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RESUMO 

 

Esse trabalho foi desenvolvido com o intuito de avaliar o desempenho produtivo, a 

avaliação econômica, a composição bromatológica do filé, o percentual de 

componentes do corpo, e a glicemia de duas linhagens comerciais de tilápia-do-

Nilo, a chitralada e a supreme submetidas a três densidades de estocagem 90, 

120 e 150 peixes/m3 em sistema de alto fluxo de água. O estudo foi realizado no 

Setor de Piscicultura da Universidade Federal de Goiás. No total, 1440 alevinos 

de tilápia-do-Nilo foram estocados em 24 caixas d’água de polietileno adaptadas 

ao sistema raceway. Cada unidade experimental era provida de tubulação 

individual para abastecimento e a vazão foi regulada para troca total a cada 30 

minutos, independente da densidade de estocagem. Biometrias mensais foram 

realizadas e coletados dados para a avaliação. Os animais foram alimentados 

com ração comercial extrusada, até a saciedade momentânea, sete dias por 

semana. O delineamento utilizado foi inteiramente ao acaso em esquema fatorial 

2x3 e quatro repetições. As médias dos resultados encontrados foram submetidos 

a análise de variância e, em caso de diferença estatística, ao teste de 

comparação de médias Tukey (5%). Após a análise de todas as variáveis 

concluiu-se que ambas as linhagens apresentaram características favoráveis de 

produção no Estado de Goiás em sistema raceway. A linhagem supreme, na 

maior densidade de estocagem, foi a recomendada após esse estudo devido a 

maior rentabilidade e aspectos positivos no desempenho. 

 

Palavras-chave: alto fluxo de água, chitralada, Oreochromis niloticus, 

produtividade, supreme 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

PERFORMANCE OF TWO NILE TILAPIA STRAINS IN DIFFERENT STOCKING 

DENSITIES IN RACEWAY SYSTEM 

 

This study was developed in order to analyze productive performance, economic 
evaluation, bromotological composition of fish fillet, body components percentage 
and glucose level of two of Nile tilapia strains (chitralada and supreme) in three 
stocking densities (90, 120 and 150 fish/m3) in the raceway system. This work  
was carried out  at the Fish Culture Sector from Universidade Federal de Goias. A 
total of 1,440 Nile tilapia fingerlings were produced in 24 polyethylene water tanks, 
adapted to raceway system. Each experimental unit had individual pipe for water 
supply and flow was regulated to allow total exchange every 30 minutes, 
regardless of stocking density. The animals were fed three times a day with 
commercial extruded ration, ad libitum, seven days a week. The design was 
completely randomized in a 2 x 3 factorial arrangement and four replications. The 
results were submitted to variance analysis and, in cases of statistical variance, to 
the  Tukey test (5%). After the all variables analysis, it was concluded that both 
strains presented positive characteristics for production in Goias State in raceway 
system.  Supreme strain, in higher water density, is the one recommended by this 
study due to greater profitability, and to positive performance aspects. 

 

keywords: chitralada, hight water flow, Oreochromis niloticus, productivity, 

supreme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

 

1.1 Produção de pescado 

 

A produção de proteína animal torna-se desafio cada vez maior, visto 

que sua produção é dependente da utilização de grãos. Diante dessa realidade e 

dada a taxa de conversão da ração em proteína animal na aquicultura, o cultivo 

de animais cujo meio de vida é a água, é considerada alternativa promissora para 

atender à crescente demanda mundial por proteína animal, de forma 

ambientalmente harmoniosa. Em 2030, quando estima-se que a população 

mundial estará próxima a oito bilhões de pessoas, serão demandadas 60 milhões 

de toneladas adicionais de pescados em relação ao que se consome atualmente 

(crescimento de aproximadamente 48%). Devido à exaustão dos estoques 

naturais, essa oferta deverá ser feita com a produção de organismos aquáticos 

em cativeiro (BRASIL, 2007). 

A aquicultura é uma das alternativas para diminuir a pressão sobre os 

estoques pesqueiros naturais e possibilita reduzir o impacto causado pela 

exploração pesqueira indiscriminada nos ecossistemas aquáticos e ainda 

contribuir significativamente com o aumento no fornecimento do pescado (ROTTA 

& QUEIROZ, 2003). Desta forma, converteu-se em atividade agropecuária 

brasileira capaz de suprir a incessante demanda por produtos pesqueiros, frente a 

redução das capturas observadas desde o final dos anos 80. Tal fato pode ser 

corroborado pelos índices médios anuais de crescimento que a aquicultura 

apresenta desde 1970 (CAMARGO & POUEY, 2005). 

De acordo com os dados do IBAMA (2008), a produção brasileira de 

pescado no ano de 2006 alcançou indicadores de 1.050.808 toneladas. Destes, a 

aquicultura participou com 25,9%, ou seja, 271.695,5 toneladas, crescimento total 

de 4,1% na produção quando comparado ao ano de 2005. Dentre as modalidades 

pesqueiras, destacou-se a aquicultura continental, com crescimento de 6,4%. O 

crescimento no cultivo de organismos aquáticos por regiões foi de: 12,1% na 

Norte; 2,1% na Nordeste; 13,2% na Sudeste; 6,1% na Sul e 1,3% no Centro-

Oeste, em 2006. As principais espécies de peixes produzidas pela aquicultura 



  

dessas regiões foram: a tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus), a carpa (Cyprinus 

carpio), o tambaqui (Colossoma macropomum), o curimatã (Prochilodus nigricans) 

e o tambacu (Colossoma macropomum x Piaractus mesopotamicus). Em termos 

de produção, a região Sul contribuiu com a maior parcela da produção nacional 

com 32,9% ou seja, 62.823,5 t de pescado. Seguida das regiões: Sudeste 36.279 

t (19%), Nordeste 36.049 t (18,9%), Centro-oeste 33.932 t (17,7%) e Norte 22.100 

t (11,6%), em que a carpa e a tilápia foram as espécies mais representativas e as 

maiores produções estão concentradas nos Estados do Rio Grande do Sul e 

Paraná, respectivamente. 

O Estado de Goiás, em 2006, totalizou 8.749 toneladas de pescado. 

Destes, a tilápia foi a espécie mais produzida, com 4.316 toneladas. Seguido pelo 

pacu (Piaractus mesopotamicus) (1.042 t), tambaqui (859 t), tambacu (774 t), piau 

(Leporinus spp) (687 t), pintado (Pseudoplatystoma corruscans) (265 t), matrinxã 

(Brycon melanopterus) (246 t), entre outros (IBAMA 2008). 

 

 

1.2 Tilápia 

 

Tilápia é a denominação de espécies de peixes de escamas, da família 

Cichilidae, que podem ser identificadas pela interrupção na linha lateral. 

Apresentam-se lateralmente comprimidas e com longa nadadeira dorsal em que a 

parte anterior é profundamente espinhada. Espinhas também são encontradas 

nas nadadeiras pélvicas e anal (SANTOS, 2009). Distribuiu-se originalmente do 

centro-sul da África até o norte da Síria (BOSCOLO et al. 2001) e tornou-se a 

segunda espécie mais cultivada mundialmente. 

O maior produtor de tilápia é a China, responsável por 

aproximadamente 60% de toda a produção mundial. Praticamente toda a 

produção é consumida pelo mercado interno, pequena porção é exportada para 

outros países. Um aspecto negativo da tilápia chinesa é a baixa qualidade dos 

filés. Atualmente, o Brasil ocupa a sexta posição na produção mundial de tilápia, 

atrás da China, Taiwan, Filipinas, Tailândia e do México. Dentre os maiores 

compradores internacionais de tilápia estão os Estados Unidos (PEREIRA & 

GAMEIRO, 2007). 



  

De acordo com MOREIRA et al. (2007) a tilápia foi introduzida no Brasil 

em caráter experimental pelo DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra 

as Secas) em 1950  por meio de um programa oficial de produção de alevinos 

para peixamento dos reservatórios públicos da região Nordeste. Os Estados de 

São Paulo e Minas Gerais, com as suas companhias hidrelétricas, também 

produziram neste período significativa quantidade de alevinos para povoamento 

dos reservatórios, venda e distribuição a produtores rurais. Iniciou-se com a 

Tilapia rendalli, porém essa tentativa de disseminação da espécie não funcionou, 

provavelmente, devido ao baixo desempenho zootécnico, nível rudimentar de 

conhecimento e à deficiente difusão de técnicas de manejo (FIGUEIREDO 

JÚNIOR & VALENTE JÚNIOR, 2008). 

O desenvolvimento da tilapicultura brasileira ocorreu a partir da década 

de 90, resultado do sucesso da tilápia nos mercados nacional e internacional 

(TOMAZELLI JÚNIOR & PHILIPPI, 2006).  

Desta forma, o cultivo somente se intensificou a partir de 1995, 

impulsionado pela aceitação da tilápia nos pesque-pagues das regiões Sul e 

Sudeste. A tilapicultura vem se expandindo em todo território nacional, com 

exceção dos Estados da região Norte do País e do Mato Grosso, devido às 

restrições ambientais e do Rio Grande do Sul, por conta do clima pouco favorável 

para a criação (KUBITZA & CAMPOS, 2005). 

Existem várias espécies de tilápia, cada uma com características 

próprias de adaptação e reprodução, o que leva os produtores a estabelecerem 

preferências de acordo com a região e as condições do ambiente de cultivo. Para 

KUBITZA (2000), quatro espécies destacaram-se na aquicultura mundial: a     

tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus), a tilápia-do-Moçambique (Oreochromis 

mossambicus), a tilápia-azul (Oreochromis aureus) e a tilápia-de-Zamzibar 

(Oreochromis urolepis hornorum). 

A tilápia-do-Nilo foi a que melhor se adaptou e destacou no cenário 

brasileiro pelo excelente desempenho produtivo, reprodutivo e sanitário nos 

diferentes sistemas de cultivo. É proveniente da Costa do Marfim, no Oeste 

Africano, foi introduzida no nordeste brasileiro em 1971 e então distribuída por 

todo o País (BOSCOLO et al., 2001). 



  

A tilápia nilótica apresenta características zootécnicas das principais 

espécies cultivadas comercialmente na piscicultura como a rusticidade, o rápido 

crescimento, a excelente adaptação ao confinamento e a aceitação da ração com 

facilidade, desde o período de pós-larva até a fase de terminação (HAYASHI, 

1995), o bom desempenho em diferentes sistemas de criação (CYRINO et al., 

1998), facilidade na reprodução e na obtenção dos alevinos. Além disso, 

apresenta os requisitos dos peixes preferidos pelo mercado consumidor, tais 

como: carne branca de textura firme, sabor delicado, fácil filetagem, ausência de 

espinha intramuscular em “Y” e de odor desagradável SOUZA (2002).  

Outra característica é o hábito alimentar onívoro, alimenta-se de algas, 

plantas aquáticas, pequenos invertebrados e detritos de matéria orgânica. De 

forma geral, pode ser considerada espécie oportunista, pois consome alguns ou 

todos os alimentos disponíveis (PÁDUA, 2001). É tolerante a condições 

ambientais adversas, como baixo oxigênio dissolvido (1 mg/L), altos níveis de 

amônia tóxica (até 3,4 mg/L), pH entre 5 e 11 e faixa de temperatura ideal entre 

27 e 32ºC (MAEDA et al., 2006). 

O interesse em cultivar a tilápia nilótica cresce a cada ano, o que 

expande a produção. Um dos fatores determinantes para esse crescimento na 

produção foi a tecnologia de reversão sexual, em que é possível obter populações 

monossexo machos (LOVSHIN, 2000). 

A reversão sexual é de fundamental importância para o cultivo racional 

da tilápia-do-Nilo, em função da necessidade de se obter indivíduos machos para 

a engorda. Desta forma, é possível evitar problemas provenientes do 

acasalamento e da desova (MEURER et al., 2005). Somado a isto, os machos 

dessa espécie apresentam melhor crescimento e desempenho na engorda, já que 

as fêmeas utilizam grande parte de sua reserva para as atividades reprodutivas e 

não se alimentam durante o período de incubação oral dos ovos (BORGES et al., 

2005).    

 

1.3 Linhagens de tilápia 

 

Com o avanço na tilapicultura, aumentou-se a demanda por linhagens 

com melhor desempenho, aliado à adaptação ao ambiente de cultivo que atenda 



  

às perspectivas dos mercados consumidores, tanto para a industrialização quanto 

para a pesca esportiva (WAGNER et al., 2004). 

Diversas linhagens de tilápia podem ser cultivadas, com destaque para 

as de cores cinza e vermelhas. A maior parte das cinzas tem como base genética 

a tilápia-do-Nilo. Exemplos dessas linhagens são a tailandesa (chitralada), a 

tilápia GIFT (Genetically Improved Farmed Tilapia) e a nilótica não selecionada. 

Esta última predominou nos cultivos comerciais brasileiros até o final dos anos 90 

(KUBITZA, 2006). 

Destacaram-se como linhagens responsáveis pelo progresso da 

tilapicultura a “tilápia vermelha”, proveniente de Honduras, a “Red Koina”, dos 

Estados Unidos e a “tai-chitralada”, da Tailândia. Todas são híbridos resultantes 

dos cruzamentos entre três espécies: Oreochromis niloticus, Oreochromis 

mossambicus e Oreochromis aureus (CARMO et al., 2008). 

A linhagem chitralada ou tailandesa descende de uma linhagem 

Oreochromis niloticus desenvolvida no Japão e melhorada no Palácio Real de 

Chitralada na Tailândia, país que lhe emprestou o nome. No Brasil, essa linhagem 

foi introduzida em 1996, com 20.800 exemplares importados do Agricultural and 

Aquatic Systems, do Asian Institute of Tecnology, com sede na Tailândia 

(ZIMMERMANN, 1999).  

As fêmeas dessa linhagem são dóceis e permanecem calmas durante 

o manuseio, o que facilita a coleta de ovos para a incubação. Os machos 

apresentam crescimento superior, se adaptam melhor em cultivos adensados e 

são mais fáceis de serem capturados com rede de arrasto em tanques, quando 

comparados aos machos da tilápia-do-Nilo não selecionados (KUBITZA, 2006). 

Recentemente, foram introduzidas no Brasil as linhagens de tilápia 

denominadas GIFT (Genetically Improved Farmed Tilapia). Esses animais 

participaram de longo programa de melhoramento genético que foi executado nas 

Filipinas no final dos anos 80 até o final da década de 90 (ZIMMERMANN, 2003). 

Esse programa de melhoramento envolveu quatro populações selvagens de 

tilápias capturadas no Egito, Gana, Quênia e Senegal e outras quatro populações 

cultivadas nas Filipinas, Israel, Singapura, Tailândia e Taiwan entre 1988 e 1989 

(SOUZA, 2007). 



  

 A primeira iniciativa de trazer a tilápia GIFT para o país foi da empresa 

privada Aquabel, que adquiriu a linhagem comercial Genomar Supreme TilapiaTM 

(GST) da empresa norueguesa Genomar (ZIMMERMANN, 2003; KUBITZA, 

2006). A linhagem GST foi desenvolvida após 20 anos de seleção genética e é a 

hibridização de oito linhagens diferentes, provenientes da Ásia e da África 

(SOUZA, 2007). 

 

 

1.4 Densidade de estocagem 

 

O manejo na piscicultura é item de extrema importância. Para 

TACHIBANA et al. (2008), a adoção de metodologia incorreta pode inviabilizar o 

empreendimento aquícola. 

A densidade de estocagem está relacionada com a quantidade de 

peixes colocados por m2 ou m3 e depende da espécie, da fase de criação 

(alevinagem ou engorda) e do sistema de produção (semi-intensivo ou intensivo) 

empregado.   

Dentre as técnicas de manejo empregadas na piscicultura para a 

produção de tilápia-do-Nilo, a densidade de estocagem é de extrema importância. 

Densidades altas podem acarretar em alta taxa de mortalidade, redução no 

crescimento do animal, altos níveis de estresse, mudança no comportamento, 

redução na eficiência da reversão sexual e aumento na transmissão de doenças, 

devido ao maior contato entre os peixes. Além disso, a água com maior teor de 

nitrogênio, fósforo e matéria orgânica torna-se propícia para o desenvolvimento 

de microorganismos patogênicos. 

