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Resumo: O sistema de reuso de água na piscicultura vem como uma das alternativas mais 
sustentáveis para regiões com baixa oferta de água para a realização desta atividade altamente 
rentável. A tilápia é um dos peixes de melhor aceitação pelo mercado consumidor, fazendo-se 
necessário estudos de tecnologias de produção, assim o presente trabalho mostra o desempenho da 
tilápia estocadas em diferentes densidades divididas em tratamentos distintos: T1- 0,200 kg/m²; T2- 
0,350 kg/m²; T3- 0,500 kg/m²; T4- 0,650 kg/m² e T5- 0,800 kg/m². Dentre estes tratamentos não foi 
constatada diferença estatística no peso final dos peixes em criação, os dados foram analisados 
conforme teste de Tukey, a 5% de significância.  
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INTRODUÇÃO 
 
Por definição a aquicultura é o cultivo de 
diversos organismos aquáticos, incluídos 
neste contexto plantas aquáticas, moluscos, 
crustáceos e peixes, sendo que a intervenção 
ou manejo do processo de criação é 
imprescindível para o aumento da produção 
(OLIVEIRA, 2009).  
Segundo Bernardi (2003) na medida em que a 
cobrança pelo uso da água, instrumento de 
gestão já considerada na Política Nacional de 
Recursos Hídricos (Lei nº 9.433, de 08/01/97), 
tornar-se mais abrangente, o mercado de 
água de reuso também tenderá a crescer. 
A aquicultura mundial cresceu 
exponencialmente nos últimos 50 anos e vem 
crescendo gradualmente a cada ano (FAO 
2009), e a tilápia está inseria no mercado 
mundial e nacional com grande aceitação por 
parte do consumidor (PEREIRA & GAMEIRO, 
2007). 
Objetivou-se neste trabalho o bom 
desenvolvimento dos peixes estocados 
esperando um peso individual médio final de 
500 gramas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
De modo geral a qualidade da água nos 
viveiros de cultivo se manteve dentro dos 
parâmetros aceitáveis pela espécie de cultivo. 

A temperatura da água, durante os meses de 
Novembro a Fevereiro se manteve na média 
de 27,8 ± 2,4ºC estando dentro da faixa de 
conforto da espécie (GRAEFF & PRUNER, 
2006) e nos meses de Março a Maio a 
temperatura caiu, mantendo média de 23,2 ± 
2,1ºC, a esta temperatura os animais 
apresentaram redução na atividade alimentar.  
 
Tabela 1 – ANOVA do peso médio final 
individual de tilápias em teste de densidades 
de estocagem após 6 meses de criação. 

 

 
 
Entre os cinco tratamentos (T1- 0,200 kg/m²; 
T2- 0,350 kg/m²; T3- 0,500 kg/m²; T4- 0,650 
kg/m²; T5- 0,800 kg/m²) testados em 
Delineamento de Blocos Casualisados e 
analisados pelo teste de Tukey a 5% de 
significância não houve diferença estatística, 
mas foi constatada interferência dos blocos, 
indicando que um destes proporcionou menor 
desenvolvimento dos peixes (Tab. 1). Neste 
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bloco houve o acúmulo de matéria orgânica no 
fundo das parcelas, proveniente da água 
residuária de café que era ali estocada para 
tratamento da mesma antes da implantação 
do experimento, a putrefação de material 
orgânico pode gerar gás sulfídrico e metano, 
gases que são altamente tóxicos e apresenta 
odor característico (LINS et al 2005; SAMPAIO 
et al, 2007), constatados durante as práticas 
de manejo. 
Para a sobrevivência foi constatada diferença 
estatística (Tab. 2), o tratamento 1 
proporcionou melhor resultado que os demais, 
o tratamento 3 apresentou o menor resultado. 
 
Tabela 2 – ANOVA da sobrevivência das 
tilápias em teste de densidades. 
 

 
 
A mortalidade ocorrida foi causada pela 
predação por traíra (Hoplias malabaricus), 
peixe carnívoro com grande poder predatório. 
 
CONCLUSÃO 
 
Quanto ao ganho de peso não houve 
diferença estatística entre tratamentos, sedo 
possível o cultivo na densidade de 0,800 
kg/m², tendo uma produtividade esperada de 
8000 kg/hectare. 
As condições climáticas da região de Venda 
Nova do Imigrante oferecem condições 
favoráveis à tilapicultura durante os meses de 
agosto a março. 
Recomendam-s novos estudos a respeito da 
sobrevivência das tilápias nas mesmas 
condições propostas pelo trabalho. 
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