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EXPERIMENT/10ES DE CULTIVO EM GAIOLA DA TILAPIA DO NILO, Saro—

therodon niloticus,  Linnaeus  — I RESULTADOS PRELIMINARES 

Antonio Eduardo de Castelo Branco 

criaggo de peixes em gaiola tem sido amplamen 

te realizada  cam  sucesso na  Asia,  de onde expandiu—se para v6 

rios países de outros continentes. Referencias sobre a pisei 

cultura  am  gaiolas podem ser verificadas nos trabalhos de Pa 

gan (1969)9  Schimitou (1969)9  Silva (1971)9  Bard  et a1.(1974), 

Castagnolli et al.(1975), Coche (1977),  Magnet  (1977), Corre 

dor (1978)9  Popma (1978) e Silva et  al.  (1979). 

No Brasil, esta técnica de criagEo de peixes  am  

gaiola, ainda no foi difundida convenientemente, limitando—se 

a sua pr4tica '6s estagEes de piscicultura governamentais e  be  

sicamente voltada para estudos de ajustamentos is condig3es  lo  

cais. Neste contexto, merecem destaques os trabalhos de Cartag 

nolli et al.(1975 e Silva et al.(1979), ngo podendo—se deixar 

de assinalar, os estudos que se encontram em desenvolvimento 

pelos técnicos e pesquisadores da Diretoria de Pesca e Pisci 

cultura (Centro de Pesquisas IctiolOgicas) do Departamento Na 

cional de Obras Contra as Secas — DNOCS. 

No est6gio inicial  am  que se encontra a pisei 

cultura em gaiola,  am  nosso  pals,  acredita—se ser vélida toda 

e qualquer contribuiggo que venha a oferecer melhores conheci 

mentos desta técnica, com vistas a se assegurar que a mesma se 
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constitui, verdadeiramente, uma das v6rias alternatiVas de 

aproveitamento racional dos recursos hídricos disponíveis para 

a aqdicultura. 

Pelas perspectivas que a criação de peixes em 

gaiola tem apresentado  am  v6rios países e considerando a neces 

sidade de maiores conhecimentos para a difuso desta técnica 

' •  am  nosso  pals,  e ainda, estimulados por técnicos e pesquisado 

res do BNOCS, elaboramos o presente trabalho, que oferece os 

resultados preliminares de experimentag6es de cultivo  am  gaio  

la  da tilápia do Nilo, Sarotherodon niloticus,  Linnaeus.  

0 trabalho em tela tem como objetivo verificar 

aspectos comportamentais da tilápia do  Nile,  criada em gaiolas 

e em densidades diferenciadas de peixes por gaiola, aço de  pa  

rasitas, contnminagges e doenças, predatismo, consumo de ali 

mento (raggo), ganho de tamanho e peso dos indivíduos, reprodu 

ggo e oferecimento de dados outros para a rentabilidade da 

criaggo. 

KATERIAL E M2TODOS 

0 presente trabalho se baseia nas experimenta 

g6es de cultivo da tilápia do  Nib,  Sarotherodon niloticus,  

Linnaeus, am  9 gaiolas especialmente construídas para tal fim  

e levadas a efeito no período de março a junho de 1982, am  

tanque de criaggo de peixes de alvenaria e medindo 10,0x20,0 

x1,0m, da EstagEo de Piscicultura do Centro de Ci'6ncias _Agra 

rias da Universidade Federal do Ceará, no  Campus  Universitário 

do Pici,  am  Fortaleza — Cear é (Brasil). 
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Nas experimentag6es que tiveram duraggo de 85 

dias, foram utilizados 3 tratamentos distintos: 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  qua  2 foram consideradas nos ex2eri 

mentos como repetig6es e a terceira como testemunha. Os dados 

coligidos no inicio dos experimentos e nas 6 amostragens reali 

zadas, foram tabulados e submetidos a cálculos pare aprecia 

ggo dos aspectos mais importantes. 

Aos peixes criados nas gaiolas que funcionaram 

como testemunhas, no se ofereceu ragEo ao longo do período de 

experimentagEes. 

