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RESUMO 
  
Objetivou-se com este trabalho acompanhar as execuções das atividades realizadas 
dentro de uma instituição de pesquisa na área de piscicultura; o aumento de 
consumo de pescado no mundo e a estabilidade das reservas naturais fomentam a 
atividade piscicultora. Para o cultivo de peixes, viveiros do tipo escavado podem ser 
uma boa opção, desde que seja considerado o tipo de propriedade, o grau de 
tecnologia envolvida e o resultado que se pretende alcançar; já tanques- rede são 
uma excelente escolha para o aproveitamento de reservatórios, onde se busca uma 
produção intensiva. O sistema de bioflocos é uma solução alternativa para produção 
em sistema intensivo, onde não há renovação de água e a conversão de proteína 
pelos animais é otimizada pela ação conjunta de microorganismos. Acompanharam-
se três experimentos, na Epagri: em tanques rede, com diferentes densidades de 
jundiás; com bioflocos, onde foi analisada a qualidade da água, o desempenho e a 
sobrevivência de larvas de jundiá e surubim; e com grau variado de azevém, via 
ração, na alimentação de Carpas. A calagem tem como objetivo proporcionar um 
ambiente adequado ao desenvolvimento das espécies cultivadas. Na Epagri são 
retiradas amostras das análises e a partir dos resultados é calculada a quantidade 
necessária; é uma atividade rotineira, realizada todos os anos no início da safra. A 
reprodução induzida é uma técnica que visa melhorar a fertilização dos ovos, a 
qualidade e a quantidade de alevinos: foram assistidos na Epagri a reprodução de 
inúmeras espécies cultivadas, o método de hipofisação, com hipófises de Carpa, e o 
tratamento das larvas com alimentação natural – Artêmias. Realizaram-se, também, 
uma série de atividades complementares e úteis ao funcionamento da unidade de 
piscicultura. Reconhece-se, enfim, o valioso trabalho da pesquisa, e mais 
especificamente, o estudo das espécies nativas. O período de estágio trouxe 
conhecimento e experiência na área da pisicultura para o formando. 
Palavras chave: bioflocos, tanques-rede, reprodução induzida. 
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ABSTRACT 
 

 

The objective of this work was to follow the execution of the activities carried out 
within a research institution in the area of fish farming; the increase of fish 
consumption in the world and the stability of the natural reserves foment the activity 
piscicultora. For fish farming, nurseries of the excavated type may be a good option, 
provided the type of property, the degree of technology involved and the result to be 
achieved are considered; already tank-net are an excellent choice for the use of 
reservoirs, where intensive production is sought. The biofloc system is an alternative 
solution for intensive system production where there is no water renewal and the 
conversion of protein by animals is optimized by the joint action of microorganisms. 
Three experiments were carried out in Epagri: in network tanks, with different 
densities of jundiás; with bioflocos, where water quality, performance and survival of 
jundiá and surubim larvae were analyzed; and with varying degrees of ryegrass, via 
feed, in the feeding of Carps. The objective of liming is to provide a suitable 
environment for the development of cultivated species. In Epagri samples are taken 
from the analyzes and from the results the required quantity is calculated; is a routine 
activity, held every year at the beginning of the harvest. Induced reproduction is a 
technique that aims to improve egg fertilization, quality and quantity of fingerlings: the 
reproduction of numerous cultivated species, the hypophysed method with Carpa 
pituitaries, and the treatment of feeding larvae were assisted in Epagri natural - 
Artemias. A series of complementary and useful activities were also carried out in the 
operation of the fish farming unit. Finally, we recognize the valuable work of 
research, and more specifically, the study of native species. The internship period 
brought knowledge and experience in the field of pisciculture to the trainee 
Key words: bioflocos, net-tanks, induced reproduction. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A piscicultura é uma das mais importantes atividades agropecuárias 

desenvolvidas no mundo. Este relatório de estágio pretende descrever todas as 

atividades desenvolvidas na unidade de piscicultura da estação experimental da 

Epagri, em Caçador, desde o início do estágio, em agosto, até a presente data. 

 

1.1. APRESENTAÇÃO DO TEMA: A PISCICULTURA COMO ATIVIDADE 

ECONÔMICA 

 

Neste item haverá um breve relato sobre as características da atividade 

piscicultora, expressa em números, com o propósito de ressaltar a importância da 

realização do estágio. 

 

1.1.1. O Pescado e a Piscicultura no Mundo 

 

Desde os primórdios da humanidade que o homem se lança as águas a fim 

de obter o alime 

nto necessário à sua sobrevivência: a pesca é uma das atividades mais 

antigas que se tem conhecimento, e uma das mais importantes na atualidade. 

“Segundo a FAO, a produção mundial de pescados foi de 170,9 milhões de 

toneladas há dois anos” (SEAFOODS BRASIL, 2018). Entretanto as reservas 

naturais mundiais são finitas, e “desde a década de 80 existe uma estabilidade na 

produção de pesca natural”. Assim, “satisfazer as crescentes demandas de pescado 

como alimento em conformidade com a agenda 2030 será inevitável e trará enormes 

desafios”. Para poder suprir essa demanda crescente é imprescindível apelar para a 

aquicultura e a piscicultura, como meios sustentáveis de produção de alimentos para 

todo o contingente mundial. A aquicultura já é uma atividade considerável, 

“representando metade de todo o pescado destinado para o consumo humano” 

(FAO, 2016), cerca de 47% de todos os pescados produzidos no mundo, ou seja, 80 

milhões de toneladas ; além disso, “a produção aquícola mundial continua a crescer 

mais rápido que qualquer outro setor produtivo de alimentos” (SEAFOODS BRASIL, 
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2018),  o que evidencia esperançosas perspectivas de crescimento futuro que a 

atividade vem representando. 

Tal é a importância, em níveis mundiais, que os pescados e a criação de 

peixes e espécies aquáticas representam. 

 

1.1.2. Os Pescados e a Piscicultura No Brasil 

 

Com uma cadeia de pescados extremamente lucrativa, em incessante 

crescimento, “o volume estimado pela SeaFoods Brasil, de acordo com os dados 

disponíveis e projeções internas, ultrapassou as 3 milhões de toneladas em 2016 no 

Brasil” (SEAFOODS BRASIL, 2018); e ainda de acordo com esses dados “em 2015, 

o Brasil exportou 40 mil toneladas e importou 757 mil toneladas de pescados, o que 

mostra a possibilidade de crescimento interno” (SILVA e SILVA, 2017). Neste 

mercado de pescado, a piscicultura detém uma fatia considerável, onde os cinco 

maiores estados produtores de peixes cultivados foram Paraná, Mato Grosso, São 

Paulo, Rondônia e Santa Catarina (PEIXE BR, apud SILVA e SILVA, 2017) E que 

possuem, como “principal espécie produzida a Tilápia (Oreochromis niloticus), com 

46,4% da produção e o Tambaqui (Colossoma macropomum), com 27,7% da 

produção – o Brasil é o quarto maior produtor de Tilápias” (SEAFOODS BRASIL, 

2018). “Na tilapicultura o Brasil alcança 330 mil toneladas e movimenta mais de 2 

bilhões de reais e 15 mil empregos”. Dentro da região sul, a piscicultura encontra-se 

concentrada nas regiões “Oeste e Norte do Paraná, Vale do Itajaí, Litoral Norte e o 

Sul de Santa Catarina” (SILVA e SILVA, 2017). Percebe-se o grande destaque de 

Santa Catarina na produção de peixes, cuja principal espécie produzida é a Tilápia. 

 

1.1.3. A Atividade Piscicultora em Santa Catarina 

 

Trata-se de uma atividade de extrema importância no estado, que “contribui 

com 6,85% da produção de piscicultura no Brasil” (SEAFOODS BRASIL, 2018). “As 

regiões mais produtoras são Tubarão, Joinville, Rio do Sul e Blumenau” (SILVA e 

SILVA, 2017), onde “Carpas (Cyprinus carpio (L.)) e Tilápias significam 93,77% da 

produção de piscicultura”. 
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De forma geral, a atividade “é desenvolvida majoritariamente em pequenas 

propriedades rurais, com média de 2 hectares de lâmina de água por propriedade e 

mão de obra familiar”, em que o “sistema predominante é o de cultivo em viveiro 

escavado” (SILVA e SILVA, 2017). 

Para a engorda dos animais dentro do estado, existem três sistemas 

principais de cultivo, que são: 

Monocultivo Arroçado: Que utilizada somente rações comerciais para a 

engorda e a recria. Constitui-se no sistema mais oneroso dentre os utilizados, porém 

com os melhores resultados. Jundiá (Rhamdia quelen), Tilápia e Catfish (Ictalurus 

punctatus) (Bagre Americano) são as principais espécies cultivadas neste sistema; 

Modelo Alto Vale de Piscicultura (MAVIPI): Aqui são utilizados alimentos 

naturais na fase de recria e rações comerciais na fase de engorda. É um sistema 

intermediário, com redução de custos, mas também de produtividade. A tilápia é 

espécie preferida neste tipo de cultivo; 

Policultivo de Carpas: neste sistema a alimentação é inteiramente natural, 

sem o uso de rações comerciais. É um sistema de baixo custo, com produtividade 

reduzida, muito utilizada por piscicultores amadores. Como o próprio nome já diz, é 

utilizado para o cultivo de carpas; 

Além destes três, existem os Cultivos Superintensivos em Raceway, com uma 

alta taxa de renovação de água, utilizando tanques de alvenaria ou lonas para 

impermeabilização; e os sistemas em tanques-rede, muito utilizados no estado para 

a criação de tilápias. Estes sistemas, entretanto, possuem menor ênfase, ainda que  

estejam sendo cada vez mais escolhidos pelos piscicultores (SILVA e SILVA,2017). 

Em relação a comercialização, “os dois principais mercados para os 

produtores que engordam peixes são as industrias de beneficiamento e os pesque-

pagues”, onde “as 29,637 mil toneladas de peixes produzidas somente pelos 

piscicultores comerciais geraram mais de 133 milhões de reais” (SILVA e SILVA, 

2017). 

Diante disso, é inevitável perceber a importância que a atividade piscicultora 

tem para o estado. Além de uma fonte de alimentos rica em proteínas, a atividade 

gera renda e emprego, fixando o pequeno produtor rural, que muitas vezes se 

depara com as instabilidades comerciais da agricultura sem meios de resistir. 



13 

 

Na região do Alto Vale do Rio do Peixe, onde o município de Caçador está 

situado, a piscicultura apresenta-se como uma atividade secundária, de lazer, como 

aproveitamento da área e/ou dos subprodutos remanescentes das atividades 

praticadas na propriedade. 

 

1.2 PROBLEMA 

 

A piscicultura, em Caçador, é predominantemente extensiva. Não existem 

cooperativas que processem o pescado na região. A atividade econômica, que 

envolve a piscicultura, limita-se aos pesque-pagues e aos serviços de cozinha que 

operam dentro desses estabelecimentos. 

A região tem grande potencial econômico na atividade. Isto, aliado ao 

crescente interesse do mercado por produtos saudáveis torna a produção de 

pescado uma excelente alternativa principalmente nas pequenas propriedades 

rurais. 

Santa Catarina já possui uma expressiva participação na aquicultura nacional. 

Entretanto a piscicultura catarinense está concentrada no litoral, nas regiões Sul e 

Norte, e no Vale do Itajaí. Existe, assim, uma carência de produção voltada ao 

mercado consumidor como alimento, na região. É preciso encontrar uma maneira de 

desenvolver a atividade visando uma produção destinada ao mercado. 

 

  1.3.  JUSTIFICATIVA 

 

Para isso, procurou-se acompanhar as atividades desenvolvidas com a 

criação de peixes em uma unidade de pesquisa, onde seria possível observar a 

criação de diversas espécies, bem como sua adaptação à região; a produção de 

peixes em diferentes sistemas; a reprodução dos peixes em cativeiro; os cuidados 

necessários nas diversas fases de vida dos animais; o acompanhamento de 

diversos experimentos realizados na área; e como trazer isso, futuramente, para 

uma propriedade com fins voltados para a produção economicamente viável de 

pescado. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

De uma forma geral, os objetivos resumem-se a adquirir experiência na area 

de piscicultura: 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

Acompanhar as atividades desenvolvidas dentro de uma instituição de 

pesquisa na área de piscicultura. 

