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Como a piscicultura g uma atividade capaz de 	associar-se 

com outras criaç6es de animais, devido 	capacidade de utilizar os 

subprodutos orgânicos, o Centro de Pesquisa Agropecuria do Tr6pico 

Úmido - CPATU/EMBRAPA vem desenvolvendo estudos objetivando consor 

ciar a bubalinocultura com o cultivo de peixes. 

A criação associada peixe/bubalino tem perspectiva de êxi 

to para a piscicultura intensiva e extensiva na Amaznia, pois, sen 

do a criaço de bilfalos bastante difundida na região, poderá estimu 

lar este tipo de consorci.aço. 

Apesar da prioridade nos estudos ser dada às espkies 	au 

t6ctones da Bacia Amaz6nica, tendd em vista o seu grande potencial 

ictio16gico, optou-se tambgtn pela avaliação da T±lpia do Nilo, cii 

jo objetivo principal g servir de parâmetro comparativo com as esp! 

cies regionais. 
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1 Eng 9  Agr', Pesquisador do CPATIJ-EMBRAPA, Cx. Postal 48, 66.000-
Belm-Parg. 

2 - Biologa. 

:riaçâo de tilápia do nilo, 
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em Zootecnia, Pescuisador do CPATU-BMBRAPA, 	Cx. 
- Belm-ParS. 



PES.QUISA EM ANDAMENTO 
Sendo a tilapia um peixe que pos sui rastros branquiais be 

desenvolvidos apresenta a capacidade de melhor aproveitar a fertil 

zação organica da gua, apresentando rg -pido crescimento, grande ru 

ticidade, alto tndice de rendimento e carne de ótima qualidade0 

Neste trabalho, apresentam-se resultados parciais alca 

dos na criação de Tilpia do Nilo em viveiro abastecido com 5gua 

açude utilizado na criaço de bilfalos. 

O viveiro foi constru!do exclusivamente do material arg 

loso retirado da escavação de uma grea de 100 m 2 , altura mãxina cl 

0,80 m, com 1,5% de declividade. O sistema de escoamento ó 	feit 

através de tubo PVC de 6", coni um joelho articulado, coberto 	po 

uma tela de ngilon. 

A água do viveiro provam do açude por meio de gravidade 

fertilizada com esterco bubalino produzido por ocasião do banh 

dos animais, realizado duas vezes ao dia. O viveiro recebe period 

camente uma quantidade de água suficiente compensação das perda 

por evaporação e infiltração. 

A densidade de estocagem por hectare foi de 5.000 peixes! 

com comprimento módio total de 191 mm e peso médio de 161 g. 

Os peixes são alimentados essencialmente pelos 	microcrg 

nismos naturais produzidos pela fertilização da água do açude 	po 

esterco bubalino. 

O desempenho de produção dos peixes 	avaliado mensalment 

pelo controle de peso e comprimento, realizado por amostragens bi 

lógicas, utilizando a tarrafa como meio de captura. 

Durante o perodo do experimento, a tilpia cresceu de uni 

módia de 161 g para uma módia de 254 g, correspondendo a um  aument 

de 50% do peso mgdio estocado. 

Decorridos 151 dias de estocagein dos peixes no 	viveiro 

constatou-se uma biomassa total de  12,7 kg, com um peso módio 	d 

254 g e um ganho de peso mdio digno de 0,6 g, verificando-se poi 

conseguinte uma produtividade de 1.270 kg/ha/151 dias de 	criaço 

A extrapolação desta relação revela uma produtividade em torno dc 

3 t/ha/ano, Çndice já satisfat6rio devido ao fato de não haver cu5 

to de fertilização e alimentação. 
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