1983. 

DiscriminagOes 

Tratamento I Tratamento II Tratamento  III  

Gaiolas c/ 

arrag. (1)  
Gaiola 

test. (2) 

Gaiolas c/ 

arrag. (1)  
Gaiola 

test. (2) 

Gaiolas c/ 

arrag. (1)  

Gaiola  

test. (2) 

1. Peso médio inicial (g) 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

2. Biomassa inicial (g) 1.000,0 1.000,0 2.000,0 2.000,0 3.0000 0 3.000,0 

3. Peso médio final (g) 157,5 41,5 127,8 32,0 116,5 29,0 

4. Biomassa final (g) 6.986,5 2.033,5 11.693,7 2.560,0 16.543,0 4.089,0 

5. Comp.  médio inicial (cm) 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 8,8 

6. Comp.  médio final (cm) 22,5 15,0 19,6 13,0 18,7 12,0 

7. Sobrevivtncia (%) 89,0 98,0 91,5 80,0 94,7 94,0 

8. Mortalidade (%) 11,0 2,0 8,5 20,0 5,3 6,0 

9. Ganho de peso/dia (g) 0,37 0,06 0,29 0,02 0,26 0,02 
10. Converso alimentar 6,6 - 6,9 - 6,9 _ 

(1) - Média obtida de 2 repetig3es (2 gaiolas), com densidades de 50 peixes/gaiola no Tratamento 
I, 100 peixes/gaiola no Tratamento II e, 150 peixes/gaiola no Tratamento  III,  todas com ar 
ragoamento. 

(2) - Resultados de uma gaiola testemunha, com 50 peixes/gaiola no Tratamento I, 100 peixes/gaio  
la  no Tratamento II e, 150 peixes/gaiola no Tratamento  III,  todas sem arragoament00 



Gaiolas 

AmOStragens 

2.1 23 22 21 15 
Trata-
non  tos 19 • 20 14 18 16 17 8 10 11 9 6 3 4 7 1 2 5 12----F 13 

TABELA  III 

son  m5dios e comprimentos totais mtdios apiesentados pelos individuos em cada uma das amostragens quinzenais realizadas e par cada gaiola (G). Dados das experimentagUs de cultivo 
 ea  gaiola da  

lo,  Garotterodon niloticus,  Linnaeus,  que tiveram duragao de 365 dias,  ea  tanque da Estagao de Piscicultura do centro de ciAncias AgrArias da Universidade Federal do Ceart, realizadas no período de marco 

1982 a Fevereiro de 1983. 

sos sums dos individuos 

01 25,0 32.0 39,0 42,0 55.0 61.0 72,0 78.0 82,0 89,0 100,0 110,0 117,0 123,5 130,8 137,9 146,0 151,5 155,8 157,9 159,0 159,0 159,0 159 

I 02 , 25,0 30,0 29,0 400 47.0 61.0 70,0 73,0 80.0 85,0 90,0 100,0 110,0 117,0 123.5 132.3 141.2 145.6 152,8 155,0 156,0 156,0 156.0 156 

G3*  . 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 30,0 30.0 30,0 30,0 32.5 32.5 35.0 35,0 37.0 37.0 40.0 40,0 40,0 40,0 41,0 41,0 41.0 41,5 41 

• 

GL 25,0 30,5 32.7 35.0 45,0 51.0 61,0 66,5 69,7 70,0 82,0 88,0 92,0 101,0 110.0 112,3 117,2 123,1 127.7 130.0 130.0 130,0 130,0 131 

II 02 21,2 25,0 34,0 40,0 42.5 46,0 54,0 57.8 67,8 75,0 76.0 79.5 85,0 91,5 100,0 107,5 108,8 111,9 118,5 121,8 122,9 123,5 123,8 12‘ 

G3* • 20,0 20,0 20,0 20.0 22,5 22,5 22,5 24,0 24,0 25,0 25,5 26,0 26,0 27.5 27,5 27,5 30,0 30,0 30,0 30,0 31.5 31,5 32,0 3; 

01 24,0 25,3 25,3 30,3 36,0 50,0 51.3 52,0 57,0 62,0 71,8 78,3 80,0 85,0 91,0 105,0 110,0 114,0 115,5 117,8 118,9 119.0 119,0 118 

. 02 22.5 23,3 29.7  15,0  36,7 40,7 41,7 48,1 54,0 56,0 70,0 71,0 77,0 80,0 83.0 98,4 101,0 106,0 112,8 114,0 114,0 114,0 114,0 11,  