 

1.4.2  Objetivos Específicos 

 

Observar a criação de peixes tal como ocorre dentro de uma piscigranja: as 

criações de peixes em viveiros escavados e em tanques-rede; a recria, a alevinagem 

e a engorda de peixes; e as atividades de manutenção que devem ocorrer para o 

bom funcionamento, como adubação e  a calagem; 

Observar também as atividades de pesquisas desenvolvidas, inteirando-se no 

mundo científico; 

Acompanhar a reprodução artificial de peixes, todas as etapas e todo o 

cuidado que o método exige. 
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2.  DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

Revisão de literatura contendo os aspectos sobre as principais atividades 

desenvolvidas durante o estágio, além de uma explanação sobre os tipos de 

estruturas encontradas na unidade. 

 

2.1.1 Viveiros Escavados 

 

“Viveiro de piscicultura é um reservatório escavado em terreno natural, dotado 

de sistemas de abastecimento e de drenagem de água de tal modo que permita 

encher ou secar no menor espaço de tempo possível” (Silva, 1988), podendo 

“apresentar diversas finalidades, como manutenção dos reprodutores, alevinagem, 

engorda, entre outros” (LIMA et al., 2012). 

“Em geral, os viveiros são retangulares, com profundidade média de 1,20 m, 

devendo apresentar declividade que permita o total esvaziamento”, e 

acompanhando a curva de nível (RASGUIDO, 2000; LIMA et al., 2012). 

Em relação ao abastecimento, “é necessário que cada tanque tenha seu 

sistema individual de abastecimento, de tal forma que permita o controle do nível de 

água” (RASGUIDO, 2000), onde “para o completo esvaziamento do viveiro é 

necessário que ele apresente declividade no sentido da entrada para a saída de 

água e declividade lateral, no sentido dos taludes para o centro do viveiro.” (LIMA et 

al., 2012) Já em relação ao escoamento, “como a água do fundo do viveiro é de pior 

qualidade para os peixes, todo o sistema de escoamento deve captar a água no 

fundo do tanque e nunca na superfície. Para a drenagem, podem ser utilizados 

sistemas de cachimbos ou monges”, que são “feitos de alvenaria ou concreto, o 

monge é uma estrutura que pode estar localizada na parte interna ou entrada do 

viveiro” (LIMA et al., 2012). 

Os viveiros de piscicultura em tanques escavados podem ser classificados em 

três tipos, em relação ao tipo de cultivo que é praticado: 
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a) Sistema semi intensivo, com baixa renovação de água: renovação de 

água do tanque menor que 5%; baixo monitoramento da qualidade da água; baixa 

produtividade; Alimentação com base na produção primária dos tanques 

(zooplâncton e fitoplâncton), com suplementação de grãos, forrageiras e 

subprodutos da propriedade. 

b) Sistema intensivo: sistema intermediário. Renovação da água entre 5 a 

10%. Monitoramento da temperatura, transparência, pH e produtividade primária 

média da água. Uso de viveiros berçários. A base da alimentação são rações 

balanceadas. 

c) Sistema superintensivo: elevada produtividade. A renovação da água é 

acima de 10% ao dia, e há o monitoramento constante da qualidade em conjunto 

com análises laboratoriais periódicas. Uso intenso de tecnologias, como aeradores. 

A ração é definida de acordo com as exigências nutricionais de cada espécie, e para 

cada fase de criação (MARTIM et al., 1995; RASGUIDO, 2000). 

Em relação à viabilidade econômica dos viveiros escavados, os autores são 

unânimes em considerar que o sistema é satisfatório. 

Melo et al., (2001), verificaram que o cultivo de Tambaqui em viveiros de 

barro no estado do Amazonas é economicamente vantajoso, e que tal cultivo se 

mostra como uma das mais atrativas alternativas de investimento na agropecuária 

amazonense. 

Corroborando, Cavero et al., (2009), falam que a criação de Tambaqui em 

viveiros escavados se apresenta como uma opção de cultivo viável devido aos 

seguintes fatores: não agride áreas de preservação permanente; a quantidade de 

efluentes gerados é mínima; a renovação total da água só ocorre após 4 ciclos de 

produção; é um sistema de fácil confecção e com custo de instalação compatível 

com a rentabilidade da atividade; e otimiza as boas práticas de manejo, como o 

acompanhamento da qualidade da água e a realização de biometrias.  

Também Pereira Filho et al., (2002), ao estudarem o cultivo de Pirarucu 

(Arapaima gigas) em viveiro escavado, concordam com os outros autores, 

considerando apenas os gastos com rações. 

Já Scorvo Filho et al., (2008), ao estudarem o desempenho de Pintado 

(Pseudoplatystoma corruscans) em sistemas semi intensivo escavado e tanques 

rede, deram preferência ao primeiro, pois de acordo com os autores, os animais 
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criados em tanques rede apresentarem valores menores de crescimento, tanto em 

peso como comprimento. Além disso, a taxa de sobrevivência dos animais, 

observadas pelos autores, foram menores no sistema tanques rede. 

Assim, a escolha do sistema de criação pelo produtor deve considerar vários 

fatores, como tecnologia empregada, produtividade almejada, espécie escolhida, 

localização da propriedade e etc.; cada caso é específico, e um método de cultivo 

pode se mostrar mais vantajoso que outro. É interessante sempre dispor de 

informação relacionada à área, que, em conjunto com o bom senso, permitem a 

seleção da alternativa viável para cada situação. 

 

2.1.2 Tanques-Rede 

 

“Tanques rede são estruturas de várias formas e tamanhos, constituídas por 

redes e telas que permitem a livre circulação da água” (TEIXEIRA et al., 2009).“São 

estruturas retangulares que flutuam na água e confinam peixes em seu interior. Esse 

equipamento é constituído basicamente por flutuadores que sustentam submersos 

na água” (MENEZES, 2003). “Tem como finalidade o confinamento de peixes, 

proporcionando-lhes condições de crescimento por meio de proteção constante ao 

ataque de predadores e competidores, fornecendo lhes alimento e água de boa 

qualidade” (TEIXEIRA et al., 2009). 

 “O formato retangular permite uma melhor passagem e renovação da água, 

removendo os dejetos produzidos pelos peixes”. Estas estruturas retangulares 

devem ser colocadas em açudes ou represas onde a profundidade seja, no mínimo, 

de 3 metros (MENEZES, 2003). 

O sistema de criação em tanques rede é do tipo intensivo. Tem um alto grau 

de tecnologia empregado e densidade de animais, com dependência exclusiva de 

rações, que são balanceadas, atendem as exigências nutricionais de cada espécie 

cultivada e garantem altas taxas de conversão alimentar. Além disso, o sistema 

possibilita uma alta produtividade, quando comparado aos outros sistemas 

(BOZANO e CYRINO, 1999; MENEZES, 2003; TEIXEIRA et al., 2009).  

Um sistema com alto grau de tecnologia empregado e alta produtividade deve 

ter parâmetros bem definidos em relação a capacidade de produção, a fim de 

encontrar aquele onde ocorram os máximos ganhos econômicos para o produtor. 
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Neste caso, a densidade de animais por tanque é um fator primordial para se obter 

êxito nos cultivos em tanques-rede. Para Bozano e Cyrino (1999), “As densidades 

nas quais diferentes espécies podem ser estocadas é um importante fator na 

determinação do custo de produção em relação ao capital investido”, onde “uma 

densidade de estocagem ótima é representada pela maior quantidade de peixes 

produzido eficientemente por unidade de volume de um tanque rede”.Ainda de 

acordo com os autores, o sucesso do empreendimento depende também da 

qualidade da ração utilizada, da taxa de alimentação e conversão alimentar de cada 

espécie (BOZANO e CYRINO, 1999). 

Para Teixeira et al., (2009), “o cultivo de Tilápias e algumas espécies nativas 

como o Tambaqui tem se tornado cada vez mais comum nos grandes reservatórios.” 

Já para Bozano e Cyrino, (1999), o “sistema de criação de peixes tem sido 

responsável pela grande expansão que se tem observado em todo o mundo.” 

Em relação a densidade de estocagem no tanque rede, Brandão et al., 

(2004), ao estudarem diferentes densidades com Tambaqui, observaram que a 

produção por área, em tanques rede, é maior com o aumento da densidade de 

estocagem, onde concluem que a densidade de estocagem ideal para o Tambaqui é 

de 400 peixes por m³. 

Assim também para Marengoni, (2006), que observou que a produtividade 

aumenta conforme a densidade. Entretanto, o autor frisa que o aumento da 

densidade se eleva a conversão alimentar aparente, o que implica em um maior 

consumo de ração e aumento nos custos de produção. 

Como o sistema de cultivo em tanques rede é comum em grandes lagos e 

reservatórios, que possuem geralmente um ecossistema próprio e característico, é 

importante salientar as possíveis alterações que o cultivo de peixes de forma 

intensiva pode provocar. 

Neste ínterim, Mallasen et al., (2012), em “Qualidade da água em sistema de 

piscicultura em tanques rede no reservatório de Ilha Solteira – SP” verificaram que o 

cultivo provocou perturbações de baixa intensidade na qualidade da água sem, 

entretanto, comprometer o ambiente aquático. 

Para Kubitza, (1999), a capacidade de suporte dos parques aquícolas é 

limitada pelo potencial poluente dos alimentos. A redução do impacto poluente dos 
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alimentos, então, permitiria aumentar a produção e a receita liquida obtida por 

unidade de área de cultivo. 

Além das questões ambientais, outro ponto de interesse é o de espécies com 

potencial. Berkert et al., (2018), consideraram bem essa constatação, ao estudarem 

os rendimentos do processamento de Suruvins (Pseudoplatystoma corruscans) 

cultivados em tanques rede. De acordo com os autores, o Suruvim apresentou bons 

rendimentos de partes comestíveis com qualidade similar ou até mesmo, em 

algumas ocasiões, superior ao de espécies já exploradas na aquicultura. 

O sistema em tanques rede está em voga atualmente. É um sistema do tipo 

intensivo, que tem grandes possibilidades de crescimento, dado aos imensos 

reservatórios de usinas hidrelétricas que são inexplorados. É uma forma de se 

aproveitar as grandes extensões de terras agricultáveis que são perdidas com os 

alagamentos das barragens. No entanto, é necessário ainda estudar o 

desenvolvimento de cada espécie dentro do tanque rede, se a espécie se adapta ao 

não ao modo intensivo de cultivo; A densidade adequada e o tipo de alimentação 

apropriado; 

 

2.1.3 Bioflocos 

 

“O sistema bioflocos (BFT) é uma tecnologia alternativa para a produção em 

alta densidade, que mantém a qualidade da água e uma mínima taxa de renovação” 

(BARBOSA et al., 2017). Este sistema constitui-se de “partículas suspensas na 

água, compostas por microalgas e bactérias agregadas a restos de ração, fezes e 

microrganismos vivos e mortos” (OLIVEIRA, 2017). 

“Para a fabricação dessas partículas são usados dois tipos de bactérias: as 

heterotróficas, que são aquelas que degradam a matéria orgânica, e as bactérias 

desnitrificantes, que convertem amônia em nitrito e nitrato, formas de nitrogênio que 

são assimiláveis pelos animais” (OLIVEIRA, 2017). O sucesso vai depender desses 

aglomerados de microrganismos, que constituem o bioflocos, e o ambiente no qual 

está inserido (MALINOSKI e VANSOLIN, 2016). A medida que as colônias de 

bactérias vão maturando, se encarregam de remover a matéria orgânica e a amônia, 

o processo se torna mais eficiente, evitando descartar a água, diminuindo os custos 

e os impactos ambientais da aquicultura (OLIVEIRA, 2017). 



20 

 

Neste sistema o princípio determinante para obtenção de bons índices de 

produtividade e qualidade da água é a manutenção adequada da relação carbono 

nitrogênio do sistema, que vai promover o desenvolvimento das bactérias 

heterotróficas. Podem ser utilizadas fontes externas de carbono, como o melaço e 

resíduos de panificação, para equilibrar esta relação. Entretanto, convém sempre 

levar em consideração os níveis do nitrogênio que se encontram em cada tanque.  

Com a inclusão de compostos de carbono, e o estímulo que isso traz para o 

crescimento destas bactérias, ocorre a incorporação de nitrogênio amoniacal em 

biomassa microbiana. De forma mais lenta, corre o crescimento em conjunto das 

bactérias nitrificantes. Essas bactérias são responsáveis pelo processo autotrófico 

do sistema, e desempenham um importante papel na manutenção da qualidade da 

água (MALINOSKI e VANSOLIN, 2016; BARBOSA et al., 2017). 

