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RESUMO 

 

O presente estudo avaliou o desempenho produtivo de duas linhagens de 

tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus) cultivadas em viveiros 

escavados, durante os meses de janeiro a maio de 2014 na região do 

Vale do Itajaí (Santa Catarina, Brasil). As linhagens estudadas foram a 

GIFT (Genetically Improved Farmed Tilapia) e a Chitralada (tailandesa) 

testadas em três repetições, tendo sido utilizada a densidade de 

estocagem de 2 peixes/m². Foi utilizada ureia e superfosfato triplo para 

adubação dos viveiros. Os parâmetros físicos e químicos da água foram 

monitorados diariamente e se mantiveram dentro dos níveis aceitáveis 

para o bom desenvolvimento do cultivo. Inicialmente os peixes foram 

alimentados com ração comercial contendo 40%PB com 2mm e após 30 

dias, ração contendo 32%PB com 4 mm até o final do estudo. As 

biometrias foram realizadas quinzenalmente. O teste t de Student 

(α=0,05) foi utilizado para comparação das linhagens, porém não foi 

registrada diferença significativa em peso total, comprimento total, 

sobrevivência, conversão alimentar e rendimento de filé. O presente 

estudo mostrou que as duas linhagens de tilápia utilizadas na 

piscicultura da região não apresentaram diferenças com relação ao 

desempenho final. 
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ABSTRACT 

 

This study evaluated the productive performance of two strain of Nile 

tilapia (Oreochromis niloticus) cultivated in excavated ponds during the 

months from January to May 2014 in Itajai Valley region (SC, Brazil). 

The strain studied were GIFT (Genetically Improved Farmed Tilapia) 

and Chitralada (Thai) tested with three replicates, being stocked at a 

density of 2 fish / m².  Urea and triple super phosphate were used as 

fertilizers during the nursery. The physical and chemical variables of 

water quality were monitored daily and kept within acceptable levels for 

animal’s successful development. Initially the fish received a 

commercial feed containing 40% crude protein (CP), with diameter of  

2.0 mm, and after 30 days, feed containing 32% CP (4.0 mm diameter) 

by the end of the study. The biometrics were carried out fortnightly. The 

stocking densities used was the commonly applied in the region. The 

Student t test (α=0.05) was used to compare strains, however no 

significant was found for total weight, total length, survival, feed 

conversion or fillet yield. This study showed that two strains of tilapia 

used in fish farming in the region did not differ with respect to the final 

performance. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A aquicultura é um dos setores de produção de alimentos que 

mais cresceu nos últimos anos, ajudando a suprir a demanda por 

proteína animal, representando hoje metade do pescado consumido no 

mundo (OLSEN; HASAN, 2012), sendo que a produção mundial de 

peixes tem apresentado incremento médio anual de 3,2%, ultrapassando 

o crescimento populacional em 1,6%(FAO 2014). 

A China continua sendo o maior produtor com 61,7% da 

produção, enquanto o Brasil, mesmo com todo o potencial disponível, 

ocupa apenas a 12ª posição com apenas 1,1% do total produzido (FAO, 

2014). 

Tilápia é o nome comum aplicado a três gêneros de peixes 

africanos da família Cichlidae: Oreochromis, Sarotherodon e Tilapia 

(POPMA e MASSER, 1999; WATANABE et al., 2002). Dentre as mais 

de 70 espécies de tilápias existentes, as mais importantes para a 

aquicultura pertencem ao gênero Oreochromis, incluindo a tilápia-do-

Nilo (Oreochromis niloticus), tilápia-de-Moçambique (Oreochromis 

mossambicus), tilápia-azul (Oreochromis aureus) e Oreochromis 
uroleps hornorum (KUBITZA, 2000; WATANABE et al., 2002).  

As tilápias se espalharam pelo mundo e atualmente estão 

catalogados mais de 100 países produtores, sendo a O. niloticus 
responsável por cerca de 80% de toda a produção mundial deste grupo. 

Isto se deve pela combinação de aspectos fisiológicos, reprodutivos, 

rusticidade, plasticidade genética, desenvolvimento de linhagens 

domesticadas, crescimento rápido, baixo nível trófico, consumo de ração 

e à sua comercialização (LAHAV; RA’NAN, 1997; LOURES et al., 

2001). A tilápia, além dessas características, apresenta ótima qualidade 

de carne (sem espinhas na musculatura lateral, filé praticamente sem 

espinhas, ótimas características organolépticas, baixo teor de gordura e 

alto valor biológico) (HILSDORF, 1995), o que tem sido responsável 

por sua grande aceitação comercial (POPMA; MASSER, 1999; 

KUBITZA, 2000; WATANABE et al., 2002).  

A tilápia-do-Nilo Oreochromis niloticus é uma espécie precoce, 

de excelente desempenho em diferentes sistemas de criação, cultivada 

no Brasil da Bacia do Rio Amazonas até o Rio Grande de Sul 

(RIBEIRO, 2001). No país é a espécie mais cultivada, com 46,6% do 

total produzido, sendo a região Sul responsável por mais da metade da 

produção (MPA 2011).  