A densidade de estocagem ótima é representada pela maior 

quantidade de peixes produzida eficientemente por unidade de área ou volume de 

água do tanque. Produção eficiente não significa o peso máximo que pode ser 

produzido, mas sim o peso que pode ser produzido com conversão alimentar 

aparente adequada, em menor tempo de cultivo e com peso final aceito pelo 

mercado consumidor. Com o aumento da densidade de estocagem, a biomassa 

total também aumenta, porém o peso individual tende a diminuir o que reduz 

também o valor comercial por animal (SCORVO-FILHO et al., 2008). 



  

Altas densidades de estocagem determinam maiores produções e, 

consequentemente, maior retorno sobre os investimentos em estruturas e 

equipamentos (MARENGONI, 2006). 

A tilápia é uma espécie de hábito territorialista, que apresenta 

interações agressivas, caracterizadas por ataques diretos de um indivíduo ao 

outro. Quando cultivadas em altas densidades há a formação de hierarquia social, 

com peixes dominantes que se impõem. O estabelecimento e a manutenção 

dessa hierarquia provocam, tanto aos dominantes quanto aos submissos, uma 

situação de estresse, com maior intensidade nos submissos (LIMA, 2008). 

Alguns autores sugerem densidade de estocagem na fase de engorda 

de 100 a 200 peixes/m3 (LOVSHIN, 2000); 120 a 150 peixes/m3 (SILVA et al., 

2002) ou 60 a 200 kg/m3 (KUBITZA, 2000), para o sistema raceway. 

A taxa de lotação de tilápia-do-Nilo na segunda alevinagem em 

raceway foi avaliada por MAEDA et al. (2006), que recomendaram densidade de 

estocagem de 700 alevinos/m3. 

Para sistemas semi-intensivos MARENGONI et al. (2008) recomendam 

taxa de lotação de 3 peixes/m2 para juvenis. 

A densidade de estocagem na fase de reversão sexual foi estudada por 

TACHIBANA et al. (2008) que concluíram melhor desempenho em crescimento 

com 1 pós-larva/L. 

 

 

1.5 Raceway 

 

Raceway é o nome dado aos tanques com alto fluxo de água e pode 

ter vários formatos, dentre eles destaca-se o circular e o retangular (KUBITZA, 

2000). Os tanques circulares são comumente utilizados, pois apresentam saída 

de água ao centro, o que possibilita remover os resíduos mais facilmente 

(LOVSHIN, 2000). Os retangulares não apresentam essa característica favorável 

à produção nesse sistema de cultivo. 

Frente à diversidade de espécies a serem cultivadas e das linhagens, é 

importante que se escolha também o sistema de cultivo adequado, visto que 



  

algumas espécies podem ter melhor desempenho em sistema de produção 

específico. 

Diante da diversidade de características das propriedades rurais 

brasileiras, o raceway é mais uma opção de sistema de produção de peixes. 

SILVA et al. (2002) relataram que o Brasil apresenta água de qualidade, 

sobretudo com temperatura ideal, disponibilidade de matéria prima para a 

fabricação de ração a baixo custo e espécies adaptáveis a este sistema intensivo, 

cujo princípio básico é a alta troca de água. 

Tanques tipo raceway usados no cultivo de peixes podem ser 

construídos com diversos materiais, tais como: concreto armado, alvenaria de 

tijolo, argamassa-armada. São construídos em terrenos planos ou acidentados, 

em solos arenosos ou rochosos (OLIVEIRA, 2007). Desta forma, aproveita-se 

áreas irregulares da propriedade, utiliza-se tanques de pequeno tamanho com 

economia de área, alta densidade de estocagem, controle da qualidade da água, 

controle de predadores e aproveitamento da água efluente. 

Porém, apresenta também algumas dificuldades como: sistema com 

altas densidades de estocagem; há preocupação com a qualidade da água, já que 

o teor de oxigênio disponível é inversamente proporcional a densidade; não há 

produção do alimento natural, com isso é necessário fornecimento de alimento; e 

há a preocupação com a quantidade de resíduos e fezes, que podem prejudicar a 

qualidade da água (MAGALHÃES, 2004). 

Uma vez que está em fase de desenvolvimento no Brasil, esse sistema 

enseja a realização de pesquisas para viabilizar técnicas para a produção 

econômica de peixes em alto fluxo de água (SILVA et al., 2002). Muitas pesquisas 

são realizadas com a tilápia-do-Nilo e o sistema raceway requer atenção especial, 

por ser uma opção ao setor produtivo com máxima produtividade em pequena 

área.  

Diante do exposto, este trabalho foi desenvolvido com o intuito de 

comparar o desempenho produtivo, viabilidade econômica, composição 

bromatológica do filé sem pele, percentagem dos componentes corporais e 

glicemia das linhagens chitralada e supreme de tilápia-do-Nilo submetidas a três 

densidades de estocagem em sistema raceway. 
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CAPÍTULO 2 - DESEMPENHO PRODUTIVO DE DUAS LINHAGENS DE 

TILÁPIA-DO-NILO EM TRÊS DENSIDADES DE ESTOCAGEM  

 

 

Resumo  

 

Este estudo foi desenvolvido com o intuito de avaliar o desempenho produtivo de 
duas linhagens de tilápia-do-Nilo chitralada e supreme em três densidades de 
estocagem, 90, 120 e 150 peixes/m3 em sistema raceway. Utilizaram-se 1.440 
alevinos, revertidos para macho, alimentados com ração comercial extrusada, três 
vezes ao dia, ad libitum. As seguintes variáveis de desempenho foram analisadas: 
ganho em peso, biomassa final, consumo de ração, consumo de proteína bruta, 
taxa de eficiência protéica, taxa de crescimento específico em peso, taxa de 
crescimento específico em comprimento, conversão alimentar aparente, taxa de 
sobrevivência e fator de condição. O delineamento experimental utilizado foi 
inteiramente casualizado em esquema fatorial 2x3 e quatro repetições. Os 
resultados encontrados foram submetidos à análise de variância e em caso de 
diferença estatística utilizou-se teste de comparação de médias de Tukey (5%). 
Houve diferença estatística para a maioria das variáveis de desempenho. Tanto a 
linhagem quanto as densidades de estocagem influenciaram nos resultados 
obtidos. Não foi observada interação (p>0,05). Os peixes da linhagem supreme, 
apresentaram desempenho superior aos da linhagem chitralada e os melhores 
resultados para a biomassa final foram obtidos utilizando a densidade de 150 
peixes/m3. 

 
Palavras–chave: alto fluxo de água, chitralada, densidade de estocagem, 
Oreochromis niloticus, supreme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PRODUCTIVE PERFORMANCE OF TWO NILE TILAPIA STRAINS UNDER 

THREE STOCKING DENSITY  

 

Abstract 

This study was developed in order to analyze the performance of two strains of 
Nile tilapia (chitralada and supreme) in three stocking densities (90, 120 and 150 
fish/m3) in the raceway system. A total of 1,440 fingerlings were used, reverted to 
male, fed three times a day with commercial extruded diet, ad libitum. The animals 
were stocked in 24 polyethylene tanks adapted to raceway system. The following 
performance variables were analyzed: weight gain, final biomass, feed intake, 
crude protein intake, protein efficiency rate, specific growth rate in weight, 
apparent feed conversion, survival rate and condition factor. The experimental 
design was completely randomized in a 2x3 factorial arrangement with four 
replications. The results were submitted to analysis of variance and comparison 
test of Tukey means (5%). There was statistical difference for the majority of 
performance variables. Thus both the strains and the stocking density influenced 
the results. However there was no interaction (p> 0.05) among any of the 
variables. Supreme strain fishes showed better performance than chitralada strain 
fishes and the best results were obtained in density of 150 fish/m3.  
. 

 
Keywords: Chitralada, high water flow, Oreochromis niloticus, stocking density, 
supreme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1. INTRODUÇÃO  

 

A tilápia-do-Nilo destaca-se das demais espécies de tilápia por 

apresentar rápido crescimento, rusticidade, carne de qualidade com aceitação 

pelo mercado consumidor e apropriada a indústria de filetagem, o que a torna 

interessante para a piscicultura (MOREIRA et al., 2007). Observa-se que a 

variação da densidade de estocagem, a utilização de diferentes linhagens desta 

espécie e o sistema de criação utilizado influenciam seu desempenho. 

Densidade de estocagem abaixo da capacidade de suporte pode levar 

ao sub-aproveitamento do sistema de produção, enquanto que a utilização de 

altas densidades pode resultar em contaminação da água por excesso de 

nitrogênio e fósforo, além de ser potencial estressor dos peixes, o que pode 

comprometer a capacidade produtiva da piscicultura (SALARO et al., 2003).  

Algumas linhagens de tilápia-do-Nilo estão sendo avaliadas para a 

piscicultura. WAGNER et al. (2004), compararam o desempenho produtivo de 

quatro linhagens: híbrida intra-específico (cruzamento macho Chitralada e fêmea 

Bouaké), a Bouaké, a Chitralada 1ª geração e a Chitralada 2ª geração, em 

diferentes fases de criação em sistema intensivo e observaram que a linhagem 

Chitralada (1ª e 2ª geração) apresentou desempenho produtivo superior às 

demais. VIEIRA et al. (2005) estudaram o desempenho produtivo das linhagens 

Chitralada 1ª geração, Chitralada 2ª geração, Bouaké e Supreme em sistema 

intensivo e concluíram que a linhagem Supreme mostrou-se superior às demais. 

O sistema de produção escolhido tem que ser adaptável as diferentes 

espécies e, sobretudo, ao ambiente. SILVA et al. (2002) avaliaram o desempenho 

produtivo de tilápia-do-Nilo em raceway e concluíram que tanques submetidos a 

troca total de água em 30 minutos e nas densidades de 120 e 150 peixes/m3, 

deram suporte satisfatório para incrementar a produção.  

Este trabalho foi desenvolvido com o intuito de avaliar o desempenho 

produtivo de duas linhagens de tilápia-do-Nilo chitralada e supreme em três 

densidades de estocagem 90, 120 e 150 peixes/m3 em sistema raceway. 

 

 

 



  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

2.1 Instalações e animais 

 

O experimento foi realizado no Setor de Piscicultura do Departamento 

de Produção Animal da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás 

(DPA/EV/UFG), em Goiânia-GO, no período de janeiro a maio de 2008, 

totalizando 120 dias. 

No total foram utilizados 1.440 alevinos de tilápia-do-Nilo, revertidos 

para macho. Destes, 720 eram da linhagem chitralada com peso e comprimento 

médios iniciais de 35,50 g ± 4,15 g e 9,57 cm ± 0,39 cm, respectivamente, e 720 

da linhagem supreme com peso e comprimento médios iniciais de 35,64 g ± 2,23 

g e 9,56 cm ± 0,44 cm, respectivamente. 

Os animais foram distribuídos em 24 caixas d’água de polietileno em 

formato circular, com capacidade total para 1.000 L, mas utilizado 500 L (0,5 m3) 

(FIGURA 1A). Cada caixa foi adaptada ao sistema intensivo tipo raceway e 

coberta com tela para prevenir que os peixes saltassem para fora das caixas e o 

ataque de predadores. 

Cada unidade experimental era provida de fluxo individual de água 

proveniente de represa a montante, com registros e tubulações que permitiram 

controlar a vazão de abastecimento. A vazão foi regulada para troca total da água 

a cada 30 minutos durante todo o período experimental, independente da 

densidade de estocagem. Semanalmente, essa vazão era conferida e quando 

necessário ajustada novamente.  

O sistema de escoamento das caixas foi instalado no fundo e na parte 

central o que proporcionou o sifonamento dos resíduos depositados. 

Externamente, um cano com cotovelo dobradiço possibilitava a regulagem do 

volume da água no interior de cada unidade experimental. Diariamente, esse cano 

era dobrado, promovendo o arrasto dos resíduos que por ventura não tivessem 

sido eliminados.  



  

A água efluente das caixas, antes de ser liberada para a natureza, 

passava por viveiro de decantação (250 m3) povoada por peixes, com o objetivo 

de retirar parte dos metabólitos da criação. 

 

 

2.2. Alimentação dos peixes 

 

Os peixes foram alimentados com ração comercial extrusada com 36% 

de proteína bruta (PB) e granulometria de 2 mm a 4 mm, até atingirem peso 

médio de 120 g. Posteriormente, utilizou-se ração comercial extrusada, 32% PB, 

granulometria de 4 mm a 6 mm (FIGURA 1D e 1E), até o final do experimento 

(TABELA 1). 

A freqüência de arraçoamento foi de três vezes ao dia (08:00, 12:00 e 

17:00 horas), fornecido ad libitum, até a saciedade aparente, sete dias por 

semana (FIGURAS 1G,1H e 1I). 

 

TABELA 1 - Níveis de garantia da ração fornecida 

                             Níveis de garantia 

              36% PB               32%PB 

Umidade (máximo)                  10% 12% 
Proteína bruta (mínimo) 36% 32% 
Extrato etéreo (mínimo) 6% 4% 
Matéria fibrosa (máximo) 3% 6% 
Matéria mineral (máximo) 12% 12% 
Cálcio (máximo) 3% 2,5% 
Fósforo (mínimo) 1% 0,6% 
Diâmetro (mm) 2 a 4 4 a 6 

Fonte: Rações VB 

 

 

2.3 Tratamentos e delineamento experimental 

 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado 

em esquema fatorial 2x3, sendo os tratamentos divididos conforme a linhagem 

estudada, chitralada (FIGURA 1C) e supreme (FIGURA 1B) e a densidade de 

estocagem (90, 120 e 150 peixes/ m3), com quatro repetições por tratamento. 



  

Cada unidade experimental possuía 45, 60 ou 75 peixes (densidades 

de 90, 120 e 150 peixes/ m3, respectivamente) das linhagens chitralada ou 

supreme, visto que se utilizou apenas 0,5 m3 de água. Desta forma, os 

tratamentos avaliados foram os seguintes: 

C45 = linhagem chitralada e 45 peixes/unidade experimental 

C60 = linhagem chitralada e 60 peixes/unidade experimental 

C75 = linhagem chitralada e 75 peixes/unidade experimental 

S45 = linhagem supreme e 45 peixes/unidade experimental 

S60 = linhagem supreme e 60 peixes/unidade experimental 

S75 = linhagem supreme e 75 peixes/unidade experimental 

 

 

2.4 Variáveis avaliadas 

 

As análises de água foram realizadas no Setor de Piscicultura, 

quinzenalmente e avaliaram-se as seguintes variáveis: pH, amônia total, nitrito, 

nitrato e alcalinidade, todos com “kit” comercial para análise química de água 

(Alfakit®) (FIGURA 1F) e o oxigênio dissolvido com oxímetro digital (modelo AT-

150 da Alfakit®). A temperatura foi aferida diariamente às 8:00 h e 16:00 h com 

termômetro de bulbo de mercúrio (FIGURA 1L). 

Para a análise de desempenho utilizou-se os dados de biometria 

inicial e final, em que passaram por pesagem (FIGURA 1K) e medição 

(FIGURA 1J) todos os animais. 

As pesagens foram realizadas com auxílio de balança eletrônica 

com precisão de 0,01 gramas, e para o comprimento, utilizou-se fita métrica. 

Foram analisadas as seguintes variáveis de desempenho e 

calculadas de acordo com as seguintes fórmulas: 

 Peso final (g) 

 Biomassa final (kg) 

 Ganho em peso (g) = peso final - peso inicial; 

 Consumo de ração (kg) = consumo total do alimento da biomassa 

 Consumo de proteína bruta (mg/dia) = (consumo do alimento por dia 

individual x teor de proteína bruta); 



  

 Taxa de eficiência protéica (g/g) = ganho em peso da biomassa/consumo de 

proteína biomassa; 

 Taxa de crescimento específico em comprimento (%) = (ln comprimento final 

– ln comprimento inicial/ duração em dias da pesquisa) x 100; 

 Taxa de crescimento específico em peso (%) = (ln peso final – ln peso inicial/ 

duração em dias da pesquisa) x 100; 

 Taxa de sobrevivência (%) = (número de peixes final x 100)/ número de 

peixes inicial); 

 Conversão alimentar aparente = consumo de ração da biomassa/ganho em 

peso da biomassa; 

 Fator de condição, calculado de acordo com a equação de Fulton; Kf = W/L3 

(W = peso final; L= comprimento final). 

 

 

2.5 Análises estatísticas 

 

O modelo estatístico utilizado foi: 

Yijk = µ + Di + TJ + DTij + eijk 

Em que: 

µ = média populacional 

Di = densidade de estocagem 

TJ = linhagem 

k = repetição 

DTij = interação entre as linhagens j e as densidades i 

eijk = erro experimental 

 

Os resultados foram submetidos à análise de variância e, em caso de 

diferença estatística (p<0,05), submetidos ao teste de Tukey (5%) para 

comparação das médias, de acordo com BANZATTO & KRONKA (1995). O 

programa estatístico SAS (2000) foi utilizado como ferramenta.   

