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CULTIVO DA TILAPIA DO MILO, Oreochromis niloticus L.,1766,COM 

:IANEj0 NA DENSIDADE DA ESTOCAGEM 

Oriunda do leste africano a tilápia do Nilo, Oreo-

chromis niloticus L.1766, foi introduzida em 1971 pelo DNOCS 

no Bras 1 (Freitas,1979). 

Devido a fácil adaptação ao nosso clima, a grande 

prolificidade e ocupar um nicho  ecologic°  ainda não preenchi 

do por repr,-sentantes da ictiofauna nativa, com alguma expre 

sividade, esta espécie atualnente encontra-se amplamente dis-

tribuida'pelas bacias hidrográficas do Nordeste e de outras - 

regioes do Pais. Sua criação intensiva tem mostrado ser tima 

atividade economica, com baixo investimento inicial e relati-

vamente pequeno capital de giro (Lira e Silva,1975). 

A tilápia do Nilo atende as exigencis impostas pelo 

consumidor, produtor e condigOes climáticas existentes em 

grandes áreas do territOrio nacional que são: peixe com pouca 

espinha e sabor da carne apreciável, rápido crescimento, alto 

nível de convergão alimentar, fácil reprodução, resistente ao 

manuseio, aceita alimentação suplementar e está num nível trO 

fico baixo (microfago). Ela resiste ao baixo teor de oxigenio 

dissolvido na água e a altas temperaturas da mesma. 

Poucas são as esp6cies que se cultiva com tanto exi 

to e em tão larga escala nas suas várias formas, compreenden- 

do: híbrido, monossexo e cultura pura. Os estudos de Lira e 

Silva (1975) comprovam ser uma das especies mais produtivas - 

em nosso  Pals,  5000 a 6000kg/ha/ano para híbrido de Oreochro-

miE niloticus X O. hornorum. 

0 cultivo monossexo da tilápia do Nilo apresenta um 

problema que e a sexagem dos exemplares. 0 macho e sempre o 

utilizado, pois apresenta crescimento superior ao da femea 

A sexagem 6 manual, sendo feita quando os peixes alcançam de 

20 a 30 gramas de peso médio, para diminuir os possíveis erro. 
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aa tem por base de ,JistingEo do sexo os orificios genitais que  

so,  trEs.s n; rmeas e dois nos machos, com papilas genitais / 

bem descnvolvid.7,s nestes Ultimos. 

sto trabalho visa desenvolver tecnologia para o culti 

vo da tilpia do i1o, de modo a aproveitar melhor os ambientes 
acuaties, varando-se na densidade de estocagem e sexando os 

PCi :CO fl1C) de 50 -rr172-5. 

oti  GL  determinaram-se: 

a) curvas de crescimento em comprimento, peso,e biomas 

sa 

b) ganhos de biomassa e de peso individual 

c) produtividade Kg/ha/ano 

d) taxa de conversão alimentar 

e) taxa de sobrevivencia 

f) resultados econOmicos do cultivo 

0 trabalho realizou-se em Fentecoste - Ce, onde a tem-

peratura media de 26,82C, sendo a máxima de 342c e  minima  de 

20,22C. 0 perlodo de chuvas se estende de janeiro a junho, sen-

do praticamente saco no restante do ano (Silva, 1983a e 1983b). 

A media 6. de 860m/ano. 

MATERIAL E Mr.,TODO  

Na realizagZo do presente trabalho foi utilizado urn  
• 

viveiro escavado em terreno natural  Qom area  de 350m
2 

e profun-

didade ( lamina d'água ) máxima de 1,20m e  minima  de 0,80m, e a 

media de 1,00m. 0 abastecimento e feito atraves de um canal de 

irrigagao, proveniente do açude publico General Sampaio, do / 

DOCS. 'A tubulação de tomada de agua para o viveiro apresenta / 

digmetro de 4 polegadas, possuindo tela para evitar a penetra_ 

gao de organismos estranhos. 0 sistema de drenagem feito atra  

vs  de "monge" (Sudepe, 1979), usando-se tubulagZo de cimento / 

amianto de 6 polegadas de diâmetro, que conduz a S.gua ao dreno. 



Antes dos peixes serem estocados, o viveiro foi 

esvaziado, limpo, fertilizado com 175kg de esterco bovino 

T (lkg/2m
2 
 ), espalhado no piso e cheio com água  at  seu nvel 

de replegao meximo. Após 7 dias do enchimento, estocamos - 

1400 exemplares de tilApia do Nilo, na densidade de 40.000/ha 

com peso médio de 17,4g e comprimento total medio de 9,5 cm 

tendo assim, uma biomassa inicial de 2414Kg, sendo os alevi-

nos oriundos do prOprio Centro de Pesquisas. 