A tilápia, em geral, tem um grande potencial para o 

crescimento, já que sobrevive e cresce em condições ambientais 
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adversas. É uma espécie com crescimento ótimo entre 26 a 28°C 

(CASTAGNOLLI, 1992) e o oxigênio acima de 50% da saturação – 

aproximadamente 3,5 a 4,0 mg/L entre 26 e 28ºC, em pH entre 6,0 a 8,5 

(BOYD, 1990). 

Diversos autores destacaram que a manutenção da qualidade da 

água em viveiros de piscicultura é requisito básico para o sucesso 

econômico do sistema produtivo. Esta qualidade pode ser influenciada 

por vários fatores como, por exemplo, a origem da fonte de 

abastecimento de água e o manejo alimentar (SIPAÚBA - TAVARES, 

1994; BOYD e TUCKER, 1998; ELER et al., 2001; KUBITZA, 2003; 

ARANA, 2004). 

Como o crescimento é um fator determinante para a produção, 

pesquisadores e criadores estão constantemente buscando alternativas 

para aumentá-lo, melhorando as condições nutricionais, ambientais ou 

ainda, selecionando indivíduos com maior capacidade genética.  

Porém, para aumentar a produção e atender a demanda 

crescente de consumo de tilápias, é necessário desenvolver linhagens 

melhoradas, e para isso, vários fatores devem ser considerados na 

escolha, tais como adaptabilidade e tolerância a diferentes ambientes, 

facilidade de reprodução em cativeiro, elevada taxa de crescimento, 

características da carcaça e de carne, compatíveis com as exigências da 

indústria de processamento e do consumidor final (SANTOS, 2004). 

Com tilápias, as pesquisas relacionadas ao melhoramento 

genético possibilitaram aumentar a eficiência produtiva, o rendimento 

de filé, a tolerância às oscilações climáticas (WATANABE et al., 2002) 

e a resistência à salinidade (SIFA et al., 1999). 

 

Histórico da Tilápia no Brasil 
 

De acordo com MOREIRA et al. (2007) a tilápia foi 

introduzida no Brasil em caráter experimental pelo DNOCS, 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, em 1950 por meio de 

um programa oficial de produção de alevinos para “peixamento” dos 

reservatórios públicos da região Nordeste. Os Estados de São Paulo e 

Minas Gerais, com as suas companhias hidrelétricas, também 

produziram neste período significativo número de alevinos para 

povoamento dos reservatórios, venda e distribuição a produtores rurais. 

A espécie utilizada foi Tilapia rendalli, porém essa tentativa de 

disseminação da espécie não funcionou, provavelmente, devido ao baixo 

desempenho zootécnico, nível rudimentar de conhecimento e à 
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deficiente difusão de técnicas de manejo (FIGUEIREDO JÚNIOR e 

VALENTE JÚNIOR, 2008). 

Oficialmente a primeira introdução da tilápia nilótica no Brasil 

ocorreu em 1971, com exemplares provenientes de Bouaké, Costa do 

Marfim, África. Esta linhagem foi introduzida no Ceará pelo DNOCS 

em Pentecostes (CASTAGNOLLI, 1992; ZIMMERMANN, 1999). Com 

o tempo, estas tilápias começaram a apresentar baixo desempenho e 

anomalias genéticas. 

Em 1996 ocorreu a segunda importação de alevinos (20.800) 

procedentes da Tailândia, para Londrina (PR), com o manejo de 

incubação artificial de ovos. Esta linhagem, denominada Chitralada, e 

também conhecida como "tailandesa", descende de um grupo de 

tilápias-do-Nilo levado do Egito para o Japão, que foi domesticado 

desde a década de 40 e melhorado na Tailândia (ZIMMERMANN, 

1999). As fêmeas dessa linhagem são dóceis e permanecem calmas 

durante o manuseio, o que facilita a coleta de ovos para a incubação. Os 

machos apresentam crescimento superior, se adaptam melhor em 

cultivos adensados e são mais fáceis de ser capturados com rede de 

arrasto em tanques, quando comparados aos machos da tilápia-do-Nilo 

não selecionados (KUBITZA, 2006). 

Em 2002 foi introduzida uma nova linhagem de tilápia nilótica, 

a “GST”, GenoMar Supreme Tilápia (ZIMMERMANN, 2003; 

CYRINO et al., 2004). Esta linhagem foi introduzida no Brasil pela 

Piscicultura Aquabel, oriunda de uma empresa Norueguesa, a 

GENOMAR, a qual desde 1999 vem desenvolvendo um programa de 

melhoramento genético nesta linhagem e difundindo-a em diversos 

países. 

No ano de 2005 foi introduzida em Maringá, a linhagem 

“GIFT”, Genetically Improved Farmed Tilapia, da Malásia. A linhagem 

GIFT foi desenvolvida inicialmente pelo International Center for Living 

Aquatic Resources Management (ICLARM), atual WorldFish Center, a 

partir do cruzamento de oito linhagens, quatro africanas selvagens e 

quatro domesticadas na Ásia. As linhagens africanas eram originárias do 

Egito, Gana, Quênia e Senegal. As linhagens asiáticas de “Israel”, 

largamente cultivada nas Filipinas, e outras três linhagens introduzidas 

de “Singapura”, “Taiwan” (ambas provavelmente derivadas da 

introdução de Israel), e “Tailândia” (provavelmente de origem egípcia). 