 

 

 



  

 

 

 

                  

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
    
    
   

FIGURA 1- Sequência de figuras representativas das práticas e materiais utilizados no 
experimento: A) Unidades experimentais – caixas d’água adaptadas como 
tanques raceways; B) Exemplar de tilápia-do-Nilo, linhagem supreme; C) 
Exemplar de tilápia-do-Nilo, linhagem chitralada; D) Ração experimental; E) 
Pesagem da ração; F) “Kit” de análise química de água; G) Abastecimento 
de água individualizado para cada tanque com tela de proteção; H) Animais 
aguardando o arraçoamento; I) Ingestão de ração; J) Biometria final-
avaliação do comprimento; K) Biometria final – Pesagem; L) Termômetro de 
bulbo de mercúrio. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO       

 

Os valores médios verificados para a temperatura da água pela manhã 

e à tarde apresentaram-se entre 24,7 ± 1,3 ºC e 26,1 ± 1,3 ºC, respectivamente. 

Os demais resultados das análises hidrológicas dos tanques experimentais estão 

expressos na Tabela 2. Esses resultados não foram submetidos à análise de 

variância, as variáveis foram monitoradas para o acompanhamento da qualidade 

da água no sistema de produção durante o período experimental. 

 

Tabela 2 - Valores médios encontrados na análise da qualidade da água para o 
oxigênio dissolvido (mg L-1), pH, amônia total (mg L-1), nitrito (mg L-1), 
nitrato (mg L-1) e alcalinidade (mg L-1) durante a produção de duas 
linhagens de tilápia-do-Nilo em diferentes densidades de estocagem 
em sistema raceway 

 Tratamentos 

Variáveis C
C90 

C
C120 

C
C150 

S
S90 

S
S120 

S
S150 

Oxigênio dissolvido 5, 05 4, 94 4, 74 4, 18 4, 34 4, 71 
pH 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 
Amônia total (N-NH3)  0, 281 0, 221 0, 217 0, 243 0, 267 0, 221 
Nitrito (N-NO2) 0, 009 0, 007 0, 010 0, 009 0, 020 0, 007 
Nitrato (N-NO3)  0, 143 0, 086 0, 086 0, 129 0, 100 0, 071 
Alcalinidade 21, 75 22, 57 18, 00 21, 14 24, 28 16, 57 

Tratamentos: C90, C120, C150 = juvenis da linhagem chitralada nas densidades de 90, 120 e 150 peixes/m
3
; 

S90, S120, S150 = juvenis da linhagem supreme nas densidades de 90, 120 e 150 peixes/m
3
. 

 

Os valores de oxigênio dissolvido considerados ideais para a 

piscicultura estão entre 4,0 a 6,0 mg L-1; de pH da água entre 6,5 e 8,0; amônia 

total de 0,6 a 2,0 mg L-1; nitrito até 0,5 mg L-1, nitrato até 0,5 mg L-1 e de 

alcalinidade total superior a 20 mg CaCO3 litro-1 (SIPAÚBA-TAVARES, 1994; 

KUBITZA, 1999). Em comparação com os valores obtidos, concluiu-se que a 

qualidade da água de cultivo foi mantida dentro dos limites ideais neste estudo, 

durante a criação de tilápia-do-Nilo em sistema raceway. Mesmo quando se 

compara a alcalinidade, visto que em sistema de alto fluxo de água não é 

realizada a adubação. 

Foi observada diferença estatística (p<0,05) para a maioria das 

variáveis de desempenho estudadas (Tabela 3). Tanto as linhagens quanto as 

densidades de estocagem influenciaram (p<0,05) os resultados obtidos e não foi 

observado interação entre os fatores estudados (p>0,05). 



  

Com relação à variação da linhagem, a supreme apresentou melhores 

resultados nas variáveis avaliadas, com exceção (p>0,05) da conversão alimentar 

aparente, taxas de eficiência protéica e taxa de sobrevivência. Estes resultados 

corroboram com os encontrados por VIEIRA et al. (2005), em que os peixes da 

linhagem supreme obtiveram maiores pesos finais quando comparados aos da 

chitralada. 

Observou-se que a elevação da densidade de estocagem reduziu 

(p<0,05) o peso final, o ganho em peso, a conversão alimentar aparente, a taxa 

de crescimento específico em peso, a taxa de crescimento específico em 

comprimento e o fator de condição; e aumentou (p<0,05) a biomassa final, o 

consumo de ração e o consumo de proteína bruta. Contudo, não influenciou 

(p>0,05) na taxa de eficiência protéica e na taxa de sobrevivência. 

Quando se avalia os efeitos da densidade de estocagem no 

crescimento é importante considerar o peso individual dos peixes, a produtividade 

e a conversão alimentar aparente. Geralmente, não é possível se obter o maior 

peso individual e a maior produtividade juntos (BALDISSEROTTO, 2002). Desta 

forma fica a critério do produtor obter maior produtividade ou maior ganho em 

peso individual. 

O desempenho de tilápia-do-Nilo, linhagem chitralada, em condições 

semelhantes de densidade de estocagem, sistema de cultivo e duração do 

período experimental utilizados nesta pesquisa foram observados por SILVA et al. 

(2002) e foram encontrados valores para peso final e ganho em peso, 

consecutivamente, de 497,03 g e 473,21 g na menor densidade e 419,41 g e 

395,60 g para a maior densidade, semelhante aos obtidos no presente estudo 

para a mesma linhagem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Tabela 3 - Valores médios obtidos para: Peso final (PF), biomassa final (BF), ganho 
em peso (GP), consumo de ração (CR), conversão alimentar aparente 
(CAap), taxa de sobrevivência (TS), consumo de proteína bruta (CPB), 
taxa de eficiência protéica (TEP), taxa de crescimento específico em 
peso (TCEp), taxa de crescimento especifico em comprimento (TCEc) 
e fator de condição (FC) de tilápia-do-Nilo das linhagens chitralada e 
supreme, em diferentes densidades de estocagem em sistema raceway 

                          Densidade de estocagem (peixes/m3) 

Variáveis Linhagem 90 120 150 Médias 

PF (g) Chitralada 551,27 494,04 443,11 496,13B 

 Supreme 618,00 553,78 487,43 553,07A 

CV = 4,33% Médias 584,63a 523,91b 465,27c  

BF (kg) 
 
CV = 4,83% 

Chitralada 24,52 29,37 31,88 28,59B 

Supreme 27,66 32,40 35,44 31,84A 

Médias 26,09c 30,89b 33,66a  

GP (g) Chitralada 516,32 456,04 411,21 461,19B 

 Supreme 582,95 516,55 452,78 517,43A 

CV = 4,62% Médias 549,63a 486,30b 431,99c  

CR (kg) Chitralada 26,21 29,44 32,00 29,21B 

 Supreme 29,42 34,20 35,20 32,94A 

CV = 4,23% Médias 27,81c 31,82b 33,60a  

CAap Chitralada 1,14 1,08 1,08 1,10A 

 Supreme 1,12 1,13 1,07 1,11A 

CV = 3,75% Médias 1,13a 1,11ab 1,07b  

CPB (mg/dia) Chitralada 8,55 9,62 10,45 9,54B 

 Supreme 9,60 11,16 11,51 10,76A 

CV = 4,21% Médias 9,08c 10,39b 10,98a  

TEPns (g/g) Chitralada 2,69 2,81 2,82 2,77 
 Supreme 2,71 2,70 2,85 2,75 
CV = 3,89% Médias 2,70 2,76 2,84  

TCEp (%) Chitralada 2,29 2,13 2,16 2,19B 

 Supreme 2,38 2,22 2,17 2,26A 

CV = 3,40% Médias 2,34a 2,18b 2,17b  

TCEc  (%) Chitralada 0,73 0,68 0,69 0,70A 

 Supreme 0,80 0,68 0,68 0,72A 

CV = 5,23% Médias 0,77a 0,69b 0,69b  

TSns (%) Chitralada 98,89 99,17 96,00 98,02 
 Supreme 99,44 97,50 97,00 97,98 
CV = 3,11% Médias 99,17 98,33 96,50  

FC Chitralada 4,27 4,20 4,07 4,18B 

 Supreme 4,50 4,38 4,26 4,38A 

CV = 3,51% Médias 4,39a 4,30ab 4,17b  
ns 

Valores não diferem entre si pelo teste Tukey em nenhuma variável analisada 
Letras minúsculas comparam entre colunas; letras maiúsculas comparam entre linhas. Médias 
seguidas de mesma letra não diferem entre si.  

 

Os resultados obtidos para a conversão alimentar aparente 

demonstraram a capacidade da tilápia-do-Nilo em converter alimentos de forma 



  

eficiente, mesmo quando submetidas a altas densidades de estocagem em 

sistema de alto fluxo de água. Estes valores foram inferiores aos obtidos por 

SILVA et al. (2002), com variação de 1,26 a 1,29, respectivamente na menor e 

maior taxa de lotação; e aos obtidos por ARAÚJO-SANTOS (2008), em sistema 

raceway com médias entre 1,42 e 1,55. Por outro lado, assemelharam-se aos 

observados por SILVA et al. (2005) ao avaliarem o desempenho produtivo durante 

a engorda da tilápia nilótica em raceway com diferentes taxas de renovação de 

água (0,94 e 1,03).  

Apesar do consumo de ração, e, consequentemente, de proteína bruta 

ter aumentado com o aumento da densidade de estocagem e ser maior para a 

linhagem supreme, a taxa de eficiência protéica foi semelhante para todos os 

tratamentos, demonstrando que as duas linhagens utilizaram a proteína ingerida 

da mesma forma, independentemente da densidade de estocagem. Valores 

inferiores aos obtidos neste estudo foram observados por SILVA et al. (2002) de 

2,29 a 2,51 e por ARAÚJO-SANTOS (2008), que avaliou frequências e forma de 

fornecimento de ração para a tilápia nilótica em raceway (1,96 a 2,20). Contudo, 

valores superiores foram observados por SILVA et al. (2005) de 2,98 a 3,32. 

A taxa de crescimento específico em peso tem correlação com o peso 

final do animal. Seguindo esse raciocínio, foi possível observar menores valores 

para essa variável na densidade que obteve menor ganho em peso (150 

peixes/m3) e que valores superiores foram obtidos pela linhagem de maior ganho 

em peso (supreme). Estes valores foram superiores aos observados por 

ARAÚJO-SANTOS et al. (2008), entre 2,14 e 2,24%; SILVA et al. (2002), entre 

1,88 e 2,30% e TRAN-DUY et al. (2008), entre 1,63 a 2,19%. 

Com relação à taxa de crescimento específico em comprimento, 

observou-se que não variou entre as linhagens e nas densidades de 120 e 150 

peixes/m3, diferindo apenas na menor densidade de estocagem. Para CARMO et 

al. (2008), quanto menor for o peso do peixe maior será a velocidade de 

crescimento em função da proporcionalidade corpórea e do alimento que é 

transformado em massa muscular, e ainda pode ser usado como indicador da 

condição nutricional, reprodutiva e de bem estar. BERNARDES et al. (1998) 

estudaram a densidade de estocagem para tilápia-do-Nilo, na fase de engorda, 

em raceway e encontraram valores variando entre 0,51 e 0,70%. 



  

Estudos realizados por SANTOS et al. (2006), demonstraram que as 

linhagens de tilápia tailandesa e supreme apresentaram diferentes padrões de 

crescimento. O que deve ser levado em consideração na escolha da linhagem a 

ser cultivada, assim como na forma de comercialização. 

Para a taxa de sobrevivência não se detectou diferenças estatísticas 

entre as variáveis. De acordo com ZANONI et al. (2000), as taxas de 

sobrevivência para a tilápia-do-Nilo estão relacionadas à qualidade da água de 

cultivo, a alimentação dos animais, a prevenção de parasitas e doenças e a 

eliminação de predadores. VIEIRA et al. (2005) citam que a linhagem supreme 

apresenta maior tolerância ao manuseio em relação as linhagens Chitralada e 

Bouaké, demonstrando grande adaptabilidade quando criadas em sistemas 

intensivos.  

A tilápia-do-Nilo tem se revelado espécie bem adaptável ao sistema de 

criação em alto fluxo, apresentando altas taxas de sobrevivência. SILVA et al. 

(2002) encontraram valores de sobrevivência entre 88,33 e 98,75%; ARAÚJO-

SANTOS et al. (2008) observaram resultados variando de 95,83 a 100%, ambos 

os trabalhos no sistema raceway. MARENGONI et al. (2008) avaliaram o 

desempenho produtivo de tilápia-do-Nilo, linhagem chitralada, em viveiros 

escavados e obtiveram valores máximo e mínimo, respectivamente, de 72,05 e 

53,56%. Há de se destacar que mesmo em se tratando de sistemas de cultivo 

diferentes, é interessante mostrar a viabilidade do sistema raceway, no que se 

refere à sobrevivência dos animais, quando comparado ao sistema tradicional, 

provavelmente pela menor incidência de predadores. 

Os resultados do fator de condição encontrados demonstram a 

capacidade da tilápia-do-Nilo em se adaptar ao manejo aplicado no sistema 

raceway. De acordo com BRAGA (1986), este índice é muito usado, pois indica o 

grau de bem estar do peixe frente ao meio em que vive. Dessa forma, no presente 

estudo, o aumento da densidade de estocagem influenciou no bem estar dos 

animais, piorando o fator de condição com a elevação da densidade de 

estocagem dos peixes. Tal fato está relacionado com a redução do ganho em 

peso e em comprimento nos animais nessas condições de estocagem. A mesma 

associação pode ser feita em relação à linhagem, em que a chitralada obteve 

menor fator de condição (4,18), em relação à supreme (4,38), em virtude do 



  

menor ganho em peso (chitralada 461,19 g e supreme 517,41 g). ZANONI et al. 

(2000) avaliaram o crescimento de três linhagens de tilápia-do-Nilo cultivadas em 

gaiolas e obtiveram valores médios de 1,02, que indicaram o bem estar dos 

peixes cultivados no sistema raceway, neste estudo, foi bem superior aos 

cultivados em gaiolas. ARAÚJO-SANTOS et al. (2008), avaliaram a linhagem 

supreme, em raceway e obtiveram valores entre 3,98 e 4,12 e MAEDA et al. 

(2006) ao avaliarem o efeito da densidade de estocagem da tilápia-do-Nilo, 

chitralada, em raceway, observaram valores entre 3,40 a 3,83. 

A representação gráfica do desempenho produtivo das linhagens de 

tilápia-do-Nilo supreme e chitralada, em função da variação da densidade de 

estocagem e do período experimental pode ser visualizada nas Figuras 2 a 12. 