Quando efetuamos a estocagem, foi obtido de 20% 

dos peixes, dados de comprimento total, utilizando-se para - 

isto um "ictiOmetron com escala milimetrada, Obteve-se  tam  - 

bem, o peso medio em gramas, de todos os exemplares estoca - 

dos, utilizando-se balança com preciso de 20g e baldes com 

água devidamente tarados, onde pesamos no momento de estoca-

gem  grupos de  at  50 peixes, .conforme usualmente se faz no 

Centro de Pesquisas Ictiologicas do DNOCS.(Santos ct alii 

1973). .No decorrer do cultivo os peixes foram amostrados - 

mensalmente, abrangendo 20% dos exemplares estocados no vi-

veiro. Para capturA'-los utilizamos rede de arrasto, medindo 

ó 13,0m de comprimento, 2,0m de altura e malhas de lcm, n a  

no,confeccionada com tecido de  nylon,  constituindo-se pois 

num aparelho não seletivo para peixes em cultivo. Nestas - 

amostragens, obteve-se dados de comprimento total e peso do 

peixe, usando-se os mesmos instrumentos e tecnicas emprega-

das quando da estocagem. Contudo as pesagens foram feitas em 

grupos de 20 individuos. 

Durante o cultivo os peixes foram alimentados com 

ração balanceada, na proporção de 3% da biomassa presente, e 

os viveiros adubados semanalmente com esterco bovino fome - 

cido na base de lkg/2m
2
. 

A composigão da  raga()  foi: 

31lisoja, 30mi1ho, 30% sorgo, 10% farinha de carne. 

Decorridos quatro moses de cutivo fez-se a despes-

ca total A$exou-se as t114ia5 obtendo-se 432 femeas e 400. 

machos. 
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Os 14,85kg de femeas foram transformados em farinha, rendendo, 

5,67kg a qual foi adicionada na ração da segunda etapa na 

base de 5; de sua composiggo, que foi:- 5% d e farinha de pei 

xe, 10% de farinha de carne, 25% de soja, 30% de milho, 30% 

de sorgo. 

A alimentação diária dos machos que foram reestoca-

dos em dois viveiros na densidade de 1 peixe/m2, foi forneci- 

da em duas refeigOes, uma pela manha e a outra no final de 

tarde durante seis dias por semana, distribuídos a lanço sem-

pre no mesmo local (Santos, 1978). 

Decorridos 203 dias de ctltivo foi feita a ultima 

amostragem, sendo os peixes medidos e pesados. 

Terminado o estudo, elaborou-se tabelas, gráficos e 

analizou-se os resultados. 

RESULTADOS E DISCUSSA0 

Após 99 dias do presente cultivo, primeira etapa 

obteve-se, dos 1400 peixes inicialmente estocados, 832 exem- 

plares. Lamentavelmente, 568 individuos morreram por falta 

de gua, devido a uma avaria na encanação central de abasteci 

mento durante dois meses. 

A sexagem das 832 tilápias revelou a presença de 

432 femeas e 400 machos. Estes foram estocados em dois vi- 

veiros de 350m2  cada um e  aquelas transformadas em 5,6kg de 

farinha, sendo anexada ragao fornecida aos machos na segun-

da etapa do experimento. 

CRESCIMENTO EM COMPR1MENT0 

'A tabela I e figura 1 mostram que, apOs 99 dias de 

cultivo, as tildpias, que haviam sido estocadas com 9,5 cm, 

alcançaram 13,8cm de comprimento total medio. Este cresci-. 

mento foi menos acentuado entre a segunda amostragem e a 

sexagem. 
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A segunda etapa do cultivo, que se iniciou com a 

sexagem das til6pias e estocagem de 400 machos da esT)écie , 

com comprimento total médio de 14,4 cm, em dois viveiros de 

350m2  de 4rea inundada cada um, durou 140 dias, findo os 

quais, os peixes alcançaram 22,4 cm. Nesta fase a densidade 

de estocagem foi de 5.174 peixes/ha. 

Melo et alii (1935) obtiveram, em 118 dias de cul-

tivo do hibrido de til4pia(0reochromis hornorum x O. niloti- 

cus), consorciado com 120 suinos/hal  peixes com 28,2cm de 

comprimento total mLlio. Estes foram estocados com 13,1 cm. 