São características do sistema a pouquíssima renovação de água, o 

aproveitamento de pequenas águas, a alta produtividade e o reduzido descarte de 

efluentes (MALINOSKI e VANSOLIN, 2016). Para Oliveira (2017), A característica 

principal é que a tecnologia diminui o volume de água no cultivo de peixe, onde o 

sistema só precisa de água para repor perdas por evaporação, claro, além daquela 

já existente no cultivo. 

Os principais benefícios são a redução de custos e a facilidade de lidar com o 

sistema. O manejo é geralmente realizado em tanques pequenos, e não há a 

necessidade de se utilizar estruturas elaboradas para a captação ou o descarte de 

água. O processo de despesca também é fácil.  Há pouca utilização de água. Além 

disso, os flocos podem ser aproveitados como alimento, por espécies filtrantes, 

como é o caso da Tilápia. Neste caso, a proteína microbiana é utilizada como fonte 

complementar de proteína, o que diminui sensivelmente os custos com ração. 

Melhora a conversão alimentar, a sobrevivência dos animais, diminui a incidência de 

patologias ictias – o sistema é fechado, não entra em contato com contaminantes – 

e, ainda, atende os anseios de produção sustentável (BARBOSA et al., 2017; 

OLIVEIRA, 2017).  

Entretanto, para manter o sistema adequado, é preciso prestar atenção às 

condições físico-químicas da água de cultivo, já que o sistema evita a renovação da 

mesma. Além de tudo, o monitoramento destas condições é importante para manter 

um ambiente adequado ao desenvolvimento dos microrganismos e para que os 
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processos que eles desempenham ocorram de forma eficiente e contínua. O 

piscicultor deve estar atento aos níveis de oxigênio dissolvido, pH e níveis de 

amônia, nitrato e nitrito. Para tanto, o ideal é que o tanque possua uma faixa 

superior a 5 mg/L de oxigênio dissolvido, inferior a 3 mg/L de amônia, a 200 mg/L de 

nitrato, e a apenas 1 ml/L de nitrito. O pH deve estar entre 6,0 e 9,0 (MALINOSKI e 

VANSOLIN, 2016; OLIVEIRA, 2017).  

Dentre as espécies píscicolas de água doce estudadas no sistema de 

bioflocos, a Tilápia figura, sem dúvida, na primeira colocação. Isto reflete não só na 

excelente adaptação desta espécie ao sistema, mas também devido ao grande 

alcance que a espécie tem na piscicultura nacional. 

Para Lima et al., (2015), que estudaram diferentes densidades de estocagem 

de Tilápias em bioflocos, avaliando o desempenho zootécnico e a qualidade da água 

no sistema, a tecnologia de bioflocos pode ser empregada no cultivo intensivo da 

espécie na fase de engorda. Para isto, os autores recomendam uma densidade de 

45 peixes por metro cúbico. 

Já para a fase de alevinagem, pode-se citar Wambach, (2013), e Brol et al., 

(2017). O primeiro, que estudou diferentes densidades de alevinos de Tilápia do 

Nilo, recomenda uma densidade de 200 peixes por metro cúbico, no sistema de 

bioflocos; o segundo, que estuduam duas diferentes linhagens de Tilápia, a Tilápia 

do Nilo (Oreochromis niloticus) e a Tilápia vermelha (Oreochromis sp.), em água 

salobra, observaram que dentre as linhagens de tilápia, a Tilápia do Nilo é a espécie 

que melhor se adapta ao sistema, quando se utiliza água salobra. 

Além da Tilápia, observam-se estudos com sucesso na criação de outras 

espécies, como Tainhas e Jundiás. 

Rocha et al., (2012), ao estudarem a criação de juvenis de Tainhas (Mugil sp.) 

em sistema de bioflocos, verificaram que é possível a criação da espécie, desde que 

seja utilizado um inoculo para o desenvolvimento. 

Finalmente, Poli, (2013), verificou que o cultivo de larvas de Jundiá, espécie 

utilizada no experimento da epagri, é possível no sistema de bioflocos. Entretanto, o 

autor frisa que se deve ter cuidado com a concentração de sólidos solúveis totais, 

que não pode ser superior a 1000 mg por litro. 

Percebe-se uma ampla adaptação de algumas espécies concomitante com a 

dificuldade de adequação de outras. O sistema de bioflocos é um modelo de cultivo 
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recente, muito utilizado no cultivo de Camarões. De maneira geral, as espécies 

filtradoras apresentam bons resultados dentro do sistema, mas, para a utilização na 

piscicultura de água doce, ainda são necessários estudos para verificar quais 

espécies são indicadas, o manejo necessário e a densidade ideal. Somente assim o 

sistema pode se tornar abrangente, abordando a piscicultura nacional de maneira 

viável. 

 

2.1.4 Calagem 

 

“A calagem tem como objetivo equilibrar o pH e a alcalinidade do solo e da 

água, precipitar partículas em suspensão ou eliminar organismos e doenças 

indesejáveis, proporcionando um ambiente adequado ao desenvolvimento das 

espécies cultivadas.” Ela “é realizada através da aplicação de um composto rico em 

cálcio, ou que apresenta uma combinação de cálcio e magnésio em sua 

composição, podendo ser realizado no solo ou na água” (SCHELEDER e 

SKROBOT, 2016).  

Os “viveiros podem receber calagem enquanto cheios de água, ou no fundo 

de viveiros, quando secos no período entre ciclos.” “Na aplicação no fundo de 

viveiros deve ser realizado no período entre ciclos de produção. Este manejo 

estimula a degradação da matéria orgânica durante o período de secagem do 

viveiro” (DURIGON et al., 2017). “Os corretivos que podem ser utilizados na 

piscicultura são: calcário, cal virgem e cal hidratada” (SCHELEDER e SKROBOT, 

2016). 

“Todas as reações (químicas e biológicas) no sistema de cultivo são 

influenciados pelo pH” (SCHELEDER e SKROBOT, 2016). 

“A presença dos organismos influencia diretamente a capacidade produtiva do 

sistema, podendo ser benéfica ao servir como alimento natural do sistema” 

(SCHELEDER e SKROBOT, 2016). “Apesar dos adubos orgânicos e inorgânicos 

serem a principal fonte de nutrientes para o bom crescimento de plâncton, se não 

houver boa disponibilidade de carbonato de cálcio no sistema não haverá 

desenvolvimento adequado de alimento natural.” “Neste caso forneceremos 

nutrientes para o fitoplâncton, que é um dos responsáveis pela produção de oxigênio 

– importantíssimo para os peixes” (DURIGON et al., 2017). 
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(“Fitoplâncton: microrganismos unicelulares presentes a água que realizam 

fotossíntese e servem de base para toda a cadeia. Transformam substâncias 

dissolvidas na água e na presença de luz, produzem glicose e liberam oxigênio” 

(SCHELEDER e SKROBOT, 2016)). 

“Além do fitoplâncton, temos também o crescimento do zooplâncton, e ambos 

servem de alimento para os peixes” (DURIGON et al., 2017). 

(“Zooplâncton: organismos microscópios que não possuem capacidade 

fotossintética e se alimentam de fitoplâncton” (SCHELEDER e SKROBOT, 2016)). 

De certa forma a calagem proporciona os seguintes efeitos benéficos: 

elevação da alcalinidade e da dureza da água o que reforça o sistema tampão; 

redução da retenção de fósforo no fundo do viveiro, tornando-o disponível; 

promoção da atividade microbiana, o que aumenta a ciclagem de nutrientes; 

Diminuição da turbidez da água e do material em suspensão (SCHELEDER e 

SKROBOT, 2016; DURIGON et al., 2017). 

Outrossim, o excesso de calagem, na piscicultura, pode trazer as seguintes 

adversidades: Precipitação na água do fósforo com o cálcio; redução do carbono 

disponível as plantas; redução da eficiência do cultivo; e pode levar os peixes a 

morte (SCHELEDER e SKROBOT, 2016); 

Para tanto, a pratica de calagem deve ser necessária quando apresentar os 

seguintes motivos: solos, água ou fundo do viveiro com pH abaixo de 6,5; 

alcalinidade total da água menor que  30 mg de CaCO3 /L; e dureza da água menor 

que 30 mg de CaCO3 /L; é necessário a realização de análises, no mínimo uma vez 

ao ano, a fim de não cometer excessos ou deficiências na calagem dos viveiros 

(SCHELEDER e SKROBOT, 2016); 

Ademais, “a calagem também serve como desinfetante de viveiros” 

(SCHELEDER e SKROBOT, 2016). 

Para a prática de calagem, na piscicultura, normalmente faz-se uso de duas 

formas de aplicação: sob a lâmina de água, com o viveiro cheio; e sob o fundo do 

tanque, após o esvaziamento. Qeiroz et al., (2007), decidiram estudar qual a melhor 

forma de aplicação de calcário para correção da acidez na piscicultura, adicionando, 

ainda, uma terceira forma de aplicação: a aplicação no fundo do tanque, após o 

esvaziamento, seguida de aração. Observaram que os três métodos se 

apresentaram efetivos na correção da acidez, onde a prática de aração, em viveiros 
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de fundo arenoso, é totalmente dispensável. Conseguiram reparar, também, que a 

neutralização dos sedimentos do fundo é completa entre um a dois meses após a 

aplicação de calcário, nas condições de solo e clima do local de estudo. 

Além disso, a prática de calagem pode trazer resultados no que concerne à 

infiltração de água nos viveiros. Pelo menos é o que afirma Ferrari et al., (2011), em 

experimento conduzido no Espírito Santo utilizando calcário e esterco de frango. Os 

autores observaram que o calcário tem efeitos positivos na infiltração de água, 

diminuindo as percas. 

Em relação aos resultados negativos ou pouco promissores pode-se citar 

Queiroz et al., (2016); Cavalcante et al., (2010). Os primeiros, ao estudarem grandes 

quantidades de calcário aplicada em viveiros piscícolas, afirmaram que grandes 

quantidades não influenciam a precipitação de fitoplâncton e sólidos em suspensão, 

não influenciado de forma positiva nem a sedimentação de argilas. Desta forma, de 

acordo com os autores, não deve ser recomendada como procedimento padrão para 

melhoria da qualidade da água. Os segundos, ao desenvolverem um trabalho com 

Tilápias do Nilo, observaram que realizar a calagem não traz nenhum tipo de 

benefício zootécnico aos peixes se a alcalinidade inicial da água exceder 20 mg/L de 

CaCO3. Conclui-se, então, que é necessário compreender que a calagem é 

satisfatória até certo ponto, deixando de trazer resultados se excessiva; em alguns 

casos pode ocorrer até intoxicação (SCHELEDER e SKROBOT, 2016); o que 

configura a realização de análise da água e/ou do solo do viveiro como 

indispensável para o manejo correto da calagem na piscicultura. 

 

2.1.5 Reprodução Induzida 

 

A reprodução, nos peixes, pode ser definida como “um processo fisiológico 

medido pela complexa atuação de eventos neuro-hormonais que, desencadeados 

por estímulos ambientais, provocam no peixe reações específicas que culminam 

com a desova (VENTURIERI e BERNARDINO, 1999). 

Ela desencadeia-se, naturalmente, através da influência de diversos fatores 

bióticos e abióticos. Sua ação, no ambiente natural, possui épocas geralmente pré-

estabelecidas, variando conforme a espécie (VENTURIERI e BERNARDINO, 1999). 
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Entretanto, na piscicultura comercial, onde a ênfase recai na alta 

produtividade aliada a qualidade, depender da reprodução natural dos espécimes é 

algo inconveniente e insustentável. Portanto, é necessário que se realizem métodos 

“para que se obtenha uma elevação significativa na fertilização dos ovócitos dos 

peixes e na produção de sêmen, onde se faz necessário a intervenção do homem no 

modo natural de reprodução desses animais (QUEROL et al., 2013). 

A reprodução induzida “garante altas taxas de fertilização e eclosão, e como 

conseqüência, auxilia na produção de ovos, larvas e alevinos de alta qualidade” 

(QUEROL et al., 2013). Apresenta como vantagens a produção de alevinos 

conforme as ânsias do mercado, garantindo a flexibilidade na produção; a 

otimização do tempo e dos recursos, melhorando o rendimento e a rotatividade dos 

viveiros; a melhoria da produção de sêmen nos machos, e a sincronização das 

espermiação com a ovulação; e, finalmente, amplia os períodos que os animais 

estão aptos para a reprodução, no ano (VENTURIERI e BERNARDINO, 1999). 