O melhoramento com o cruzamento e seleção por dez gerações, entre 

1988 a 1997 foi realizado (Asian Development Bank, 2005) e 

posteriormente distribuídas a diversos países que continuam fazendo 

seleções para as suas condições de cultivo.  
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A origem destas linhagens (GST e GIFT) é a mesma, 

entretanto, após 1999 o desenvolvimento das duas ocorreu de forma 

independente. A tilápia da Genomar passou a ser conhecida 

mundialmente como GenoMar Supreme Tilapia (GST) 

(ZIMMERMANN, 2003), enquanto a tilápia do WorldFish Center é 

denominada Genetically Improved Farmed Tilapia (GIFT). A GIFT foi 

trazida para o Brasil pela Universidade Estadual de Maringá, 

Departamento de Zootecnia, com o apoio do Instituto de Tecnologia 

Agropecuária de Maringá e financiamento da Secretaria Especial de 

Aquicultura e Pesca (SEAP-PR). Atualmente no Brasil, pesquisas para a 

produção de tilápias com maior ganho genético tem sido desenvolvidas 

naquela universidade. 

No Brasil, muitos produtores têm preferência por tilápias-do-

Nilo não selecionadas ou pela tilápia cruzada (tilápia-do-Nilo não 

selecionada cruzada com a Chitralada) quando o mercado alvo é o 

pesque-pague. As tilápias-do-Nilo não selecionadas e as cruzadas 

toleram melhor o transporte de longa distância e são mais facilmente 

capturadas na pesca com anzol do que a Chitralada. Por outro lado, a 

tilápia Chitralada tem comportamento mais dócil, se adapta melhor nos 

cultivos adensados em tanques-rede e são um pouco mais fáceis de ser 

capturadas com rede de arrasto em tanques escavados, comparada a 

outras linhagens de tilápia-cinza (KUBITZA, 2006) 

 

Desempenho de linhagens de tilápia 

 

O grupo das tilápias é amplamente estudado em todo mundo. 

Com relação às diferentes linhagens produzidas, muitos autores 

encontraram em seus trabalhos um desempenho produtivo satisfatório 

das linhagens GIFT, GST, Tailandesa (“Chitralada”) e a Tilápia-

Vermelha. Dentre esses autores, pode-se destacar: ROMANA-EGUIA e 

DOYLE (1992); MACARANAS et al. (1997); BENTSEN (1998); 

TUAN et al. (1998) ; DAN Y LITTLE 2000; DEY et al. (2000); 

BOSCOLO et al. (2001); SANTOS, 2004; SOUZA et al. (2008); 

RUTTEN et al. (2004); TACHIBANA et al. (2004); WAGNER et al. 

(2004); MOREIRA et al. (2005); PONZONI et al. (2005); VIEIRA et 
al. (2005);  DIODATTI (2006); KUBITZA 2006; LEONHARDT et al. 
(2006); PINHEIRO et al. (2006); RIDHA (2006); FÜLBER (2007); 

MASSAGO (2007); SANTOS (2007); GALO et al. (2008); 

MARANGONI et al. (2008); NEVES et al. (2008); PIERETTI (2008);  

MASSAGO (2010) e MAINARDES PINTO et al. (2011). Na Tabela 1 

estão apresentados alguns desses resultados encontrados pelos autores. 
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Autores  Resultados 

TUAN et al. (1998), BOSCOLO 

et al. (2001), WAGNER et al. 
(2004), MOREIRA et al. (2005) e 

LEONHARDT et al. (2006)  

 

Obtiveram melhor ganho em peso da 

tilápia Chitralada em relação a 

linhagens não selecionadas 

DAN e LITTLE (2000) e  

DEY et al. (2000) 

Comparando “GIFT” com outras 

linhagens em cinco países da Ásia, 

obtiveram peso 18 a 58% maior da 

“GIFT” em relação às “não-GIFT”.  

 

SOUZA et al. (2000) Obtiveram melhor resultado da 

linhagem Chitralada em peso final, 

taxa de crescimento específico e 

ganho em biomassa, comparada com 

a tilápia de Israel. 

 

RIDHA (2006) Observou melhor ganho em peso das 

linhagens melhoradas “FAST” e 

“GIFT”, comparado com a linhagem 

local não-selecionada.  

 

NEVES et al. (2008) Concluíram que a linhagem 

Chitralada apresentou maior peso 

final, comprimento final e ganho de 

comprimento quando comparada 

com a linhagem Bouké. 

 

GALO et al. (2008) Registraram melhor desempenho da 

linhagem Chitralada em peso final e 

ganho de peso diário, comparando 

com as linhagens GIFT e Supreme 

em condições de inverno. 