 

 

 

 

FIGURA 2. Ganho em peso de tilápia-do-Nilo, linhagens chitralada e supreme, em      
três densidades de estocagem em sistema raceway 

 



  

 

FIGURA 3. Peso final de tilápia-do-Nilo, linhagens chitralada e supreme, em três 
densidades de estocagem em sistema raceway 

 
 

 

 

Figura 4. Biomassa final de tilápia-do-Nilo, linhagens chitralada e supreme, em 
três densidades de estocagem em sistema raceway 
 

 



  

 

FIGURA 5. Conversão alimentar aparente de tilápia-do-Nilo, linhagens chitralada 
e supreme, em três densidades de estocagem em sistema raceway 

 
 

 

FIGURA 6. Consumo de ração de tilápia-do-Nilo, linhagens chitralada e supreme, 
em três densidades de estocagem em sistema raceway 

 
 
 
  



  

 

 FIGURA 7. Taxa de eficiência protéica de tilápia-do-Nilo, linhagens chitralada e 
supreme, em três densidades de estocagem em sistema raceway 

 
 

 

 

FIGURA 8. Consumo de proteína bruta de tilápia-do-Nilo, linhagens chitralada e 
supreme, em três densidades de estocagem em sistema raceway 

 
 

     

 



  

    
FIGURA 9. Taxa de crescimento específico em peso de tilápia-do-Nilo, linhagens 

chitralada e supreme, em três densidades de estocagem em sistema 
raceway 

 
 

 

 
FIGURA 10. Taxa de crescimento específico em crescimento de tilápia-do-Nilo, 

linhagens chitralada e supreme, em três densidades de estocagem 
em sistema raceway 

 
 



  

 
FIGURA 11. Fator de condição de tilápia-do-Nilo, linhagens chitralada e supreme, 

em três densidades de estocagem em sistema raceway 
 

    

 

     

FIGURA 12. Taxa de sobrevivência de tilápia-do-Nilo, linhagens chitralada e 
supreme, em três densidades de estocagem em sistema raceway 

 
 
 
 

 

 

 

 



  

4. CONCLUSÃO 

 

As duas linhagens analisadas apresentaram potencial para a produção 

em sistema raceway. A tilápia-do-Nilo, linhagem supreme, apresentou melhores 

resultados de desempenho em relação a chitralada. Recomenda-se a linhagem 

supreme na densidade de 150 peixes/m3 devido a maior biomassa final com peso 

comerciável. 
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CAPÍTULO 3 – AVALIAÇÃO ECONÔMICA DA PRODUÇÃO DE DIFERENTES 
LINHAGENS E DENSIDADES DE TILÁPIA-DO-NILO EM RACEWAY 

 
 

Resumo 
 
Este trabalho foi desenvolvido com o intuito de avaliar o custo e a lucratividade na 
produção de duas linhagens de tilápia-do-Nilo chitralada e supreme submetidas a 
três densidades de estocagem 90, 120 e 150 peixes/m3 produzidas em raceway. 
Foram utilizados 1.440 alevinos, revertidos para macho, estocados em 24 caixas 
d´água com capacidade para 1.000 L cada. Os animais foram alimentados com 
ração comercial extrusada, fornecida três vezes ao dia, ad libitum. Para a análise 
econômica considerou-se os custos com alevinos das duas linhagens e custos 
com a ração. As variáveis avaliadas foram o custo operacional parcial, a receita 
bruta, índice de custos, receita líquida parcial, percentual do custo com ração, 
percentual do custo com alevinos e índice de lucratividade. A maior receita bruta 
foi obtida para as maiores densidades dentro de cada linhagem, porém a 
incidência de custo foi menor para a linhagem supreme na menor densidade. A 
receita líquida parcial foi maior para os peixes da linhagem supreme submetidos a 
maior densidade de estocagem. Concluiu-se que o melhor desempenho 
econômico ocorreu para linhagem supreme submetida a maior densidade de 
estocagem. 

 
Palavras–chave: alto fluxo de água, chitralada, supreme, desempenho 
econômico, lucratividade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ECONOMIC EVALUATION OF DIFFERENT STRAINS AND DENSITIES OF 
NILE TILAPIA IN RACEWAY SYSTEM 

 
Abstract 
 
This work was carried out in order to analyze the costs and profitability of the 
production of  two tilapia strains, chitralada and supreme, submitted to three 
stocking densities (90, 120 and 150 fish/m3) in raceway system. A total of 1,440  
fingerlings were used and  reverted to male. The fishes were distributed into 24 
circular water tanks (1,000 L), and fed three times a day with commercial extruded 
ration, ad libitum. For the economic analysis, the costs of fingerlings from both 
strains and of the ration were considered. Partial operation cost, gross revenue, 
cost indices, partial net revenue, percentage of ration cost, percentage of 
fingerling cost, and profitability indices were the evaluated variables. The gross 
revenue was greater for animals in the highest stocking density, but the costs were 
smaller for supreme strain in the lowest density. The partial net revenue was 
higher for supreme strain submitted to greater stocking density. It was concluded 
that the best economic performance occurred with supreme strain submitted to the 
highest stocking density. 

 
Keywords: chitralada, economic analysis, high water flow, Oreochromis niloticus, 
profitability, supreme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1. INTRODUÇÃO 

 
Uma das modalidades de aquicultura que está se desenvolvendo no 

Brasil é a criação de peixes de água doce, principalmente as tilápias. A 

piscicultura constitui-se em moderno sistema de produção agropecuária, 

tornando-se alternativa viável para geração de renda e de empregos. Para obter 

os lucros esperados, é importante empregar métodos adequados baseados em 

princípios científicos, ecológicos, tecnológicos e econômicos. Projetos bem 

executados, com as devidas análises econômicas, podem constituir-se em 

caminho para o sucesso, como por exemplo, o conhecimento e análise dos custos 

de operação dos projetos de cultivo de peixes (SABBAG et al., 2007).  

O baixo custo da produção de tilápia, principalmente do alevino, da 

alimentação, quando relacionado à qualidade da carne, faz desta espécie uma 

das mais cultivadas no mundo (BOSCOLO et al., 2001). 

A piscicultura é um negócio e, portanto, influenciado pelas leis 

econômicas. É importante que o produtor de peixes saiba quanto de capital é 

necessário para investir, qual o custo da operação sob condições variadas e a 

produção estimada. Assim, é de grande valia a coleta de informações e a 

realização de mais pesquisas que ajudarão o investidor a analisar se o projeto a 

ser implantado é economicamente viável. Para isso não há modelos corretos e 

incorretos, apenas alguns mais rigorosos do que outros. E devem permitir que o 

produtor tome decisões gerenciais e operacionais com base nas informações de 

custos (SABBAG et al., 2007). 

O custo de produção é importante instrumento da administração que 

auxilia na comparação do desempenho de diferentes atividades e avaliação 

econômica das técnicas empregadas. Permite o estabelecimento de padrões de 

eficiência para maiores rendimentos e menores custos. Ou seja, o conhecimento 

detalhado do custo de produção pode ser ferramenta para adequação de 

tecnologias frente aos preços de mercado. Usualmente, encontram-se duas 

estruturas de custo de produção: custo total de produção, que considera os 

custos fixos e variáveis; e o custo operacional de produção (SCORVO FILHO et 

al., 2008). 

Diante das dificuldades em se estabelecer os custos fixos e variáveis, 

especialmente na agropecuária, foi desenvolvido o custo operacional de 



  

produção, em que inclui somente as despesas efetivamente desembolsadas pelo 

produtor. A vantagem de tal metodologia é evitar a necessidade de cálculos 

baseados em avaliações subjetivas, pois o principal objetivo é ser indicador das 

decisões de produção (MATSUNAGA et al., 1976). 

A ração é considerada o agente direcionador do custo variável de 

produção, destacando-se como importante componente dos custos operacionais. 

Os valores desse item oscilam consideravelmente, acompanhando os 

movimentos dos produtos agrícolas, principalmente soja e milho, que são as 

matérias-primas básicas (ANDRADE et al., 2005). 

De acordo com MORAES (2008), há diferenças nos preços das rações 

para peixes entre os fabricantes, o que depende da matéria-prima utilizada. Essa 

prática induz o produtor a adquirir produtos de menor custo de comercialização. 

Entretanto, a economia por adquirir produto mais barato muitas vezes não reflete, 

ao final do ciclo, em menor custo da produção. Ração de qualidade implica no uso 

de matéria-prima de qualidade, o que nem sempre tem baixo custo. 

A implantação da piscicultura, quando bem planejada, é precedida de 

estudos e pesquisas que indiquem, seguramente, qual o melhor sistema de 

produção e manejo adequado a ser utilizado. Caso o contrário, poderá gerar falta 

de estímulo a novos investidores e abandono das unidades de produção daqueles 

que já iniciaram a atividade, ao invés de promover o desenvolvimento regional 

(ANDRADE et al., 2005). 

O cultivo de peixes em raceway é mais uma opção disponível aos 

produtores brasileiros para a criação de espécies viáveis e adaptáveis a esse 

sistema. Porém, é necessária a utilização de ração balanceada, nutricionalmente 

completa, para se obter desempenho produtivo adequado e lucrativo. Apesar 

desse gasto com ração, é um sistema de crescente aceitação, pois envolve 

instalações, métodos de manejo e tecnologia simples. Além de possibilitar a 

produção de peixe em “água limpa”, diminuindo assim a ocorrência do off flavor 

(sabor desagradável na carne), o que melhora a qualidade do pescado. 

Outro componente importante para a determinação da viabilidade 

econômica da produção de peixes é a densidade de estocagem. MARENGONI et 

al. (2008) avaliaram o desempenho produtivo e a viabilidade econômica de 

juvenis de tilápia-do-Nilo e observaram que o custo de produção aumenta a 



  

medida que se aumenta a densidade de estocagem, já que as taxas de 

arraçoamento acompanham essa projeção, o que acarreta maior custo com 

ração, interferindo diretamente nos custos operacionais. 

A prática da alimentação, nos diferentes sistemas de produção, é 

componente que contribui para a definição do custo de produção. Com isso, a 

utilização de manejo adequado, o que inclui quantidade e a qualidade do alimento 

fornecido pode proporcionar melhores índices econômicos e produtivos (HISANO 

& PORTZ, 2007). 

A lucratividade do projeto consiste em mostrar, em termos percentuais, 

quanto este irá gerar de lucro. É obtido a partir de dados de custos e de receitas 

por sistema de produção adotado e pode ajudar o produtor a definir as melhores 

estratégias de produção de acordo com as situações de mercado (BORGES et 

al., 2007). 

Além de todo custo no sistema produtivo, o produtor precisa calcular o 

preço de venda do pescado. De acordo com DAQUI (2008), duas metodologias 

podem ser aplicadas para ajudar no cálculo do preço de venda: o cálculo contábil, 

em que se apuram os custos de produção do lote, inclusive despesas com mão-

de-obra, depreciação dos investimentos e o imposto. Outro método é o cálculo 

simples, em que se determinam os custos de produção por quilo de peixe 

produzido. O preço de venda é aquele que permita pagar os investimentos, os 

custos de produção, os impostos e remunerar adequadamente.  

A avaliação econômica de tilápias em sistema intensivo evidencia que 

ao longo do processo produtivo o produtor deve acompanhar o custo de produção 

e, principalmente, o preço de venda do pescado que é a variável de maior 

impacto na viabilidade econômica (CAMPOS et al., 2007). 

Há condições de se elevar a produtividade com o aumento da 

densidade populacional e da receita com a filetagem dos peixes. O mercado 

apresenta potencial para os mesmos e para o aproveitamento de subprodutos 

(CRIVELENTI et al., 2006). 

Com isso, esse trabalho foi desenvolvido com o intuito de avaliar o 

custo de produção e a lucratividade na produção de linhagens chitralada e 

supreme de tilápia-do-Nilo em três densidades de estocagem em raceway. 

 



  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

2.1 Instalações e animais 

 

O experimento foi realizado no Setor de Piscicultura do Departamento 

de Produção Animal da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás 

(DPA/EV/UFG), em Goiânia-GO, no período de janeiro a maio de 2008, 

totalizando 120 dias. 

No total foram utilizados 1.440 alevinos de tilápia-do-Nilo, revertidos 

para macho. Destes, 720 eram da linhagem chitralada com peso e comprimento 

médios iniciais de 35,50 g ± 4,15 g e 9,57 cm ± 0,39 cm, respectivamente, e 720 

da linhagem supreme com peso e comprimento médios iniciais de 35,64 g ± 2,23 

g e 9,56 cm ± 0,44 cm, respectivamente. 

Os animais foram distribuídos em 24 caixas d’água de polietileno em 

formato circular, com capacidade total para 1.000 L, utilizado volume de 500 L 

(0,5 m3), adaptadas ao sistema intensivo raceway e coberta com tela para 

prevenir que os peixes saltassem para fora das caixas e o ataque de predadores. 

Cada unidade experimental era provida de fluxo individual de água 

proveniente de represa a montante, com registros e tubulações que permitiram 

controlar a vazão de abastecimento. A vazão foi regulada para troca total da água 

a cada 30 minutos durante todo o período experimental, independente da 

densidade de estocagem. Semanalmente, essa vazão era conferida e quando 

necessário ajustada novamente.  

O sistema de escoamento das caixas foi instalado no fundo e na parte 

central o que proporcionou o sifonamento dos resíduos depositados. 

Externamente, um cano com cotovelo dobradiço possibilitava a regulagem do 

volume da água no interior de cada unidade experimental. Diariamente, esse cano 

era dobrado, promovendo o arrasto dos resíduos que por ventura não tivessem 

sido eliminados.  

A água efluente das caixas, antes de ser liberada para a natureza, 

passava por viveiro de decantação (250 m3) povoada por peixes, com o objetivo 

de retirar parte dos metabólitos da criação. 



  

2.2. Alimentação dos peixes 

 

Os peixes foram alimentados com ração comercial extrusada composta 

com 36% de proteína bruta (PB) e granulometria de 2 a 4 mm até atingirem peso 

médio de 120 g. Posteriormente, utilizou-se ração comercial extrusada, 32% PB e 

granulometria de 4 a 6 mm até o final do experimento. 

A frequência de arraçoamento foi três vezes ao dia (08:00, 12:00 e 

17:00 horas), fornecido ad libitum, até a saciedade aparente, sete dias por 

semana. 

 

 

2.3 Tratamentos e delineamento experimental do desempenho produtivo 

 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado 

em esquema fatorial 2x3, sendo os tratamentos divididos conforme a linhagem 

estudada (chitralada e supreme) e a densidade de estocagem (90, 120 e 150 

peixes/ m3), com quatro repetições por tratamento. 

Cada unidade experimental possuía 45, 60 ou 75 peixes (90, 120 e 150 

peixes/ m3, respectivamente) das linhagens chitralada ou supreme, visto que se 

utilizou apenas 0,5 m3 de água. Desta forma, os tratamentos avaliados foram os 

seguintes: 

C45 = linhagem chitralada e 45 peixes/unidade experimental 

C60 = linhagem chitralada e 60 peixes/unidade experimental 

C75 = linhagem chitralada e 75 peixes/unidade experimental 

S45 = linhagem supreme e 45 peixes/unidade experimental 

S60 = linhagem supreme e 60 peixes/unidade experimental 

S75 = linhagem supreme e 75 peixes/unidade experimental 

 

 

2.4 Variáveis avaliadas 

 



  

Para a análise econômica consideraram-se apenas: o custo 

operacional parcial (COP), definido como o valor gasto com ração e alevinos, e a 

receita bruta (RB) atribuída à venda dos peixes vivos no local da produção. 

A ração foi cotada a R$ 1,07 por quilo e os alevinos a R$ 0,25 cada, já 

incluso o custo de transporte até o Setor de Piscicultura. O preço de venda do 

peixe (PP) foi o praticado no Setor de Piscicultura do DPA/EV/UFG em Goiânia de 

R$ 4,00 por quilo do peso vivo.  

De acordo com metodologia descrita por SILVA et al. (2003) os 

parâmetros econômicos foram calculados seguindo as seguintes fórmulas: 

 

 COP = (QR x PR) + (NA x PA) 

Em que; 

COP = custo operacional parcial; 

QR = quantidade média de ração por tratamento; 

PR = preço do quilo da ração; 

NA = número inicial de alevinos por tratamento; 

PA = preço unitário dos alevinos. 

 

 RB = BT x PP 

RB = receita bruta; 

BT = biomassa total produzida por tratamento; 

PP = preço de venda do quilo de peixe. 

 

 IC = COP/BT 

IC = incidência de custo; 

COP = custo operacional parcial; 

BT = biomassa total produzida por tratamento. 

 

 RLP = RB – COP 

RLP = receita líquida parcial; 

RB = receita bruta; 

COP = custo operacional parcial. 

  



  

Foram calculados ainda: 

 

 PCR = (CR x100)/COP; 

PCR = percentual do custo com ração (%); 

CR = custo com ração por tratamento;  

COP = custo operacional parcial. 

 

 PCA = (CA x 100)/COP; 

PCA = percentual do custo com alevinos (%); 

CA = custo com alevino; 

COP = custo operacional parcial. 

 

 IL = (RLP/RB) x 100; 

IL = índice de lucratividade (%); 

RLP = receita líquida parcial; 

RB = receita bruta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados de desempenho produtivo obtidos no experimento 

revelaram que não houve interação entre os fatores estudados (p>0,05). A taxa 

de sobrevivência foi semelhante em todos os tratamentos e muito próxima a 

100%. A conversão alimentar aparente não diferiu estatisticamente (p>0,05) entre 

as linhagens, mas diferiu entre as densidades de estocagem (p<0,05), conforme 

mostra a Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Valores médios obtidos para conversão alimentar aparente (CAap), 
taxa de sobrevivência (TS) e o coeficiente de variação (CV) de 
tilápia-do-Nilo, linhagens chitralada e supreme, em diferentes 
densidades de estocagem  

                Densidade de estocagem (peixes/m3) 

Variáveis Linhagem   90 120 150 Médias 

CAap 
CV= 3,75% 

Chitralada 1,14 1,08 1,08 1,10A 

Supreme 1,12 1,13 1,07 1,11A 

Médias 1,13a   1,11ab  1,07b  

TS (%)* 
CV = 3,11% 

Chitralada 98,89 99,17 96,00 98,02 

Supreme 99,44 97,50 97,00 97,98 
Médias 99,17 98,33 96,50  

*Valores não diferem entre si pelo teste Tukey em nenhuma variável analisada; letras minúsculas comparam entre linhas; 
letras maiúsculas comparam entre colunas. Médias seguidas de mesma letra não diferem entre si. 

