
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRARIAS 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PESCA 

CURVAS DE CRESCIMENTO EM COMPRIMENTO E PESO DA 

TILAPIA DO NILO, Sarotherodon niloticus,LINNAEUS, 

OBTIDAS NA ESTACAO DE PISCICULTURA DO CENTRO DE 

CIENCIAS AGRARIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

CEARA. 

(CEARA - BRASIL) 

REYNALDO AMORIM MARINHO 

Dissertação apresentada ao Departamento de Engenharia de 

Pesca do Centro de Ci&ncias Agrarias da Universidade Fe-

deral do Ceara. , como parte das exigências para a obten 

cão do titulo de Engenheiro de Pesca. 

Fortaleza-Ceara 

Dezembro-1982 



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 
Universidade Federal do Ceará

Biblioteca Universitária
Gerada automaticamente pelo módulo Catalog, mediante os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

M291c Marinho, Reynaldo Amorim.
    Curvas de crescimento em comprimento e peso da Tilápia do Nilo, Sarotherodon niloticus, Linnaeus,
obtidas na estação de pisicultura do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal do Ceará /
Reynaldo Amorim Marinho. – 2019.
    26 f. : il. 

     Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – Universidade Federal do Ceará, Centro de Ciências
Agrárias, Curso de Engenharia de Pesca, Fortaleza, 2019.
     Orientação: Prof. Luís Pessoa Aragão.

    1. Tilápia (Peixe). I. Título.
                                                                                                                                                  CDD 639.2

1982.

1982.



Prof. Ass. LUTS  PESSOA  ARAGA0 

-  ORIENTADOR  - 

COMISSAO EXAMINADORA:  

Prof. Ass.  PEDRO DE ALCANTARA FILHO 

- PRESIDENTE -  

Prof. Ass. JOSE  RAIMUNDO BASTOS 

VISTO:  

Prof. Ass.  MOISES ALMEIDA DE OLIVEIRA 

Chefe do Departamento de Engenharia de Pesca  

Prof. Ass.  CARLOS GEMINIANO N.COELHO 

Coordenador do Curso de Engenhria de Pesca 



AGRADECIMENTOS 

Aos professores Luis Pessoa Aragdo e Pedro AlcSntara Filho pe-

la valiosa colaboração na realização deste trabalho. 

A Direção da Estação de Piscicultura do Centro de Ciências A 

gr5rias, por ter cedido suas instalaçdes. 

Aos colegas Aristogiton Moura e Jogo Batista pelos trabalhos 

gr5ficos. 

Ao Vicente de AraGjo pela colaboração pretsada durante a reali 

zaçdo do experimento; e 

Aos companheiros de luta: Armando, Washington, Orlando, Eduar-

do, Clezer, ROmulo, Neiva, Olivardo e Maia, pela gratificante 

convivencia. 



Curvas de Crescimento em Comprimento e Peso da Tilipia do Nilo, 

Sarotherodon niloticus LINNAEUS, obtidas na Estação de Pisci-

cultura do Centro de Ciéncias Agrárias da Universidade' Federal 

do Ceará. (Ceara-Brasil). 

REYNALDO AMORIM MARINHO 

ÍNDICE 

Pãgina 

Introdução  01 

Material e Método  02 

Resultados-e Discussão  06 

Conclusdes  09 

Sum5rio  10 

Bibliografia  11 

Tabelas  13 

Figuras  18 



CURVAS DE CRESCIMENTO EM COMPRIMENTO E PESO DA TILAPIA DO NI-

LO, Sarotherodon niloticus LfNNAEUS, OBTIDAS NA ESTACAO DE PIS 

CICULTURA DO CENTRO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UNIVERSIDADE FE-

DERAL DO CEARA. (CEARA-BRASIL). 

REYNALDO AMORIM MARINHO 

1. INTRODUCAO 

As tilapias são consideradas desde o começo do secu-

lo, como espécies mundialmente importantes, para a alimentação 

humana. Devido a sua boa aceitação no mercado, seu alto valor 

proteico, faz com que a tilapicultura assuma um lugar de desta 

que sobre as demais espécies cultivadas; e não ha: peixe com 

exceção da carpa comum (Cyprinus carpio), que seja conhecido e 

cultivado extensiva e/ou intensivamente como a espécie em fo  

co (Bardarch et al., 1972).  

Pertencente a familia Cichlidae, a tilapia do nibo 

(S. niloticus) e originaria do oeste africano, e teve sua in-

trodução iniciada nos açudes pUblicos e particulares, do Nor-

deste brasileiro, por volta de 1973, sendo sua disseminação fel 

ta rapidamente (Lovshin et  al.,  1981). 

