
1

HELD IN CONJUNCTION WITH FENACAM 2015



259
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O objetivo deste trabalho foi avaliar a densidade de estocagem na produção de alevinos de duas espécies de lambaris 
(Astyanax bimaculatus e A. scabripinnis), em um sistema de recirculação. 

Foram realizados dois experimentos: o primeiro, 1.080 lambaris do rabo prata (Astianax scabripinnis); enquanto no 
segundo, 1.080 lambaris do rabo amarelo (A. bimaculatus) com peso médio de 0,25 ± 0,05 g, entre os meses de abril a junho 
de 2014 (56 dias). Para ambas as espécies, os lambaris foram coletados e transferidos para caixas de polietileno (36 L úteis) 
equipadas com sistema de recirculação (50% do volume por hora) e filtro dry wet. Doze aquários foram divididos em quatro 
tratamentos (0,25, 0,75, 2,25 e 6,75 peixes.L-1), em triplicata. Os peixes foram alimentados, ad libitum, quatro vezes ao 
dia. O oxigênio dissolvido e temperatura foram monitorados duas vezes ao dia,  pH, amônia total e nitrato semanalmente.

O oxigênio dissolvido (6,1 – 3,3 mg.L-1), temperatura (23,4 - 22,8 °C), pH (7,2 – 6,7), amônia total (0,21 – 0,0 mg.L-1) e 
nitrito (0,17 – 0,0 mg.L-1) foram considerados adequados para o cultivo da espécie. , com os parâmetros. A maior média 
final, foi observada na menor densidade (0,25 peixes.L-1), enquanto a maior produtividade e eficiência alimentar foram 
observadas nas densidades mais elevadas (6,75 peixes.L-1), enquanto a sobrevivência não divergiu entre os tratamentos 
para ambas as espécies estudas (Tabela 1).

A elevação da densidade de estocagem no cultivo de lambaris demonstra uma correlação positiva com a produtividade e 
eficiência alimentar aparente, sem comprometer a sobrevivência e parâmetros de qualidade de água do cultivo.