 

Na Tabela 2 são apresentados os resultados de análise econômica da 

criação, juntamente com os dados obtidos para biomassa total. 

Nesta pesquisa, todos os tratamentos receberam o mesmo tipo de 

ração, demonstrando que a conversão alimentar aparente e as diferenças na 

incidência de custo se deveram as linhagens e as densidades. A linhagem 

supreme submetida a densidade de estocagem de 150 peixes/m3 apresentou 

incidência de custo semelhante a densidade de 120 peixes/m3 dessa linhagem, 

porém a receita líquida parcial (RLP) foi maior.  

Diferentes densidades de estocagem de juvenis de tilápia-do-Nilo em 

viveiros foram avaliadas por MARENGONI et al. (2008) que observaram que o 

custo operacional parcial eleva a medida que se aumenta a densidade de 

estocagem, mas a receita líquida parcial não acompanhou essa projeção. Esses 

resultados corroboram os deste estudo apenas em relação ao custo operacional 

parcial, que também aumentou com a densidade populacional. 



  

Tabela 2 - Médias das quantidades e valores das rações e alevinos, biomassa 
total dos peixes (BT), receita bruta (RB*), custo operacional parcial 
(COP), receita líquida parcial (RLP*) e incidência de custos (IC*) 
obtidos na produção de tilápia-do-Nilo, chitralada e supreme, em 
sistema raceway 

Trat.       Ração         Alevinos   BT   RB   COP  RLP      IC 

 
Quant

. 
(kg) 

Valor (a) 
R

$ 

Quant. 
 

(u) 

Valor (b) 
R

$ 

 
   
   Kg 

 
  
   R$ 

(a+b) 
 
  R$ 

 
  
   R$ 

 
 
  R$/kg 

C90 26,20 28,03 45 11,25 24,52 98,08 39,28 58,80 1,60 
C120 29,44 31,50 60 15,00 29,37 117,48 46,50 70,98 1,58 
C150 31,99 34,23 75 18,75 31,87 127,48 52,98 74,50 1,66 
S90 29,42 31,48 45 11,25 27,66 110,64 42,73 67,91 1,54 
S120 34,20 36,60 60 15,00 32,40 129,60 51,60 78,00 1,59 
S150 35,20 37,66 75 18,75 35,44 141,46 56,41 85,05 1,59 

*RB=BTxPP; RLP=RB-COP; IC=COP/BT; C90, C120, C150 = juvenis da linhagem chitralada nas densidades de 90, 120 e 
150 peixes/m

3
, respectivamente; S90, S120, S150 = juvenis da linhagem supreme nas densidades de 90, 120 e 150 

peixes/m
3
, respectivamente. 

 

Projetando a produção em dois ciclos anuais, considerando as 

condições deste estudo, no tratamento com a linhagem supreme na densidade de 

estocagem equivalente a 150 peixes/m3, a receita líquida parcial (RLP) seria de 

R$ 340,02/m3 por ano, contra o tratamento com maior RLP da linhagem 

chitralada, equivalentes a 150 peixes/m3, projetados para R$ 298,00 por ano. 

A tilápia-do-Nilo criada em raceway na densidade de 120 peixes/m3 

apresentaram melhores resultados, proporcionando produção com menor custo 

por quilo e maior receita líquida anual quando avaliada por SILVA et al. (2003). 

A ração representa a maior parte do custo de produção. A 

percentagem do custo da ração e alevinos em relação ao custo operacional e a 

lucratividade do sistema de produção estão expressas na Tabela 3. É importante 

ressaltar que há outros custos na produção que não foram analisados nesse 

estudo. 

Neste trabalho, ficou evidenciado o alto custo com ração em sistema 

intensivo de produção, em que o menor percentual foi obtido para a linhagem 

chitralada na maior densidade de estocagem (64,61%) e o maior percentual foi da 

linhagem supreme submetida a menor taxa de estocagem (73,67%). Mesmo com 

alta percentagem do custo operacional com a ração, ainda foi possível obter 

aproximadamente 60% de lucratividade em todos os tratamentos testados, 

corroborado pelos baixos índices de conversão alimentar aparente, próximos da 

unidade e pela alta taxa de sobrevivência dos peixes. 



  

TABELA 3 - Percentagem do custo operacional da ração (PCR), dos alevinos 
(PCA) e índice de lucratividade (IL) de duas linhagens de tilápia-do-
Nilo, chitralada e supreme, submetidas a três densidades de 
estocagem em sistema raceway 

Tratamentos   PCR (%)    PCA (%)   IL (%) 

C90 71,36 28,64 59,95 
C120 67,74 32,26 60,42 
C150 64,61 35,39 58,44 
S90 73,67 26,33 60,57 
S120 70,93 29,07 60,18 
S150 66,76 33,24 60,06 

C90, C120, C150 = juvenis da linhagem chitralada nas densidades de 90, 120 e 150 peixes/m
3
, 

respectivamente; S90, S120, S150 = juvenis da linhagem supreme nas densidades de 90, 120 e 150 
peixes/m

3
, respectivamente. 

 

Nos custos de produção de juvenis de tilápia em viveiros considerou-se 

a ração como o agente direcionador do custo variável de produção e ficou em 

média com 52,19% em estudos realizados por ANDRADE et al. (2005). Enquanto 

que CRIVELENTI et al. (2006) avaliaram o desempenho econômico de juvenis de 

tilápia-do-Nilo em viveiros, sistema intensivo, e obtiveram lucratividade de 

12,70%, mesmo assim, a atividade cobriu todos os custos e ainda proporcionou 

lucro. 

O custo com alevinos deste estudo situou-se entre 26,33% e 35,39%, 

diferindo daquele obtido por MARENGONI et al. (2007) que encontraram para 

esse custo 9,29% do custo de produção. Tal fato pode estar relacionado a 

procedência dos alevinos, já que apresentavam o mesmo comprimento inicial. 

 A análise econômica da produção de tilápia em tanque-rede destacou 

despesas com ração em torno de 83% do custo operacional e apenas 12% com 

alevinos em pesquisa realizada por SABBAG et al. (2007). Enquanto que, 

SCORVO-FILHO et al. (2008) avaliaram o custo da produção de tilápia tailandesa 

em tanque-rede de pequeno volume e observaram que 54% do custo operacional 

era referente a ração. 

 

 

 

 

 

 



  

4. CONCLUSÃO 

 

O aumento da densidade de estocagem melhorou a rentabilidade das 

linhagens. A tilápia-do-Nilo, linhagem supreme, submetida a densidade de 150 

peixes/m3 apresentou maior rentabilidade em sistema de cultivo raceway. 
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CAPÍTULO 4 - COMPOSIÇÃO BROMATOLÓGICA DO FILÉ, SEM PELE, DE 
LINHAGENS DE TILÁPIA-DO-NILO PRODUZIDAS EM SISTEMA RACEWAY 

 
 
 

Resumo 
 

Esse trabalho foi desenvolvido com o intuito de avaliar a composição 
bromatológica do filé, sem pele, de duas linhagens de tilápia-do-Nilo chitralada e 
supreme, submetidas a três densidades de estocagem 90, 120 e 150 peixes/m3 
no sistema raceway. Os animais foram distribuídos em 24 caixas e alimentados 
com ração comercial extrusada três vezes ao dia, sete dias por semana,ad 
libitum. Para a análise bromatológica foram coletados três animais de cada 
unidade experimental com peso médio de 584,10 g ± 76,28 g. O delineamento 
utilizado foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 2 x 3. Os resultados 
foram submetidos a analise de variância e ao teste Tukey (5%). As seguintes 
variáveis foram avaliadas no laboratório de Nutrição Animal da Universidade 
Federal de Goiás: umidade, proteína bruta, extrato etéreo e matéria mineral. Foi 
observada diferença apenas para a proteína bruta (p<0,05), em que a menor 
densidade de estocagem estudada apresentou o menor valor para essa variável. 
Concluiu-se que a produção de tilápia-do-Nilo chitralada ou supreme nas maiores 
densidades apresentou melhores resultados 
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BROMATOLOGICAL COMPOSITION OF SKINNED FISH FILLET OF NILE 
TILAPIA STRAINS REARED IN RACEWAY SYSTEM 

 
Abstract 
 
This work was carried out to evaluate the bromatological composition of skinned 
fish fillet from two Nile tilapia strains, chitralada and supreme, submitted to three 
stocking densities, 90, 120 and 150 fish/m3, in raceway system. The fishes were 
distributed into 24 circular water tanks (1,000 L), and fed three times a day with 
commercial extruded ration, ad libitum. For this, three animals of each 
experimental unit with an average weight of 584.10 ± 76, 28 g were selected. The 
design was completely randomized in a 2 x 3 factorial arrangement. The results 
were submitted to variance analysis and to the Tukey test (5%). The following  
variable were evaluated at the Animal Nutrition laboratory at Universidade Federal 
de Goias: moisture, crude protein, ether extract and ash. Crude protein was the 
only variable that showed difference (p> 0.05), considering the lowest stocking 
density study presented the lowest value for this variable. It could be conluded that  
the production of both Nile tilapia strains, chitralada and supreme, in higher 
densities showed better results. 
 
Keywords:  chitralada, dry matter, Oreochromis niloticus, supreme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1. INTRODUÇÃO 

 

Os inúmeros benefícios que a carne de peixe traz a saúde humana 

fazem com que o seu consumo aumente consideravelmente com o passar dos 

anos (ALBUQUERQUE et al. 2004). A carne do pescado é rica em proteína de 

alto valor biológico e de aminoácidos essenciais, especialmente a lisina, que é 

limitada nos cereais como o arroz e o milho. Além disso, é rica em ácidos graxos 

poliinsaturados, extremamente importantes na alimentação humana, pois ajuda 

na redução da taxa de triglicerídeos sanguíneo. Devido a baixa quantidade de 

tecido conjuntivo é um produto de alta digestibilidade (LIBRELATO & SHIKIDA, 

2005). 

Por outro lado, o avanço na tilapicultura mundial está intensificando os 

cultivos, o que leva a busca por linhagens de desempenho superior e 

características organolépticas adequadas (SANTOS et al., 2008). 

A tilápia é uma das espécies mais cultivadas e é um dos produtos mais 

populares no mercado de produtos aquáticos nos Estados Unidos devido a 

diversidade apresentada, em que é possível comprar a espécie inteira congelada, 

eviscerada e filés. Considerando o crescimento da produção e de consumo da 

tilápia é importante conhecer as formas de comercialização para melhorar a 

apresentação do produto final (SOUZA, 2002). 

O valor nutritivo e o preço do pescado dependem da textura da carne, 

da composição bromatológica e do rendimento. Conhecer a composição ajuda a 

padronizar produtos alimentares com base nas exigências nutricionais, pois 

fornece subsídios para decisões de caráter dietário. A composição é reflexo da 

alimentação fornecida ao animal, bem como de processos industriais e seleção de 

equipamentos para a otimização econômico-tecnológica (SIMÕES et al., 2007). 

Com isso, conhecer a composição da carne a ser processada é 

interesse da indústria e também, do consumidor. Alguns estudos são realizados 

para determinar essa composição, mas variações ainda acontecem, o que 

prejudica na determinação de valor único para determinada espécie, que sirva 

para todas as situações de cultivo (FRASCÁ-SCORVO et al., 2008). 

O conhecimento da composição bromatológica do filé de tilápia é 

importante para que o consumo possa ser estimulado, o que possibilita a 



  

competição com outras fontes protéicas, como a carne bovina, suína e de aves, 

principalmente no que se refere a deposição de gordura, importante item na vida 

de prateleira dos produtos e aceitação dos  consumidores (LEONHARDT et al., 

2006). 

A composição bromatológica do pescado pode variar em função da 

alimentação fornecida, tanto em relação a quantidade como em qualidade, idade 

e peso do animal ao abate (KUBITZA, 2000), época do ano, estágio de maturação 

sexual e parte do corpo analisada (LEONHARDT et al., 2006). 

A análise de composição bromatológica dos alimentos é um dos 

principais pontos a serem observados na nutrição animal. O método mais utilizado 

para se obter a análise proximal é o Weende, em que é possível obter 

informações sobre a matéria seca, gordura ou extrato etéreo, fibra, cinza ou 

matéria mineral. A proteína bruta é obtida pelo método Kjedahl (SILVA & 

QUEIROZ, 2002)  

Diante da diversidade de relatos na literatura, este trabalho foi 

desenvolvido com o intuito de avaliar a composição bromatológica do filé, sem 

pele, das linhagens de tilápia-do-Nilo chitralada e supreme, submetidas a três 

densidades de estocagem em sistema raceway. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

2.1 Instalações e animais 

 

O experimento foi realizado no Setor de Piscicultura do Departamento 

de Produção Animal da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás 

(DPA/EV/UFG), em Goiânia-GO, no período de janeiro a maio de 2008, 

totalizando 120 dias. 

No total foram utilizados 1.440 alevinos de tilápia-do-Nilo, revertidos 

para macho. Destes, 720 eram da linhagem chitralada com peso e comprimento 

médios iniciais de 35,50 g ± 4,15 g e 9,57 cm ± 0,39 cm, respectivamente, e 720 

da linhagem supreme com peso e comprimento médios iniciais de 35,64 g ± 2,23 

g e 9,56 cm ± 0,44 cm, respectivamente. 

Os animais foram distribuídos em 24 caixas d’água de polietileno em 

formato circular, com capacidade total para 1.000 L, foi utilizado o volume de 500 

L (0,5 m3), adaptada ao sistema intensivo tipo raceway e coberta com tela para 

prevenir que os peixes saltassem para fora das caixas e o ataque de predadores. 

Cada unidade experimental era provida de fluxo individual de água 

proveniente de represa a montante, com registros e tubulações que permitiram 

controlar a vazão de abastecimento. A vazão foi regulada para troca total da água 

a cada 30 minutos durante todo o período experimental, independente da 

densidade de estocagem. Semanalmente, essa vazão era conferida e quando 

necessário ajustada novamente.  

O sistema de escoamento das caixas foi instalado no fundo e na parte 

central o que proporcionou o sifonamento dos resíduos depositados. 

Externamente, um cano com cotovelo dobradiço possibilitava a regulagem do 

volume da água no interior de cada unidade experimental. Diariamente, esse cano 

era dobrado, promovendo o arrasto dos resíduos que por ventura não tivessem 

sido eliminados.  

A água efluente das caixas, antes de ser liberada para a natureza, 

passava por viveiro de decantação (250 m3) povoada por peixes, com o objetivo 

de retirar parte dos metabólitos da criação. 



  

2.2. Alimentação dos peixes 

 

Durante o período experimental os peixes foram alimentados com 

ração comercial extrusada com 36% de proteína bruta (PB) e granulometria de 2 

a 4 mm até atingirem peso médio de 120 g. Posteriormente, utilizou-se ração 

comercial extrusada, 32% PB e granulometria de 4 a 6 mm até o final do 

experimento. A frequência de arraçoamento foi três vezes ao dia (08:00, 12:00 e 

17:00 horas), fornecido ad libitum, até a saciedade aparente, sete dias por 

semana. 

Previamente ao abate, todos os peixes foram mantidos por 24 horas 

sem alimentação, visando assim, o esvaziamento do trato digestório. 

 

 

2.3 Tratamentos e delineamento experimental 

 

Para avaliar a composição bromatológica dos filés sem pele foram 

selecionados três animais de cada unidade experimental, com peso médio de 

584,10 g ± 76,28 g. 

O delineamento experimental utilizado foi o delineamento inteiramente 

casualizado em esquema fatorial 2x3, composto de duas linhagens (chitralada e 

supreme) e três densidades de estocagem (90, 120, 150 peixes/m3), quatro 

repetições por tratamento. 

 

 

2.4 Variáveis avaliadas 

 

Os animais foram insensibilizados em balde com gelo e água limpa, 

antes de serem sacrificados por secção medular. A seguir foram abertos 

ventralmente para a retirada das vísceras, e foram retiradas as escamas, 

nadadeiras, cabeça, pele e o filé.  