CRESCIMENTO P}2 .0 GANHOS DE PO 

As tabelas I e 11 e a figura 2 mostram que as ti-

lApias, na primeira etapa do cultivo, aumentaram de 17,4g  (pc  

so:médio inicial) para 44,8g, com pequeno acréscimo entre a 

segunda s a terceira amostragem, possivelmente em decorrencia 

da elevada biomassa no viveiro (alta densidade de estocagem). 

No cultivo monossexo as tilpias iniciaram com 54,8g e ter-

minaram, ao cabo de 140 dias, com 201,0g. 

Melo et alii (1985) obtiveram, para o híbrido de 

ti16.pia antes citado, crescimento em peso de 38,0g para 447g, 

em 118 dias de cultivo consorciado com suínos (120/ha de 

viveiro). 0 ganho m4clio de peso foi de 3,5g/dia. 

Silva et alii (1975) referem-se a um cultivo do  hi-

brido de tilpia na densidade de estocagem de 10.000/ha e pe- 

so mLlio inicial de 60,0g. Os peixes foram alimentados com 

farelo de arroz (3% da biomassa). ApOs 6 meses, eles alcança-

ram 340,0g de peso m4dio, com ganho de 1,6g/dia.- Et identicas 

condig6es foram criados machos da tildpia do Nilo, os quais 

passaram de 63,0g (peso inicial) para 299g (peso final), com 

ganho de 1,3g/dia. 

Os ganhos de peso individual foram maiores na se- 

gunda etapa do cultivo, com m6dia de 0,98g/dia (mSximo de 

1,6g/dia,. obtido, no sexto mas, e mínimo de 0,2g/dia,verifi- 



cado no Ultimo mes),Isto deveu-se a m2nor densidade de estoca -
gem  e ao crescimento mais rápido dos machos, conforme refere-

se  Bard  et alii (1974) e Silva et alii (1983). Nos dois pri-

meiros meses da primeira etapa do cultivo, os ganhos de peso 

individuais foram iguais a 0,3g/dia. Foram baixos, em virtude 

da elevada densidade de estocagem. Nesta fase, ocorreu, no ter 

ceiro  ms,  uma brusca perda de peso individual (1,4g/dia). Na 

realidade, .o que ocorreu foi decrescimo da biomassa, em  decor- 
,  

rencia da morte de grande numero de exemplares. 

Salienta-se que na segunda etapa do cultivo houve va 

riagao nos ganhos de peso individual (tabelaII). 

BIOMASSA E PRODUTIVIDADE 

A tabela  III  e figura 3 mosLiam que a biomassa aumen 
tou, na primeira etapa, de 24,36 para 37,27 kg. Esta atima e-

quivale a 1.597,29 kg/ha/ano. 

Na segunda etapa a biomassa estocada foi de 21,92kg, 

atingindo 74,77 kg no final, equivalendo a 3.204,43 kg/ha/ano. 

Na tabela  III  e figura 3 observa-se que a biomassa 

foi sempre crescente na segunda etapa. Na primeira, devido a 

mortalidade, houve uma queda do segundo para o terceiro mas. 

GANHO DE BIOMASSA 

Analisando-se os dados de ganho de biomassa da tabe-

la II, verifica-se que eles variaram bastante, principalmente 

na segunda etapa. 

0 maior ganho ocorreu no segundo  ms  da primeira e-

tapa de cultivo, 13,72kg/ha/dia. Istoe.  explicado pela maior  den  

sidade de estocagem dos peixes e a maior oferta do alimento ar 

tificial, vezque, devido a mortalidade natural a biomassa fi-

cou superestimada no viveiro e sobre ela foi calculada a quan-

tidade ofertada do alimento. 
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Na segunda etapa da pesquisa o maior ganho de biomas 

sa ocorreu no sexto  ms  (8,98 Kg/ha/dia). Em media ele foi de 
6,00Kg/ha/dia. 

CONSUMO  DE FIAQ7.0 E INDICES DE CONVZISKO ALIMaTTAR 

O consumo acumulado de ragão, conforme ve-se na ta - 

bela IV foi de 274,79 KG, sendo fornecido 98,41Kg na primeira 

etapa e 176,38Kg na segunda. A maior conversão alimentar foi - 

de 1,1:1, verificada no primeira  ms  da segunda etapa, e a me.  

nor  4,9:1, ocorrido no Ultimo  ms  da primeira etapa. Isto de-

vPu-se deVIdO a mortalidade ocorrida. No final do cultivo este 

índice foi de 3,3:1, sendo que a conversão media da segunda e-

tapa alcançou 2,0:1. 