 

MAINARDES PINTO  

et al. (2011) 

Registraram melhor desempenho da 

tilápia Chitralada em relação a tilápia 

vermelha 

Tabela 1. Resultados de desempenho encontrados por alguns autores na 

comparação de diferentes linhagens de tilápia. 
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 Porém outros autores como NEUMANN (2004) e OSURE e 

PHELPS (2006) não verificaram diferenças em relação a ganho em peso 

entre linhagens de O. niloticus, mas verificaram a diferença na 

característica reprodutiva. MASSAGO (2007) testou quatro linhagens de 

tilápia e entre GIFT e Chitralada não observou diferença significativa 

para ganho de peso, comprimento padrão e sobrevivência. PIERETTI 

(2008) não encontrou diferença significativa entre as linhagens GIFT e 

Chitralada para crescimento em comprimento, peso, biomassa e 

sobrevivência. GALO et al. (2008) e MARENGONI et al. (2008) 

também não encontraram diferença significativa para sobrevivência e 

conversão alimentar aparente entre as linhagens GIFT e Chitralada, 

enquanto MASSAGO et al. (2010) não encontraram diferença 

significativa para crescimento e sobrevivência entre as linhagens.  

Um experimento realizado no Vietnam registrou crescimento 

cerca de 10% superior para a linhagem GIFT comparada à linhagem 

Chitralada em tanques fertilizados onde os peixes também receberam 

ração extrusada. Nestes países asiáticos o peso médio da tilápia ao final 

do cultivo raramente ultrapassa 400g, sendo mais comum a produção de 

peixes entre 200 e 300g. No Brasil, este ganho de peso de pelo menos 

10% superior da linhagem GIFT sobre a linhagem Chitralada não tem 

sido evidente em cultivos comerciais. A taxa de crescimento da tilápia 

GIFT parece ser mais acelerada no início do cultivo e diminui quando o 

peixe atinge cerca de 200 a 300g. No entanto, como nos cultivos 

brasileiros a tilápia normalmente é recriada a um peso médio acima de 

600g, muitas vezes próximo a 1,0 kg ou até mesmo acima disso, após 

300g parece haver uma recuperação da tilápia Chitralada quanto ao 

ganho de peso, equiparando seu crescimento ao da GIFT até o final de 

cultivo (KUBITZA, 2006). 

Atualmente em Santa Catarina, a tilápia das linhagens GIFT e 

Chitralada são as mais procuradas pelos piscicultores, sendo que  no  

Vale do Itajaí, a atividade é exercida por 4.486 produtores em 2.657 ha 

de lâmina d’água (EPAGRI/CEDAP 2012).  
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JUSTIFICATIVA 

 

Segundo MACARANAS et al. (1997), a interação genótipo-

ambiente em Oreochromis niloticus é baixa, tanto que uma linhagem 

selecionada ótima para um ambiente, pode apresentar desempenho 

diferente em outros ambientes. Desse modo, a definição da melhor 

linhagem, de acordo com as características regionais, passa a 

desempenhar importante papel nos cultivos, já que pode gerar economia 

em termos de consumo de ração, mão-de-obra e tempo de cultivo. 

Muitos trabalhos foram realizados, testando linhagens em várias 

partes do mundo, porém nenhum estudo comparativo entre as linhagens 

GIFT e CHITRALADA foi realizado na região do Vale do Itajaí, o que 

prejudica a continuidade do crescimento da atividade bem como as 

expectativas dos produtores locais. 

Deste modo, o presente trabalho buscou avaliar parâmetros que 

indiquem o melhor desempenho das linhagens nesta região que 

representa a produção de quase 35% do total de tilápia produzida em 

todo Estado catarinense. (EPAGRI/CEDAP 2012). 
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OBJETIVO GERAL 

 

O presente estudo teve como objetivo comparar o desempenho 

produtivo das linhagens de tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus), 

GIFT (Genetically Improved Farmed Tilapia) e Chitralada, em viveiros 

escavados e adubados, durante os meses de janeiro e maio de 2014 na 

região do Vale do Itajaí. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Comparar o crescimento das linhagens de tilápia na região do 

Vale do Itajaí; 

2. Avaliar a sobrevivência e a conversão alimentar das linhagens e 

3. Determinar o rendimento de filé das linhagens testadas. 
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CAPÍTULO 1 

 
Desempenho produtivo de linhagens de Oreochromis niloticus 

cultivadas em viveiros adubados na região do Vale do Itajaí, Santa 

Catarina, Brasil 
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RESUMO 

 

O presente estudo avaliou o desempenho produtivo de duas linhagens de 

tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus) cultivadas em viveiros 

escavados, durante os meses de janeiro a maio de 2014 na região do 

Vale do Itajaí (Santa Catarina, Brasil). As linhagens estudadas foram a 

GIFT (Genetically Improved Farmed Tilapia) e a Chitralada (tailandesa) 

testadas em 3 repetições, tendo sido utilizada a densidade de estocagem 

de 2 peixes/m². Foi utilizada ureia e superfosfato triplo para adubação 

dos viveiros. Os parâmetros físicos e químicos da água foram 

monitorados diariamente e se mantiveram dentro dos níveis aceitáveis 

para o bom desenvolvimento do cultivo. Inicialmente os peixes foram 

alimentados com ração comercial contendo 40%PB com 2mm e após 30 

dias, ração contendo 32%PB com 4 mm até o final do estudo. As 

biometrias foram realizadas quinzenalmente. O teste t de Student 

(α=0,05) foi utilizado para comparação das linhagens, porém não foi 

registrada diferença significativa em peso total, comprimento total, 

sobrevivência, conversão alimentar e rendimento de filé. O presente 

estudo mostrou que as duas linhagens de tilápia utilizadas na 

piscicultura da região não apresentaram diferenças com relação ao 

desempenho final. 