A filetagem foi realizada apenas por um operador, os produtos foram 

embalados em sacos plásticos e mantidos em gelo antes de serem congelados 

em freezer, para posterior análise de composição bromatológica. 



  

Os filés foram moídos em liquidificador, que era lavado após a moagem 

de cada tratamento, no laboratório do Setor de Piscicultura. As amostras foram 

homogeneizadas e separadas em sacos plásticos, sendo uma amostra por 

unidade experimental. 

Posteriormente, as amostras foram levadas ao laboratório de Nutrição 

Animal do DPA/EV/UFG, onde foi realizada a análise bromatológica dos filés, em 

que se determinou o teor de umidade, proteína bruta, a matéria mineral e extrato 

etéreo. Todas as etapas foram realizadas em triplicata e seguiram-se as 

recomendações de ROSA & FERNANDES (2002).  

 

2.4.1 Teor de umidade 

 

As amostras foram pesadas e distribuídas em placa de Petri, 

devidamente identificadas e colocadas em estufa com circulação forçada a 55°C, 

onde foi realizada a pré-secagem. Após 72 horas as amostras foram retiradas, 

devidamente pesadas e submetidas a secagem definitiva em estufa a 105°C por 

16 horas. 

O teor de umidade do filé foi obtido pela fórmula: 

Umidade (%) = 100 – matéria seca total 

 

2.4.2 Proteína bruta 

 

A proteína bruta foi determinada pelo método Micro Kjeldahl, em que 

foi realizada a digestão da amostra em capela por quatro horas. Após esfriar foi 

realizada a destilação em caldeira e ao final da destilação fez-se a titulação com 

ácido clorídrico. Utilizou-se a seguinte fórmula: 

 

%PB = volume do ácido x N x FC x 0, 014 x 6,25 x 100 

                            Peso da amostra 

Em que: 

Volume do ácido = quantidade de HCL gasto na titulação 

Normalidade do nitrogênio (N) = 0,1 

Fator de correção (FC) = 0,9987 



  

Peso atômico do nitrogênio = 0,014 

Fator de transformação para cálculo da proteína = 6,25 

 

2.4.3 Matéria Mineral  

 

Adicionaram-se dois gramas da amostra em cadinho de porcelana que 

foi levado ao forno mufla por quatro horas sendo a 1ª hora a 200°C, a 2ª hora a 

400°C e mais duas horas a 600°C. Após abaixar a temperatura o cadinho foi 

retirado, transferido ao dessecador por 30 minutos e pesado. 

A percentagem de matéria mineral nos filés foi determinada pela 

fórmula: 

%MM = peso do cadinho após mufla – peso do cadinho vazio  x 100 

                                             Peso da amostra        

 

2.4.4 Extrato etéreo 

 

A extração da fração gordurosa da amostra foi realizada em extrator 

tipo Goldfish por quatro horas. 

Os seguintes procedimentos foram realizados: pesaram-se três gramas 

da amostra em cartucho extrator de celulose, adicionaram-se 100 mL de éter de 

petróleo em reboiler previamente pesado. Após a extração, o reboiler foi colocado 

em estufa a 105°C por quatro horas, logo após levado ao dessecador por 30 

minutos e pesado. 

A fórmula utilizada foi: 

%EE = peso do reboiler com o extrato – peso do reboiler vazio  x 100 

                                       Peso da amostra 

 

2.5  Análises estatísticas 

 

Os resultados foram submetidos à análise de variância e, em caso de 

diferença estatística (p<0,05), submetidos ao teste Tukey (5%) para comparação 

de médias, de acordo com BANZATTO & KRONKA (1995), utilizando-se como 

ferramenta o programa estatístico SAS (2000). 



  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para as características bromatológicas do filé, sem pele, foi observada 

diferença estatística (p<0,05) para o teor de proteína bruta entre as densidades de 

estocagem. Não houve interação, entre os fatores linhagem e densidade de 

estocagem. O resultado da análise está expresso na Tabela 1.  

A diferença na proteína bruta encontrada nos filés de tilápia-do-Nilo foi 

influenciada pela densidade de estocagem, em que a menor densidade estudada 

(90 peixes/m3) apresentou a menor quantidade de proteína bruta, independente 

da linhagem. Provavelmente, essa diferença foi obtida pela influência da 

densidade de estocagem na conversão da proteína consumida pela dieta em 

proteína corporal. Já que, todos os tratamentos receberam a mesma ração e 

foram criados em sistema de água limpa, sem a presença de alimentação natural. 

A densidade intermediária (120 peixes/m3) e a maior densidade estudada (150 

peixes/m3) apresentaram valores estatisticamente semelhantes. 

O filé de tilápia possui em média 75% de água, entre 3,4 a 8,5% de 

gordura, 20% de proteína e 2% de minerais (KUBITZA, 2000).  

Os peixes podem ser classificados em categorias em relação à 

composição química do filé. Peixes considerados extremamente protéicos 

apresentam acima de 20% de proteína bruta no filé. O peixe considerado gordo 

apresenta no mínimo 10% de gordura, o semigordo entre 2,5 e 10% e o magro, 

no máximo 2,5%. Essa classificação é interessante já que pode influenciar na 

aceitação do produto pelo mercado consumidor, visto que a gordura altera a 

palatabilidade da carne do peixe (SANTOS et al., 2008) 

Seguindo essa classificação, os peixes analisados neste estudo se 

encaixam como protéicos e semigordos. 

O filé da tilápia-do-Nilo apresentou alto valor protéico em estudo 

realizado por SIMÕES et al., 2007 sobre a composição físico-química da linhagem 

chitralada com valores de umidade 77,13%, 19,36% de proteína, 1,09% de cinzas 

e 2,60% de lipídeos. 

 

 

 



  

TABELA 1 - Coeficiente de variação e valores médios da composição bromatológica, 
percentagem na matéria natural e na matéria seca, de filés sem pele de 
duas linhagens de tilápia-do-Nilo (chitralada e supreme) submetidas a três 
densidades de estocagem em sistema raceway 

   Densidade de Estocagem (peixes/m3)  

Variáveis  Linhagem 90 120 150 Média 

Umidade* 
CV=1,35% 

Matéria 
natural 

Chitralada 75,75  75,88  75,00  75,55 
Supreme 75,02  75,52 75,61  75,38 

Média 75,39 75,70 75,31  

Matéria 
seca 

Chitralada 24,91 24,67 24,87  24,82 
Supreme 23,88  24,28  24,58  24,25 

Média 24,40 24,47 24,72  

Proteína 
Bruta 

CV=3,70% 

Matéria 
natural 

Chitralada 13,85  16,40  16,43  15,56A 

Supreme 15,05  16,30  16,20  15,85A 
Média 14,45b 16,35a 16,32a  

Matéria 
seca 

Chitralada 56,55  66,40  64,31  62,42A 

Supreme 58,53  64,58 64,51  62,54A 

Média 57,54b 65,49a 64,41a  

Matéria 
Mineral* 

CV=12,90% 

Matéria 
natural 

Chitralada 0,98  0,97  0,83  0,93 
Supreme 0,94  0,84 0,86  0,88 

Média 0,96 0,90 0,84  

Matéria 
seca 

Chitralada 3,96  3,91  3,26  3,71 
Supreme 3,95  3,34  3,42  3,47 

Média 3,80 3,63 3,34  

Extrato 
Etéreo* 

CV=20,32
% 

Matéria 
natural 

Chitralada 4,90  3,95  4,87  4,57 
 Supreme 5,17  4,37  4,63  4,72 

Média 5,03 4,16 4,75  

Matéria 
seca 

Chitralada 19,96  15,96 18,94  18,29 
Supreme 20,00  17,25  18,36  18,54 

Média 19,98 16,61 18,65  
* Não há diferença estatística (p < 0,05) para nenhuma variável analisada pelo Teste Tukey. Letras 
maiúsculas comparam entre linhas e letras minúsculas entre colunas. 

 
 
Comparativamente, a composição bromatológica do filé da traíra 

(Hoplias malabaricus) apresentou médias de composição na matéria seca de 

81,34% para proteína bruta; 3,37% de extrato etéreo e 6,23% de cinzas quando 

avaliada por SANTOS et al. (2000). 

A importância da alimentação na composição química do filé de tilápia, 

variedade chitralada, foi analisada por SOARES et al. (2003) ao avaliarem o grau 

de moagem dos ingredientes em dietas peletizadas utilizadas na fase de 

crescimento e encontraram valores médios para a umidade de 75,00%; 1,41% de 

cinzas, proteína bruta entre 21,10 e 23,00%; e extrato etéreo entre 1,07 e 1,42%. 



  

O crescimento e a composição corporal da tilápia-do-Nilo, linhagem 

chitralada e GIFT foram testadas por SANTOS et al. (2008) que observaram a 

influência da taxa metabólica na deposição de água e lipídeos, em que animais 

mais jovens apresentaram maiores valores para esses elementos. Para animais 

adultos, encontraram os seguintes valores na composição da linhagem chitralada: 

umidade 73,34%; extrato etéreo 8,77%; proteína bruta 9,90%; cinzas 3,72% e os 

seguintes para a linhagem GIFT: umidade 72,35; extrato etéreo 8,77%; proteína 

bruta 10,37% e cinzas 3,52%. Valores superiores foram encontrados pelo 

presente estudo, exceto para o extrato etéreo. 

A frequência alimentar da tilápia-do-Nilo, linhagem chitralada foi 

avaliada por PÁDUA (2001) e valores médios para a composição bromatológica 

do filé sem pele na matéria seca foi de: 80,89% de proteína bruta; 1,74% de 

extrato etéreo e 5,74% de cinzas. 

A composição muscular da tilápia-do-Nilo, com peso médio de 500 g, 

esteve entre 76, 68 e 81,05% de umidade; 16,52 e 17,51% para a proteína bruta; 

0,75 e 1,14% de cinzas e 0,78 a 2,32% de gordura em estudo de 

ALBUQUERQUE et al. (2004). Esses valores corroboram os encontrados neste 

estudo, sobretudo pela semelhança de peso dos peixes, exceto para o teor de 

extrato etéreo. 

Enquanto que, ABIMORAD et al. (2009) analisaram a composição 

corporal de tilápia-do-Nilo abatida com peso médio de 400 g e observaram teor de 

umidade de 68,74%, para proteína bruta 18,01%, para lipídios 9,30% e 5,55% de 

cinzas. Estes valores podem estar relacionados com a dieta utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. CONCLUSÃO 

 

Os filés de tilápia-do-Nilo não sofreram influência da linhagem na sua 

composição bromatológica. Com isso, conclui-se que densidade de estocagem 

pode influenciar na deposição de proteína bruta no músculo.  

Recomenda-se a produção de tilápia-do-Nilo, linhagem chitralada e 

supreme nas maiores densidades de estocagem (120 ou 150 peixes/m3). 
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CAPÍTULO 5 – PERCENTAGEM CORPORAL DE DUAS LINHAGENS DE 
TILÁPIA NILÓTICA PRODUZIDA EM SISTEMA RACEWAY 
 
 

Resumo 
 
Esse trabalho foi desenvolvido com o intuito de avaliar o rendimento do 
processamento das linhagens chitralada e supreme, submetidas em três 
densidades de estocagem no sistema raceway. Para isso, foram selecionados 
três peixes de cada unidade experimental, com peso médio de 584,10 ± 76,28g. 
Os seguintes parâmetros foram avaliados: percentagem de gordura visceral, 
índice hepato-somático, rendimento de carcaça, rendimento de filé, percentagem 
de nadadeiras, de cabeça, de pele e de resíduos. Os resultados foram avaliados 
pelo teste de comparação de médias Tukey (5%). A linhagem chitralada 
apresentou a maior percentagem de gordura visceral e rendimento de filé e menor 
índice hepato-somático quando comparado a linhagem supreme. As outras 
variáveis não apresentaram diferença estatística (p<0,05). Concluiu-se que a 
linhagem chitralada, independente da densidade de estocagem, apresentou 
resultados satisfatórios de rendimento. 

 
Palavras-chave: chitralada, Oreochromis niloticus, percentagem corporal, 
rendimento de filé, supreme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

BODY COMPONENTS PERCENTAGE OF NILE TILAPIA PRODUCED IN 
RACEWAY SYSTEM 

 
Abstract 

This work was developed in order to evaluate the processing yield of supreme and 
chitralada strains submitted to three stocking densities in the raceway system. For 
this, three fishes from each experimental unit with an average weight of 584.10 ± 
76.28 g were selected The following parameters were evaluated: visceral fat 
percentage, hepatosomatic index, carcass yield, fillet yield, and fins, head, skin 
and waste percentage. The results were assessed by Tukey mean comparison 
test (5%). Chitralada strain presented the highest visceral fat percentage, greater 
fillet yield and lower hepatosomatic index when compared to supreme strain. The 
other variables showed no statistical difference (p <0.05). It was concluded that 
the chitralada strain presented satisfactory revenue results, regardless of the 
stocking density. 
 

Keywords: body percentage, chitralada, fillet yeld, Oreochromis niloticus, 

supreme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. INTRODUÇÃO 

 

O cultivo da tilápia no Brasil tem sido expressivo em algumas regiões 

do País. Este fato se deve a qualidade da produção, aliado ao valor nutricional da 

carne, excelente textura e sabor (MACEDO VIEGAS et al., 1997).  

Por não apresentar espinhos em “y” no filé, aliada a aceitação no 

mercado consumidor, a tilápia destaca-se como espécie de grande interesse para 

a piscicultura e principalmente, para a indústria de filetagem (BOSCOLO et al., 

2004). Porém, há uma dificuldade enfrentada pela indústria e pelo piscicultor que 

é o peso ao abate (MACEDO VIEGAS et al., 1997). 

Alguns fatores influenciam no rendimento pós abate, tais como: a 

espécie, o sexo do peixe, tamanho ou idade, o peso, o tipo de corte, a forma 

anatômica do corpo, o tamanho da cabeça, o peso das vísceras, pele e 

nadadeira, e, ainda, a destreza do operador (GOMIERO et al., 2003). 

O interesse do produtor está relacionado ao peso do peixe a ser 

entregue à indústria. Para a indústria é importante saber a qualidade da carcaça, 

os tipos de corte e o rendimento do filé. Porém, a literatura referente à avaliação 

do processamento do pescado apresenta dados controversos em relação a 

padronização dos termos, o que dificulta a comparação dos resultados. 

Peixes com forma corporal de torpedo e os fusiformes alongados, 

apresentam altos rendimentos de filé, superior a 54% e acima de 42%, 

respectivamente. Peixes compridos estão entre as espécies de rendimento 

inferior a 42%. A percentagem de pele em peixes ósseos perfaz em média 7,5% 

(FURLONG et al., 2006). 

Para o processamento da tilápia é recomendável a depuração e o 

abate por choque térmico. A seguir, realiza-se a descamação ou esfola, corte da 

cabeça e retirada das vísceras. Até essa etapa é considerado o rendimento de 

carcaça. A próxima etapa é a filetagem em que se faz uma incisão no dorso na 

direção da cauda à cabeça. A retirada da pele pode ser realizada antes ou após a 

retirada do filé. Após a remoção da carne é feito o acerto final, conhecido por 

toillet, na qual é feita corte em “v” dos pequenos espinhos da porção centro-

anterior do filé (LIBRELATO & SHIKIDA, 2005). 



  

Avaliar os rendimentos do processamento pode trazer importantes 

informações sobre o objetivo da produção, indicando a forma adequada de 

comercialização, visando maior retorno econômico. Como por exemplo, 

comercializar o peixe em postas, constituído de pele, filé e resíduo da filetagem, 

pode ser interessante para espécies que apresentem alto percentual de cabeça, o 

que dificultaria a venda do peixe inteiro (SANTOS et al., 2006). 

O produtor e a indústria podem ainda agregar valor direcionado ao 

processamento. De acordo com SANTOS et al. (2007), a pele representa cerca 

de 7,5% do componente corporal. A pele da tilápia pode ser transformada em 

couro e utilizada em vários segmentos industriais, como na confecção de 

vestuários.  

A gordura visceral representa as reservas energéticas dos peixes. Tais 

reservas em peixes não sexualmente maduros podem ocorrer como acúmulo de 

gordura muscular e serão importantes no crescimento e como reserva energética 

no período de inverno ou escassez de alimento (CYRINO et al., 2000). 

O fígado desempenha importante papel no metabolismo do peixe. É 

nele que se realiza a síntese de glicogênio, a gliconeogênese, a lipogênese, a β 

oxidação, entre outros. Quando o animal é submetido ao estresse, a atividade das 

enzimas desse órgão diminui, resultando em redução no potencial do fígado 

(PÁDUA, 2001). 