G3*  20,0 20,0 23,3 25.6 26.0 26,7 26,7 26,7 26.7 26.7 26,8 26,8 26,8 27.5 2),) 27,5 27.5 28,0 28,0 28,0 28,0 .28,5 28,5 2 

Com-rimcntos totais mtdios dos individuos cm 

0l. 11,1 12.1 12,1 12.9 13,4 14,8 16,3 16,5 16.9 17,6 17,6 18,6 18,6 19,0 19,0 20,0 20,0 21,0 22,0 22,6 22,6 22,6 22,7 2: 

02 11,1 11,4 11,4 13,4 13.4 13.6 16,0 16,3 17,0 17,2 17,4 17,6 18,0 18,6 18,9 19,9 20,0 20,0 21,0 21.0 22,0 22.2 22,2 2: 

03*  9,8 9,9 10,4 10.4 10,4 10,4 10,7 10,7 11,4 11,7 12.0 12,1 12,2 13,0 13,0 13,0 13,6 13,6 13,6 14,0 14,0 14,0 15.0 V  

Cl].  11,2 11,2 11,3 13.0 13,6 13.6 15,0 16,1 16,4 16,4 16,8 17,1 17,2 18,0 18,1 18,6 18,8 18,9 18.9 19,0 19,0 19,6 19,6. V 

lí 02 11,2 11,4 11,9 13,3 13.3 13,6 14,0 15.0 16,3 16,4 16,4 17,0 17,2 17,5 17,9 18.3 18,5 18.7 18.7 19,0 19,0 19,2 19,5 V  

Cl?  9.7 9.7 10,5 10,6 10.6 10,6 10,6 11,0 11,0 11,0 11,0 11,2 11.2 11,5 11.5 11,5 11.8 11,8 12;0 12,0 13,0 1.3.0 13.0  1: 

---...--- 
Ol• 10,2 11,5 11,6 12,5 12,5 12,7 12,8 12,9 13,2 15.5 16,0 16.7 17,0 17.0 17.1 13,0 18,0 18,4 18,4 18,6 18,6 18,7 18,8 1J 

III 02 10,7 11,1 12,2 13.1 13,1 13.1 13,3 14,3 14,4 15.0 15.9 16,4 16,8 16.9 17.0 17.7 17,7 18,0 18,1 18.1 18,3 16,5 18,5 1 

* 
03 9,2 10,6 10,9 10,9 11,1 11,2 11,2 11,3 11,3 11,3 11,3 11,5 11,5 11,7 11,7 11;7 11,8 11,8 11,9 11,9 12,0 12,0 12,0 1: 

OLs. - / - 0 sinal . identifica as gaiolas testemunnas, enquanto 01 e G2 as gaiolas com arragoamento (re>etiaies 

2 - 0 peso m6d10 inicial dos individuos de cada gaiola foi de 20 gramas 

3 - 0 comprimento total m6dio inicial dos individuos de cada gaiola foi de 8,8 cm. 

s•vonrme 



TABELA IV 

s médios mensais apresentaeo.; pelos individuos em cada conjunto de gaiolas com arragoamento e de gaiola testemunha de cada tratamento, nas experimentag3es de  gul-

f  em gaiola da tilipia do Nilo, Sarotherodon niloticus,  Linnaeus,  que tiveram duragao de 365 dias, em tanque da Estagao de Piscicultura do Centro de Citncias  Agri  

rias da Universidade Federal do Ceari, realizadas no período de março de 1982 a fevereiro de 1983. 

• 

atamentos Gaiolas 

Pesos mtdios mensais dos indivíduos (g) 

Meses  
- 

março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereirc 

G1 e G2 31,0 41,0 61,0 755 87,0 105,0 120,3 135,1 148,6 157,0 157.5 157.5 
I * 

G3 20,0 20,0 30,0 30,0 32,5 35,0 37.0 40,0 40,0 41,0 41,0 41,5 

Gi e 02 27.8 37,5 48,5 62,2 72,5 83,8 96,3 109,9 117.5 125,9 126,8 127,8 
II 

G3*  20,0 29,0 22.5 24,0 25,0 26,0 27.5 27,5 30.0 30,0 31,5 32,0 

G1 e G2 24.3 32,7 45,4 50,1 59,0 74.7 82,5 101,7 110,0 115,9 116,5 116,5  
III  

G3*  20,0 . 25,6 26,7 27,7 26,7 26,8 27,5 27,5 28,0 28,0 28,5 29,0 

Obs. ---- 0 sinal * identifica as gaiolas testemunnas, enquanto G1 e 02 as gaiolas com arragoamento (repetiOes). 
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TABELA V 

