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RESUMO 

 

A aqüicultura é responsável pela produção de peixes e outros recursos.  Podem ser cultivados em 

ambientes naturais ou artificiais. Com o desígnio de testar um sistema de baixo custo em PEBD 

(polietileno de baixa densidade) para o cultivo de Oreochromis niloticus, testando densidades de 

estocagem por metro cúbico similar o cultivado em tanques-rede nos reservatórios de hidrelétrica, 

além de poder ser replicado como alternativa para segurança alimentar na região semiarida, entre 

famílias em risco de pobreza. Foram cultivados peixes em quatro caixas de um metro cúbico, com 

dois tratamentos e uma repetição cada, densidades de 100 e 90 peixes respectivamente. Foram 

aferidos diariamente a temperatura da água e os parâmetros físico-químicos. Além das caixas de 

cultivo, uma bombona de 200 litros foi utilizada como reator biológico e outra de 100 litros como 

decantador, a drenagem das caixas é por um mecanismo de overflow, uma bomba submersa de 

2700L/h, sombrite fator 75% e água bruta. No estudo, a produção teve inicio com densidade de 

estocagem de 90 peixes no tratamento 1 e 100 peixes no tratamento 2, da fase inicial até a despesca. 

Não houve manejo de classificação e repicagem. O manejo alimentar empregou tabelas utilizadas 

por fabricantes de ração, realizamos biometrias continuas para ajuste das taxas de arraçoamento. 

Com relação às taxas de sobrevivência (TS) com a densidade de estocagem estudada, uma pode não 

estar diretamente ligada à outra, já que nas repetições do Tratamento 1 (T1), o T1.2 teve a TS 50% 

maior que no T1.1, como também o T2.2 teve 48% maior que no T2.1, que por sua vez, 

promoveram grande consumo de oxigênio dissolvido (OD), principalmente a noite e no crepúsculo, 

pois são horários críticos. No estudo obteve-se a TS de 81% no T1 e 83% no T2, acrescentando-se a 

isso o lote heterogêneo com baixo desempenho zootécnico. É consenso que o nosso pólo produtivo 

atualmente se pratica o peso médio de venda em 1kg, nesse contexto os tratamentos atingiram nos 

240 dias de cultivo os pesos médios de 92,80 g e 97,12 g e comprimento de 172,5 cm e 175,86 cm 

nos T1 T2 respectivamente, ficando inferior ao solicitado pelo mercado consumidor. A resultância 

dos tratamentos nestas densidades não veio a ter uma boa produção semelhante às mesmas em 

outros equipamentos de cultivo, devido essas altas estocagens e por ser um sistema visando o baixo 

custo e inserção social, o preceituado é uma densidade por caixa menor se perfazendo ate um quarto 

do que foi no experimento para concluir com êxito o ciclo de produção.   
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