Com isso, índice hepato-somático relaciona-se com o metabolismo do 

animal. O aumento nesse índice indica maior atividade do fígado e, 

conseqüentemente, aumento no tamanho desse órgão (FARIA et al., 2001). 

Diante do exposto, esse trabalho foi desenvolvido com o intuito de 

mensurar o rendimento do processamento da tilápia-do-Nilo, linhagem chitralada 

e supreme, submetidas a três densidades de estocagem, em sistema raceway. 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Instalações e animais 

 

O experimento foi realizado no Setor de Piscicultura do Departamento 

de Produção Animal da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás 

(DPA/EV/UFG), em Goiânia-GO, no período de janeiro a maio de 2008, 

totalizando 120 dias. 

No total foram utilizados 1.440 alevinos de tilápia-do-Nilo, revertidos 

para macho. Destes, 720 eram da linhagem chitralada com peso e comprimento 

médios iniciais de 35,50 g ± 4,15 g e 9,57 cm ± 0,39 cm, respectivamente, e 720 

da linhagem supreme com peso e comprimento médios iniciais de 35,64 g ± 2,23 

g e 9,56 cm ± 0,44 cm, respectivamente. 

Os animais foram distribuídos em 24 caixas d’água de polietileno em 

formato circular, com capacidade total para 1.000 L, utilizado o volume de 500 L 

(0,5 m3), adaptadas ao sistema intensivo tipo raceway e coberta com tela para 

prevenir que os peixes saltassem para fora das caixas e o ataque de predadores. 

Cada unidade experimental era provida de fluxo individual de água 

proveniente de represa a montante, com registros e tubulações que permitiram 

controlar a vazão de abastecimento. A vazão foi regulada para troca total da água 

a cada 30 minutos durante todo o período experimental, independente da 

densidade de estocagem. Semanalmente, essa vazão era conferida e quando 

necessário ajustada novamente.  

O sistema de escoamento das caixas foi instalado no fundo e na parte 

central o que proporcionou o sifonamento dos resíduos depositados. 

Externamente, um cano com cotovelo dobradiço possibilitava a regulagem do 

volume da água no interior de cada unidade experimental. Diariamente, esse cano 

era dobrado, promovendo o arrasto dos resíduos que por ventura não tivessem 

sido eliminados.  

A água efluente das caixas, antes de ser liberada para a natureza, 

passava por viveiro de decantação (250 m3) povoada por peixes, com o objetivo 

de retirar parte dos metabólitos da criação. 

 



  

2.2. Alimentação dos peixes 

 

Durante o período experimental os peixes foram alimentados com 

ração comercial extrusada com 36% de proteína bruta (PB) e granulometria de 2 

a 4 mm até atingirem peso médio de 120 g. Posteriormente, utilizou-se ração 

comercial extrusada, 32% PB e granulometria de 4 a 6 mm até o final do 

experimento. A frequência de arraçoamento foi de três vezes ao dia (08:00, 12:00 

e 17:00 horas), fornecido ad libitum, até a saciedade aparente, sete dias por 

semana. 

Previamente ao abate, todos os peixes foram mantidos 24 horas sem 

alimentação, visando assim, o esvaziamento do trato digestório. 

 

 

2.3 Tratamentos e delineamento experimental 

 

O delineamento experimental utilizado foi o delineamento inteiramente 

casualizado em esquema fatorial 2x3, composto de duas linhagens (chitralada e 

supreme) e três densidades de estocagem (90, 120, 150 peixes/m3), quatro 

repetições por tratamento. 

 

 

2.4 Variáveis avaliadas 

 

Ao chegarem no laboratório, os animais foram insensibilizados em 

balde com gelo e água limpa (FIGURA 1B) antes de serem sacrificados por 

secção medular. 

A seguir foram abertos ventralmente para a retirada das vísceras, em 

seguida foram retiradas as escamas, as nadadeiras, a cabeça, a pele e o filé 

(FIGURAS 1C, 1D e 1E). Cada componente corporal foi pesado, separadamente.  

Com exceção do corte do filé, todos os outros procedimentos foram 

realizados em série, por mais de uma pessoa. 

Para a avaliação dos rendimentos do processamento, foram pesadas 

as seguintes partes, seguindo metodologia descrita por SANTOS et al. (2007): 



  

 Nadadeiras: em que foram pesadas todas as nadadeiras (FIGURA 1I); 

 Cabeça: seccionada do corpo na altura da junção com a coluna vertebral e 

incluindo as brânquias; 

 Pele: retirada antes de cortar o filé e ausente de escamas (FIGURA 1E); 

 Resíduo da filetagem: compreende as partes após a filetagem e no toillet; ou 

seja, carcaça sem carne e espinha intramuscular do filé 

 Carcaça: entende-se por carcaça o peixe inteiro, retiradas a cabeça, as 

vísceras, as nadadeiras e as escamas (FIGURA 1F). 

 Filé: foi retirada antes a pele. A retirada do filé foi realizada apenas por um 

operador e mantido em gelo (FIGURAS 1G e 1H). 

 Gordura visceral: pesou-se em balança analítica, de 0,1 g de precisão, toda 

gordura presente na região abdominal de cada animal abatido  

 Índice Hepato-somático: a pesagem do fígado foi em balança analítica de 0,1 g 

de precisão. 

Todos os índices foram obtidos pela relação entre os pesos da fração 

retirada do corpo e o corpo inteiro x 100 ((peso da fração/peso do peixe)*100). Os 

seguintes rendimentos foram avaliados: percentagem de nadadeira, percentagem 

de cabeça, percentagem de pele, percentagem de resíduo da filetagem, 

percentagem de gordura visceral, rendimento de carcaça, rendimento de filé e 

índice hepato-somático. 

 

 

2.5 Análises estatísticas 

 

Os resultados foram submetidos à análise de variância e, em caso de 

diferença estatística (p<0,05), submetidos ao teste de comparação de médias 

Tukey (5%), de acordo com BANZATTO & KRONKA (1995), utilizando-se como 

ferramenta o programa estatístico SAS (2000). 

 

 

 

 

 



  

     

 

 

 
 
FIGURA 1 - Sequência para a determinação do rendimento do processamento de 

duas linhagens de tilápia-do-Nilo em raceway. A) Biometria final; B) 
transporte dos peixes ao laboratório em baldes com água; C) 
Demedulação; D) Retirada das nadadeiras; E) Esfola; F) Carcaça de 
tilápia-do-Nilo; G) Filetagem; H) Toillet; I) Pesagem dos 
componentes corporais – nadadeiras; J) Pesagem das vísceras; K) 
Separação das vísceras; L) Fígado e gordura visceral.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Entre as variáveis analisadas foram observadas diferenças estatísticas 

(p<0,05) para a percentagem de gordura visceral, índice hepato-somático e 

rendimento de filé entre as linhagens. Não houve diferença entre as densidades 

de estocagem e nem interação. As médias dos resultados encontradas estão 

demonstradas na Tabela 1. 

 A tilápia-do-Nilo, linhagem chitralada apresentou maior percentual de 

gordura visceral (4,23%) e de rendimento de filé (37,85%) e menor índice hepato-

somático (2,30%) quando comparada a variedade supreme, que obteve 3,58%; 

35,82% e 2,64%; para gordura visceral, rendimento de filé e índice hepato-

somático, respectivamente. 

De acordo com PÁDUA (2001), a tilápia está entre as espécies que 

apresentam o menor rendimento em filé, ou seja, inferior a 40%. Apesar disso, o 

mercado apresenta melhor aceitação pelos filés de carne branca e isento de 

espinhos intramusculares, requisitos que favorecem o filé de tilápia-do-Nilo. 

Além do filé, algumas tecnologias têm surgido como possíveis 

utilizações dos resíduos da filetagem, transformando-os em produtos nutritivos e 

de boa aceitação no mercado. Como por exemplo, os patês, bolinhos e 

fishburguer. 

 Os resíduos da filetagem obtidos nesse estudo foram inferiores aos 

encontrados por SIMÕES et al. (2007), que avaliaram a tilápia chitralada quanto a 

composição fisico-química e rendimento de filé. 

A pele da tilápia apresenta características próprias, formando feixes de 

fibras muito longos e bem orientados. Devido a disposição dessas fibras, a pele 

processada (curtida) adquire grande resistência e maciez (SOUZA & SANTOS, 

1997). Neste estudo foi observada média de 4,18% de pele para a linhagem 

chitralada e 3,97% para a supreme.  

O rendimento do processamento das linhagens chitralada e supreme 

em função do peso corporal foi avaliada por SANTOS et al. (2007) e observaram 

que a variedade chitralada apresentou maior percentagem de cabeça e de pele e 

a supreme obteve maior rendimento de filé, de carcaça e de resíduos. 

 
 



  

TABELA 1 - Coeficiente de variação (CV), percentual de gordura visceral, de 
nadadeiras, de cabeça, de resíduos, rendimento de carcaça, 
rendimento de filé e índice hepato-somático das linhagens de 
tilápia-do-Nilo chitralada e supreme submetidas a três densidades 
de estocagem em sistema raceway 

Varáveis 
 Densidade de Estocagem  

Linhagem 90 120 150 Média 

Gordura 
Visceral 

CV=13,07% 

Chitralada 3,74  4,78  4,17  4,23A 

Supreme 3,69  3,45  3,60  3,58B 

Média 3,71a 4,12a 3,88a  

IHS 
CV = 7,88% 

Chitralada 2,20  2,33  2,36  2,30B 

Supreme 2,57  2,65  2,71  2,64A 

Média 2,38a 2,50a 2,53a  

Rendimento 
de Carcaça 
CV=7,34%* 

Chitralada 59,90  58,08  57,35  58,44 

Supreme 59,21  52,65  57,05  56,30 
Média 59,55 55,37 57,20  

Rendimento 
de Filé 

CV=4,51% 

Chitralada 38,70  37,83  37,03     37,85A 

Supreme 36,39  35,77  35,30  35,82B 

Média 37,54a 36,80a 36,16a  

Nadadeiras 
CV=8,51%* 

Chitralada 6,91  7,22  7,66  7,26 
Supreme 7,48  7,29  7,04  7,26 

Média 7,20 7,25 7,35  

Cabeça 
CV=5,74%* 

Chitralada 18,78  19,40  19,60  19,26 
Supreme 20,15  19,47  19,10  19,57 

Média 19,47 19,44 19,35  

Pele  
CV=9,94%* 

Chitralada 4,20  4,02  4,31  4,18 
Supreme 4,05  3,88  3,97  3,97 

Média 4,13 3,88 3,97  

Resíduo 
CV = 8,19%* 

Chitralada 15,76  16,96  16,53  16,42 
Supreme 17,09  15,90  16,22  16,40 

Média 16,43 16,42 16,38  
* Não existe diferença estatística entre as variáveis analisadas (p<0,05); Letras minúsculas 
comparam entre linhas; letras maiúsculas comparam entre colunas. Médias seguidas de mesma 
letra não diferem entre si. 

 
 

Resultados superiores ao deste estudo foram encontrados por SOUZA 

& MARANHÃO (2001) para a variável rendimento de carcaça de tilápia-do-Nilo, 

em que observaram valores entre 76,51 e 78,18%. 

O desempenho e características de carcaça de machos de tilápia foram 

estudados por BOSCOLO et al. (2001) e encontraram valores para rendimento de 

filé de 37,47% para a linhagem chitralada e 33,37% para a linhagem comum. 

Ao comparar seis métodos de filetagem da tilápia-do-Nilo, SOUZA 

(2002) observou que o método de filetagem no qual se retira a pele do peixe 



  

inteiro e depois o filé, proporciona melhor resultado de rendimento de filé 

(36,58%) e rendimento de pele (7,48%). 

O desempenho e a característica de carcaça de tilápia-do-Nilo 

alimentadas com rações contendo diferentes níveis de gordura foi avaliada por  

BOSCOLO et al. (2004) que observaram o rendimento de filé (34,55 a 36,63%), 

índice hepato-somático (2,50 a 3,09%) e gordura visceral (1,92 a 2,52%). 

Comparativamente, FURLONG et al. (2006), avaliaram a percentagem 

de pele do papa terra (Menticirrhus littoralis) e do peixe porco (Balistes capriscus) 

e encontraram rendimento médio de 6,9% e 7,7% para as respectivas espécies. 

Valores inferiores foram observados no presente estudo com a tilápia-do-Nilo. 

O rendimento do filé de tilápia-do-Nilo, linhagens tailandesa, local e o 

cruzamento de ambas, foi avaliado por LEONHARDT et al. (2006) e foi 

constatado que a variedade chitralada apresentou menor rendimento de filé 

(36,51%) quando comparada a local (38,00%) e ao híbrido (39,05%). Valores 

superiores foram encontrados neste estudo para a linhagem chitralada (37,85%). 

Rendimentos de processamento de tilápia das linhagens vermelha, 

UFLA, linhagem A e linhagem B, foram estudadas por ALLAMAN et al. (2008), 

que observaram que o rendimento de cabeça esteve entre 17,3 e 19,6%, o 

rendimento de pele de 5,9 a 6,4%, o rendimento de resíduo de 12,1 a 12,8% e o 

rendimento de filé entre 35,7 a 39,8%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

4. CONCLUSÃO 

 
 

Recomenda-se a linhagem chitralada, visto que apresentou maior 

rendimento de carcaça, de filé sem pele, e menor índice hepato-somático quando 

comparada a linhagem supreme, independente da densidade de estocagem. 
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CAPÍTULO 6 – GLICEMIA EM DUAS LINHAGENS DE TILÁPIA-DO-NILO 
CULTIVADAS EM SISTEMA RACEWAY  

 
 

Resumo 
Com o intuito de avaliar o nível de glicose das linhagens chitralada e supreme da 
tilápia-do-Nilo no sistema raceway 72 animais, com peso médio final de 584,10 g 
± 76,28 g foram submetidos a análise sanguínea. Os animais foram produzidos 
em 24 caixas d´água de polietileno, adaptadas ao sistema raceway e alimentados 
três vezes ao dia com ração comercial extrusada. Previamente a análise, os 
animais ficaram sem receber alimentação por 24 horas. O sangue foi retirado por 
punção caudal com seringas heparinizadas e analisado em glicosímetro digital 
portátil no momento da coleta. O delineamento utilizado foi inteiramente ao acaso 
em esquema fatorial 2x3 e quatro repetições. Os resultados foram submetidos a 
análise de variância e submetidos ao teste Tukey (5%). Não foi observada 
diferença estatística entre as variáveis analisadas, sugerindo que nenhuma das 
atividades de manejo, mesmo a alta densidade de estocagem, aumentou os 
níveis de glicose da tilápia-do-Nilo nessas condições de cultivo. 

 
Palavras-chave: alto fluxo de água, chitralada, glicosímetro, supreme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

GLUCOSE LEVEL IN TWO NILE TILAPIA STRAINS IN RACEWAY SYSTEM 
 
Abstract 
 
Aiming to evaluate the glucose level of Nile tilapia strains, chitralada and supreme, 
in raceway system, 72 animals with final average weight of 584.10 ± 76.28 g were 
submitted to blood analysis. The design was completely randomized in a 2 x 3 
factorial arrangement and four replications. The animals were produced in 24 
polyethylene water tanks, adapted to raceway system and fed three times a day 
with extrused diet for 120 days. Before the analysis, the animals fasted for 24 
hours. Blood was withdrawn by caudal puncture with heparinised syringes and 
analyzed by portable digital glucometer at the time of collection. The results were 
submitted to variance analysis and Tukey test (5%). There was no statistical 
difference among the variables, suggesting that none of the management 
activities, even at high stocking density, increased the glucose level for the Nile 
tilapia in these growing conditions. 
 
Keywords: chitralada, glucometer, hight water flow, supreme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1. INTRODUÇÃO 

 

A análise dos componentes do sangue e de suas funções é importante 

para o conhecimento das condições de equilíbrio e de patologias na produção de 

peixes. A avaliação desses componentes auxilia na determinação de fatores que 

possam afetar a homeostase, colaborando, desta forma, na compreensão da 

relação entre as características sanguineas, saúde dos peixes e a associação 

com o meio ambiente (AZEVEDO et al., 2004).  

O conhecimento das características hematológicas, fisiológicas e 

bioquímicas é considerado ferramenta fundamental para a discussão sobre a 

resposta ao estresse em peixes (MARTINS et al., 2004). E dentre essas variáveis 

destaca-se os níveis de glicose. 