As gaiolas utilizadas eram semelhantes, medin 

do cada uma 1 metro cdbico (1,0x1,0x1,0m), com armaggo campos 

ta de varas de marmeleiro, arbusto vegetal de designaggo cor 

respondente as especies:  Croton  hamiargireus Mull.Arg.,  Croton  

sincorensis  Mart.  e Casearia ulmifolis  Ban.,  de acordo com 

Braga (1960), as quais foram chanfradas nas extremidades de mo 

do a permitir a armagEo da gaiola, sendo amarradas com arame 

n2 18. Uma panagem de nailon, tipo tela de malhagem correspon 

dente a 2,5x2,5  am,  nei a nO, foi usada para cobrir toda a arma 

gEo da gaiola. Cada lado da armagEo da gaiola, excegEo feita 

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

de refer6ncia 0,70 mm, cruzados diagonalmente, tendo em vista 

a manutenggo do equilíbrio. Na parte superior da gaiola, dife 

renciada dos demais lados foi colocada uma abertura  cam  trimpn 

(janela), com armaggo de arame n2  12 e panagem semelhante a 

do restante da gaiola,  cam  a finalidade de facilitar o manu 

seio dos peixes durante as operagEes de peixamento, amostra 
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gens e coletas. Ainda na parte superior e com o objetivo de 

ser efetuada a colocagEo de raçao, foi posto a uma altura de ' 

0,55 m, uma bandeja retangular de ferro zincada (0,50x0,50 

x0910 m), suspensa e presa por cabos de nailon a um tubo de 

p3Atico de  PVC  de 3. polegadas que, por sua vez, foi fixado na 

porgEo central da dita parte superior da gaiola. Tal tubo, de 

tamanho equivalente a aproximademente a 0,60  in,  fOi fixado com 

arame n2 18 a 2 varas de marmeleiro, colocadas  am  paralelo e 

distanciadas de 3 polegadas uma da outra, as quais por sua 

vez foram fixadas mais ou menos na poreo mediana da parte su 

perior da gaiola. 

As figuras de n2 1 a 7 mostram detalhes do ti 

po de gaiola usado nas experimentagEes, bem como alguns aspec 
- 

tos das dis'posig6es das mesmas no tanque de criagao de peixes.  

Ls  9 gaiolas das experimentag&es realizadas, fo  

ram  colocadas tres a tres, submergidas n'a%gua de um tanque de 

alvenaria que sempre funcionou  cam  uma lamina d'6gua de aproxi 

madamente 0,90  in. Ls  gaiolas assentaram-se sobre o fundo do 

tanque que era de areia grossa e distanciaram-se de cerca de 

2,0  in  uma das outras. 0 tanque referido, foi preparado especi 

almente pare as experimentag6es em apreço, n_So contendo peixes 

ou outros predadores/competidores, além de que teve controlada 

a sua água,  co  longo de todo o período, quanto as condiOes 

físico-quimicas consideradas mais importantes a criaçao de pei 

xes na Regiglo, tais como: o  pH,  oxigenio dissolvido, temperatu 

ra e transparencia. Para isto, mostras d'Agua semanais foram 

tomadas. 

Os peixes utilizados nas experimentag6es foram 

provenientes da prOpria Estagao de Piscicultura do Centro de 
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Ciencias ligr[çrias  dc  Universidade Federal ao Cear, num total 

correspondente a 900 indivíduos, de ambos os sexos e com peso  

medic)  de 20 gramas e comprimento total médio de 88 mm. 

Como os indivíduos tinham porte e consequente 

mente pesos, mais ou menos semelhantes, conforme amostragens 

preliminares procedidas, tanto o peso como o comprimento to 

tal, no inicio das experimentcOes, foram tomados a partir de 

uma amostragem efetuada considerando 10% do total geral dos 

indivíduos, ou seja 90 peixes. Isto feito, foi possível 

obtengEo das medias e  am  seguida os indivíduos foram colocados 

nas gaiolas, segundo as densidades preconizadas. .A partir do 

povoamento inicial de cada gaiola, amostragens quinzenais fo  

ram  realizadas, considerando ainda um percentual de 10% dos 

indivíduos estocados  am  cada gaiola, tendo—se efetuado os seus 

pesos e seus comprimentos totais, a partir dos quais foram cal 

culadas as medias. Estas amostragens quinzenais se prestaram 

basicamente para se verificar o ganho de peso e de tamanho dos 

indivíduos durante o período de cultivo, bem como, as suas de 

"Dais condiOes biolOgicas.  

Dodo  a grande resistLicia da tilLçpia do Nilo e 

efici6ncia na prkica de pesar e medir os indivíduos, foi pos 

sivel a obtengEo destes par6.metros individualmente, portanto 

com os peixes fora do ambiente aquaico, por curto tempo. Para 

o peso utilizou—se uma balança tipo "MIIRTE" que permite medi  

go  a cada 1,0 grama, e pare o comprimento total (tomado do 

parte anterior do focinho ?a extremidade posterior da nadadeira 

caudal) usou—se uma regua milimetrada afixada sobre uma mesa, 

denominada nictiOmetre. 