 

Palavras-chave: Aquicultura, GIFT, Chitralada, Vale do Itajaí (SC) 
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ABSTRACT 

 

This study evaluated the productive performance of two strain of Nile 

tilapia (Oreochromis niloticus) cultivated in excavated ponds during the 

months from January to May 2014 in Itajai Valley region (SC, Brazil). 

The strain studied were GIFT (Genetically Improved Farmed Tilapia) 

and Chitralada (Thai) tested with three replicates, being stocked at a  

density of 2 fish / m².  Urea and triple super phosphate were used as 

fertilizers during the nursery. The physical and chemical variables of 

water quality were monitored daily and kept within acceptable levels for 

animal’s successful development. Initially the fish received a 

commercial feed containing 40% crude protein (CP), with diameter of  

2.0 mm, and after 30 days, feed containing 32% CP (4.0 mm diameter) 

by the end of the study. The biometrics were carried out fortnightly. The 

stocking densities used was the commonly applied in the region. The 

Student t test (α=0.05) was used to compare strains, however no 

significant was found for total weight, total length, survival, feed 

conversion or fillet yield. This study showed that two strains of tilapia 

used in fish farming in the region did not differ with respect to the final 

performance. 

 

Keywords: Aquaculture, GIFT, Chitralada, Itajaí Valley (SC) 
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INTRODUÇÃO 

 
No Brasil, a tilápia-do-Nilo Oreochromis niloticus é a espécie 

mais produzida (46,6% do total produzido), sendo que a região Sul é 

responsável por mais da metade da produção nacional (MPA 2011). É 

uma espécie de excelente desempenho em diferentes sistemas de 

criação, cultivada desde a Bacia do Rio Amazonas até o Rio Grande de 

Sul (RIBEIRO, 2001).  

De acordo com MOREIRA et al. (2007), a tilápia foi 

introduzida no Brasil em caráter experimental no ano de 1950 para 

povoamento dos reservatórios públicos da região Nordeste. Segundo 

CASTAGNOLLI (1992) e ZIMMERMANN (1999) a primeira 

introdução oficial da tilápia nilótica no Brasil foi em 1971, com 

exemplares provenientes de Bouaké, Costa do Marfim, África. Já a 

primeira linhagem melhorada introduzida no Brasil foi a tilápia 

Chitralada, mais conhecida como ‘tailandesa,’ que descende de um 

grupo de tilápias-do-Nilo transportada do Egito para o Japão, 

domesticada desde a década de 40, e melhorada na Tailândia, que foi 

introduzida oficialmente no Brasil em 1996 (ZIMMERMANN, 1999). 

Em 2002 foi introduzida uma nova linhagem de tilápia nilótica, a 

“GST”, GenoMar Supreme Tilápia (ZIMMERMANN, 2003; CYRINO 

et al., 2004). No ano 2005 foi introduzida em Maringá, a linhagem 

GIFT, Genetically Improved Farmed Tilapia, da Malásia, que foi 

desenvolvida inicialmente pelo ICLARM (International Center for 

Living Aquatic Resources Management), atual WorldFish Center 

(ASIAN DEVELOPMENT BANK, 2005). 

Com relação às diferentes linhagens produzidas, muitos autores 

encontraram em seus trabalhos um desempenho produtivo satisfatório 

das linhagens GIFT (Genetically Improved Farmed Tilapia), GenoMar 

Supreme Tilapia (GST), Tailandesa (“Chitralada”) e da Tilápia-

Vermelha.  

Porém outros autores como NEUMANN (2004) e OSURE e 

PHELPS (2006) não encontraram diferenças em relação a ganho em 

peso entre linhagens de O. niloticus, mas registraram diferença na 

característica reprodutiva.(fecundidade relativa, incubação e percentual 

de desova entre as fêmeas).  

MASSAGO (2007) testou quatro linhagens de tilápia e entre 

GIFT e Chitralada não registrou diferença significativa para ganho de 

peso, comprimento padrão e sobrevivência. PIERETTI (2008) não 

encontrou diferença significativa entre as linhagens GIFT e Chitralada 

para crescimento em comprimento, peso, biomassa e sobrevivência, 
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enquanto GALO et al. (2008) e MARENGONI et al. (2008) também 

não encontraram diferença significativa para sobrevivência e conversão 

alimentar aparente entre as linhagens GIFT e Chitralada. MASSAGO et 

al. (2010) não encontraram diferença significativa para crescimento e 

sobrevivência entre as linhagens.  