“Existem diversas alternativas para a indução reprodutiva de peixes, sendo 

que a maioria das técnicas e baseia em aplicações intramusculares/ intrabdominal, 

principalmente na base de nadadeiras peitorais e pélvicas” (ANDRADE e YASUI, 

2003). Há diversas substâncias indutoras, que apresentam excelentes resultados. 

Como exemplo, podemos citar a hipófise de peixes, que atuam nas gônadas 

sexuais, induzindo a maturação através de gonadotrofinas; As GnRHs (Hormônios 

liberadores de gonadotrofinas) e análogos, que atuam diretamente nas gônadas, 

induzindo a produção e a liberação de gonadotrofinas pela hipófise; os extratos 

hipofisários e de gonadotrofinas que fornecem as gonadotrofinas; as antagonistas de 

dopamina, que bloqueiam o mecanismo de inibição efetuado pela dopamina, 

aumentando a produção de GnHR; os anti-estrógenos, que impedem o feedback 

negativo dos esteróides sobre a produção de gonadotrofinas;  e as gonadotrofinas 

humanas (HCG, CH, GtHs), que atuam diretamente nas gônadas, induzindo a 

maturação (VENTURIERI e BERNARDINO, 1999; ANDRADE e YASUI, 2003;  

QUEROL et al., 2013).  

 Destas, o tratamento hormonal pelo extrato de hipófise é uma das técnicas 

mais empregadas na reprodução induzida de peixes no mundo inteiro. Na maioria 

das criações comerciais, a indução reprodutiva é realizada com o uso de hipófise 

desidratada de Carpa, que é diluída em solução fisiológica e aplicada na forma de 
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extrato. Isto é possível porque uma das principais funções da hipófise é a produção 

e o armazenamento de diversos hormônios, e dentre eles as gonadotrofinas. Para 

tanto, é observado que em época de reprodução de peixes esta glândula 

desempenha papel importante na ovulação em fêmeas e na espermiação em 

machos. Nesta técnica, a hipófise de um peixe rica em gonadotrofinas é 

administrada em outro que não está produzindo o suficiente, desencadeando os 

processos de seqüência hormonal, que culminam na maturação final, na ovulação. 

Pode ser efetuado a partir de hipófises frescas ou dessecadas em acetonas: em 

laboratório as hipófises podem ser armazenadas em frascos de vidro, com uma 

camada de algodão, uma bolsa contendo sílica gel e devidamente arrolhada, 

evitando a entrada de umidade e a contaminação (VENTURIERI e BERNARDINO, 

1999; ANDRADE e YASUI, 2003; QUEROL et al., 2013). 

Algumas vantagens que a prática apresenta é que o método não requer 

instalações e/ou instrumentos sofisticados tanto para a coleta, como para o 

armazenamento das glândulas, além da prática de preparação do extrato hipofisário, 

onde a dose pode ser facilmente calculada a partir da relação entre o peso do 

doador e do receptor. Além disso, se nem todos os ovócitos estão maduros, ela 

induz gradativamente a maturação até que a desova ocorra. Entretanto, há a 

necessidade de uma espécie doadora que deverá ser sacrificada, e que deverá 

estar em um período da fase reprodutiva onde os níveis de gonadotrofinas na 

hipófise sejam suficientes para induzir a espécie receptora – a quantidade de 

hormônio presente na glândula é proporcional aos períodos de desova nos peixes; 

no momento da pré desova a concentração é máxima, enquanto que na pós desova 

a porcentagem de gonadotrofinas é quase nula. - É preciso, ainda, considerar-se 

que não existe uma padronização nas glândulas, e que duas glândulas de mesmo 

peso podem conter diferentes quantidades de gonadotrofinas (VENTURIERI e 

BERNARDINO, 1999; QUEROL et al., 2013). 

 Em relação à aplicação do extrato hipofisário, a grande maioria dos estudos 

mostra dosagens de 2,0 a 5,5 mg de hipófise por kg vivo dos reprodutores. Para as 

fêmeas são aplicadas duas dosagens fixas, sendo a primeira, preparatória, de 10% - 

ou de 0,5 mg/kg, e a segunda, definitiva, de 90% - ou de 5,0 mg/kg. Nestas 

condições, os machos recebem apenas uma dose, simultaneamente a segunda 

dose da fêmea,de 2,0 a 3,0 mg/kg, em dose única e simultânea à segunda dose das 
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fêmeas, podendo variar de espécie para espécie (VENTURIERI & BERNARDINO, 

1999; QUEROL et al., 2013). 

“Preparado o extrato hipofisário, a solução permanece em repouso por cinco 

minutos, ultrapassando este período, a mesma estará pronta para a aplicação” 

(QUEROL et al., 2013). A ovulação de peixes ocorre em média 10 a 14 horas 

(dependendo da temperatura) após completado o processo de indução hormonal. 

Para determinar o momento da ovulação, o produtor deve observar sinais 

comportamentais como a natação em carrossel, ruídos e espasmos musculares. A 

Obtenção dos ovócitos e espermatozóides é feita por extrusão mediante 

compressão abdominal. Deve ser evitado o contato com a água, pois acarreta perca 

da viabilidade dos gametas: os óvulos dos peixes possuem uma abertura chamada 

micrópila, local onde o espermatozóide penetra o óvulo para que ocorra a 

fecundação. Em contato com a água, o óvulo hidrata e sua micrópila fecha 

gradativamente; em aproximadamente um minuto já é inviável a fecundação. Além 

disso, os espermatozóides ativados inicialmente pelo contato com água têm tempo 

de vida e motilidade aproximadamente igual. Outra perspectiva importante a se 

considerar é que não deve ser realizado o uso de ovócitos que foram ovulados a 

mais de uma hora, pois a viabilidade dos mesmos já se encontra bastante reduzida 

(ANDRADE e YASUI, 2003). 

Um aspecto importante é a combinação entre fatores abióticos e a aplicação 

hormonal. O momento de aplicação é, na verdade, um dos principais aspectos da 

reprodução induzida. Uma aplicação precipitada ou tardia pode comprometer o 

processo de maturação das gônadas; para estimar o momento certo de aplicação, 

deve-se fazer algumas observações: época de reprodução verificada na região, 

comportamento, abaulamento e consistência da região abdominal, aspectos da 

papila genital (intumescimento). Ademais, cada espécie possui um fator abiótico 

como espécie de clímax para a reprodução.Assim, fatores como a temperatura da 

água, horas de luz e concentração de íons na água devem ser observados. Pode-se 

dizer que o sucesso da indução da reprodução não está apenas no hormônio 

adequado, mas, principalmente, na qualidade do reprodutor. O animal precisa estar 

em seu conforto fisiológico ideal para sofrer uma intervenção com sucesso; o 

estresse é um inimigo que deve ser evitado a qualquer custo, pois é um fator 

importante no baixo desempenho do manejo dos animais. Ainda, “a qualidade da 

água é um dos fatores mais importantes no processo de reprodução, incubação de 
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ovos e na larvicultura”. Dentre estes fatores, a temperatura é o principal componente 

dos quais dependem o desenvolvimento dos peixes. Cada espécie íctea apresenta 

uma temperatura ideal para realização desta função. Além da temperatura, é preciso 

verificar o pH da água de cultivo; O baixo pH pode trazer redução no potencial 

reprodutivo pois interfere de maneira negativa no metabolismo do cálcio, e traz a 

anulação da deposição de proteínas nos oócitos” (BERNARDINO e VENTURIERI, 

1999; ANDRADE e YASUI, 2003; QUEROL et al., 2013). 

 

2.1.6 Nutrição de Peixes 

 

O alimento fornecido aos peixes pode ser natural ou artificial. É considerado 

natural quando o alimento é produzido dentro do viveiro ou tanque de produção: 

caso do fito e zooplâncton, organismos animais e matéria orgânica depositada na 

água; e artificial quando o alimento vem de fora do viveiro ou tanque, caso das 

rações comerciais e dos subprodutos da propriedade destinados aos animais 

(forrageiras, farelos, restos de rações de outros animais, restos de culturas, etc.) 

(OLIVEIRA, 2017). 

De uma maneira geral os peixes utilizam a energia da ração para manutenção 

do metabolismo, locomoção, reprodução e transformação da proteína oferecida na 

ração em carne – crescimento do tecido muscular. Eles gastam, relativamente, 

menos energia para se manterem em movimento, devido, principalmente, ao fato de 

serem animais pecilotérmicos (SANTOS, 2012; OLIVEIRA, 2017;). 

A maior importância da energia é o seu papel na regulação do consumo de 

ração pelos peixes; rações que apresentam muita energia em relação à proteína 

podem fazer que os peixes alcancem a saciedade sem terem suas necessidades 

protéicas supridas. Desta forma, compromete-se o ganho de massa muscular, 

favorecendo, ainda, o acumulo de gordura na carcaça. Por outro lado, rações com 

uma alta concentração de proteína em relação à energia podem desmantelar os 

processos metabólicos de acúmulo de massa muscular (é preciso energia para 

transformar proteínas em músculos), podendo, inclusive, ocorrer à utilização da 

proteína como fonte de energia, encarecendo desnecessariamente o custo da ração. 

O excesso de proteína na ração ainda polui o meio pela excessiva carga de 

nitrogênio lançada pelos animais, eutrofizando ambiente aquático. O crescimento 
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muscular depende, ainda, da qualidade da proteína, do seu valor biológico e sua 

digestibilidade (SANTOS, 2012; FERNANDES, 2011;). 

Nas criações intensivas de peixes os gastos com rações podem chegar até 

50% dos custos de produção.  As rações para organismos aquáticos estão entre as 

mais caras no mercado de alimentação animal. É importante, assim, que se 

obtenham bons resultados; se não houver consumo de alimento suficiente, que 

supra as necessidades dos animais, não haverá crescimento e quase sempre 

ocorrerá um aumento na mortalidade dos peixes. É preciso fornecer uma dieta 

balanceada, que resulte em alta produção, fornecendo os nutrientes necessários 

para uma rápida recuperação em casos de doenças ou que mitigue os efeitos do 

estresse ambiental. Além disso, a produtividade, em piscicultura, vai estar 

intimamente relacionada com a qualidade dos ingredientes que compõe a ração e da 

eficiência do processamento destes. Quando a ração apresenta uma quantidade 

menor de algum nutriente essencial ao crescimento da espécie, como uma vitamina, 

um aminoácido ou mineral, a conseqüência será uma quantidade maior de ração a 

ser requerida, resultando em uma menor eficiência alimentar (SANTOS, 2012; 

FERNANDES, 2011; OLIVEIRA, 2017;). 

É necessário considerar os aspectos quantitativos e qualitativos da 

alimentação dos peixes. Os peixes necessitam de proteínas, aminoácidos, gorduras 

(Lipídeos), carboidratos, fibras, vitaminas e minerais em suas dietas, em graus 

variados conforme a espécie, a idade dos animais, a condição ambiental e as 

funções produtivas a que se destina a piscigranja. Necessitam de energia para o 

crescimento, para a realização de atividades físicas, processos digestivos, 

regeneração dos tecidos e outros fins. A energia é fornecida principalmente pelos 

carboidratos e, em menor grau, pelos lipídeos; as proteínas são um dos nutrientes 

mais importantes em uma dieta de crescimento, já que sem elas não ocorre o 

aumento da massa muscular (carne); já os lipídeos são fontes de energia e os 

ácidos graxos são essenciais ao crescimento normal e a sobrevivência dos peixes. 

São eles que fornecem o veículo de absorção das vitaminas lipossolúveis, exercem 

papel fundamental nas membranas celulares e estão envolvidos na síntese de 

hormônios esteróides e das prostaglandinas. Para a maioria das espécies piscícolas 

são uma das melhores fontes de energia, seguida pelos carboidratos: peixes 

carnívoros como o Salmão (família: salmonidae.) e a Truta (Salmo spp.; Salvelinus 

spp.; Oncorhynchus spp.;) não digerem bem os carboidratos, enquanto que o Bagre 
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(ordem: Suliriformes), a Tilápia e a Carpa precisam de  altos níveis de carboidratos 

em suas formulações. De uma maneira geral, peixes herbívoros necessitam de 

rações com 40% de carboidrato em sua formulação, omnívoros de 20% e carnívoros 

de, no máximo, 10%; as fibras correspondem ao volumoso da dieta e, em rações 

peletizadas, entram com a função de material aglutinante; as vitaminas são agentes 

reguladores, e devem ser complementadas na ração quando o sistema de produção 

for intensivo ou super intensivo, casos onde não há disponibilização de alimentos 

naturais aos animais; e, por fim, os minerais, que são utilizados para a formação de 

tecidos e diversos processos metabólicos. Neste caso, a exceção do cálcio e do 

fósforo, as necessidades minerais dos peixes não são bem conhecidas.  A 

composição química e os nutrientes da ração apresentam um papel fundamental na 

qualidade do alimento.  Fatores como o aspecto biológico, a digestibilidade e a 

utilização dos nutrientes pelas espécies são fundamentais para atestar a qualidade 

da dieta selecionada. O grande problema encontrado na nutrição aquícola é que as 

necessidades nutricionais não estão bem estabelecidas para a grande maioria das 

espécies, auxiliadas, ainda, pela escassez de dados sobre coeficientes de 

digestibilidade, onde fica difícil a formulação de rações, principalmente para as 

espécies nativas e para ingredientes alternativos, já que não se conhecem os dados 

de digestibilidade destes ingredientes (SANTOS, 2012; OLIVEIRA, 2017; 

FERNANDES, 2011;). 