Os peixes amostrados eram devolvidos ?As respec 
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tivas gaiolas. 

A alimentação ministrada durante o período das 

experimentag3es e par cada tratamento foi 2 mesma, sendo esta 

ragEo conhecida como a do tipo engorda para galinLeos, em 

forma de farelo e com um teor de proteína corespondente a apro 

ximadamente 19%. Los peixes de cada gaiola era oferecida dia 

riamente uma ouantidade calculada na base de 3% do peso dn 

biomassa, repartida  am  duas porOes iguais e  cue  proporciona 

vam um arragoamento na parte da manha e outro na parte da  tar  

de. Para o provimento da ragEo  am  cada gaiola, procedeu—se sem  

Pre  misturar o farelo seco com um  pouco d'6.gua, formando um 

bolo intumecido, de sorte a possibilitar que o mesmo pudesse 

alcançar a bandeja, através de tubulação de  PVC  de onde era 

jogada. Por semana era oferecida ragFo durante 6 dias consecu 

tivos, a cada uma das gaiolas de cada tratamento excegEo fei 

ta para aquelas que funcionaram como testemunhas. Quinzenalmen 

te, a quantidade de ragEo oferecida diariamente  ern  reajustada  

am  fungo do peso da biomassa de cada gaiola, calculado a par 

tir dos dados de pedo dos indivíduos das amostragens realize 

das. Foi controlada,  am  modelo adequado, toda a quantidade de 

ragEo ministrada,  Darn  cada uma das gaiolas. 

ObservcOes dirias foram procedidas  am cada 

gaiola, visando anotar algumas alteragges porventura constata 

das quanto ao comportamento dos peixes, predagao inter—especi 

fica, estado de sadde, alimentação, reprodugao e mortalidade, 

Os dados decorrentes foram anotados  am  modelos apropriados e 

tabulados para as ant:Ilises necesszlrias. Também, foram efetue 

das verificag3es dirias sobre o estado das gaiolas e condi 

g3es gerais do ambiente aquAtico do tanque de alvenaria, onde 
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se procederem as experimentagEes0  

RESULTADOS E DISCUSSM 

A piscicultura em gaiola, constitui uma tecni— 

ea de criaçgiamdcrmAcom suas vantagens e desvantagens que 

necessitam ser consideradas por aqueles que almejam prati 

ca—la.  Silva et 910(1979) fazendo assertivas sobre a vantagem 

desta técnica frente ao cultivo de peixes  am  viveiros, apon  

tam  como as mais importantes as seguintes: "melhor aproveite 

mento de rios, açudes, lagoas,  etc.;  colheita final dos peixes 

sem desperdícios de agua; um melhor controle sobre o aproveita 

mento do alimento pelos peixes; possível minimizagEo dos cus 

tos de construggo, em relagEo aos gestos com a construgEo de 

viveiros". Os mesmos autores (op.cit.), também enfatizam as 

desvantagens desta técnica, mencionando dentre outras:  "am  vir 

tude do grau de confinemento, os peixes esto sujeitos pro  

pagagEo mais ,  rapida de doenças e parasitas; problemas com  fur  

to de peixes e de material utilizado no projeto, particularmen 

te  am  relagEo aos açudes pliblicos, devido a vulnerabilidade 1  

que os mesmos t6m a tal aço". 0 trabalho de Silva et al.(1979) 

consubstancia outros aspectos de ordem tecnico—econamica de 

grande valia, sobre a criaçao de peixes  am  gaiola, indispens4 

veis ali6s, no est4gio inicial em que se encontra a piscicul 

tura em gaiola no Brasil. 

No esente trabalho  so  oferecidos os resulta— 

dos preliminares de experimentagges de cultivo  am  gaiola da 

til6pie do Nilo, Sarotherodon niloticus,  Linnaeus,  o qual como 
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o de Silva  alb_  11.(1979) visam contribuir para um melhor conhe 

cimento desta  pr-ética piscicola. 

0 tanque de criagEo de peixe onde foram realize 

das as experimentagEes, tem capacidade de armazenar cerce de 

200.000 metros cdbicos de ,-,gua e teve controlados, ao longo de 

todo o período, os pargmetros físico—químicos da sua 6gua, os 

quais nunca apresentarem níveis críticos capazes de influen 

ciar, de modo negativo, na sobrevivencia e crescimento dos pei 

xes. Na Tabela 19  so  mostrados tais  dodos,  como o de  pH  que 

varia de um mínimo de 698 a um méximo de 8,5 e média de 8909  

enquanto o oxigenio dissolvido oscila de um mínimo de 3,5 PPm9 
,  

a um maximo de 5,6 ppm, e média correspondente a 4,2 ppm. Tara 

bém, apresenta os valores de temperatura que varia de um mini 

mo de 2790°C a um méximo de 30,0°C e média de 28,2°C, bem como 

o de transparencia da água que oscila de um mínimo de 18,0 cm 
,  

a um  maxim°  de 20,0  am  e média de 19,0 cm. 