idade observada em ntomero de individuos verificada em cada mbs e para cada gaiola (G). Dados das experimentag5es de cultivo em gaiolas da til&pia do Nilo, sarother  

cuss  Linnaeus,  que tiveram duragao de 365 dias, em tanque da Estaga.0 de Piscicultura do Centro de Cincias Agarias da Universidade Federal do Ceargi, rpalizadas no 

riodo de março de 1982 a fevereiro de 1983. 

S. — O sinal * identifica as gaiolas testemunhas, enquanto 01 e 02 as gaiolas com arragoamento (repetigOeS). 

,  

 



III 

G1 

02 

03*  

TABELA VI 

xevivtncia observada em nfm1P-ro de individUos verificada em cada  ms  e para cada gaiola (G). Dados das experimentagiies de cultivo em gaiola da tilapia do Nilo 

otnerodon niloticus,  Linnaeus,  que tiveram duragao de 365.dias, em tanqUe da Estagg.o de Piscicultura do Centro de Citncias Agrárias da Universidade Federal do 

Ceará realizadas no período de março de 1982 a fevereiro de 1983. 

Sobrevivtncia observada (n2 de indivIduos) 

Meses 

março abril maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro 'feverei7 

4-8 45 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 

50 49 48 48 48 48 48 48 48 48 48 46 

50 49 49 49 49 48 48 48 48 48 48 48 

143 143 140 140 140 139 139 139 139 139 139 137 

97 97 96 96 96 96 94 94 94 94 94 93 

100 95 95 _93 93 93 93 92 91 91 91 90 

97 96 90 88 87 86 85 81 eo 80 80 SO 

294 • 288 281 277 276 275 272 267 265 265 265 263. 

148 147 145 145 145 145 145 145 145 144 141 241 

150 147 147 147 147 145 144 144 142 '142 141 141 

148 144 144 144 144 143 . 143 142 142 142 142 141 

446 438 436 436 436 433 432 431 429 428 424 423 

888 869 857 853 852 847 843 837 833 832 828 823 

— 0 Sinai * identifica .as gaiolas testemunhas, enquanto G1 e 02 as gaiolas com arragoamento (repetiOes). 

ratamentos Gaiolas 

G1 

02 

G3*  

Total 

Total 

Total 

Total Geral 



1.00 

o 
o 

LEGENDAS: 

1 Varas de marmeleiro 

2 - Amarragao das varas 

3 Fios de nailon 

4 7  Tubo de plástico  PVC  

5 - Cabos de nailon 

Bandeja (comedouro) 

Panagem 

8 - Armagao de arame da tampa 
(janela) 

9 - Tampa (janela) 

10 - Fixadores de arame 

Figura 1 - Desenno esquemático do tipo de gaiola usado nas expe 

rimentag3es de cultivo da tilápia do Nilo, Sarothe -  

radon  niloticus,  Linnaeus,  em tanque da Estagao de 

Piscicultura do Centro de Ciências Agrárias da Uni 
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Figuxa 2 - Vista geral de ufra gaiola evidenciando 
o sistema tubo-bandeja para a coloca -  gat°  de  raga°.  

3 - Vista de uma gaiola parcialmente  sub  - 
mersa, com tampa (janela) aberta. 



Figura 4 - Vista do tanque de alvenaria usadq, com 

as gaiolas no seu interior. Ao fundo, 

o prldio da Estagao de Piscicultura do 

Centro de Ciências Agrarias da Univer-

sidade Federal do Ceará. 
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AMOSTRAGENS 

Figura 5 - Pesos mtdios dos individuos por gaiola de 
cada tratamento, nas amostragens realiza 

das ao longo do periodo das experimenta-
g3e5 (março de 1982 a i:evereiro,de 1983). 
de cultivo em gaiola da tilapia do Nilo, 
(arotnerodon niloticus;  Linnaeus,  em tan- 

054.T.laWee. 7.,V13i3.,,,MML011,,M*21,  

que da Estagao de Piscicultura. do Centro 

de Ciências Agrarias da Universidade Fede . , 
ral do Ceará -  Campus  Universitário do Pi • 
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