Os ingredientes utilizados na composição das rações para peixes são 

compostos basicamente por grãos e oleaginosas, e seus subprodutos; Tubérculos, 

frutos e forrageiras; e produtos de origem animal, como a farinha de peixe, a farinha 

de ossos, e a farinha de sangue. A formulação deve considerar ingredientes de 

baixo custo e impacto ambiental, elevada qualidade e eficiência na conversão do 

alimento em crescimento animal. Entretanto, o desenvolvimento de rações de alto 

valor nutricional, que garantem a economicidade das rações, depende do 

aprofundamento dos conhecimentos sobre as espécies produzidas, principalmente 

em relação ao manejo alimentar e às exigências nutricionais (SANTOS, 2012; 

FERNANDES, 2011; OLIVEIRA, 2017;). 

A quantidade de ração a ser distribuída deve ser calculada com base na 

biomassa – peso vivo – dos indivíduos presentes em cada viveiro, tanque ou caixa 

de criação. De forma geral, varia de 2 a 5% da biomassa (dia) para peixes em 

crescimento ativo – alevinos e juvenis -; de 2 a 3% da biomassa para os peixes na 
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fase de engorda; e 2 a 3% para reprodutores. Não deve ser distribuída em 

totalidade, mas sim repartida em frações, de 2 a 4 vezes ao dia. A certeza que os 

peixes estão recebendo a sua fração, correspondente a sua exigência, garante a 

obtenção de uma ótima conversão alimentar (SANTOS, 2012; OLIVEIRA, 2017;). 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DE ESTÁGIO 

 

A Estação Experimental da Epagri de Caçador, onde se deu a realização do 

estágio, localiza-se na região meio oeste de Santa Catarina, na Rua Abílio Franco, 

Bairro Bom Sucesso, na cidade homônima, nas coordenadas 26º59’07” S e 

50º59’25” W. Dista cerca de 400 km da capital estadual, Florianópolis. 

Fundada em 1938, por ordens do então Presidente da República, Getúlio 

Vargas, a estação experimental priorizou em seus anos iniciais as pesquisas sobre o 

trigo, na época umas das mais expressivas culturas agrícolas da região. Depois de 

décadas de pesquisas nas mais diversas áreas agrícolas, a estação atualmente 

concentra suas atividades nas áreas de fruticultura, olericultura e piscicultura, sendo 

esta última o foco de atenção do presente trabalho. 

Foi em 1981, com a construção da unidade de piscicultura pelos técnicos da 

SUDEPE, que as atividades de pesquisa na área iniciaram, trazendo o 

conhecimento de pesquisadores húngaros para o aperfeiçoamento das técnicas de 

criação de peixes na região. A unidade, que está assentada a 3 km da sede da 

estação, trabalha com a criação de matrizes, a reprodução e criação de alevinos e 

pesquisas sobre a criação de Carpas, Tambaquis, Jundiás, Suruvins, e Tilápias. A 

criação de Tilápias é realizada em ambiente fechado devido as rigorosas condições 

do Inverno, na região, para esta espécie. 

A unidade sofre com o incipiente abastecimento de água (suscetível a 

deficiência nos períodos de secas prolongadas); com os burocráticos licenciamentos 

para adquirir os insumos necessários à atividade e com a baixa qualidade da infra-

estrutura dos viveiros escavados, que são antigos e demandam reparos. Ainda 

assim, a unidade é responsável pelo fornecimento de alevinos aos produtores da 

região, contribuindo com a geração de conhecimento  e  de tecnologias para os 

produtores, visando o aumento da produtividade e da melhorias da atividade; 
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A Unidade de piscicultura conta com dois reservatórios para o abastecimento, 

oriundas do represamento de 1 curso d’água; 24 tanques-rede, 22 viveiros 

escavados, 52 caixas e tanques, para a criação e o confinamento dos animais, 

sendo 32 caixas da água residenciais comuns, de fibra de amianto, e 20caixas 

plásticas, de 100 litros cada, próprias para o cultivo de peixes. Laboratórios de 

pesquisa, com refrigeradores, microscópios e balanças; 24 incubadoras para a 

produção de alevinos; uma sala com ar condicionado para a produção de artêmias; 

dois prédios, um contendo o escritório dos pesquisadores, o laboratório e a sala de 

produção de artêmias, e que fica próximo a sede da Estação Experimental; o outro, 

que dista 2 km da sede da Estação, contendo um escritório pequeno, um quarto de 

dormir, uma sala para pesagem de ração, uma sala para as incubadoras, uma sala 

para guardar ração e um amplo espaço coberto contendo as caixas d’água para os 

experimentos;  dois pesquisadores: Um Médico Veterinário, Doutor – Álvaro Graeff – 

e um Biólogo, Doutor – Rafael Serafini de Leão; e dois funcionários de campo para a 

realização das atividades – Dorvalino e Ronaldo. 

 

2.3 RELATÓRIO DAS ATIVIDADES 

 

As atividades aqui descritas foram todas observadas entre os dias 20 de 

agosto e 14 de novembro, desde o início da realização do estágio na Epagri até a 

data de entrega para avaliação inicial do trabalho. Todas as informações aqui 

colocadas foram sintetizadas através de observações das atividades e daquilo que 

fora aprendido pela experiência neste intervalo de tempo. A carga horária foi de 04 

horas diárias, totalizando 20 horas semanais, 88 horas mensais, e 300 horas totais. 

 

2.3.1 Experimentos 

 

Acompanharam-se três experimentos, durante o período de realização do 

estágio; destes dois não puderam ser concluídos, ou seja, ainda estão em 

andamento. Desta forma, o que se segue é apenas a descrição parcial destes 

experimentos, apenas com os dados parciais. São os experimentos com tanques-

rede e o com alimentação em grau variado de azevém (Lolium multiflorum), para 

Carpas, na ração. O experimento de bioflocos fora concluído. 
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2.3.1.1 Acompanhamento do experimento de densidade de Jundiás em tanques 

redes 

 

Trata-se do que foi acompanhado a partir das atividades realizadas na 

unidade, durante o período de estágio. O experimento objetivou estudar diferentes 

densidades de Jundiás (Rhamdia quelen), espécie de hábito omnívoro, com 

tendência a piscívora nas fases iniciais, em tanques-rede, na fase de recria, em 

ambos os sexos, determinando os custos totais e ganhos de conversão alimentar, 

com o propósito de descobrir qual densidade traz o melhor custo-benefício para o 

produtor. O experimento foi conduzido pelo supervisor de estágio, Doutor Rafael 

Serafini De Leão, biólogo, e iniciou-se em setembro de 2018. Fora escolhido estudar 

a densidade da espécie em tanques-rede devido a valorização crescente no 

mercado, e  a falta de literatura encontrada, para criação em tanques-rede. 

As tarefas iniciais consistiram na confecção das tampas dos tanques e na 

limpeza dos tanques redes, para evitara proliferaçãod e doenças e o ataque de 

predadores, tarefas descritas nas atividades complementares. Depois de cuidar das 

estruturas, o foco voltou-se para os animais que seriam utilizados no experimento. 

A biometria realizada com o lote de Jundiás jovens existentes na unidade de 

piscicultura permitiu selecionar quais animais estariam aptos para o experimento, e 

quais seriam descartados. Pesava-se e mediam-se os animais, a fim de selecionar-

se um tamanho médio da população existente.  Isto era importante, pois o lote não 

era homogêneo. Desta forma, eliminaríamos não só a discrepância que os lotes 

desiguais poderiam influir no resultado, como também possíveis predações entre os 

animais, dentro dos tanques. 

Não foram pesados e medidos todos os animais. Os peixes foram agrupados 

em lotes, com cada um contendo 40 animais. Dentre cada lote selecionavam-se 4 

peixes ao acaso, ou seja, 10% do lote, e estes sim eram pesados e medidos 

separadamente. Os dados dos pesos e medidas eram registrados, e tirava-se a 

média aritmética dos valores. Essa média seria importante mais tarde para a 

distribuição de rações. Trabalhou-se com 16 repetições, com densidades de 40, 80, 

120 e 160 peixes por repetição. 
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Os animais fora do padrão, muito abaixo ou acima da média, foram 

descartados. 

A primeira biometria empreendeu-se no dia 19 de setembro, antes da 

adequação dos peixes nos tanques. A segunda biometria ocorreu 30 dias depois, no 

dia 19 de outubro.  A biometria nada mais é do que a aferição de medidas – peso e 

tamanho – de um lote de peixes, que permitem acompanhar a evolução dos animais 

e/ou a seleção de um lote para criação separada, por tamanho, em um tanque. 

As rações foram distribuídas de acordo com a biomassa de cada lote: não 

deveriam exceder 3% do peso vivo dos animais.  Esta ração continha 36% de 

proteína bruta, era extrusada, de tamanho esférico, com tamanho aproximado de 4 

mm. É uma ração comercial, indicada para a fase de recria. Eram rigorosamente 

pesadas, diariamente, de acordo com a dose recomendada. As doses eram 

fracionadas, em duas vezes, para uma melhor reposta da conversão alimentar dos 

animais. 

Durante a realização da segunda biometria, pode-se constatar que havia 

discrepâncias do número de animais por tanque em relação ao número original. Isto 

foi explicado devido ao canibalismo; entretanto, não se sabe exatamente porque isso 

ocorreu: pensa-se que foi devido a discrepância de crescimento nos lotes, ou a 

baixa digestibilidade da ração.  Como conseqüência, foi necessário unir o conteúdo 

de dois tanques em um só, excluindo o tanque de número 9 do experimento. A 

segunda biometria apurou então novas quantidades de ração a serem distribuídas 

diariamente, conforme o Quadro 1. 
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Quadro 1. Quantidades de ração a serem distribuídas. 

Quantidade de Ração a Ser Distribuída por Tanque 

Número do Tanque Rede 
Período Período 

20/9 - 20/10 20/10 - 20/11 

1 34,5  - 

2 50,6 33,6 

3 16,3 16,6 

4 67,2 93,2 

5 32,5 48,2 

6 50,9 75,0 

7 68 62,6 

8 16,4 4,0 

9 50,3  - 

1 66,8 56,0 

11 16,9 20,2 

12 34,11 48,6 

13 50,6 75,0 

14 17,4 25,2 

15 34,8 48,8 

16 66,2 96,2 
Quantidades de ração a serem distribuídas diariamente, para cada tanque. O cálculo para a 
quantidade é baseado na biomassa dos animais, em torno de 3% do peso vivo. A diferença de rações 
a serem distribuídas verificadas entre os dois períodos deve-se não somente a variação de peso de 
cada lote, como também da quantidade de animais por tanque. Tanques representados com o 
símbolo (-) denotam inexistência de animais ou tanques excluídos devido ao pequeno número de 
animais, o que fora observado após a segunda biometria. Podem ter ocorrido predações ou 
canibalismo entre os animais. Dados obtidos a partir de tabelas confeccionadas à mão, que estavam 
disponíveis para os estagiários pesarem as quantidades indicadas. 

 

Tal como foi, por mim, observado. Devido ao período de realização do estágio 

não ser concomitante com os experimentos, não foi possível acompanhá-los até o 

fim, e, desta forma, não foi possível apurar os resultados procedentes. O relato aqui 

escrito refere-se apenas ao período por mim assistido. 