0 genero à cultivado em diversos paises tropicais,sen 

do peixes que apresentam Eitimas qualidades para o cultivo in-

tensivo, pois resistem a baixos niveis de oxiggnio dissolvido, 

tem uma elevada taxa de crescimento, são resistentes ao manu-

seio,  etc.  Huet (1971) entre outros, afirma que os machos, da 

especie em estudo, apresentam uma taxa de crescimento maior que 

a das femeas, mostrando com isto, mais uma evidEncia do dimor-

fismo sexual da especie. 

As til5pias vem sendo distribuidas em programas de pis 

cicultura por diversos Orgaos especializados, em todo o Estado 

do Ceará. A tilapia do  nib  o (S. niloticus) destina-se ao culti 

vo intensivo (monosexo, policultivo com predadores e obtenção 

do hibrido) e o extensivo (nos açudes), (Bezerra e Silva,1977); 

portanto, o conhecimento de alguns aspectos biome-tricos, como 
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tal importância na caracterização e exploração racional de 

populações. 

2. MATERIAL E METODO 

Os dados utilizados na execução do presente trabalho 

foram coletados na Estação de Piscicultura do Centro de Cin-

das Agra-Has  da Universidade Federal do Ceara', no  period°  de 

Maio a Novembro de 1982. 

O método empregado na obtenção dos dados para se cal-

cular as curvas de crescimento em comprimento e peso foi apre-

sentado por Santos (1978). 

0 material amostrado constou de 60 exemplares proveni 

entes de uma desova realizada na Estação, sendo o acasalamen 

to feito numa proporção de 2 machos para 1 femea; a eclosdo foi 

observada no dia 8 de Junho de 1982. 

Tanto a desova como o crescimento das larvas e dos 

alevinos ocorreu em tanque de alvenaria, com fundo de areia,me 

dindo 3m x  lm  x  lm  e com uma lâmina d'agua de aproximadamente 

0,80m de altura. 

As amostragem foram feitas mensalmente, e eram retira 

dos dez (10) individuos,ao acasoe comreposição,capturados com 

puçâ ou rede de tarlatana medindo 3m de comprimento por  lm  de 

altura; os peixes capturados para a amostragem, eram colocadosem 

baldes pl5sticos, levados ao laborat6rio, onde foi registrado, 

para cada individuo, o comprimento total e o peso. 

0 comprimento total, entre a extremidade anterior do 

focinho  at  a regido posterior da nadadeira caudal, era deter-

minado com o auxilio de um ictiOmetro, estando o espécime es-

tendido sobre o flanco direito em uma superficie plana. 
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0 peso foi obtido com auxilio de uma balança modelo  

Triple Beam  Balance com capacidade de 2.610g e com precisão de 

0,1g. Tarava-se um becker com agua, em seguida pesava-se os pei 

xes mais a agua, e por diferença obteve-se o peso dos indivi-

duos: 

PI = (PBA + PP) - PBA 

PI - peso dos individuos 

PBA - peso do becker com agua 

PP - peso dos peixes 

A alimentação ministrada aos peixes durante o experi-

mento foi a ração balanceada do tipo  Cortex,  indicada para en-

gorda de frangos de corte, e apresenta a seguinte composição: 

proteina, gliiten de milho, farinha de carne, peixe,sangue, os-

sos, ostras, farelo de soja, algodão, amendoim, gergelim, baba 

çu, arroz, trigo, carbonato de calcAo e sal. (Tabela I). 

Aos peixes, era oferecido diariamente uma quantidade 

de ração calculada na base de 5% da biomassa, sendo o arraçoa-

mento feito pela manhã e a tarde, e suspenso aos domingos.A ca 

da amostragem, a quantidade de ração oferecida, diariamenteaos 

peixes, era reajustada em função da biomassa no tanque, calcu-

lada com base nos dados de peso médio dos individuos amostrados. 