É plausível admitir—se que se as experimenta 

g5es fossem realizadas em um açude  cam  determinada capacidade 

hídrico, em que as condig6es ambientais sEo geralmente mais 

adequadas, os resultados poderiam ter sido melhores. Hé 

também ressaltar, que as experimentag6es de que trata este que

balho9  tiveram duraggo de apenas 85  dies,  equivalentes a apro 

ximadamente 2 meses e 25 dias, quando 4 sabido que normalmente 

a duragEo da exploragFo (piscicultura  am  gaiolo) 6 de 4 a 5 me 

ses, segundo  Bard  et al.(1974). Nos ensaios de cultivo de tilé 

pia do Nilo levados a efeito por Silva et al.(1979), a duragEo 

dos mesmos foi de 199 dias, ou seja, mais de 2 vezes do tempo 

utilizado neste trabalho. 

Nas experimentagEes a  QUO  faz referencia o  pre  
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sente trabalho, foram despendidas as seguintes quantidades de 

TagEo no conjunto das 2 gaiolas que integraram cada tratamen 

to: 7.496 gramas no Tratamento I com densidade de 50 peixes/ 

gaiola; 13.606 gramas no Tratamento II com densidade de 100 

peixes/gaiola; e 18.366 gramas no Tratamento  III  com densidade 

de 150 peixes/gaiola. 

Dos dados da Tabela II, pode—se constatar pela 

an41ise dos valores apresentados dos diversos aspectos nela 

contidos, tais como, o peso mcçdio final, a biomassa final, ga 

nho de peso/dia e conversao alimentar, que os peixes cultiva — 

dos  am  densidade de 50/m3 (Tratamento 1) tiveram praticamente 

rendimentos superiores do  clue  aqueles cultivados  am  densidade 

de 100/M
3 

(Tratamento II) e 150/M3 (Tratamento  III). Também, 

permitem evidenciar, na mesma ordem da anlise, que os do 

Tratamento II tiveram rendimentos superiores aqueles do Trata 

mento  III.  Os mais baixos rendimentos foram apresentados nas 

gaiolas que funcionaram como testemunhas, embora com vantagem 

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

III  sobre o Tratamento II,  am  linhas gerais. 

Na densidade de 50 peixes/M
3

9 com peso médio 

inicial de 20,0 gramas, as tilépias apresentaram, no final de 

85 dias, peso médio de 6190 gramas, ganho de peso por dia de 

0,42 g/dia, biomassa de 2.775,5 gramas e índice de conversao ' 

alimentar equivalente a 19 83. J6 na densidade de 100peixes/m
3 

com idtintico peso médio inicial de densidade anteriormente ei 

tada, as tipa7pics apresentaram peso médio final de 48,5 gra 

mas, ganho de peso por dia de 0,31 g/dia, biomassa de 4,63197 

gramas e  Lidice  de conversao alimentar igual a 2,39. Entremen 

tes, na densidade de 150 peixes/M
3, com peso médio inicial de 

20 gramas, as tiLipias apresentaram, no fianl de 85  dies,  peso 

médio de 45,3 gramas, ganho de peso por dia de 0928 g/dia, bio 

massa de 6.613,8 gramas e índice de conversao alimentar corres 

pondente a 2942. 



10 

As gaiolas testemunhas dos diversos tratamentos 

apresentaram os seguintes resultados: a do Tratamento 19  peso 

médio final de 30,0 gramas, ganho de peso por dia de 0,11g/dia 

e biomassa de 1,470,0 gramas; a do Tratamento II, peso médio 

final de 22,5 grar?cs, ganho de peso por dia de 0,03 g/dic e 

biomassa de 2.250,0 gramas; e, a do Tratamento  III,  peso médio 

final de 26,7 gramas, ganho de peso por dia de 0,07 g/dia e 

biomassa de 3.844,8 gramas. 

