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1. INTRODUÇÃO 
 

Das espécies nativas da America latina, o Tambaqui (Colossoma macropomum) 

tem despertado grande interesse nos aquilcultores por apresentar grande potencial 

para a piscicultura. Algumas características como sua carne saborosa, crescimento 

rápido, habito alimentar onívoro, fácil manuseio e rusticidade (WOYNAROVICH, 1985). 

Ainda, ocupa lugar de destaque na pesca comercial em suas regiões de origem 

(BELLO et al., 1989; SILVA & GURGEL, 1989; HEREDIA e GONZÁLEZ, 1990). A 

espécie C. macropomum, ocorre naturalmente nas bacias dos rios Amazonas e 

Orinoco (ARAÚJO LIMA e GOMES, 2005) e representa a maior produção entre as 

espécies nativas, com 14,0% do total de peixes produzidos no Brasil, superada 

somente pelas espécies exóticas tilápia (Oreochromis niloticus), com 38,2%, e carpa 

(Cyprinus carpio), com 25,0% (IBAMA, 2005). No Estado de Rondônia, C. 

macropomum é a principal espécie, e das 4.151 ton. De peixes produzidas neste 

Estado 3.350 toneladas são somente dessa espécie. Segundo Streit Jr. (2005), 73% 

dos 5.730.000 alevinos produzidos no ano de 2005 são dessa espécie. 

O camarão regional M. amazonicum (HELLER, 1962) é uma espécie de 

camarão da família Palaemonidae de ampla ocorrência em lagos e rios da Amazônia 

Central. Estudos realizados por Magalhães (1985), Magalhães & Walker (1988) e 

Odinetz-Collart (1991) descrevem o seu desenvolvimento larval e estratégias 

reprodutivas. Odinetz-Collart (1991) investigou a pesca e a dinâmica populacional da 

espécie no baixo rio Tocantins. Com base nesses estudos o M. amazonicum é a 

espécie de camarão de água doce mais indicada para cultivo na região amazônica, 

devido ao seu rápido desenvolvimento e fácil manutenção em cativeiro. Outros 

trabalhos têm revelado que o camarão em policultivo tem seu crescimento influenciado 

mais pela densidade do próprio camarão, do que pela densidade do peixe ou por 

diferentes taxas de estocagem. Contudo, o crescimento da carpa e da tilápia em 

policultivo com camarão parece ser fortemente afetada pelo número de tilápias 

estocadas (NEW, 1995). 

 O policultivo consiste na criação de organismos que ocupam diferentes nichos 

ecológicos num mesmo ambiente proporcionando um melhor aproveitamento dos 

recursos disponíveis, da área e, conseqüentemente, o aumento de produtividade 

(MILSTEIN, 1990). A combinação de diferentes espécies de peixes pode contribuir para 

melhorar as condições ambientais pelo aumento na disponibilidade de recursos 

alimentares e da oxigenação da água.  

 



2. OBJETIVOS 

 

2.1.  OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar o efeito da densidade de estocagem no policultivo de tambaqui 

(Colossoma macropomum) e o camarão canela (Macrobrachium 

amazonicum). 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificar o efeito da variação densidade de estocagem de tambaqui em 

policultivo com densidade fixa de camarão canela; 

 Verificar o efeito da variação densidade de estocagem de camarão canela 

em policultivo com densidade fixa de tambaqui 

 Avaliar a sobrevivência dos camarões em policultivo com tambaqui; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

3.1 Características do Macrobrachium amazonicum. 

 

O gênero Macrobrachium contém mais de 120 espécies e ocorre nas regiões 

tropicais e subtropicais de todo o mundo (VALENTI, 1987). É um camarão de água 

doce pertencente à ordem Decápode (LATREILLER, 1802) e família Palaemonidae 

(RAFINESQUE, 1815). Em várias regiões do Brasil, o Macrobrachium amazonicum é 

conhecido popularmente como “camarão-sossego” ou “camarão-canela” (COELHO et 

al., 1982).  

Sua localidade típica é a bacia central do rio Amazonas na região de Manaus, 

onde é muito abundante nas águas brancas, ricas em sedimentos e sais dissolvidos 

(ODINETZ-COLLART e MOREIRA, 1993). 

Devido ao rápido crescimento e fácil manutenção em cativeiro o Macrobrachium 

amazonicum tem despertado um interesse crescente para o cultivo comercial (LIRA; 

SILVA; CHAVES, 2003) além de ser muito consumido, apresentar carne saborosa e 

possuir larga distribuição, assumindo grande importância socioeconômica. 