Segundo MACARANAS et al. (1997), a interação genótipo-

ambiente em Oreochromis niloticus é baixa, tanto que uma linhagem 

selecionada ótima para um ambiente, pode não apresentar bom 

desempenho em outros ambientes. Em Santa Catarina, Brasil, a tilápia 

GIFT e a Chitralada são as mais procuradas pelos piscicultores, sendo 

que apenas no Vale do Itajaí, SC, Brasil, a atividade é exercida por 

4.486 produtores em 2.657 ha de lâmina d’água (EPAGRI/CEDAP 

2012).  

Desse modo, a definição da melhor linhagem, de acordo com as 

características regionais, apresenta importante papel nos cultivos, já que 

pode gerar economia em termos de consumo de ração, mão de obra e 

tempo de cultivo, e, neste sentido, este estudo teve por objetivo 

comparar o desempenho de duas linhagens de tilápias na região do vale 

do Itajaí. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 
O presente estudo foi desenvolvido na Piscicultura Sabiá (27°06’14”S e 

49°41’45”W; Figura 1), localizada no município de Presidente Getúlio, 

Vale do Itajaí (Santa Catarina, Brasil), altitude de 230m,  no período 

entre janeiro e maio de 2014. 

a) b) 

  
 

Figura 1. Local do experimento. a) Região de localização da Empresa 

Piscicultura Sabiá (27°06’14”S e 49°41’45”W), localizada no município de 
Presidente Getúlio, Vale do Itajaí, no estado de Santa Catarina, Brasil. b) Vista 

aérea dos viveiros.  
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Foram testadas duas linhagens, a GIFT, proveniente da Empresa 

de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) e 

a Chitralada, doada pelo laboratório de piscicultura Hintemann (Figura 

2), em 3 repetições distribuídas aleatoriamente em viveiros escavados de 

180 m³ (18 x 10 x 1m), que foram fertilizados no início do experimento 

com 45 kg/ha de uréia e 10 kg/ha de superfosfato triplo, conforme 

KUBITZA, 2000. Foram utilizadas as densidades de estocagem 

comumente utilizadas na região de 2 tilápias/m³ em cada viveiro, 

totalizando 2.160 alevinos. 

Os alevinos de tilápia GIFT foram obtidos através da desova de 

reprodutores adquiridos da Estação de pesquisa da Epagri de Itajaí (SC). 

Estes reprodutores foram acasalados em hapas de desova com o objetivo 

de coletar as larvas para o experimento. Ao final de 25 dias de 

acasalamento, foram coletadas cerca de 5.000 larvas, que passaram por 

processo de inversão sexual realizado em hapas com malha de 1,0mm. 

 

 

 

 
Figura 2. Linhagens utilizadas no experimento; linhagem GIFT e 

linhagem Chitralada. 
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As larvas foram alimentadas oito vezes ao dia em intervalos de 

1,5 horas com ração de 50%PB e 60mg de hormônio 

17α.metiltestosterona. Estas larvas permaneceram nestas hapas durante 

45 dias, quando atingiram o peso médio de 2,65±0,03g. 

 A linhagem Chitralada foi adquirida na forma de larvas, através 

da doação da Piscicultura Hintemann, localizada no município de 

Ituporanga, (SC, Brasil). Passaram pelo mesmo processo de reversão 

sexual anteriormente descrito por 45 dias, quando atingiram o peso 

médio de 3,08±0,16g.  

Após o processo de inversão, os alevinos das duas linhagens 

foram distribuídos nas unidades experimentais do experimento.  

A profilaxia dos viveiros foi realizada com aplicação de cal 

virgem, na proporção de 200 gramas/m² (OSTRENSKY & BOEGER, 

1998). Com o objetivo de elevar o pH, a partir da primeira biometria, foi 

utilizado cerca de 3,0-4,0 kg de cal hidratada diluído em água, 

quinzenalmente em cada viveiro.  

Diariamente pela manhã (9:00hs) e a tarde (15:00hs), foram 

coletados dados de temperatura da água e a concentração de oxigênio 

dissolvido com um oxímetro (HANNA, modelo F-HI 9147). 

Semanalmente foram medidos o pH, com um peagâmetro GULTON 

(modelo PH master) e as concentrações de nitrito, amônia e alcalinidade 

com kit de análises ALFAKIT.  

O experimento teve inicio no dia 13 de janeiro de 2014, 

utilizando-se 1.080 exemplares de cada linhagem, com 45 dias de idade, 

distribuídos nos seis viveiros. 