TAXAS DE SODREVIVtNCIA 

As taxas de sobrevivencia das ti16:pias foram de 96,5% 

na segunda etapa, e de 59,5% na primeira. 

VALORES ECONOMICOS DAS DESPESAS, DAS BIOMASSAS E DO LUCRO 

A tabela V mostra que as despesas com o presente 

cultivo mbntaram em  NC,$  138,85, assim distribuidos: NC4 .21,00 

(15,12%) com compra de alevinos; 1,1q$ 76,29 (54,94%) 4om ragão e  

Ng  41,54,: (29,94%) com mão-de-obra. 

Na mesma tabela ve-se. o valor econOmico da biomassa 

que, 4  ms  149,54. 



coNcLuno 

8, 

a) o crescimento em comprimento e peso da til6pia do Nilo na 

primeira etapa do cultivo foi menor do que na segunda.  

ID)  os ganhos de p-6so  medic)  dos peixes foram correspondenItes 

na segunda etapa a 180kg/ha/mes e 0,98g/dia considerado / 

relativamente baixo pela literatura consultada. 

c) as taxas de sobrevivencia foram de 59,5% e 93% nas primei 

ra e segunda etapa respectivamente. 

d) o consumo de  raga()  durante todo o cultivo foi de 274,8kg, 

correspondentes a um índice de converso alimentar final 

de 3,4:1. 

e) as despesas acumuladas atingiram NG$138,85 ou seja 

7Kft 1.971,40/ha, 

f) os valores econOmicos da biomassa dos peixes foram equiva 

lentes a 1\1(4 149,54 ou seja 1\TC 2.136,28/ha e NC4 4,54 ou 

M$ 64,85/ha da farinha do peixe, totalizando 114 154,04 ou 

Nq 2.200,57/ha, 

os lucros obtidos foram relativamente baixos, atingindo, 

no final do cultivo um valor apenas de  Ng$  15,19 ou seja, 

N4 217,00/ha. Este resultado 4. muito inferior ao de 

aualquer outro obtido nos experimentos da bibliografia / 

consultada. 

h) com os resultados obtidos no presente cultivo poderia-se 

concluir que o manejo proposto neste tralho merece maior 

aperfeiçoamento. 

SUMARIO 

Este trabalho apresenta os resultados de um culti-

vO de tilhia do Nilo, Oreochromis niloticus L.,1766, real! 

g)  
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zado em viveiros escavados em terreno natural e com drea de 

350m2  cada, do DOCS em l'entPnoste, Ceará, no  period°  de ou 

tubro a maio de 1939. 

A taxa de estocagem foi de 40.000 peixes/ha na pri 

meira parte e de 5,174/ha na segunda parte. Estocados com , 

17,4g e retirados com 201g os machos e as femeas despescadas 

quando ,atingiram 50g de peso médio, e transformadas em raggo. 

Os viveiros antes da estocagem foram limpos e fertilizados / 

com 175kg de esterco bovino. 

Os peixes foram alimentados com  raga.°  balanceada, 

na base de 3% da biomassa. 

Mensalmente, realizou-se amostragens abrangendo 20% 

dos individuos, os quais foram medidos e pesados para deter-

minar:curvas de crescimento em comprimento, peso, e biomassa 

ganhos de biomassa e de peso individual, produtividade kg/ha/ 

ano, taxa de sobrevivencia, resultados econOmicos do cultivo. 
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TABELA I 

Dados obtidos no cultivo de tilA.pia do  Nil()  )reochromis niloticus L.,1766, 

realizado em viveiros do DNOCS, ( Pentecoste - C2ar6 - Brasil ). 

,, 
Tempo de Intervalo Dias de Numero de Comprimento Peso 

cultivo amostral arragoamento individuos total (cm) (g ) 

.(meses) ( dias ) 

0 
M•• ..• N. MO 1400 9,5 17,4 

1 35 30 1400 11,1 27,9 

2 44 39 1400 13,3 43,0 

3 20 17 832 13,8 44,8 

Reestocagem 1/ -- __ 400 14,4 5498 

4 36 36 400 17,9 110,0 

5 36 31 400 19,1 135,0 

6 28 24 400 26,4 179,0 

7 40 34 372 22,4 201,0 

Ohs(' 1/ Retirados 432 femeas com peso mLlio de 35,01g e B(t). 15,12Kg. Foram 

 

 

transformadas em farinha que rendeu 5,6Kg e acrescentadas na raçZo para 

machos. Estes foram estocados em dois viveiros na densidade de 0,57ind/m. 