Entre as espécies que ocorrem no Brasil, M. amazonicum é a mais indicada para 

o cultivo. Está presente nos lagos e represas, onde se desenvolve com sucesso 

(VALENTI, 1985). Além da rusticidade, apresenta comportamento pouco agressivo e se 

reproduz durante todo o ano. Essa espécie é conhecida como camarão regional no 

Estado do Pará, camarão canela e camarão sossego em outras regiões do Brasil 

(VALENTI, 1985; MORAES-RIODADES & VALENTI, 2001), é largamente explorado 

pela pesca artesanal nos Estados do Pará e Amapá, e há um mercado significativo 

para sua comercialização (ODINETZ-COLLART, 1993). Sua carne apresenta textura 

mais firme e sabor mais acentuado do que a de M. rosenbergii (MORAES-RIODADES 

e VALENTI, 2001a). Segundo Odinetz-Collart & Moreira (1993a), o cultivo do camarão-

da-amazônia pode converter-se em uma atividade comercialmente interessante para o 

desenvolvimento regional integrado. Além disso, a escolha de espécies nativas para a 

produção, torna a atividade ecologicamente correta, evitando a introdução de espécies 

exóticas no ambiente natural. 

 

 

 

 



3.2 Características do Colossoma macropomum. 

 

A região amazônica, por apresentar condições potencias para o 

desenvolvimento da piscicultura, tem sido alvo de interesses voltados atualmente para 

o Amazonas que apresenta uma superfície de 1.564.445km², dos quais  5.458 são de 

águas interiores, (HONDA et al. 1975), propicias à criação de peixes. 

Dentre as 609 espécies encontradas no rio Amazonas, (FOWLER, 1954), 

apenas 36 são consideradas de interesse econômico e destas, somente 13 

apresentam produção significativa, o que corresponde a apenas 36% daquele potencial 

que poderá ainda ser explorado para minimizar o “déficit” protéico da população 

amazônica. 

O tambaqui pertencente à família characidae, gênero Colossoma, cujo nome 

cientifico é Colossoma macropomum, Cuvier 1818 (BRITSKI, 1977). Esta espécie de 

peixe de água doce é largamente encontrada na bacia amazônica, apresentando 

grande expressão econômica e elevado volume de captura no Estado do Amazonas, 

Honda et al. (1975a). 

O tambaqui é uma espécie capturada em grandes quantidades, apresentando 

maior valor econômico e tem a vantagem de ser onívoro, resistente ao manuseio, alem 

de já estar com sua tecnologia de reprodução em tanques, praticamente desenvolvida 

(SILVA et al., 1977 ). Tendo-se em vista o potencial que representa o tambaqui para 

piscicultura intensiva, devido sua alimentação diversificada, taxa de crescimento 

excelente (3 g/dia), resistência às baixas concentradas de oxigênio dissolvido na água, 

bem como boa conversão alimentar (3,1: 1), facilidade de captura com rede de arrasto 

(SILVA et al. 1974); aliado ainda a alta fertilidade, reputamos ser o tambaqui a espécie 

que em futuro próximo poderá suprir as necessidades de peixes para a criação em 

piscicultura na região amazônica.  

Sendo o tambaqui uma espécie que vive em cardumes, efetua migrações. No 

Amazonas, um mínimo de duas migrações são realizadas por esta espécie. Na época 

da seca, quando as águas dos rios apresentam menor volume, os peixes saem em 

busca de alimento, sendo este habito conhecimento como migração trófica. Por 

ocasião da subida das águas, antes porem de alcançar o nível Maximo, na época das 

primeiras chuvas (repiquete), os peixes migram para desovar, ato esse que denomina 

migração reprodutiva. 

 

 



3.3  Carcinicultura 

 

A aqüicultura sofreu um crescente desenvolvimento na década de 80, pois 

muitas espécies foram submetidas à criação em cativeiro na tentativa de atender uma 

demanda global de alimentos para a população. Dentre estas espécies, os crustáceos 

se destacaram pelo seu alto valor protéico, sendo considerada uma iguaria fina, 

apresentando consumo cada vez mais elevado, principalmente entre as populações de 

países desenvolvidos (CAVALCANTE et al., 1986). Esta espécie apresenta carne de 

textura mais firme e sabor mais acentuado que M. rosenbergii e, por isso, é mais aceito 

nos mercados da Amazônia (MORAES-RIODADES et al., 1999). 

A produção de camarões de água doce do gênero Macrobrachium vem 

crescendo muito, com a produção mundial tendo atingido 300.000 toneladas no ano de 

2001 (VALENTI & MORAES-RIODADES, 2004). 