Para alimentação dos animais, foi utilizada ração comercial 

contento 40% de PB com 2,0 mm de diâmetro até os animais atingirem 

50 g. Em seguida foi utilizada ração comercial contento 32% de PB com 

4,0mm de diâmetro até o final do experimento, fornecida até a saciedade 

dos animais duas vezes ao dia (manhã e tarde).  
As biometrias dos peixes foram realizadas quinzenalmente, 

utilizando-se cerca de 40 exemplares de cada repetição. Ao término do 

experimento foi avaliado o ganho de peso de cada linhagem em cada 

viveiro, o comprimento total médio, rendimento de filé (foram abatidos 

36 animais de cada repetição, retirado couro e utilizado a parte central 

de carne como medida), conversão alimentar e sobrevivência. O teste t 

student (SPIEGEL, 1985), ao nível de 5% de significância foi utilizado 

para analisar os dados deste estudo. 
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RESULTADOS  

 

Qualidade da água do cultivo  

 

Durante o período experimental (13 de janeiro a 19 de maio de 

2014), a temperatura média diária da água dos viveiros escavados foi de 

22,1 ± 4,58°C pela manhã e de 24,95 ± 5,41°C à tarde, com média geral 

de 23,52± 5,19°C. Na Figura 3 são apresentados os dados de 

temperatura da água durante o experimento. 

As concentrações de oxigênio dissolvido registradas durante o 

experimento variaram de 5,12 ± 2,05mg/l pela manhã a 9,48 ± 1,57 mg/l 

a tarde com média geral de 7,30 ± 2,85 mg/l, ficando dentro de níveis 

considerados adequados para a tilápia-do-Nilo e outras espécies de 

peixes tropicais BOYD (1990) ; BOYD (1995).  

Durante o experimento, o pH manteve próximo a neutralidade, 

variando no início entre 7,8 e 8,1 e estabilizando entre 6,8 e 7,5 a partir 

da segunda biometria. A média registrada foi de 7,19 ± 0,33.  

As concentrações de amônia total registradas nos viveiros 

variaram de 0,0 a 1,0 mg/l, ficando com média final de 0,25 ± 0,32mg/l. 

 

 

 
 
Figura 3. Temperatura da água durante todo o período de cultivo de tilápias 

GIFT e Chitralada na região do alto Vale do Itajaí, Santa Catarina, Brasil. 
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Segundo BOYD (2007), a amônia é o principal resíduo 

primário produzido pelos peixes a partir da digestão das proteínas, e 

tanto a amônia quanto o nitrito podem ser tóxicos para os peixes. Nitrito 

e nitrato também ficaram dentro do ideal para o crescimento da espécie. 

Nos viveiros não houve renovação de água, tendo sido apenas repostas 

as perdas por evaporação. 

 

Desempenho das linhagens 

 

Na avaliação de desempenho comparando as duas linhagens de 

tilápia-do-Nilo, não foi observada diferença significativa entre a 

linhagem GIFT e CHITRALADA para os parâmetros de ganho de peso, 

comprimento total médio, rendimento de filé, conversão alimentar e 

sobrevivência. Os resultados estão apresentados na Tabela 2. 

 

Variável GIFT Chitralada 

Número inicial de peixes  360 360 

Número final de peixes  315 296 

Sobrevivência (%) 87,59 ± 4,68 82,13 ± 2,56 

Dias de cultivo 127 127 

WT final (g) 186,88 ± 19,05 183,44 ± 17,87 

LT final (cm) 20,25 ± 1,10 20,45 ± 1,27 

GPD (g/dia) 1,47 ± 0,15 1,44 ± 0,14 

BT inicial (kg/m³) 0,0053 0,0062 

BT final (kg/m³) 0,326 0,301 

C.A.A (kg ração/ 1kg peixe) 1,36 ± 0,09 1,48 ± 0,10 

Rendimento filé (%) 39,70 ± 0,57 41,85 ± 1,06 

 
Tabela 2. Médias (±desvio-padrão) das variáveis de desempenho das linhagens 
Chitralada e GIFT estocadas em viveiros escavados. (WT: Peso total; LT: 

Comprimento total; GPD: Ganho de peso diário; BT: Biomassa total; C.A.A.: 
Conversão alimentar aparente).  
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DISCUSSÃO 

 
Para OSTRENSKY e BOEGER (1998), a temperatura da água 

é um dos fatores mais importantes para o crescimento dos peixes. 

Verificou-se que durante boa parte do estudo as temperaturas 

permaneceram dentro do ideal, segundo BOYD (1995). A partir de abril, 

houve um declínio nas temperaturas registradas, ficando abaixo dos 

20°C. Resultados semelhantes foram encontrados por FÜLBER (2007) 

que testou três variedades de tilápia na região de Maringá (PR), entre os 

meses de abril a novembro de 2006, onde a temperatura permaneceu 

abaixo de 20°C. PIERETTI (2008), realizando um experimento em 

Toledo (PR), de janeiro a maio de 2008, também registrou temperaturas 

abaixo de 20°C entre os meses de abril e maio. 

Na comparação das médias do peso e comprimento total, as 

linhagens não apresentaram diferença significativa durante todo 

experimento. Para crescimento médio em peso, os resultados obtidos 

foram de 186,88 ± 19,05g para a linhagem GIFT e de 183,44 ± 17,87g 

para linhagem Chitralada durante os 127 dias de cultivo. Os resultados 

para comprimento total foram de 20,25 ± 1,10cm e 20,45 ± 1,27cm 

respectivamente. A Figura 4 apresenta o crescimento médio em peso das 

linhagens ao longo do tempo de cultivo. 