 

2.3.1.2 Acompanhamento do experimento de ração com concentração de azevém 

 

Foi acompanhado na Epagri, durante o período de estágio, o experimento 

com concentração de azevém na ração. Este experimento objetivou estudar 
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diferentes concentrações de azevém, capim exótico, originário do velho mundo, com 

alto teor de proteínas e energia, na ração de Carpas-Capim (Ctenopharyngodon 

idella), na fase de juvenis, e iniciou-se no mês de setembro. A Carpa Capim é uma 

espécie íctea de hábitos herbívoros, digerindo e aproveitando os nutrientes do 

zavém de forma satisfatória. Quem conduziu o experimento foi o Doutor Álvaro 

Graeff – Médico veterinário, e pesquisador da Epagri na área de piscicultura. 

A ração foi fabricada dentro da estação. O capim foi cortados em locais com 

cultivo para cobertura verde ou em áreas próximas da piscicultura. Acompanhou-se 

o corte de capins para o fabricação de rações em duas oportunidades: A primeira 

realizada em setembro, onde efetuou-se o corte de 20 kg de azevém, e a segunda 

em outubro, onde efetuou-se o corte de cerca de 40 kg de azevém. Os cortes 

ocorreram periodicamente, sempre que a ração produzida chegava ao fim. 

Após o corte do capim, a massa fresca resultante era levada ao laboratório de 

química, onde era acondicionada em estufas para secagem. O capim ficava dentro 

das estufas por um período indeterminado, até obter-se a massa seca. O volume de 

capim que vai dentro da estufa é a variável que mais influência no período de tempo 

que discorre para efetuar a completa secagem do material. A partir do momento que 

se verifica que o material se encontra seco, ocorre a moagem, e, posteriormente, a 

peletização. 

O processo de produção e peletização da ração, que foi acompanhado, era 

muito simples. Há uma tabela com as formulações – os ingredientes e a quantidade 

utilizada – de cada tipo de ração, que pode ser verificada no quadro 2. Todos os 

ingredientes foram moídos, e depois misturados. Ao pó resultante, adicionou-se 

água, e em algumas formulações, óleo. A mistura ia para o peletizadora, que nada 

mais era do que um moedor de carne adaptado. O moedor tinha um controle de 

temperatura, que é regulado para 60ºC: esta temperatura cozinha o amido, que 

“gruda”, isto é, aglutina-se com os outros ingredientes, transformando-se no pellet, 

que sai pronto pelas peneiras. A peletização teve uma duração de cerca de 6 horas. 

Dali os pellets voltam às estufas, onde ocorre a desidratação. Nas estufas, a ração 

em pellets é revolvida diariamente, com a finalidade de ocorrer a secagem completa 

da ração. 
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Quadro 2. Formulação da Ração 

 RAÇÕES – FORMULAÇÕES 

Ingredientes 1 2 3 4 5 6 7 

Azevém - 524 g. 1048 g. 1572 g. 2096 g. 2620 g. 3144 g. 

Milho 1415 g. 943 g. 420 g. 734 g. 524 g. 136 g. - 

Soja 1310 g. 2097 
g. 

2043 g. 524 g. 707 g. 608 g. - 

Farinha de 
Peixe 

1258 g. 576 g. 577 g. 1886 g. 1703 g. 1703 g. 2043 g. 

Farelo de 
Trigo 

1258 g. 1048 
g. 

1048 g. 393 g. 79 g. 95 g. - 

Óleo ( em 
mililitros) 

- 52 ml. 105 ml. 131ml. 131 ml. 79 ml. 53 ml. 

Total da 
Ração 

(Gramas) 

5241 g. 5240 
g. 

5241g. 5240 g 5240 g 5241 g 5240 g 

As medidas referentes ao azevém, milho, soja, farinha de peixe e farelo de trigo estão em gramas (g). 
O óleo está em mililitros (ml). O óleo utilizado é o de cozinha, de soja. Os dados da tabela foram 
copiados de uma confeccionada à mão, pelo Doutor Álvaro Graeff, pesquisador da Epagri na área de 
piscicultura, Médico Veterinário especialista em nutrição de peixes e autor do experimento. 
 

Foram produzidas 7 rações, com diferentes concentrações de azevém: da 

ração formulada, pura, com ingredientes disponíveis no mercado, até a ração com 

maior concentração de azevém. Para evitar a deterioração, as rações eram 

estocadas refrigeradas, dentro de uma geladeira. A mudança de cor, do castanho ao 

verde escuro, eram as únicas características visíveis que destoavam uma ração da 

outra. Não foram encontradas outras diferenças entre os pellets, e, excluindo a cor, 

eram muito semelhantes. A exclusão dos ingridientes (Farelo de  trigo, soja e milho) 

na ração de número 7 foi necessária, devido ao balanço dos nutrientes na dieta: a 

concentração de azevém, ali, era o suficiente para atender a exigência dos animais 

em carboidratos, fibras, e em alguma porcentagem, lipídeos. 

Foram 27 repetições, que se traduziam nas caixas de água adaptadas como 

viveiros. Diariamente as quantidades de rações eram moídas à mão (os primeiros 

pellets confeccionados saíram muito maiores do que o recomendado para o 

tamanho dos animais utilizados no tratamento), e pesadas. A quantidade de ração 

para cada repetição não ultrapassa 3% do peso vivo dos animais, condizente com a 

literatura. Assim, conforme os animais iam crescendo, ocorria o aumento da 
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quantidade de ração disponibilizada. A quantidade de ração a ser distribuída, 

mensalmente, pode ser verificada no Quadro 3. 

Realizaram-se biometrias com os animais a cada mês, aferindo medidas e o 

peso. Além de conferir a quantidade de ração a ser pesada conforme o tamanho dos 

animais, a biometria é importante para verificar os resultados do experimento. 

Permite-se, assim, ter uma análise mensal dos dados e um registro da evolução dos 

animais. 

Quadro 3. Quantidade de ração a ser distribuída diariamente.  

Número do 
tanque 

Tipo de 
ração 

Outubro: 
20% 

Novembro: 
15% 

1 2 13,6 22,8 

2 7 13 19,6 

3 6 13,3 24,1 

4 5 13,5 22,2 

5 3 13,4 22,3 

6 4 13,3 22,5 

7 7 13,3 21,6 

8 1 13,4 21,2 

9 2 13,2 18,9 

10 3 13,3 21,1 

11 5 13,5 19,5 

12 7 13,3 21,2 

13 1 13,3 20,0 

14 3 13,4 17,4 

15 5 13,5 22,9 

16 2 13,5 18,6 

17 4 13,3 21,0 

18 6 13,5 21,0 

19 6 13,4 19,6 

20 4 13,3 21,8 

21 5 13,2 20,7 

22 2 13,3 17,7 

23 7 13,4 19,7 

24 1 13,4 17,5 

25 4 13,6 19,6 

26 6 13,5 22,7 

27 3 13,2 20,8 
Quantidade, em gramas, de ração a ser distribuída por tanque. Em outubro fora calculado 20% do 
peso vivo, e em novembro, 15% para cada lote. A ração número 1 caracteriza-se como controle, sem 
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azévem em sua formulação; do número 2 ao número  7 a porcentagem vai aumentado 
gradativamente. Dados obtidos a partir de tabelas confeccionadas à mão, que estavam disponíveis 
para os estagiários pesarem as quantidades indicadas. 

 

Este foi o acompanhamento das atividades realizadas até a presente data. A 

próxima biometria a se efetuar está marcada para fora do período de abrangência do 

estágio. 

 

 

2.3.1.3 Experimento de bioflocos 

 

Quase no final do período do encerramento das atividades do estágio, cerca 

de um mês para terminar, acompanhei as atividades que resultaram no experimento 

de bioflocos, conduzido pelo meu supervisor, Doutor Rafael de Leão Serafini. 

O sistema de cultivo de peixes em bioflocos é um projeto interessante, 

vanguarda da piscicultura atual. Promete a criação de peixes de uma maneira 

sustentável, sem o uso de renovação de água. Aqui, a amônia e os metabólitos 

excretados pelos peixes são utilizados como fontes de alimentos por 

microrganismos, que podem até mesmo servir como alimento aos peixes cultivados. 

Assim, o aproveitamento da ração é total, com aumento da conversão alimentar,  e 

diminuindo os custos de produção. 

Para o experimento foram utilizadas 20 caixas plásticas, contendo 100 litros 

de água cada. Foram utilizadas duas espécies de peixes, na fase de alevinos: 

Suruvim, e Jundiá. Foram estudadas duas formas de cultivo: em bioflocos, fechado, 

e em sistema de recirculação de água, ambas sem o uso de ração. Neste contexto, 

as 20 caixas plásticas foram divididas da seguinte forma: 5 caixas no sistema 

bioflocos contendo, em cada uma, 400 alevinos de Jundiá; 5 caixas no sistema de 

recirculação de água contendo, em cada uma, 400 alevinos de  Jundiá; 5 caixas no 

sistema bioflocos contendo, em cada uma, 400 alevinos de Suruvim; e 5 caixas no 

sistema de recirculação de água contendo, em cada uma, 400 alevinos de Suruvim; 

A escolha das espécies foi baseada não só na disponibilidade (espécies 

criadas na Estação) como também devido a quase inexistente literatura sobre o 

cultivo de Jundiás e Suruvins em bioflocos. O estudo objetivou estudar se era viável 

o cultivo dessas espécies na fase de larvas. O Suruvim é uma espécie carnívora, 

enquanto o Jundiá, omnívora; ambas as espécies possuem o hábito piscívoro. 
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Cada caixa contém um aerador, alimentada por um compressor de ar. É 

necessário, pois como o sistema é fechado, não existe a renovação de água, que 

logo perde o teor de oxigênio. 

Fora realizado a biometria dos alevinos antes da entrada em cada caixa como 

forma de registro e acompanhamento da evolução dos mesmos. Para a realização 

da biometria os animais devem ser sacrificados. Assim faz-se apenas com 10% do 

total, que são bem secados, medidos e pesados. 

Também é necessário estimar, todos os dias, a quantidade de náuplios de 

Artêmias existentes em um ml de solução, para a correta dosagem a ser distribuída 

por horário e por caixa. Entretanto, a imensa quantidade de náuplios existentes em 

um ml torna a tarefa nada prática e um pouco hercúlea. Para contornar este 

problema, realiza-se uma diluição, de 1 ml para 100 ml, com água, obtendo, 

portanto, uma estimativa. Esta estimativa é feita com uma pipeta, de capacidade de 

1 ml. Fazem-se cinco amostragens, retira-se a média e multiplica-se por 100. Em 

geral, os resultados obtidos mostravam uma variação de 18000 a 20000 náuplios de 

Artêmias por ml. 

Esta alimentação, realizada somente com Artêmias, durou apenas 5 dias, 

após 2 dias da eclosão das larvas. No sétimo dia, realizou-se o “weaning”, termo 

utilizado para a transição de alimentação das larvas, e que se traduz em português 

como “desmame”. Esta transição alimentar é feita adicionando-se farinha de peixe 

na solução que contém Artêmias, a 10% da biomassa das larvas, inicialmente. Ao 

longo do período em que ocorre a transição do alimento, a porcentagem de farinha 

de peixe vai aumentado gradativamente: de 10% passa para 15%, e de 15% passa 

para 20%. Ao final de 4 dias, a alimentação com Artêmias é substituída por aquela 

realizada apenas com farinha de peixe, calculada em torno de 20% da biomassa dos 

alevinos. Daí a importância de se efetivar a biometria, antes de empreender o 

experimento. 

As larvas eram alimentadas 4 vezes ao dia, 2 vezes durante o período da 

manhã, e 2 vezes durante o período da tarde, com um total de 2 horas de intervalo 

entre cada alimentação. Esta alimentação era preparada na hora da distribuição, 

com 3,28 g de farinha de peixe diluídas em 120 ml de água. Com ajuda de uma 

pipeta, eram distribuídos 5 ml por cada caixa do experimento. 
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No sistema de bioflocos, os parâmetros físico-químicos da água devem ser 

rigorosamente acompanhados. Portanto, uma vez na semana, nas terças, 

coletavam-se as amostras de água que eram destinadas ao laboratório da Epagri, 

para análise dos parâmetros que já foram descritos. Também fora realizado, 

periodicamente, com a ajuda de um aparelho medidor, a análise e o registro da 

temperatura e do teor de oxigênio dissolvido na água. 

