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RESUMO: A produção de tilápia do Nilo (Oreochoromis niloticus) em tanques-rede pode gerar 

alterações no ambiente aquático onde a atividade está inserida. Especialmente em decorrência da 

inserção do manejo alimentar e das excretas dos animais que pode influenciar no aporte de fósforo 

na água. Neste contexto, o trabalho avaliou a bioacumulação de fosforo total (Pt) durante o ciclo de 

produção da O. niloticus em tanques-rede na região do Vale do Ribeira, região de Mata Atlântica no 

sul do estado de São Paulo. O experimento ocorreu em uma represa rural com 6.376 m² de lâmina 

de água, com profundidade média de 6,35 m, onde estavam instalados 20 tanques-redes de 4 m3 

com densidade de estocagem de 0,59 kg/m³ na fase inicial e 45 kg/m³ na fase final, a alimentação 

dos animais ocorreu três vezes ao dia considerando 3% da biomassa durante todo o experimento. 

Utilizou-se ração comercial extrusada com níveis de 0,8% de Pt, 32% de proteína bruta e 17 MJ de 

energia bruta. As coletas de sedimentos e peixes ocorreram em triplicata ao longo de um ciclo de 

produção (254 dias), sendo realizadas coletas antes do início da produção (30 dias) - C1; durante 

(150 dias) – C2 e após a produção (74 dias) – C3. Nestes períodos de coleta, obtiveram sedimentos 

em quatro pontos distintos, sendo: área de corredor dos tanques-rede (CO), entre os tanques-rede 

(ME), embaixo dos tanques-rede (TQ) e em uma área de controle (CT). A concentração média de Pt 

no sedimento mais elevada foi no ponto TQ, onde variou de 3,9 a 6,65 g kg-1, seguido pelo ponto 

CO, variando de 2,75 a 3,95 g kg-1 do período C1 para C3. Do período C1 para o C2, o ponto ME 

variou de 2,4 a 4,4 g kg-1 e o ponto CT, de 1,75 a 2,95 g kg-1. Houve um aporte 11 kg de fósforo 

total no corpo hídrico e bioacumulação de 7,26 kg no sedimento, 2,53 kg nos peixes e 1,21 kg 

foram dissolvidos na água considerando o tempo C1 em relação ao C3. A avaliação da 

bioacumulação do fósforo pode ser utilizada para promover a biomanipulação e controle da 

eutrofização em ambientes aquáticos. 
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