De um modo geral, a sobrevivSncia foi acima de 

90%, seja nas gaiolas  qua  funcionaram como repetiOes nos di—

versos tratamentos, seja naquelas testemunhas. Jei a mortalidc 

de varia de 2,0 a 10,0%, conforme se evidencio a seguir: para 

o Tratamento I — nas gaiolas das repetiOes 9,0%/gaiola  e na 

testemunha 2,0%/gaio1a; oara o Tratamento II — nas gaiolas das 

repetigges 4,5%/gaiola e na testemunha 10,0%/gaiola; e, para 

o Tratamento  III  — nas gaiolas das repetig6es 2,7%/gaiola  e na 

testemunha 4,0%/gaiola. 

Em que pese os resultados preliminares acima 

apresentados, ha' que considerar que no foram feitas an6lises 

dos parmetros, levando—se em contra a separaggo dos sexos das 

til4pias. Pois, Como ressaltam Silva et  al.  (1979), numa c±ia 

gEo qualquer, com um ndmero de indivíduos de ambos os sexos, 

de uma mesma faixa etria, os machos apresentam um peso supe  

n or  ao das 
 
femeas, j4 que a velocidade de crescimento claque 

lee  6 maior do  quo  a das fêmeas. Enfatizam, também, que ao se 

estocar, ao acaso,  nun  determinado ambiente, exemplares de ti 

lépia do Nilo, 6 possível a introduggo de um ni'imero de fSmeas 

superior ao de machos, ou vice—versa, e  am  assim procedendo,se 

o percentual de f6meas for significativamente maior do que o 
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de machos a biomassa final dos peixes se/4 sensivelLiente afeta 

da, ou seja, reduzida. 

Nos experimentag3es, foram constatados em todas 

as gaiolas das repetig3es dos Tratamentos, exceggo feita para 

aquelas gaiolas testemunhas, a ocorrencia de reproduggo, carac 

terizada pela quantidade de alivinos de til(4pias nas gaiolas e 

femeas com ovos no boca. A1i6,s, neste particular, Silva et  al.  

(1979) observaram e registraram a ocorrencia deste aspecto bio 

lOgico e levantaram a hipaese de que as desovas se processa  

ram  nos prOprios comedouros (bandejas) das gaiolas. Pagan  

(1969),  am  ensaios com outra espécie de ti14pia,Tilapia aurea, 

no verificou desova da mesma nas gaiolas, possivelmente por 

ter usado raggo do tipo flutuante e haver dispensado a utilize 

gEo de comedouro. 0 fato de no se  hover  constatado reproduggo 

nas gaiolas testemunhes das experimentag3es do presente traba 

lho, pode ser justificado  am  razgo dos indivíduos estocados 

no terem atingido a maturidade sexual. 

No foram observados predadores/competidores 

nem dentro das gaiolas, nem dentro do tanque onde se procea 

saram as experimentag8es. Ao longo de 85 dias de período de es 

tudo, apenas 2 peixes foram encontrados mortos com as suas na 

dedeiras caudais incompletas, o que nos lava a supor a possibi 

lidade de ocorrencia de predaggo intra—especifica. Tal fato 

foi verificado numa das gaiolas de repetiPes do Tratamento 

I (primeiro caso) e numa das gaiolas de repetig3es do Tratamen 

to II (seguindo caso). Tambem no foram observados casos de 

doenças ou aço de parasitas, nas tiilipias estocadas nas gaio 

las, podendo o estado sanitário dos peixes ser considerado per 

feitamente normal. 

Nas Tabelas  III  e IV  so  evidenciados os dados 
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dos pesos médios e dos comprimentos totais médios dos indivi 

duos nas experimentag3es de cultivo, para cada trataciento e 

gaiolas respectivas, aa cada período ou fase do desenvolvimen 

todo trabalho, os quais foram obtidos a partir das 7 ._aMpstra 

gene quinzenais realizadas. Evidencia-se que ao longo do perio 

do de duraggo das experimentag5es, os peixes apresentaran pe 

sos e comprimentos gradualmente crescentes. 

No que respeita ainda s nortalidades ocorridas 

no período das experimentag6es9  cujos dados  so  mostrados na 

Tabela V, pode-se constatar que as mesmas  so  relativamente 

baixas, considerando que  am  geral, a sobrevivencia foi acima 

de 90%. Acredita-se que estas mortalidades foram decorrentes I 

do manuseio das til4pias quando da efetivaggo das amostragens 

quinzenais realizadas e  am  nlimero equivalente a 6 amostras. 

Rmbora os resultados apresentados neste traba 

lho no sejam conclusivos e ainda mais, efetuados num  period()  

de duraggo relativamente curto, o qual no permite nem compa 

rar efetivamente com os dados obtidos por Silva et  al.  (1979), 

traz ele  am  seu bojo algumas contribuigEes e levanta a necessi  

dads  no s6 de que deva ser continuado, como também, de que ou 

tros estudos sejam iniciados no campo da piscicultura  am  gaio  

la.  For outro lado, os resultados ainda  clue  preliminares, sus 

citam perspectivas promissoras do cultivo em gaiola da ti1kpic 

do Nilo. 