A biometria das larvas fora realizada, também, semanalmente. Para isto, 

escolhiam-se 10 alevinos por caixa, de forma aleatória. Esses alevinos eram 

colocados em água gelada que, por ser proveniente do descongelamento de cubos 

de gelo, ficava em uma temperatura em torno de 0º₢. As larvas eram submetidas a 

esse tratamento de choque para que morressem. Assim que se identificava que 

haviam morrido, eram acondicionadas em pequenos vidrinhos contendo formol, a fim 

de conservá-las. No dia seguinte a esta operação, o conteúdo dos vidrinhos era 

trocado por álcool, o que facilitava de sobremaneira o manejo da biometria. Com as 

larvas mortas e conservadas, iniciava-se o processo de biometria. As larvas eram 

pesadas, uma de cada vez, em uma balança de precisão digital milimétrica. Para 

medir o tamanho, eram postas, lado a lado, em um pedaço de vidro retangular, onde 

era colocada uma régua na parte superior, para comparação das medidas; retirava-

se então uma foto, para o registro. As medidas eram anotadas em um papel com a 

mesma finalidade. Assim, tínhamos um registro da evolução das larvas (ganho de 

peso e tamanho). 

Também fora analisada, uma vez, a quantidade de sólidos e partículas 

suspensas nas caixas que continham a parcela do experimento com bioflocos. Esta 

análise fora feita com o auxílio dos cones de Imhoff. Coletava-se um litro de água 

por caixa, despejava-se nos cones, e deixava-se, então, descansar por meia hora. 

Após este período, contabilizava-se a quantidade de partículas acumuladas no fundo 

dos cones, permitindo-nos avaliar quantidade de sólidos totais presentes em cada 

caixa. 

As larvas de Suruvim não apresentaram um bom desempenho. De fato, a 

mortalidade das mesmas atingiu índices elevadíssimos, com uma média de 

sobrevivência das larvas em torno de 2-3%. Portanto, no dia 01 de novembro 

decidiu-se encerrar os experimentos com Suruvins, continuando, entretanto, os 

experimentos com as larvas de Jundiás. O que sobrara das larvas de Suruvim foi 
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destinado para a realização da última biometria. Entre os fatores que foram 

levantados para explicar os altos índices de mortalidade constam a baixa 

temperatura da água (em torno de 15-16ºC), a baixa qualidade da farinha de peixe 

empregada, e a completa falta de adaptação da espécie ao sistema. 

O experimento encerrou-se no dia 07 de novembro, com a retirada das larvas 

de Jundiás, devido, principalmente, ao fato do compressor de ar ter queimado. 

Como não teríamos mais uma fonte de oxigenação, decidiu-se pro um fim ao 

experimento que já não apresentava resultados muito promissores. 

Este é o registro das atividades tal como pude observar e acompanhar.  

 

2.3.2 Calagem 

 

Na piscicultura a calagem tem como principal objetivo proporcionar a 

produção primária (crescimento do fitoplâncton) da água dos tanques. Podemos 

comparar as necessidades organominerais para o desenvolvimento do fitoplâncton 

como similares as das plantas superiores. Assim, o efeito benéfico esperado com a 

operação, na piscicultura, é a elevação do pH da água, e a disponibilização de cálcio 

e magnésio presentes no calcário agrícola. 

O aumento da atividade primária na água melhora a oxigenação, porém não é 

este o resultado que se almeja. Na verdade, o que se espera é que com o aumento 

do fitoplâncton ocorra diretamente o aumento do zooplâncton, e este sim, servirá de 

alimento aos peixes. O zooplâncton é o principal alimento das fases larvais das 

espécies utilizadas na estação, e continuará servindo como fonte de alimento 

durante as fases posteriores, incrementando a ração e diminuindo sensivelmente os 

custos com a mesma. 

Além disso, o aumento do pH da água favorece diretamente os peixes, que 

tem suas faixas ótimas de crescimento em torno de 6,5 – 7,5. Como os solos 

encontrados em nossa região são naturalmente ácidos, ricos em alumínio, a água 

encontrada aqui também o é. Faz-se necessário, assim, diminuir a acidez. Com esta 

prática, diminuímos o estresse dos animais, melhoramos a sua imunidade, e 

obtemos um aumento da conversão alimentar. Podemos dizer, então, que a calagem 

aumenta os lucros do produtor. 
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Para realizar a calagem, antes de tudo, é necessário retirar as amostras de 

solo do fundo dos tanques, quando estes já estiverem sido esvaziados. Realizada as 

análises, calcula-se a quantidade necessária de calcário para elevar o pH do solo 

em torno de 7,0. Calcula-se da mesma maneira que é realizado para o cultivo de 

plantas, a partir do índice SMP. Obtendo -se o resultado, a quantidade em Kg 

necessária para a elevação do pH, faz-se a distribuição, de maneira uniforme, nos 

tanques.Volta-se a encher os tanques, esperando, entretanto, a efetivação do 

calcário, e o início da atividade primária. Para saber quando o fitoplâncton começa a 

desenvolver-se dentro do tanque, basta observar a cor da água: deve estar 

ligeiramente esverdeada. 

Após o início da atividade primária, os tanques estarão prontos para receber a 

nova leva de peixes que irão crescer e engordar. É necessário realizar a operação 

de calagem toda vez que um lote de peixes sair do tanque, desde que a análise 

indique necessidade. 

 

2.3.3 Hipofisação 

 

É um método realizado para induzir a produção de hormônios gonadotróficos, 

que estimularão as gônadas sexuais. Visa, assim, a produção de gametas pelos 

peixes. É padrão, como estimulo, a ser realizado antes da reprodução. 

Para tal, são utilizadas glândulas de Hipófises de Carpas desidratadas e 

conservadas em glicerina, daí a nomenclatura dada: EPC – Extrato Pituitário de 

Carpas; Essas hipófises são retiradas de Carpas Capim. 

Existem outros métodos de hipofisação e de indução à reprodução hormonal. 

Eles estão todos descritos no referencial teórico, no sub item ‘Reprodução Induzida’. 

Para as Carpas Comuns, Suruvins e Jundiás, são distribuídas duas doses 

para as fêmeas e uma dose, menor, para os machos. Na literatura encontramos a 

recomendação da utilização de uma pré dose, principalmente para peixes como o 

Dourado (Salminus brasiliensis). Entretanto, na Epagri, a pré dose somente é 

empregada em casos onde as fêmeas estejam fracas,suprimindo nos demais casos. 

Foi observado a necessidade de aplicação de uma pré dose em Suruvins, devido à 

instabilidade na entrada da reprodução, nas fêmeas. A pré dose melhora a ovulação, 

quantitativamente e qualitativamente. 
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Emprega-se, para as fêmeas, uma 1ª dose calculada em torno de 0,5 mg/kg, 

e uma 2ª, 48 horas depois, em torno de 5 mg/kg. Para os machos, aplica-se 

somente uma dose, em conjunto com a 2ª dosagem destinada às fêmeas, em torno 

de 3 mg/kg. Para os Jundiás e Suruvins a pré dose foi de 0,25 mg/ml de solução, 0,5 

mg/ml como primeira dose, e 5 mg/ml como segunda dose para as fêmeas. O 

intervalo entre as dosagens foi de cerca de 12 horas. Os machos receberam 

3mg/ml, em uma única dose, conforme o quadro 4. 

 

Quadro 4. Controle da hipofisação da Carpa Comum (Hormônio EPC). 

CONTROLE DE HIPOFISAÇÃO DA CARPA-COMUM (HORMÔNIO EPC) 

Fêmeas 

Peso 
(em 
Kg) 

1ª dose 
(pré 
dose) 

2ª dose 
(após 12 
Horas) Machos 

Peso 
(em 
Kg) 

2ª Dose 
(dose 
única) 

Cruzament
o 

F1 
(escama 
56902) 2,87 1,45 mL 1,45 mL 

M1 
(escama 
60751) 2,07 0,6 mL F1xM1 

F2 
(56128) 3,53 1,75 mL 1,75 mL 

M2 ( 
Húngara 
56723) 2,21 0,65 mL F2xM10 

F3 
(59517) 4,28 2,15 mL 2,15 mL 

M3 
(500139) 2,19 0,65 mL F3xM9 

F9 
(8596766
) 1,75 0,9 mL 0,9 mL 

M8 
(56640) 1,66 0,5 mL F9xM2 

F10 
(506253) 1,89 0,95 mL 0,95 mL 

M9 
(8597549) 1,79 0,55 mL F10xM3 

        
M10 
(8597561 1,8 0,55 mL   

Solução 
mãe   

7,5 
mg/7,5 
mL 

107,5 mg/ 107,5 mL (prepara uma única 
para machos e fêmeas)   

Medidas utilizadas durante um dos procedimentos de indução à reprodução, realizados com Carpa 
Comum. Fêmeas jovens cruzadas com machos velhos, e fêmeas velhas cruzadas com machos 
jovens. Solução mãe preparada em uma única dose para todos os animais: preparada uma para a 1ª 
dose e outra para a 2ª dose. Tabela adaptada de uma existente, para o manejo, com os valores à 
mão 

 

O procedimento é simples. Para tornar o manejo prático e eficiente, calcula-se 

a dosagem que será necessária para todos os peixes, e a partir daí, confecciona-se 

apenas uma solução, a solução mãe. Sabendo-se qual o peso total de todas as 

fêmeas, por exemplo, prepara-se a solução mãe que será necessária para a 
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primeira dosagem. Vamos considerar que temos 5 fêmeas de carpa comum, e que o 

peso das cinco, juntas, é de 15 kg. Ora, tendo o conhecimento deque para a 

primeira dose são necessários 0,5 mg/kg de solução, para esta espécie, temos que 

para esta quantidade de fêmeas serão precisos, para a primeira dosagem, 7,5 ml de 

solução mãe. Na solução a glândula pituitária deve estar diluída em solvente para 

tornar possível a aplicação. Esta diluição é de cerca 1 mg de glândula para 1 ml de 

solução. Assim, também podemos dizer que precisaremos de 7,5 mg de hipófises 

para o preparo da solução mãe. Geralmente uma glândula pesa cerca de 2 mg, 

então serão necessárias 4 glândulas, para preparar 8 ml de solução (o excesso será 

descartado). Mói-se, em um almofariz, e dilui-se com o solvente. Com uma seringa, 

sorve-se a quantidade para cada fêmea, aplicando logo em seguida. 

Basicamente tudo o que está descrito foi realizado pelo estagiário. 

 

2.3.4 A Reprodução 

 

Na reprodução para renovação do plantel procura-se utilizar um cruzamento 

onde variem as idades dos reprodutores: os machos velhos são cruzados com as 

fêmeas jovens, e vice-versa, os machos jovens são cruzados com as fêmeas 

velhas.Quando a reprodução tem como objetivo a produção de alevinos para a 

venda este procedimento não é adotado. Escolhem-se as melhores fêmeas e 

machos do plantel que estão aptos, e misturam-se as ovas de uma ou duas fêmeas 

em uma única vasilha. Para tanto, após os procedimentos de indução, que utilizam o 

EPC como veículo para a produção de hormônios sexuais nas gônadas, e a partir 

deles a produção de ovócitos nas fêmeas e o aumento dos líquidos seminais nos 

machos, os animais escolhidos são separados, bem secados (a presença de água 

pode inviabilizar o processo de fertilização, já que as paredes do ovócito fecham-se 

antes da entrada do espermatozóide) e pressionados, até todo o conteúdo 

espermático e de óvulos sair. Pressiona-se primeiro as fêmeas, pesa-se o conteúdo 

de ovócitos, retira-se uma pequena amostra para a contagem, por grama. Saber 

quantos ovócitos temos por grama, e o peso de ovas totais que a fêmea expeliu, é 

importante para determinarmos a quantidade de ovos que teremos. 

Após esta operação inicial, procura-se pelo macho que será cruzado com a 

respectiva fêmea, o qual já foi determinado anteriormente. Na reprodução para 
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produção de alevinos, os machos que irão fertilizar determinadas fêmeas são 

escolhidos ao acaso. Repete-se então a mesma operação, isto é, pressiona-se o 

macho até liberar o conteúdo espermático, sobre a bacia contendo os ovócitos. 

Agita- se bem, colocando água até cobrir a superfície da vasilha, sempre mexendo. 

Troca-se, então, a água, repetindo-se a operação três vezes. 

Devido a forte adesividade dos ovos de Carpa, ocorre uma formação de 

‘bola’, uma reunião de todos os ovos em um ponto só. Para quebrar esse efeito, 

lavam-se, com leite, os ovos, antes de colocá-los nas incubadoras. Dilui-se o leite, 

uma parte de leite para cada sete de água, e procede-se a lavagem, com o cuidado 

de misturar bem, até o desembaraço completo – ou quase completo – dos ovos.Este 

procedimento, entretanto, é necessário apenas para as Carpas. No caso de 

Suruvins e Jundiás, espécies cultivadas na Epagri e cuja reprodução foi 

acompanhada, os ovos não apresentam adesividade, sendo totalmente 

desnecessário tal procedimento. 

