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RESUMO 

O perifíton é considerado uma fonte complementar de alimento para peixes cultivados. 
Entretanto são escassos os estudos sobre o uso do perifíton em sistemas intensivos. 
O objetivo do trabalho foi avaliar a utilização de perifíton como alimento complementar 
para juvenis de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) sob redução alimentar por meio 
da introdução de substratos de bambu em viveiro escavado. O experimento foi 
conduzido com 2 fatores principais (com substrato e sem substrato) e 2 fatores 
secundários (fornecimento de 100% e 50 % da porção diária recomendada de ração 
comercial). Foram utilizados juvenis de tilápia com massa inicial de 2,18±0,08 gramas 
e encerrados 55 dias após o povoamento dos peixes. Verificou-se a eficiência na 
utilização do perifíton por meio da avaliação do conteúdo estomacal, desempenho 
produtivo e indicadores econômicos. O tratamento alimentado com 50% ração e com 
a inclusão de substrato apresentou o mesmo ganho de peso que os tratamentos 
alimentados com 100 % da ração com ou sem a presença de substrato, com menor 
aporte de ração comercial, resultando em melhor conversão alimentar (0,69). Nos 
tratamentos com inclusão do substrato houve maior frequência de ocorrência de 
perifíton no conteúdo estomacal e utilização do perifíton como recurso alimentar. O 
sistema de 50% da ração com a inclusão de substrato representou redução do custo 
operacional total e promoveu melhor rentabilidade econômica (17,33%) em um ano 
de produção em comparação ao sistema convencional. Assim, o perifíton serve como 
recurso alimentar para juvenis de tilápia do Nilo, permitindo a redução na oferta de 
ração, sem prejudicar o desempenho dos peixes, além de promover maior 
lucratividade econômica. 

Palavras-chave:  Alimentação natural, avaliação econômica, conteúdo estomacal, 
desempenho, substrato de bambu. 
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ABSTRACT 

Periphyton is considered a complementary source of food for fish farming. However, 
studies on the use of periphyton in intensive systems are scarce. The objective of this 
study was to evaluate the use of periphyton as a complementary food for juvenile Nile 
tilapia (Oreochromis niloticus) under dietary restriction by introducing bamboo 
substrates in pond. The experiment was carried out with 2 main factors (substrate and 
no substrate) and 2 secondary factors (supply of 100% and 50% of the recommended 
daily portion of aquafeed). Juveniles of Nile tilapia were used with initial mass of 
2,18±0,08 grams and the trial was finalized 55 days of farming utilization was evaluated 
by stomach content, growth performance and economic indicators. The treatment fed 
50% of daily portion of aquafeed with the inclusion of substrate presented similar 
weight gain than the treatments fed 100% of the daily portion of aquafeed with or 
without the presence of substrate, spending less aquafeed and resulting in the best 
besides the best feed conversion ratio (0.69). In the treatments with substrate inclusion 
there was a higher periphyton frequency of occurrence and use of the periphyton as a 
food source. The 50% aquafeed system with the inclusion of substrate presented 
reduction in the total operating cost and promoted better economic profitability 
(17.33%) per year of production than the conventional system. Thus, the periphyton 
serves as a natural food source for Nile tilapia juveniles, allowing the reduction of 
aquafeed supply, without harming the growth performance and promoting economic 
profitability. 

Keywords: bamboo substrate, economic evaluation, performance, natural food, 
Stomach content. 
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REVISÃO DE LITERATURA 

1.1 Panorama da aquicultura mundial e nacional 

A aquicultura nos últimos anos foi a atividade de produção animal com maior 

crescimento mundial (FAO, 2018b), no qual o consumo de pescado também 

aumentou, de 18,5 kg/per capita/ano em 2011 para 20,3 kg/per capita/ano em 2016 

(FAO, 2018b). Este fato merece destaque devido ao alimento apresentar proteína de 

alto valor biológico (ORDÓÑEZ, 2005), aos elevados teores de ácidos graxos poli-

insaturados de cadeia longa, vitaminas e minerais (iodo, fósforo, sódio, potássio, ferro, 

cálcio) (MCMANUS et al., 2011).  

As principais espécies de peixes cultivadas no mundo segundo a FAO (2018a) 

são: carpa capim (Ctenopharyngodon idellus), carpa prateada (Hypophthalmichthys 

molitrix), carpa comum (Cyprinus carpi), tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus, carpa 

cabeça grande (Hypophthalmichthys nobilis), catla (Catla catla) e salmão do atlântico 

(Salmo salar). Ressalta-se que o continente asiático foi o que mais contribuiu com a 

produção de peixes cultivados para o consumo humano.  

O Brasil é um dos países com maior potencial para a expansão da aquícola, 

devido sua disponibilidade de água doce, elevadas temperaturas e interesse 

mercadológico (SIDONIO et al., 2012). O Brasil encontra-se em 13° lugar na lista dos 

países que mais contribuíram com a aquicultura mundial (FAO, 2018b), contribuindo 

com mais de 758 mil toneladas produzidas em 2019, um aumento de 4,9% em relação 

ao ano anterior conforme dados da Associação Brasileira da Piscicultura (PEIXEBR, 

2020).  

A espécie mais produzida no país é a tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), 

correspondendo a 57% da produção nacional, com mais de 432 mil t (PEIXEBR, 

2020). Características como rusticidade, rápido crescimento, adaptação ao 

confinamento, hábito alimentar onívora e aceitação de rações comerciais favorecem 

o crescimento da tilapicultura (DAVID et al., 2006).

Visando a melhoria da eficiência produtiva e redução nos impactos ambientais 

negativos da atividade aquícola, o setor vem promovendo técnicas que buscam 

promover a sustentabilidade da atividade. Dentre elas, destacam-se: Aquaponia, 
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cultivo multítrofico na aquicultura (Integrated Multi-Trophic Aquaculture - IMTA) e 

sistema de recirculação na aquicultura (Recirculating aquaculture systems - RAS).  

Entretanto, considerando a demanda por proteína animal que cresce de forma 

significativa, tanto no Brasil como no mundo (SIDONIO et al., 2012), ainda são 

necessárias medidas a fim de promover o desenvolvimento da produção aquícola por 

meio de um melhor planejamento, do uso adequado dos recursos naturais e geração 

de novas tecnologias para criação, tornando-os mais eficientes e rentáveis. 

https://www.worldfishcenter.org/content/genetically-improved-farmed-tilapia-gift
https://www.worldfishcenter.org/content/genetically-improved-farmed-tilapia-gift


Mestrando Denis William Johansem de Campos Orientadora Fabiana Garcia 

CAUNESP 78 

CONCLUSÃO 

Conclui-se que a inserção de substratos de bambu para o crescimento de 

perifíton associado a redução em 50% da ração comercial em viveiros escavados para 

a produção de juvenis de tilápia do Nilo demonstra maior índice de lucratividade. Ainda 

assim, este modelo permite ao produtor dedicar mais tempo para diversificar suas 

atividades econômicas e lhes dá acesso ao peixe produzido para consumo. Além 

disso o sistema a base de perifíton pode promover a entrada de novo produtores 

familiares nesta atividade, podendo gerar empregos e renda, de forma a contribuir 

com a expansão da produção aquícola no país. 
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