Silva et  al.  (1979) recomendaram a substituiggo 

da armaggo de cano pl4stico das gaiolas que usaram nos ensaios 

procedidos, por varas de marmeleiro, bem como, uma menor rigi 

dezuna colocaggo da panagem sobre a armaggo da gaiola, tornan 

do menos vulner4vel a rasgos. Estes aspectos foram usados nas 
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experimentagEes do presente trabalho. Realmente, o uso de varas 

de marmeleiro na armaggo das gaiolas, enseja uma economia  subs  

tancial no custo final. Outro material perfeitamente passível 

de substituiggo e que também se recomenda, com vistas a economi 

cidade na construggo das gaiolas, 4 o uso de bacias de plfistico 

em lugar de bandejas (comedouros) de ferro zincado. 

CONCLUSOES 

As principais conclus6es deste trabalho sobre 

experimentag6es de cultivo em gaiola da tilépia do Nilo, Saro— 

therodon niloticus,Linnaeus,  am  tanque de criaggo de peixes e 

no período de duragEo de 85 dias9  so  as que a seguir se mencio 

nam. 

1. Os mais altos valores de peso médio igual a 

6190 gramas e ganho de peso/dia de 0,42 g/dia e melhor taxa de 

converso alimentar de 1,83, foram obtidos  am  densidade de 50 

tilapias/M
3, correspondente ao Tratamento I. 

2. Os valores de peso médio igual a 48,5 gra 

mas, de ganho de peso/dia de 0,31 g/dia e converso alimentar ' 

de 2,39, obtidos  am  densidade de 100 tilépias/m
3 e correspOn 

dente ao Tratamento 11, suplantaram os valores de peso médio de 

45,3 gramas, de ganho de peso/dia de 0928 g/dia e converso ali 

mentar de 2,42, obtidos  am  densidade de 150 ti1épias/M
3 e cor 

respondente ao Tratamento  III.  

3. Os menores valores de peso e comprimento to 

tal médios, biomassa final e ganho de peso/dia, foram constata 

dos nas gaiolas testemunhas e por ordem decrescente dos mesmos, 

afiguram—se melhor os da gaiola testemunha do Tratamento 19  de 
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pois a do Tratamento  III  e por fim a do Tratamento II. 

4. As mortalidades foram de  9,0%  por gaiola 

de repetigaes do Tratamento 19 4,5% por gaiola de repetigges I 

do Tratamento II e 2,7% por gaiola de repetigges do Tratamento 

5. As mortalidades nas gaiolas testemunhas fo  

ram  de 2,0% na do TratamentoI, 10,0% na do Tratamento II e 

4,0% na do Tratamento  III.  

6. Verificou—se reprodugao nos peixes estoca 

dos nas gaiolas de repetigges de todos os tratamentos conside 

rados, caracterizada pela ocorr6ncia de alevinos nas gaiolas e 

femeas com ovos na boca. 

7. As condigges ambientais apresentadas duran 

te as experimentag6es no afetarna  Jo  crescimento e a sobrevi 

vencia 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 doenças, sendo 

normal o estado sanitgrio das tilgpias no cultivo. 

9. As gaiolas no apresentaram quaisquer estra 

gos ao longo do período das experimentagges que duraram 85  di  

as, sendo recamendgvel a armaggo  con  varas de marmeleiro em 

lugar de canos de plgstico, para reduzir custos das gaiolas, 

bem como a substituigao da bandeja (comedouro) de ferro zinca 

do, por bacias de plgstico. 

10. Os resultados das experimentagges suscitam 

perspectivas promissoras do cultivo  am  gaiola da tilgpia do Ni 
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lo  e levanta a necessidade de serem continuadas estas experi 

mentag3es e iniciados outros estudos sobre a piscicultura aa 

gaiola. 

0 trabalho apresenta os resultados prelimina 

res das experimentag3es de cultivo em gaiola da til4pia do Ni  

lo,  Sarotherodon niloticus,  Linnaeus,  realizadas  am  tanques de 

cria9Eo de peixes da EstagEo de Piscicultura do Centro de Cien 

cias Agrrias da Universidade Federal do Cear, no Canpus Uni 

versitL-io do Piei,  am  Fortaleza - Cear 6 (Brasil).  