A eclosão dos ovos varia conforme a espécie e a temperatura da água da 

incubadora. Após a eclosão, o tempo que as larvas ficarão nas incubadoras também 

é regido pelos mesmos fatores. Serão tratadas com Artêmias, uma espécie de micro 

crustáceo marinho, cujo processo de criação será descrito posteriormente. 

Devido ao intenso estresse causado pelo processo de reprodução induzida, 

os reprodutores perdem uma grande quantidade de sais. Por isso, assim que os 

ovos são condicionados dentro das incubadoras os peixes passam por um banho de 

sal, antes de serem conduzidos de volta aos tanques de plantéis. 

 

2.3.5 Alimentação Das Larvas 

 

Na unidade piscicultora da Epagri as larvas de peixes são tratadas com 

náuplios de Artêmias (Artemia salina), uma espécie de micro crustáceo rico em 

nutrientes. As pequenas larvas são tratadas com os náuplios dois dias após a 

eclosão dos ovos até o sétimo dia depois da eclosão, quando começa o período de 

transição de alimentação, a partir do qual as larvas serão tratadas com ração. 

Apesar do cultivo de Artêmias ser realizado dentro da unidade piscicultora, é 

necessário adquirir os esporos importados, os quais são produzidos nos Estados 

Unidos. Esses esporos, no entanto, não servem como alimento para as larvas. É 
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preciso antes ser feito um “cultivo”, ou seja, é crucial dispor as exigências para que 

ocorram a eclosão dos náuplios, e, assim, estes serem utilizados como alimento. 

Como são seres marinhos cujo habitat se localiza em salinas, é indispensável 

preparar uma solução com grande concentração de sais. Nesta solução dispomos 

os esporos que vem dentro da embalagem, já liofilizados. 

Dentro de um recipiente levamos a solução com os esporos para uma câmara 

incubadora, onde a temperatura deve manter-se estável, em torno de 28ºC. Serão 

utilizados aeradores artificiais devido a alta densidade de Artêmias por recipiente, o 

que consumirá todo o oxigênio originalmente disponível na água da solução. Dentro 

destas câmaras a eclosão ocorrerá em média em torno de 24 horas. 

As larvas são alimentadas logo após a eclosão dos náuplios. Assim, 

aproveitamos o máximo de nutrientes disponibilizados para os peixes, pois os 

náuplios vão consumindo suas reservas conforme crescem. Porém, é necessário 

passar os náuplios de Artêmias por uma fina mangueira, antes da alimentação, a fim 

de remover as cascas que irão sobrar no fundo, decantadas. As cascas, resultantes 

da eclosão, são indigestas. Portanto não poderão entrar na alimentação das larvas. 

A alimentação é distribuída em pequenas doses, a cada três horas. Devemos 

parcelar as doses desta maneira porque o tubo digestório das pequenas larvas 

recém eclodidas ainda é muito curto:O alimento passa rapidamente, e o animal é 

incapaz de ingerir grandes quantidades de alimento. 

 

2.3.6 Atividades Complementares 

 

Com uma ligação de complementaridade com as atividades anteriormente 

descritas, ou ainda, sem ligação alguma, são atividades que foram realizadas 

durante o período de estágio. Algumas destas atividades foram rotineiras, sendo 

realizadas periodicamente. Outras foram realizadas apenas algumas poucas vezes, 

mas tiveram sua contribuição para toda a sorte de aprendizado e experiência que 

fora angariada. 
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2.3.6.1 Concerto das telas. 

 

A confecção das tampas dos tanques rede utilizados na unidade de 

piscicultura é realizada dentro da unidade, por funcionários da Epagri. Constituem-se 

de telas de arame galvanizado, obtidas em lojas agropecuárias, que são fixadas com 

arames nas barras de ferros soldadas que formam a estrutura. Obtém-se assim, 

tampas resistentes, que impedem com sucesso o ataque de predadores aos peixes 

cultivados. 

 

2.3.6.2 Retirada dos animais mortos. 

 

Logo no início do estágio uma bacteriose atacou os animais criados na 

unidade, causando uma taxa de mortalidade de cerca de 20%. Era frequente 

encontrar, nas primeiras semanas, animais boiando na água, e era necessário retira-

los para diminuir a incidência do patógeno e por motivos de sanidade. Os animais 

mortos eram coletados e depositados em uma armação cilíndrica, de tela de arame, 

preenchida com serragem. Dentro desta armação a carcaça se decompõe, 

transformando-se em adubo orgânico. Posteriormente o adubo é destinado para 

lavouras e hortas dentro da estação. Entretanto, este foi um caso isolado. 

 

2.3.6.3 Análises da água 

 

É procedimento padrão, nas terças-feiras, retirar amostras e realizar análises 

da água dos tanques e do reservatório de abastecimento. Com um aparelho 

eletrônico retiram-se informações sobre a temperatura e a oxigenação. Essas 

medições, bem como a coleta das amostras, devem ser efetuadas próximo a saída 

de água do tanque, pois é ali, em teoria, que a água deve estar pior em relação às 

suas características físico-químicas para o cultivo de peixes. 

As amostras retiradas vão para o laboratório de química da Epagri, onde são 

medidos a dureza, a turbidez e a alcalinidade de cada amostra. 

Essas informações dão um parecer técnico, bastante útil, sobre a qualidade 

da água utilizada na unidade. É importante saber como está a qualidade da água em 
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qualquer cultivo piscícola: seus parâmetros interferem na sanidade, no estresse e na 

conversão alimentar dos peixes. 

 

2.3.6.4  Higienização da caixa d’água e revisão do filtro 

 

A limpeza do reservatório de água do laboratório de piscicultura da Epagri é 

realizada nas primaveras, a cada início de safra da piscicultura. Esta atividade é 

importante para manter a água sem impurezas, que poderão prejudicar o 

desenvolvimento dos ovos nas incubadoras. A água do reservatório alimenta as 

incubadoras.  

Na unidade de piscicultura existe um filtro que realiza a limpeza da água que 

abastece o reservatório. Entretanto, dentro do reservatório pode se desenvolver 

plâncton, e pode ser que algumas partículas de sujeira passem pelo filtro. A limpeza 

da caixa d’água é uma medida preventiva, evitando prejudicar-se a qualidade da 

água. 

O filtro deve estar sob observação constante. É necessário, uma vez ao dia, 

realizar a lavagem da areia, que ficou impregnada de partículas de sujeira 

carregadas pela água que passou no filtro. Além dos dois filtros de água utilizados 

na unidade de piscicultura, existe um aquecedor/resfriador de temperatura, que 

facilita o manejo da reprodução e da incubação dos ovos. Ele mantém a temperatura 

da água em níveis pré-programados, e precisa de manutenção. 

 

2.3.6.5  Manutenção dos tanques escavados 

 

É basicamente o concerto de vazamentos e a retirada de ervas daninhas que 

crescem por sobre as paredes dos tanques, além da limpeza da tela que fica na 

saída de água. O concerto de vazamentos deve ser realizado assim que for 

observado, a partir da diminuição do nível de água do tanque ou do encharcamento 

do solo próximo ao tanque.  

A retirada de ervas daninhas é realizada sempre que um tanque é esvaziado. 

É mais importante quando o tanque em questão será utilizado para acomodação dos 

alevinos. 
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A limpeza das telas é realizada quando se é observado que água do tanque 

não está fluindo pelo castelo, ou quando a água de um tanque está muito acima do 

nível normal, indicando entupimento do escoadouro da água. Isso pode acontecer 

devido a impurezas, ou ao crescimento de algas e plâncton na malha das telas. É 

executado com a ajuda de uma vassoura, retirando-se as impurezas da malha. 

 

2.3.6.6 Manutenção dos tanques rede 

 

É realizado sempre antes da entrada de um novo lote de peixes. Verifica-se 

se não existem problemas nas telas e nos canos de PVC que servem de flutuadores. 

Se existirem, é necessário efetuar-se o concerto. Os tanques são retirados da água 

e lavados, retirando-se as impurezas e a biomassa que crescem sobre as telas, que 

poderão causar má influenciar na qualidade da água, e, por conseguinte, da 

sanidade dos peixes cultivados. Depois levam-se os tanques para o açude 

novamente, onde são cuidadosamente amarrados na plataforma de acesso. 

 

2.3.6.7 Manejo alimentar 

 

Basicamente a distribuição de rações, que devem variar em suas 

características organolépticas de acordo com a espécie cultivada. Para as espécies 

criadas na Unidade, as rações devem atender os requisitos mínimos de conter 30% 

de proteína bruta, flutuar por sobre a lâmina d’água (as espécies cultivadas na 

unidade possuem o hábito de alimentação na superfície), em um período suficiente 

para que os animais consigam ingerir a quantidade total disponibilizada, sem que 

ocorram percas de ração na água. Além disso, é importante que o tamanho da ração 

seja conveniente com o tamanho da cavidade bucal dos animais. 

É necessário, ainda, que a quantidade diária de ração não ultrapasse a 

quantidade ideal para cada espécie, pois as sobras alteram de modo negativo a 

qualidade da água. 

As rações são distribuídas na unidade piscicultora duas vezes ao dia. 
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2.3.6.8 Limpeza das incubadoras 

 

Após cada saída das larvas para repovoar os tanques da unidade, ou para 

fazerem parte de algum experimento, é necessário que se efetue a limpeza das 

incubadoras. Esta limpeza é realizada apenas com uma esponja e água, que retira 

os restos de ovos e metabolitos das larvas. 
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3   CONCLUSÃO 

  

As atividades de pesquisa, desenvolvidas e acompanhadas na unidade de 

piscicultura da Epagri, são de fundamental importância para o progresso econômico 

e sustentável da piscicultura no Brasil. A piscicultura é uma atividade de grande 

potencial, como já fora descrito anteriormente; sem dúvida alguma é necessário a 

participação do modus operandi científico, alem da continuidade dos estudos. 

Além disso, grande parte do trabalho acompanhado na Epagri foi em relação 

a adequação do cultivo de espécie nativas, mais especificamente de Jundiá e 

Suruvim. Isto é extremamente significativo, tendo em vista que a quase totalidade da 

piscicultura brasileira se baseia em espécies exóticas, que precisam sofrer uma 

aclimatação e que podem ter graves conseqüências, caso não seja realizado o 

devido controle e o material exótico perca-se no ambiente como é o caso da Carpa 

em vários países. Deve-se, também, considerar o imenso patrimônio genético íctio 

brasileiro. Para tanto, é necessário que uma ampla gama de pesquisas sejam 

materializadas, em prol do manejo eficiente destas espécies. 

Ademais, o presente trabalho muito agregou a minha vida acadêmica e, 

talvez, profissional. Meu conhecimento em relação à criação de peixes, antes, era 

baixíssimo e limitado. Muito do que sabia se resumia a uma matéria de 60 horas 

concluída dois anos atrás. Os meus conhecimentos agronômicos, portanto, não 

puderam ser muito aplicados durante a realização do estágio. Talvez a parte onde 

mais pude provar o que aprendi tenha sido durante a realização da calagem; tinha 

aprendido, durante o curso, sobre a realização da biometria e foi apenas isso o que 

consegui trazer como conhecimento inicial na piscicultura. Pude constatar, nestes 

três meses, a relevância da atividade, em níveis regionais e nacionais – e perceber 

que ainda falta conhecimento para a atividade alavancar na região. 

Os principais desafios e dificuldades foram, além da falta de conhecimento 

prático e teórico, o tempo curtíssimo para a escrita do que eu acompanhei e a 

dificuldade de encontrar uma forma de descrever o que foi apresentado lá. 

É claro que há bastante a ser feito, ainda. Precisa-se de trabalhos na área 

que não só adéqüem as espécies nativas, como permitam conhecer as 

particularidades fisiológicas de cada espécie. 
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O Brasil tem um grande potencial em recursos hídricos e taxonômicos. 

Entretanto, é necessário saber explorar de forma sustentável e eficiente, com o 

objetivo de aferir lucros e diversidade na cadeia, sem causar depreciação. Assim, 

poderemos ter, no futuro, o papel da grande potência agrícola do mundo. 

De certa forma, o período de estágio me trouxe uma experiência valiosíssima; 

pude constatar, ter certeza, do que gostaria de fazer ao término do curso. Pude 

reparar o quanto me sentia feliz em desenvolver as atividades que desenvolvi até 

hoje, graças a esse período 
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