 

 
Figura 4. Peso (g; média±desvio-padrão) para as linhagens GIFT e Tailandesa 

nas biometrias realizadas.GIFT: Y=1,42+1,43X; P<0,05; R
2
=0,9814; 

Tailandesa: Y=0,25+1,36x; P<0,05; R
2
=0,9553 
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NEUMANN (2004) e OSURE e PHELPS (2006) também não 

encontraram diferença significativa em seus estudos para ganho de peso 

entre linhagens de O. niloticus. MASSAGO et.al (2010), testando quatro 

linhagens de tilápia, também não observaram diferença para peso e 

comprimento padrão entre as linhagens GIFT e Chitralada.  

Apesar de não ter sido registrada diferença significativa entre as 

linhagens, pode-se observar que a partir da terceira biometria, a 

linhagem GIFT apresentou maior média em peso comparada a linhagem 

Chitralada. A partir de abril (90 dias após o início), a linhagem 

Chitralada parece recuperar o crescimento, chegando ao término do 

experimento praticamente junta com a linhagem GIFT.  

Conforme KUBITZA (2006), a taxa de crescimento da tilápia 

GIFT parece ser mais acelerada no início do cultivo e diminui quando o 

peixe atinge cerca de 200g. Após esse peso, parece haver uma 

recuperação da tilápia Chitralada quanto ao ganho de peso, equiparando 

seu crescimento ao da GIFT até o final de cultivo. 

O fato da linhagem Tailandesa (chitralada) ter crescimento 

semelhante ao da GIFT, também pode estar relacionado com a 

temperatura baixa registrada no período experimental. GALO et.al 
(2008), comparando as linhagens GIFT, Chitralada e Supreme no 

período de inverno (abril a agosto de 2007) no norte do Paraná, 

verificaram que a linhagem Chitralada apresentou o melhor desempenho 

em termos de ganho de peso final e ganho de peso diário, quando 

comparada com as linhagens GIFT e Supreme, fato que contraria 

resultados encontrados por FÜLBER et. al. (2010), onde a linhagem 

GIFT apresentou melhor desempenho em relação a Chitralada, e 

MASSAGO (2007), que encontrou melhor desempenho da linhagem 

Supreme comparada com a Chitralada.  

Na Figura 5, está apresentado o resultado final de desempenho 

em peso das duas linhagens de O. niloticus cultivadas em viveiros 

escavados neste experimento.  

Quanto ao rendimento de filé, não foi observada diferença entre 

as linhagens estudadas que apresentaram resultados de 39,70% para 

GIFT e 41,85% para Chitralada. Quanto aos valores encontrados, 

SOUZA (2003), em experimento com tilápias variando entre 500 e 

800g, observou um rendimento de filetagem de aproximadamente 40%. 

LEONHARDT (2006), comparando três linhagens de tilápia no oeste do 

Paraná, (Chitralada; Local e Híbrido da Chitralada x local), observou 

rendimentos de 36,51%, 38% e 39,05% respectivamente. 
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Figura 5. Peso final(g; média±dp) para as linhagens GIFT e Tailandesa 
(Chitralada) 

 

De maneira geral, os trabalhos realizados com diferentes 

linhagens de tilápia não tem mostrado diferença significativa quanto ao 

rendimento de filé. VIEIRA et.al (2005), avaliando três linhagens de 

tilápia também não encontraram diferença significativa para esta 

característica. DIODATTI (2006), avaliando duas linhagens de tilápia 

(Supreme e Chitralada), não observou diferença significativa para 

rendimento de filé entre as linhagens, assim como FÜLBER et. al. 
(2007), avaliando as linhagens GIFT, Chitralada e Bouaké. 

Na comparação de sobrevivência, não houve diferença 

significativa entre as linhagens GIFT e Chitralada, que apresentaram 

média final de 87,6% e 82,1%, respectivamente. Resultados semelhantes 

foram encontrados por PIERETTI (2008), GALO et. al. (2008), 

MARENGONI et.al. (2008) e MASSAGO et.al. (2010). 

A conversão alimentar aparente encontrada neste trabalho não 

apresentou diferença significativa. Os valores encontrados foram de 1,36 

Kg de ração/Kg peixe para a linhagem GIFT e de 1,48 Kg de ração/Kg 

de peixe para a tailandesa. De acordo com POGGERE (2009), a 

conversão alimentar possivelmente esteja associada a fatores genéticos 
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como também à qualidade e disponibilidade de alimento, tanto natural 

como artificial. MARENGONI et.al. (2008), comparando três linhagens 

de tilápia (GIFT, Chitralada e Bouaké) na produção de juvenis em hapas 

no Oeste do Paraná, não encontrou diferença significativa para a 

conversão alimentar, assim como GALO et. al. (2008), que também não 

encontraram diferença deste parâmetro entre linhagens de tilápia.  

 

 

CONCLUSÕES 

 
As linhagens GIFT e Chitralada, de O. niloticus, não apresentaram 

diferença significativa no desempenho produtivo para ganho de peso, 

comprimento total médio, rendimento de filé, conversão alimentar e 

sobrevivência nas condições em que foram testadas. 
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