Ls  experimentag3es foram realizadas no período 

de março a junho de 1982,  Con  duraggo de 85 dias, tendo sido 

delineadas com 3 tratamentos distintos e 2 repetiOes. Un to 

tal de 9 gaiolas de um metro cdbico (1 cada, foram usas, 

aen,.aa, 3 trata.ontp, das quaia-2afwici3nara:-1 -  co ao ropeti- 

Oes e 1 de testemunha. As gaiolas de cada tratamento tiveram 

densidades diferenciadas de 50,100 e 150 til4pias por gaiola, 

tendo sido utilizado um total de 900 peixes de ambos os sexos. 

Os peixes das gaiolas de repetiOes dos tratamentos foram ali 

mentados com ragEo de galimiceep, tipo engorda,  am  forma de  fa  

relo e com teor de proteina equivalente a 19%. Foi ministro 

da ragEo duas vezes ao dia e seis vezes por semana, calculada 

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

quando entg.o eram feitas amostragens para tomada de dados de 

peso, comprimento e autras observag3es dos peixes  am  cultivo.  

Ls  experimentag6es evidenciaram preliminarmente 

que os mais altos valores de peso radio e de ganho de peso por 
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TLBELA 

Dados das condiOes fisico—químicas das liguas do 

tanque de criaggo de peixes da Estaggo de Pisei  

culture  do Centro de 0i6ncias Agr6rias da Univer 

cidade Federal do Cear, onde se desenvolveram as 

experimentag6es de cultivo em gaiola da til6pia 

do  Nib,  Sarotherodon niloticus9  Linnaeus.  

Partimetros 
Valores 

mínimo m4ximo médio  

.pH 

Oxigenio 

dissolvido (ppm) 

6,8 

3,5 

8,5 

5,6 

8,0 

4,2 

. Temperatura (C) 

• Transparencia 

(disco de Secchi—cm) 

27 9 0 

18,0 

30,0 

20,0 

28,2 

19,0 



Trataosntos 

II 

TLBILL II 

Dados dos resultados das exerir,lantag3es de cultivo  an  gaiola da tilpia do Tila, Sa- 
....... . . . 

retherodon nilcticus,  Linnaeus,  cfrio tivoram duragEo de 85 dias,  on  tanquo da Estagae 

do Piscicultura do asntro do Cincias Lgrrias da Univorsidado Federal do Coar, rea 

li ,zadas no be2Ldn do oargo a junho de 1982. 

DiscriminaOes 

 Rob.(1) Test, (2) 

1. Poso  20,0 20,0 
2. Bioolassa inicial(g) 1.000 1.000 
3. Peso m6dio final(g) 61,0 30,0 
4. Biomassa final (g) 2.775,5 1.470,0 

5. Comp. m6dioinicial(cn 8,3 8,8 
6. Comp. mediofinal(cm) 14,-) 9,9 
7. Sobroviv6ncia(%) 91,0 93,0 
8. Mortalidado(%) 9,0 2,0 

9. Ganho  do poso/dia.(g 0,42 0,11 
10. , Convorsao.alimentar- 1,03 

Rep.(1) 

20,0 

2.000 

48,5 
4.631,7 

8,8 
12,9 

95,5 

4,5 
0,31 
2,39 

Teat. (2) 

20,0 
2.000 
22,5 

2.250,0 

8,8 
10,3 

90,0 

10,0 

0,03 

Rep.- (1) 

20,0 
3.000 
45,3 

6.613,8 

8,8 
12,7 

97,3 
2,7 

0,28 
2,42 

Test.(2) 

20 9 0 

3.000 
26,7 

3.844,8 

8,8 
11,3 

96,0 

4,0 

0,07 

(1) - IdLia obtida de 2 r3...potig3e (2 gaiolas),  con  densidades do 50 peixes/gaiola 
no Tratamento I, 100 pei:-.3s/gaio1a no Tratamento II o 150 poixes/gaiola no 
Tratamento  III.  

(2) - Resultados do uma gaiola tostoLunna, com 50 peixes/gaiola no Tratamento I , 
100 peixes/gaiola no Trataoentc II e 150 :)oixes/gaiola no Tratamento  III.  



TLBELL III 

Pesos médios apresentados pelos indivíduos  am  cada umas das 

amostragens quinzenais realizadas e para cada gaiola. Dados 

das experimentag6es de cultivo  am  gaiola da Til6"pia do Ni  

lo,  Sarotherodon niloticus,  Linnaeus,  que tiveram duraggo de 

85 dias, em tanque da EstagEo de Piscicultura do Centro de 

Ciesncias Lgr6rias da Universidade Federal do Cear, realiza 

dos no período de março a junho de 1982. 