A glicose é considerada indicador de distúrbios fisiológicos resultantes 

de diferentes tipos de estressores, pois é a principal fonte de energia utilizada 

pelos peixes para suportar situações desfavoráveis. Densidades de estocagem 

extremas causam aumento na glicose sanguínea e, consequente diminuição no 

crescimento, já que a energia destinada ao crescimento é desviada para 

compensar a situação desfavorável (BRANDÃO et al., 2005).  

Quando mantidos em sistema intensivo de produção os desafios 

naturais se somam aqueles impostos pela atividade, como por exemplo, as altas 

densidades de estocagem, as técnicas de manejo constante e o transporte. Além 

disso, as mudanças nos aspectos físico-químicos da água também interferem 

negativamente na produção (LIMA et al., 2006). O ambiente aquático é dinâmico, 

com mudanças rápidas nas variáveis de qualidade da água. Há agentes 

estressores de natureza química, tais como a concentração de oxigênio 

dissolvido, de amônia, de nitrito, presença de poluentes orgânicos e inorgânicos 

e, ainda, os de natureza física como o transporte, densidade de estocagem, 

captura e manuseio (OBA et al., 2009).  

A densidade de estocagem atua como fator de estresse nos peixes e 

quanto maior o número de indivíduos/m3 maior será a pressão. A redução no 

espaço físico pode gerar maior consumo de oxigênio e alterar os níveis de glicose 

(DUCCINI-SANTOS et al., 2008). 



  

Durante o transporte e o adensamento dos peixes, o principal precursor 

do estresse é a abrasão mecânica, causada pelo contato entre os peixes, 

principalmente, quando a densidade é elevada. Como resposta, os animais 

preparam o organismo para a fuga ou luta. Ou seja, a tentativa de escapar da 

adversidade, e pode variar de acordo com a intensidade e duração do agente 

estressor (BRANDÃO et al., 2006). 

Entre os estressores naturais que podem acometer os peixes em todo 

o ciclo de produção estão as mudanças térmicas. Flutuações na temperatura da 

água podem ser apenas momentânea (mudança diária) ou sazonal (INOUE et al., 

2008) e pode gerar enormes prejuízos em ambos os casos. Há ainda o estresse 

causado por deficiências nutricionais, como a falta de vitaminas; condições de 

cultivo relacionados a qualidade do ambiente e ao bem-estar no sistema de 

cultivo (EL-SAYED, 2006). 

Há ainda outros agentes estressores entre os peixes, como as relações 

sociais intra e interespecíficas, que são intensificadas nos sistemas intensivos de 

criação. Em animais com características territorialistas, como a tilápia-do-Nilo, 

observa-se aumento na atividade metabólica dos peixes submissos, em que 

reservas energéticas que poderiam ser utilizadas para o crescimento são 

desviadas para o confronto social (BARONE, 2006). 

Os efeitos do estresse social em cativeiro certamente são maiores 

quando comparado ao ambiente natural, pois a oportunidade de fuga é limitada. A 

tilápia-do-Nilo é espécie que apresenta hierarquia de dominância e de submissão 

estabelecida por confrontos agonísticos. Em que, geralmente, os animais maiores 

são dominantes e os menores são submissos. Entretanto, o estabelecimento e a 

manutenção dessa hierarquia provocam estresse com maior intensidade nos 

submissos (MERIGHE et al. 2004). 

Animais submissos de tilápia-do-Nilo apresentam menor taxa de 

crescimento, já que despendem grande quantidade de energia nos confrontos 

agonísticos; apresentam coloração escura; natação vagarosa e grande 

quantidade de injúrias. Enquanto que os animais dominantes apresentam a 

coloração clara, com a faixa lateral nítida; natação normal e ataca outro peixe que 

se aproxima (CORRÊA et al., 2003).   



  

O estresse em peixes pode ser definido como uma condição em que o 

equilíbrio dinâmico do organismo, a homeostase, é ameaçado ou perturbado em 

decorrência da ação de estímulos intrínsecos (BONGA, 1997). E altera o sistema 

endócrino e o metabolismo que regulam o crescimento, inibindo esse processo 

nos peixes (OLIVEIRA & CIRINO, 2008).  

A resposta ao estresse é dividia em três categorias: a primária, em que 

os níveis de cortisol e da concentração de catecolaminas (adrenalina e 

noradrenalina), são considerados bons indicadores para a avaliação; a 

secundária, em que ocorrem alterações nos parâmetros fisiológicos e bioquímicos 

e apresenta como indicador a glicose no sangue; e a terciária, quando há 

comprometimento no desempenho, mudanças no comportamento e aumento de 

doenças, o acúmulo de ácido lático decorrente do aumento de exercício físico é 

considerado um indicador nessa fase (BRANDÃO, et al. 2006). 

As alterações neuroendócrinas da resposta primária dão origem às 

respostas secundárias. O aumento no nível plasmático de glicose acontece, 

principalmente, pela depleção das reservas de glicogênio hepático e aumento da 

gliconeogênese. Como consequências dos fatos desencadeados podem ocorrer 

complicações que atingem o organismo como um todo, denominada de resposta 

terciária (OKAMURA et al., 2007). 

A capacidade de responder fisiologicamente ao estresse moderado e 

se adaptarem as alterações provocadas é uma habilidade dos peixes. Porém, em 

caso de estresse crônico, o animal perde essa capacidade de adaptação, torna-se 

vulnerável a doenças e pode ocorrer mortalidade (MERIGHE et al.,2004). 

Embora muitas espécies se comportem de forma diferente em relação 

ao agente estressor, a esquiva é uma das respostas possíveis do peixe. Nas 

criações intensivas em que a pressão é crônica, o bem estar e a produção podem 

ser reduzidos. Assim linhagens menos susceptíveis ao estresse são utilizadas 

como técnica para aumento na produtividade (BARONE, 2006). 

Esse trabalho foi desenvolvido com o intuito de avaliar os níveis de 

glicose em linhagens chitralada e supreme de tilápia-do-Nilo submetidas a três 

densidades de estocagem em sistema raceway. 

 

 



  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

2.1 Instalações e animais 

 

O experimento foi realizado no Setor de Piscicultura do Departamento 

de Produção Animal da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás 

(DPA/EV/UFG), em Goiânia-GO, no período de janeiro a maio de 2.008, 

totalizando 120 dias.  

Para a análise de desempenho produtivo foram utilizados 1.440 

alevinos de tilápia-do-Nilo, revertidos para macho. Destes, 720 eram da linhagem 

chitralada com peso e comprimento inicial de 35,50 g ± 4,15 g e 9,57 cm ± 0,39 

cm, respectivamente e 720 da linhagem supreme com peso e comprimento inicial 

de 35,64 g ± 2,23 g e 9,56 cm ± 0,44 cm, respectivamente. Os animais foram 

distribuídos em 24 caixas d’água de polietileno em formato circular, com 

capacidade de 1000 L, mas com volume utilizado de 500 L (0,5 m3), adaptadas ao 

sistema de criação intensivo tipo raceway, sendo ainda, cobertas com tela para 

prevenir que os peixes saltassem para fora das caixas e o ataque de predadores. 

Cada unidade experimental era provida de fluxo individual de água 

proveniente de represa a montante, com registros e tubulações que permitiram 

controlar a vazão de abastecimento. A vazão foi regulada para troca total da água 

a cada 30 minutos durante todo o período experimental, independente da 

densidade de estocagem. O sistema de escoamento das caixas foi instalado no 

fundo e na parte central, proporcionando o sifonamento dos resíduos depositados.  

Para a análise de glicose sanguínea foram selecionados três animais 

de cada caixa com peso médio de 584,10 g ± 76,28 g, totalizando 72 peixes. 

Os animais selecionados foram submetidos a coleta de sangue, com 

seringas heparinizadas, por punção caudal e imediatamente foi determinada a 

concentração de glicose sanguinea em glicosímetro digital portátil, comercial, da 

marca Accu-check, e os resultados obtidos expressos em mg/dL. 

 

 

 



  

2.2. Alimentação dos peixes 

 

Durante o período experimental os peixes foram alimentados com 

ração comercial extrusada com 36% de proteína bruta (PB) e granulometria de 2 

a 4 mm até atingirem peso médio de 120 g. Posteriormente, utilizou-se ração 

comercial extrusada, 32% PB e granulometria de 4 a 6 mm até o final do 

experimento. A freqüência de arraçoamento foi de três vezes ao dia (08:00, 12:00 

e 17:00 horas), fornecido ad libitum, até a saciedade aparente, sete dias por 

semana. 

Previamente a coleta sanguínea, todos os peixes foram mantidos em 

jejum por 24 horas. 

 

 

2.3 Tratamentos e delineamento experimental 

 

O delineamento experimental utilizado foi o delineamento inteiramente 

casualizado em esquema fatorial 2x3, composto de duas linhagens (chitralada e 

supreme) e três densidades de estocagem (90, 120, 150 peixes/m3), quatro 

repetições por tratamento. 

 

 

2.4 Variáveis avaliadas 

 

Os níveis de glicose sangüínea foram avaliados. Em que, os valores 

registrados no glicosímetro foram anotados para posterior análise. 

 

 

2.5  Análises estatísticas 

 

Os resultados foram submetidos à análise de variância e ao teste de 

comparação de médias Tukey (5%), de acordo com BANZATTO & KRONKA 

(1995), utilizando-se como ferramenta o programa estatístico SAS (2000). 

 



  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante o período de produção ocorrem procedimentos adversos aos 

peixes, como o transporte, as altas taxas de estocagem, o arraçoamento, a 

variação na temperatura e na qualidade da água. 

Neste estudo, os valores de glicemia antes de submeter os animais às 

densidades de estocagem e as práticas de manejo não foram mensuradas. Assim 

como, não foi mantido um tratamento controle. 

Os níveis de glicose das linhagens de tilápia-do-Nilo foram mensurados 

ao final do ciclo de produção e comparados com resultados da literatura. Os 

resultados encontrados são expressos na Tabela 1. Não foi observada diferença 

estatística entre as variáveis analisadas, nem interação. 

 

Tabela 1 - Níveis de glicose sanguínea (mg/dL), aferida por glicosímetro digital 
portátil, em duas linhagens de tilápia-do-Nilo estocadas em três 
diferentes densidades em sistema raceway 

    Densidade de estocagem (peixe/m3)  

Linhagens 90 120 150 Média* 

Chitralada 42,25  42,75  42,00  42,33 

Supreme 44,15  44,00  41,97  43,57 

Média* 43,50 43,37 41,98 CV = 6,46% 
* Não existe diferença estatística entre as variáveis analisadas (p>0,05). 

 

Não é possível afirmar se os peixes produzidos nesse estudo estariam 

ou não estressados, visto que não havia tratamento controle, mas é possível 

demonstrar que os valores obtidos para os níveis de glicose sanguinea 

mantiveram abaixo do que é preconizado na literatura para peixes estressados.  

Níveis de glicemia próximos a 40 mg/dL foram considerados basais 

para a tilápia-do-Nilo por SIMÕES & GOMES (2009). Desta forma, esses 

resultados corroboram aos encontrados no presente estudo. 

Os efeitos da relação de dominância na tilápia-do-Nilo foram avaliados 

por CORRÊA et al. (2003) que observaram que os níveis de cortisol apresentam 

correlação positiva com os níveis de glicose no sangue. Com isso foi possível 

demonstrar que em animais submetidos ao estresse há aumento na taxa de 

glicose e encontraram níveis de glicose de 50 mg/dL e 150 mg/dL, em animais 

sem estresse e em animais submetidos ao estresse social, respectivamente.  



  

Valores superiores ao deste estudo foram obtidos por BITTENCOURT 

et al. (2003) que analisaram os valores hematológicos e bioquímicos para a 

tilápia-do-Nilo com peso médio de 900 g obtiveram média de 60,32 mg/dL de 

glicose. De acordo com os autores, os níveis de glicose encontrados foram 

considerados altos, provavelmente devido a variação na temperatura durante o 

período experimental. OKAMURA et al. (2007) ao avaliarem o efeito da vitamina C 

sobre os níveis de glicose em tilápia-do-Nilo submetido ao estresse relacionado a 

prática de transporte obtiveram nível médio de 80,75 mg/dL em animais antes do 

transporte. E por VARGAS & RIBEIRO (2009) que avaliaram a glicemia em 

tilápias com peso médio inicial de 98,11 g. Para isso utilizaram kit da Labtest 

(Glicose God-Ana®) e obtiveram valores médios no início e final do experimento 

respectivamente de 57, 43 mg/dL e de 58,37 mg/dL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. CONCLUSÃO 

 

Os níveis de glicemia da tilápia-do-Nilo mantiveram-se próximo ao 

recomendado pela literatura independente da linhagem e da densidade de 

estocagem. Demonstrando assim a adaptabilidade da espécie a várias condições 

de cultivo.  
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CAPÍTULO 7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 
Há algum tempo a piscicultura deixou de ser atividade agropecuária 

secundária para se tornar a principal atividade na propriedade rural. Tal fato se 

deve a variedade de espécies adaptáveis ao clima local, disponibilidade de 

matéria-prima, de mão-de-obra, vasta área e recursos hídricos. 

Dentre as vantagens em se produzir a tilápia-do-Nilo cita-se: a 

rusticidade, a profilicidade, a docilidade, a aceitação de diversos alimentos, a 

elevada taxa de ganho em peso e a excelente conversão alimentar aparente. 

Quanto a qualidade do pescado destaca-se a carne branca, com sabor e textura 

agradáveis, o baixo teor de gordura e a ausência de mioceptos. 

Esse estudo focou-se nas linhagens chitralada e supreme. Ambas 

iniciaram a pesquisa com peso e comprimento médios semelhantes e encerraram 

com variáveis distintas. Ao se analisar o desempenho produtivo, a linhagem 

supreme obteve maior peso final, ganho em peso, consumo de ração e fator de 

condição. Este item foi importante para demonstrar a maior adaptabilidade entre 

as linhagens ao sistema raceway e ao manejo. O consumo de proteína bruta, a 

taxa de crescimento específico em peso; a conversão alimentar aparente, a taxa 

de eficiência protéica e a taxa de sobrevivência foram semelhantes aos obtidos 

pela linhagem chitralada.  

Para a avaliação econômica observou-se que a linhagem supreme 

obteve maior rentabilidade e índice de lucratividade. O que ficou evidenciado que 

essa linhagem pode proporcionar menor prejuízo ao produtor rural, desde que o 

manejo seja bem executado. A densidade recomendada foi de 150 peixes/m3. 

As características organolépticas da qualidade do pescado não foram 

alteradas pela linhagem. Ambas apresentaram ótimas variáveis. A densidade 

influenciou na deposição de proteína no músculo. Relação direta foi feita entre o 

consumo e a deposição no filé da proteína bruta. Animais estocados na maior 

densidade consumiram maior quantidade de proteína bruta da ração e, 

consequentemente, houve maior deposição. Visto que os animais foram 

alimentados com a mesma ração e teor de proteína bruta o estresse da 

densidade de estocagem pode ter influenciado nesse fato. A recomendação para 

este dado foi: chitralada ou supreme nas densidades de 120 e 150 peixes/m3 



  

A tilápia-do-Nilo está entre as espécies que apresenta rendimento de 

filé satisfatório. Essa percentagem de rendimento pode estar relacionado a 

alimentação do animal, a destreza do operador e ao método de filetagem. Nesse 

estudo, a linhagem chitralada apresentou maior rendimento de filé, independente 

da densidade de estocagem, quando comparada a linhagem supreme. O peso 

médio final dos animais da linhagem supreme foi estatisticamente superior aos da 

linhagem chitralada. Entretanto, foi a chitralada quem apresentou maior 

percentagem de gordura visceral. 

O fator de condição foi variável utilizada para quantificar o bem estar 

das linhagens avaliadas e percebeu-se que a linhagem supreme foi melhor 

adaptável ao sistema quando comparada a linhagem chitralada. O que não quer 

dizer que a linhagem chitralada não se adaptou. Para tal fato relata-se o valor da 

glicose sanguínea, em que ficou evidente que ambas as linhagens podem ser 

produzidas em sistema raceway, independente da densidade de estocagem. 

Diante do exposto é possível concluir que tanto a linhagem chitralada 

quando a supreme apresentam características favoráveis a produção no Estado 

de Goiás em sistema raceway.  

Todavia, a linhagem supreme, na maior densidade de estocagem (150 

peixes/m3) é a recomendada após esse estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