 A carcinicultura de água doce é considerada sustentável, pois é lucrativa, 

apresenta baixo impacto ambiental, gera empregos e auto-empregos (MORAES-

RIODADES & VALENTI, 2001b), e se adapta bem em empresas que usam mão-de-

obra familiar (VALENTI, 1998; NEW, 2000). Veiga (1998) afirma que sistemas 

familiares de produção rural são bastante eficientes e ocorrem com maior frequência 

nos países desenvolvidos, enquanto que, grandes propriedades rurais, com mão-de-

obra assalariada, são mais comuns em países pobres. 

 Nos últimos anos, tem crescido no Brasil o interesse na criação em cativeiro de 

M. amazonicum para suprir um mercado consumidor crescente, que depende da 

exploração dos estoques naturais (VALENTI & MORAES-RIODADES, 2004a). No 

Pará, a Secretaria de Agricultura – SAGRI iniciou experimentalmente, a partir de 1996, 

a produção de pós-larvas de M. amazonicum. Entretanto, M. rosenbergii ainda é a 

espécie mais cultivada, pois faltam estudos para viabilizar a produção comercial do 

camarão-da-amazônia (MORAES-RIODADES e VALENTI, 2001c). Desse modo, estão 

sendo intensificados os esforços para produção de um pacote tecnológico destinado ao 

cultivo comercial dessa espécie (VALENTI & MORAES-RIODADES, 2004). 

 

3.4  Policultivo 

 

O policultivo pode ser definido como o cultivo simultâneo de duas ou mais 

espécies de organismos aquáticos num mesmo ambiente. Geralmente são cultivadas 

espécies com hábitos alimentares distintos e que preferencialmente ocupem diferentes 

espaços na coluna d’água. O objetivo principal do policultivo é otimizar o 



aproveitamento do alimento existente no viveiro sem que as espécies venham a 

competir pelos recursos (Cohen & Ra’anan,.1983; Wohlfarth et al., 1985; Arana, 2004). 

No policultivo de tilápias e camarões de água doce o manejo alimentar 

normalmente é realizado enfocando os peixes, pois os camarões conseguem 

aproveitar muito bem os restos alimentares, as fezes e os nutrientes depositados no 

fundo dos viveiros (SANTOS, 2001). Para os produtores de peixes, a colocação de 

camarões em baixa densidade produz uma considerável receita adicional, devido ao 

alto valor de mercado dos crustáceos (ZIMMERMANN, 1991).  

Para que o policultivo de organismos aquáticos venha a gerar lucros é 

imprescindível compreender o conceito de nicho ecológico, especialmente no que diz 

respeito ao nicho trófico das espécies cultivadas. O nicho trófico pode ser entendido 

com a posição do organismo dentro da cadeia alimentar, podendo ser 

um produtor, herbívoro, carnívoro ou detritívoro. É importante destacar, que geralmente 

no policultivo de tilápias e camarões, o arraçoamento visa atender a demanda 

alimentar dos peixes, pois os camarões por apresentarem características detritívoras, 

conseguem se alimentar da ração não assimilada e pelas fezes dos peixes que se 

depositam no fundo dos sistemas de criação (BESSA-JUNIOR et al  2010). 

Vários experimentos de policultivo de camarões com carpas e tilápias foram 

realizados na Índia e na Tailândia, onde o M. rosenbergii foi estocado com carpas 

chinesas: carpa capim (Ctenophayngodon idella), carpa prateada (Hypophthalmichthys 

molitrix) e, carpa cabeça–grande (Aristichthys nobilis) e o mosquito “fish” (Gambusia 

sp.). Em Israel, obteve-se sucesso com juvenis de M. rosenbergii em policultivo com 

tilápia do Nilo (ZIMMERMANN, 1994). Outros trabalhos têm revelado que o camarão 

em policultivo tem seu crescimento influenciado mais pela densidade do próprio 

camarão, do que pela densidade do peixe ou por diferentes taxas de estocagem. 

Contudo, o crescimento da carpa e da tilápia em policultivo com camarão parece ser 

fortemente afetada pelo número de tilápias estocadas (New, 1995). 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cadeia_alimentar
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produtor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%ADvoro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carn%C3%ADvoro


4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Local do Experimento 

O experimento foi realizado na Fazenda Agroindustrial Tambaqui Ltda., km 142 

da Rodovia AM 010 Manaus-Itacoatiara, Amazonas, Brasil (Figura 1). 

             

 Fig.1: Portão de entrada.                                                    Fig.2: Caminho de acesso. 

 

 

4.2  Descrição das Unidades Experimentais  

O experimento foi realizado em um galpão com as seguintes dimensões: 18m x 

15m x 3m. Foram utilizados 12 tanques circulares de PVC, com capacidade total de 

1000 L, cada. O volume útil de cada unidade foi de 800 L.  

 

             

 Fig.3: Local do experimento.                                                  Fig.04: Galpão experimental. 