Ap6s as coletas, os dados foram tabulados conveniente 

mente, visando as estimativas das curvas anteriormente citadas, 

e a seguir descritas. 

a) Relação Peso Total x Comprimento Total 

A relação Peso x Comprimento foi estimada, através do 

método dos minimos quadrados, apOs a linearização dos dados ob 

servados e utilizando-se a seguinte equação: 

a 
Wt = 0 L

t 

onde: 

- 4-4-1 f-1 
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L
t 

comprimento total (cm) 

0 = parâmetro da relação peso/comprimento(fator de condição) 

= parâmetro da relação peso/comprimento, geralmente constan 

te, variando em torno de 3. 

b) Curva de Crescimento em Comprimento 

E a relação entre uma medida qualquer de comprimento 

e a idade t. A equação utilizada foi a apresentada por  VON  BER 

TALANFFY (1938) e citada por SANTOS (1978):  

L
t 

= Lo3 11 - e-K(t  - to )  I  

onde:  

L t  = comprimento total da idade t  

Lc°=  comprimento médio mâximo que o animal pode atingir 

e = base do logaritimo neperiano 

K = parâmetro relacionado com a taxa de crescimento 

= idade do individuo 

t
o 
= parâmetro relacionado como comprimento do animal ao nas-

cer  (L
o
).  

Como, em animais como peixes,1 o comprimento despre 

zivel ao nascer (L0  = 0; to  = Oh a expressão assumirâ a se-

guinte forma:  

L
t 

= L (x) (1 - e t ) 

c) Curva de Crescimento em Peso 

A curva de crescimento em peso é a relação entre o pe- 

so médio (14-0, e a idade t. A expressão que utilizou-se a se 

guinte:  

Wt = W (1 - e
-Kt

)6- 
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3. RESULTADOS E DISCUSSAO 

Lovshin et al.(1974) realizaram experimentos povo- 

ando viveiros com machos de tilápia do  nib,  S. niloticus,10.000 

peixes/ha; hibridos 100% machos (10.000 peixes/ha)resultante do 

cruzamento de machos de S. hornorum com fêmeas de S.niloticus; 

e machos de tilápia do  nib  o (5.000/ha) com hibridos de tilápia 

(5.000 peixes/ha). No final dos 180 dias de cultivo os machos 

(10.000 peixes/ha) apresentaram peso de 299,0g, os híbridos 

(10.000 peixes/ha) obtiveram 340,0g, enquanto que os machos de 

tilápia do  nib  o (5.000 peixes/ha) mais hibridos de tilápia (5.000 

peixes/ha), cultivados no mesmo viveiro, apresentaram respecti 

vamente: 296,0g e 346,0g. Os peixes eram arraçoados com fare-

lo de arroz, com 14% de proteina, uma vez por dia, seis vezes 

por semana. 

Pinheiro et al.(1976), citado por Carrillo(1982), cul 

tivaram hibridos 100% machos, obtidos através do cruzamento de 

machos de S. hornorum com femeas de S. niloticus, e após 365 

dias obtiveram peixes com comprimento médio final de 29,5 cm e 

peso médio final de 452,0g, sendo estocados a uma taxa de 13.000 

peixes/ha e alimentados com mistura, em partes iguais, de tor-

ta de algodão mais torta de mamona. 

Silva et  al.  (1980) num ensaio em gaiolas com machos 

e re- I-fleas  de tilápia do  nib  o obtiveram em 199 dias de cultivo, 

exemplares com peso médio final de 188g, arraçoados com ração, 

peletizada, tipo engorda para galináceos e estocados com uma 

densidade de 200 peixes/m3. 

Segundo J.C.Micha, citado por Vale-Filho(1982),fémeas 

e machos de tilápia do  nib  o obtiveram, aproximadamente, ao ca-

bo de 150 dias de cultivo, respectivamente os seguintes pesos: 

34,0 e 93,0g. 

0 presente trabalho apresenta os resultados obtidos em 

158 dias de cultivo, e mostra uma média do comprimento e do pe  

so  para machos e fêmeas de tilápia do  nib,  S.niloticus,em vir- 
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tude da sexagem manual ter ocorrido somente no 59 mis; cultiva 

dos nos tanques de alevinagem da Estação de Piscicultura do Cen 

tro de Ciéncias Agr5rias da Universidade Federal do Ceara-  (Ta-

bela II). 

Os peixes foram estocados a uma densidade relativamen 

te alta, 20 peixes/m2 , devido a não disponibilidade de tanques 

para estas finalidades, na estação. Os tanques de alevinagem 

são bastante populosos, visando a atender a crescente demanda 

de alevinos por parte das instituiçdes que mantém convénioscom 

a estação, enquanto os tanques de produção são utilizados no a 

casalamento para obtenção de avelinos e outros experimentos. 