Trata-

mentos 

Pesos médios dos indivíduos (g) 

Gaiolas Lmostragem 

I II  III  IV V VI 

Gi 25,0 32,0 39,0 42,0 5590 61,0 

I G2 25,0 30,0 29,0 40,0 47,0 6190 

G3*  20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 30,0 

G4 25,0 3095 3297 35,0 4590 5190 

II G5 21,2 25,0 34,0 40,0 42,5 46,0 

Ge 2090 2090 20,0 20,0 22,5 22,5 

07 24,0 2593 25,3 30,3 36,0 50,0  

III  G8 22,5 23,3 29,7 35,0 36,7 40,7 

G9
* 20,0 2090 23,3 25,6 26,0 26,7 

Obs. 1 - 0 sinal (*)  correspondents  -6s gaiolas testemunhas 

2 - 0 peso m6dio inicial dos indivíduos de cada gaio  

la  foi de 20 gramas. 
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Comprimentos totais médios apresentados pelos indivíduos 

cm cada uma das amostragens quinzenais realizadas e para ca 

da gaiola. Dados das experimentagges de cultivo ela gaiola 

da til4pia do Nilo, Sarotherodon niloticus,  Linnaeus, quo  

tiveram duragao de 85 dias, em tanque da Estagao de Pisei 

cultura do Centro de Ci3ncias Lgrrias da Universidade Fede 

rol do Cear, realizadas no período de março a junho de 

1982.  

Trata-

mentos 
Gaiolas 

Coop.  totais m6dios de indivíduos (cm) 

Lmostragens 

I II  III  IV V VI 

G1 11,1 12,1 12,1 12,9 13,4 14,8 

I G2 . 11,1 11,4 11,4 13,4 13,4 13,6 
* 

G3 9,8 9,9 10,4 10,4 10,4 10,4 

. 4  
11,2 11,2 11,2 13,0 13,6 13,6 

II G5 11,2 11,4 11,9 13,3 13,3 13,6 

* 
G6 9,7 9,7 10,5 10,6 10,6 10,6 

G
7 

10,2 11,5 11,6 12,5 12,5 12,7  

III  G8  10,7 11,1 12,2 13,1 13,1 13,1 

G9
* 

9,2 10,6 10,9 10,9 11,1 11,3 

Obs. 1 - 0 sinal (*) corresponde ,:ts gaiolas testalunhas. 

2 - 0 comprimento total m6dio inicial dos indivíduos 

de cada gaiola foi de 8,8 cm. 
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aimero de mortalidades de indivíduos, verificado nc intervalo 

de cada duas amostragens quinzenais e para cada gaiola. Dados 

das experimentagaes de cultivo em gaiola da til4pia do  Nil°,  

Sarotherodon niloticus,  Linnaeus,  que tiveram duragEo de 85 

dias, em tanque dá EstagEo de Piscicultura do Centro de Ci6n 

cias ilgrrias da Universidade Federal do Cear, realizadas no 

período de março a junho de 1982. 

Trata- 

mentos 

NlImero de mortalidades ocorridas 

Gaiolas Lmostragens 

I I-4I II.74II  III-IV IV-V V-VI 

I 

G
1 

G
2 

G
3
* 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

- 

- 

- 

1 

1 

2 

1 

- 

- 

- 

_ 

II 

G4 
G5 

G6* 

1 

_ 

- 

2 

_ 

3 

3 
1 

- 

2 

- 

4 

1 

2 

III  

G
7  

G
8 

G
9
* 

- 

_ 

- 

2 

_ 

1 

- 

- 

- 

3 

4 

2 

- 

- 

- 

_ 

- 

Total = 43 3 8 11 9 3 

Obs. - O sinal (*) corresponde 'E'Is gaiolas testemunhas. 
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LEGENDAS: 

1 -  Varas de marmeleiro 

2 - Amarração das varas 

3 - Fios de nailon 

4 - Tubo de plastico  PVC  

5 - Cabos de nailon 

6 - Bandeja (comedouro) 

7 - Panagem 

8 - Armação de arame da  tampa (janela) 

9 Tamrn (janela) 

10 - Fixadores de arame 

FIGURA 1 - DFSENHO ESQUEMATICO DO TIPO DE GAIOLA USADO NAS 

EXPERIMENTAÇÕES ,DE CULTIVO DA tilapia do Nilo, 

Sarotherodon niloticus,  Linnaeus,  EM. TANQUE DA 

ESTAÇÃO DE PISCICULTURA DO CENTRO DE CIÊNCIAS 

AMARIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA. 
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