TAPEI .A II 

Biomassa e ganhos  du  perdas de biomassa e de peso individual, obtidos no 

cultivo de tilhia do Nilo, Oreochromis niloticus L.,1766, em viveiro do Centro de 

Pesquisas IctiolOgicas do DNOCS, ( Pentecoste - Ceard - Brasil ). 

Tempo de cultivo Biomassa Ganho ou perda Ganho ou perda da 

( meses ) ( Kg/ha ) de biomassa peso individual 

( Kg/ha/dia) (g/dia) 

696,00 

1 1.116,00 12,00 0,3 

2 1.720,00 13970 0,3 

3 1.065,00 -32,75 1/ -194 2/ 

Reestocagem 313,13 SOS OM. WY MD 

4 628,54 7,90 194 

5 771,00 3,97 0,7 

6 1.022,80 8,98 1,6 

1.068,14 3,14 0,2 

Obs:- 1/ e 2/ Devido a mortalidade 



TABELA  III 

Biomassa e valores de venda da biomassa, a pregos concorrentes, obtidos 

no cultivo de tilSpia do Nilo Oreochromis  niloticus L.,1765, criados em viveiros 

do DNOCS, ( Pentecoste Cear 'A - Brasil ). 

Tempo de cultivo 

( Meses ) 

Biomassa (Kg) Valor de venda 

(N$ ) 

Valor da biomassa 

( NE ) 

o 24,36 1,50 1/ 21,00 

1 39,06 1,50 21900 

2 60,20 1,52 21,00 

3 37,27 1,50 12,40 

Reestocagem 21,92 1,50 6,00 

4 44,00 0,80 2/ 35,00 

5 54900 1,00 54,00 

6 71,00 1,50 107,40 

7 74,77 2,00 149,16 

Obs:- I/ valor de 100 alevinos 2/ prego por  kilo  



TAB LA IV  

Consumo, custo da ragZo e converso alimentar, obtidos no cultivo de tilpia 

do  Nib,  Oreochromis niloticus L., 1766, criados no DNOCS (Pentecoste - Cear. - Brasil) 

Tempo de • 

cultivo 

(meses) 

Consumo de ragZo (Kg) Custo da ragao,  1/ Conversa.o 

alimentar 
No ms  Acumulado NVK g Total (N$/ms)  Acumulado 

(Nr1) 

0 OM CRP idi• ca. 

1 21,96 21,96 0,20 4,39 4,39 1,5:1 

2 45,75 67,11 0,20 10,98 15,37 1,9:1 

3 50,70 98,41 0,24 7,37 22,74 4,9:1 

-  Reestocagem 

4 23,72 23,72 0,24 5,69 5,69 1,0:1 

5 40,76 64,48 0,27 11,00 16,69 2,0:1 

6 38,88 103,28 0,31 12,03 28,72 2,1:1 

7 73,05 176,38 0,34 24,83 53,55 3,3:1 

Obs: 1/ a preços concorre ntes 



Tempo de Valor da 

cultivo biomassa 

(meses) .ç )  

21,00 

2 21,00 

3 12,40 

Reesto-
cagem 

6,00 

4 35,00 

5 54,00 

6 107,40 

7 149,54 

Despesas ( NC,1 ) 
Lucro 

( ) Alevinos Ragao yiao de obra Total Acumulado 

21,00 WAD ••••  0,60 21,60 21,60 -0,60 

4,39 1,79 6,18 27,78 -6,78 

10,98 1,79 12,77 40,55 -19,55 

7,37 10,38 17,75 58,30 -45,90 

ONO •••• OM,  1,79 1,79 60,09 -54,09 

5,69 3,72 9,41 69,50 -34,50 

11,00 3,72 14,73 84,22 -30,22 

12,03 4,75 16,78 101,00 6,40 

24,83 13,00 37,85 138,85 10,69 

0 21,00 1/ 

TABELA V 

Valores da biomassa, das despesas e do lucro obtidos no cultivo da tilidpia do 

Nilo Oreochromis niloticus L.,1766 criados em viveiros do DNOCS, Pentecoste CearL 

1/ ao prego de M 0,015 cada 

Obs: 5,67Kg de farinha de peixe valem 4,54 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19