Analisando-se a relação entre o comprimento total mé-

dio no instante "t +A t" e o compriemtno total médio no instan 

te "t" em centimetros, pela transformação Ford-Walford (Tabela  

III),  obtivemos a seguinte equação de regressão: 

L(t +zit)  = 2,16 + 0,89 L
t 

e verificou-se ainda que o coeficiente de correlação linear de  

Pearson  (r = 0,920*) era significativo ao nivel de a. = 0,05 (Fig.1) 

Como a data de eclosão não foi observada corretamente, 

tornou-se necessErio a estimativa da idade correta dos pei-

xes, obtendo-se a equação de regressão entre o logaritimo nepe 

riano do comprimento relativo  (Lt*)  e a idade correta (t*) em 

meses (Tabela IV, Fig.2):  

Lt* = - 0,074 - 0,1110 t*  

sendo o coeficiente de correlação linear de Pearson(r = - 0,979*) 

significativo ao nivel a = 0,05. 

A idade correspondente a primeira mensuração era,por-

tanto, 0,6  ms  (Tabela IV,  Fig.  2). 
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A curva de crescimento em comprimento,em centimetros, 

foi obtida a partir das equaçEies de regressão posterioMente ci 

tadas (Tabelas  III,  IV;  Figs.  2 e 3), para a qual obtivemos a 

seguinte equação:  

L
t 

= 19,64 (1 - --0 1110t e ' ) 

A curva de crescimento em peso foi obtida a partir da 

relação entre o peso total  (Wt)  em gramas e o comprimento to-

tal  (L
t
)  em centimetros, com auxilio da curva de crescimento 

(Tabela V;  Figs.  3 a 6), e mostra os seguintes resultados: 

a) Relação entre logaritimo neperiano do peso (ln  Wt)  e logari 

timo neperIano do comprimento (ln  Lt); (Fig.  4): 

ln W = 
t 

- 4,26 + 3,12 in L
t  

r = 0,992*,significativo ao nível a 0,05 

b) Relação  peso (Wt) e  comprimento  (Lt), (Fig. 5): 

W
t 

= 0,014122 L
t
3,12 

c) Curva de crescimento em peso,  (Fig.  ):  

W
t ' 

152,93 (1 - 
--01110t  
e )

312 
 

Os resultados obtidos no presente trabalho, se compa-

rados aos que foram apresentados anteriormente pelos v5rios  au  

tores citados, mostram-se muito aquém do esperado. As diferen 

cas existentes, tanto em comprimento como em peso dos exempla-

res, devem-se a fatores tais como: alta densidade de estocagem 

e  area  reservada para o cultivo; sendo o primeito fator,um dos 

principais a ser observado. 
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4. CONCLUSOES 

1. A expressão matetmãtica da curva de crescimento em compri-

mento da espécie em estudo 6 a seguinte: 

, 
L
t 
= 19,64 ( 1 - 

—01110t) 
 e 

2. A curva de crescimento em peso, para a espécie em estudo tem 

a seguinte expressão matemitica: 

, 
152,93 ( 1 - 

—0 1110t
)
3 12 

e '  

3. A relação peso total em gramas (14t) e -comprimento total em centi- 

metros  (L
t
) a seguinte: 

= 0,014122 L
t
3,12 

4. 0 valor de t
1 

nos diz que os peixes, por ocasião da mensura 

cão tinham 0,6  ms  de idade. 

5. 0 comprimento máximo médio (L.) e o peso máximo médio (Wa) 

são respectivamente: 19,64 cm e 152,93g. 

6. Existe diferença sexual externa para a espécie. 

7. Embora os resultados tenham sido obtidos em condiç6es adver 

sas is recomendadas, a tilipia do  nib  o deve ser utilizada na 

piscicultura intensiva, pois em condiçdes 6timas de cultivo a-

presentam peso de boa aceitação no mercado. 



5. SUMARIO 

0 presente trabalho enfoca o estudo das curvas de crescimen 

to em comprimento e peso da til5pia do nilo,Sarotherodonniloticus 

(LINNAEUS), espécie utilizada nas estaçEies experimentais de pis 

cicultura e também nos programas de cultivo extensivo, realiza-

do por diversas instituiç6es. 

0 experimento constou de 60 exemplares cultivados na Esta 

ção de Piscicultura da Universidade Federal do Cear, no pe-

riodo compreendido entre Maio e Novembro de 1982, e feitas a-

mostragens mensais ao acaso e com reposição de 10 (dez) in-

dividuos. 0 método empregado na ana-lise dos dados foi o descri 

to por Santos (1978). 
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TABELA I 

Composição da ração utilizada no cultivo da tilãpia do  nib,  

S.niloticus(L) na Estação de Piscicultura do C.C.A. da Universidade 

Federal do Ceara, no  period°  de Maio a Novembro de 1982. 

