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Introdução

A tilápia do Nilo é uma das espécies que mais se 
destaca no cenário da piscicultura, representando o 
segundo grupo de maior importância na aqüicultura 
mundial [1], passando em 2002 a ser a espécie de peixe 
mais cultivada no Brasil [2].

Um dos motivos responsáveis por esse destaque seria a 
rusticidade, respondendo as condições adversas como 
baixo nível de oxigênio e altos níveis de amônia [3], 
rápido crescimento, boa conversão alimentar, e alta 
prolificidade.

A Oreochromis niloticus possui hábito territorialista, 
que apresenta interações agressivas que são caracterizadas 
por ataques diretos de um indivíduo ao outro [4].

Entre as diferentes espécies de peixes, há competições, 
que resultam em encontros agonísticos, que são 
confrontos nos quais há agressões físicas, ameaças, 
perseguições e fugas, que em geral culminam com o 
estabelecimento de território [5].

Desta forma, existe a importância da área ocupada pelo 
animal, que é o local no qual ele realiza a maior parte de 
suas atividades, sejam elas alimentação, reprodução, 
cuidado parental, entre outras. Alguns animais defendem 
uma parte ou toda essa área, mantendo-a exclusiva para o 
seu uso. Esse espaço, quando defendido, é denominado 
território [6].

Dentre os animais do mesmo grupo existe uma 
formação de hierarquia social, com peixes dominantes e 
submissos, essa dominância pode ser formada por vários 
motivos, como, disputa pela fêmea, por alimento, e por 
uma maior área.

O objetivo do presente trabalho foi avaliar o 
comportamento agonístico de juvenis de tilápia do Nilo.

Material e métodos

O experimento foi desenvolvido no setor de 
digestibilidade de Não-Ruminantes do Departamento de 
Zootecnia, da Universidade Federal Rural de Pernambuco
por um período de 15 dias.

Foram utilizados 120 juvenis de tilápia do Nilo 
(Oreochromis niloticus) revertidos sexualmente, machos, 
da linhagem chitralada, oriundos da Piscicultura Águas de 

Pituba, localizada no município de Coruripe-AL, com o 
peso médio inicial de 30,4 ±0,48g, distribuídos em 24 
tanques-redes, situados em seis caixas de polietileno com 
capacidade de 500 litros cada, sendo as mesmas 
interligadas em um sistema de recirculação de água, com 
uma vazão média de dois litros de água por minuto, com o 
uso de filtro biológico para a mineralização da amônia em 
nitrito, e do nitrito em nitrato, e um sistema de aeração 
contínua por meio de pedras micro-porosas conectadas a 
compressores de ar portáteis. Os parâmetros físico-
químicos da água, como, oxigênio dissolvido, pH, nitrito, 
amônia e temperatura foram analisados durante todo o 
período experimental, monitorado a cada dois dias, sendo, 
oxigênio dissolvido com oxímetro digital, o nitrito, a 
amônia e o pH por testes químicos colorimétricos, e a 
temperatura com termômetro de mercúrio instalados nas 
caixas, sendo esses parâmetros analisados sempre as 8h, 
antes da sifonagem, que era realizada duas vezes ao dia, 
sendo a primeira as 8:30h e a segunda as 18:00h para 
remoção de sobras de ração e fezes no fundo das mesmas, 
e a cada dois dias renovava-se  40% da água dos tanques, 
que propiciou a qualidade da mesma.

Os peixes eram arraçoados até a saciedade aparente, 
sendo realizadas seis vezes ao dia, às 8, 10, 12, 14, 16 e 
18h, numa proporção que possibilitou máxima ingestão 
com perda mínima de ração. 

O comportamento agonístico foi analisado através de 
observações diretas onde foi utilizado o método focal de 
observação sendo duas horas no período da manhã e duas 
horas no período da tarde durante todo o período 
experimental, totalizando 60 horas de observação, onde
foram estabelecidas os parâmetros comportamentais de 
observação pertinentes para a situação de confinamento 
do presente experimento: briga, perseguição e fugas, 
sendo outras atividades observadas porém não 
contabilizada para o presente trabalho.   

Resultados e Discussão

Foram observados valores médios de temperatura 27,75 
± 0,37 ºC; pH 6,34 ± 0,05; Oxigênio dissolvido 6,48± 
0,11 mg/L; Nitrito 0,25 ±0,03 ppm; Amônia tóxica 0,001 
± 0,0 ppm, onde estes se encontram dentro da faixa de 



conforto para a espécie em estudo [7].

No momento em que os animais foram soltos nas 
unidades experimentais, os espaços foram ocupados 
aleatoriamente, após um curto espaço de tempo foram 
observados sinais de agressividade evidenciados por 
confrontos agonísticos, no qual foram verificados ataques 
entre os indivíduos em cada unidade experimental 
observadas, onde o oponente eriçava a nadadeira dorsal, e 
seguia ao ataque, deferindo uma mordida na região lateral 
do corpo ou nas nadadeiras, ocasionando neste momento 
o estabelecimento da hierarquia dos indivíduos dentro 
deste grupo social. Durante o período analisado esse 
fenômeno ocorreu durante 14h e 38min, do período total 
de observação.     

Para o parâmetro perseguição, foi observado que 
durante 48 horas do período avaliativo nas unidades 
experimentais os animais dominantes perseguiam os 
submissos, no momento em que eles tentavam nadar por 
toda a unidade experimental, podendo-as eventualmente 
transgredir as relações hierárquicas estabelecidas 
anteriormente, com isso ocorriam novos ataques por parte 
do dominante na tentativa de reafirmar seu espaço no 
grupo, essa variável era mais evidente na hora do 
arraçoamento, pois, o dominante não aceitava que os 
submissos consumissem a ração que estava sendo 
ofertada.   

 E em 30 horas do período observado, os animais 
estavam em estado de fuga, e este parâmetro fenômeno foi
observado diversas vezes  por parte da perseguição direta 
do dominante, defendo a sua área de ocupação nas 
unidades,o que ocasionava a observação do segundo 
parâmetro na análise relativa Às brigas que consiste na 
ocupação por parte dos perseguidos na superfície, 
ocupando essa mesma área por longos períodos, de forma 
imóvel sendo observada movimentos exclusivos das 
nadadeiras peitorais, desta maneira evitavam confrontos 
diretos com os dominantes.

Interações agonísticas são fontes causadoras de estresse 
para os animais, uma vez que, este fenômeno é mais 
evidente nos animais submissos, e atua sobre o 
crescimento e outras características, como redução da 
eficiência de conversão alimentar, supressão do apetite, 
alterações nos processos digestivos e desvio energético
[8]. 

Na competição alimentar, alguns indivíduos do grupo 
obtêm mais alimento do que outros e crescem mais, ou o 
sucesso na obtenção de alimento estaria diretamente 
relacionado à posição social do indivíduo no grupo [9].

Na presente pesquisa ficaram evidenciados as aparições 
dos aspectos comportamentais de dominância e submissão 
relativos ao controle do território e quantidade de 
alimentação haja vista que outros comportamentos entre 
juvenis de tilápia do Nilo não podiam ser avaliados nas 
condições de confinamento como por exemplo a ausência 
de fêmeas. 
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