ESPECIFICACAO UNIDADE QUANTIDADE 

Umidade , , 10,50 

Proteina Bruta % 19,00 

Extrato Etéreo o, ,0 3,50 

Matéria Fibrosa 0, 
, 4,00 

Cdlcio 0, /0 1,70 

Material Mineral ./ , 7,70 

F6sforo ' , 0,70 

Vitamina A* UI 6.200 

Vitamina D3* UI 900 

Vitamina E* UI 3,75 

Riboflavina* mg 4,40 

Niacina* mg 20 

Vitamina B12* mcg 10 

Vitamina H* mg 1,00 

Manganés* mg 49 

Zinco* mg 48 

Ferro* mg 10 

Cobre* mg 1,80 

I6do* mg 0,46 

Cobalto* mg 0,18 

Metionina* mg 390,9 

Lisina* mg 15 

Colina* mg 400 

Ac.Pantoténico* mg 12,2 

Coccidiostaico mg 125 

AntibiEtico* mg 22,0 

(*) Quantidade por Kg de ração 

FONTE: Companhia Brasileira de Ração - CBR 



TABELA II 

Dados de comprimento total médio  (Lt )  em centimetros,e 

peso total médio  (Wt )  em gramas, nas datas de coleta 

da tilãpia do  nib,  S.niloticus(L)* 

DATA DE 

COLETA 

COMPRIMENTO TOTAL 

MEDIO (cm) 

PESO TOTAL MEDIO 

(g) 

18/06 1,4 0,03 

15/07 3,1 0,72 

16/08 5,5 3,40 

15/09 6,8 5,30 

15/10 7,0 6,60 

16/11 9,6 11,93 

(*) Dados coletados na Estação de Pisciculura do Centro de Ciéncias Agr- 

rias (U.F.C.), de Maio a Novembro de 1982. 

.14.  



TABELA  III  

Relação entre o comprimento total médio no instante 

"t"+ At"= L(t + At) (y) comprimento total médio no 

instante "t" L
t 
 (x) em centimetros da transforma -

co  Ford-Walford de curva de crescimento em compri-

mento da tilépia do  nib,  S.niloticus (L)* 

COMPRIMENTO TOTAL COMPRIMENTO TOTAL MEDIO NO INSTANTE 

MEDIC) NO  INSTANTE  

(cm) 

"t +At" (cm)  

OBSERVADO CALCULADO 

1,4 3,1 3,4 

3,1 5,5 4,9 

5,5 6,8 7,1 

6,8 7,0 8,2 

7,0 9,6 8,4 

9,6 10,7 

(*) Dados coletados na Estacdo de Piscicultura do Centro de Ciéncias  Agri  

rias (U.F.C.), de Maio a Novembro de 1982. 
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TABELA IV 

Dados de comprimento total médio  (L t )  em centimetros, logaritimo neperiano do 

comprimento relativo  (L t*  = y), idade (t* = x) e idade correta em meses, da 

transformação semi-logaritmica da til5pia do  nib,  S. niloticus (L)*. 

COMPRIMENTO TOTAL 

MCDIO NO INSTANTE 

"t" 

(cm) 

LOGARTTIMO NEPERIANO DO 

COMPRIMENTO RELATIVO  

(Lt*)  

IDADE (MESES) 

RELATIVA(*) CORRETA (t) 

1,4 - 0,07395 0 0,6 

3,1 - 0,17178 1 1,6 

5,5 - 0,32856 2 2,6 

6,8 - 0,42500 3 3,6 

7,0 - 0,44070 4 4,6 

9,6 - 0,67099 5 5,6 

(*) Dados coletados na Estação de Piscicultura do Centro de Ciencias Agra-rias (U.F.C.), 

de Maio a Novembro de 1982. 



TABELA V 

Dados de comprimento total médio  (L t )  em centi-

metros, e peso total médio  (Wt )  em gramas,obser 

vados e calculados da til5pia do  nib  o S.niloticus(L)* 

COMPRIMENTO TOTAL  

MEDIC) (cm) 

PESO TOTAL MEDIO  

OBSERVADO CALCULADO 

1,4 0,03 0,04 

3,1 0,72 0,48 

5,5 3,40 2,88 

6,8 5,30 5,59 

7,0 6,60 6,12 

9,6 11,93 16,39 

(*) Dados coletados na Estação de Piscicultura do Centro de Ciencias 

Agr5rias (U.F.C.), de Maio a Novembro de 1982. 
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