         

Não houve sistema de bombeamento, uma vez que os tanques foram 

abastecidos por gravidade. A água utilizada neste experimento era de um viveiro, à 

montante do galpão experimental, que pratica manejo comercial de seus animais. 



 

         
  Fig.05: Viveiro com manejo comercial.                                   Fig.06: Tanque de capitação e Filtração da água 

 

Os sistemas de abastecimento e drenagem foram constituídos por tubos de 

PVC de ¼” e de ½”, respectivamente.  

 

          
Fig. 07: Abastecimento das unidades.                                 Fig.08: Tubo de drenagem. 

 

Para garantir uma taxa de renovação de, aproximadamente, 3 vezes ao dia 

ou 125 l/h em cada unidade experimental, a vazão da água estava sendo controlada 

por registros manuais. 

                                                    
                                       Fig.09: Registro manual.                                   



 

A aeração no sistema era realizada por um aerador, posicionado na tomada 

d’água do viveiro de abastecimento, sendo impulsionado por um motor de 0,75 cv. 

 

                                        
                               Fig.10: Motor de bombeamento. 

 

Todas as unidades experimentais contaram com um sistema de drenagem 

capaz de diminuir o acúmulo de resíduos sólidos nas laterais e no fundo dos tanques 

de PVC, que reduziram a necessidade de limpeza periódica das caixas. 

 

             
      Fig.11: Tubo de PVC interno.                                             Fig.12: Tubos de drenagem. 

 

4.3 Delineamento Experimental 

 

O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualisado, com 

quatro tratamentos cada um com três repetições totalizando 12 unidades 

experimentais. O período experimental foi de vinte (20) dias. Os tratamentos estavam 

compostos da seguinte maneira:  

 



Experimento 01: densidade de estocagem de tambaqui em policultivo com biomassa 

fixa de camarão regional. 

 

    T1 = 1 peixe + 06 camarões/m3; T3 = 3 peixe + 06 camarões/m3   

    T2 = 2 peixe + 06 camarões/m3; T4 = 4 peixe + 06 camarões/m3. 

 

 

Fig.13: Disposição dos tratamentos nos tanques. 

 

4.4 Manejo dos animais 

Os animais foram capturados na Fazenda Agroindustrial Tambaqui Ltda.  

          

       Fig.14: Camarão canela (M. amazonicum).                       Fig.15: Soltura no tanque de estoque de camarão. 

Os peixes foram estocados com 48,47 ± 1,37g de peso médio e 

comprimento padrão de 11,20 ± 0,74 foram alimentados a 3% da biomassa duas vezes 

ao dia com ração extrusada contendo 32% de proteína bruta. 



        

 Fig.16: Tambaqui (Colossoma macropomum).                      Fig.17: Saco para o transporte.  

        

Fig.18: Captura dos peixes.                                              Fig.19: Biometria inicial. 

 

4.5 Índices de desempenho zootécnico  

 

Para o desempenho zootécnico do tambaqui foi realizado uma biometria no 

inicio e no final do experimento: 

 Biometria  

  A partir da última biometria, serão calculados os seguintes índices zootécnicos: 

 Homogeneidade do Lote = coeficientes de variação de peso e comprimento; 

 Ganho de Peso (GP) = peso final-peso inicial; 

 Taxa de Crescimento Específico (TCE) = 100x[lnmassa final (g) - lnmassa 

inicial (g)]/dias; 

 Consumo Diário de Ração (CDR) =100x[(quantidade de ração (g)/biomassa de 

tambaqui (g)/dias; 



 Conversão Alimentar Aparente (CAA) = 100x[quantidade de ração 

ingerida(g)/ganho de massa(g)]; 

 Sobrevivência (S) = n° inicial de peixes - n°  final de peixes. 

 

4.6  Qualidade da água 

A qualidade da água foi monitorada através das seguintes variáveis:  

4.6.1 Oxigênio Dissolvido e temperatura 

 

As medidas são feitas in situ nas superfícies. Para as medidas é utilizado um 

medidor digital de oxigênio com termômetro acoplado, marca YSI, modelo 550 A 

OX1/set com compensação automática de pressão e com precisão de 0,1 mg/l. 

4.6.2  pH  

O pH foi determinado com aparelho digital, marca  QUIMIS, Q 400A, com 

precisão de 0,01unidade de pH. 

4.6.3 Condutividade elétrica (µS /cm) 

A condutividade elétrica foi medida in situ com um condutivimetro digital, 

marca GEHAKA, modelo CG 220 com compensação automática de temperatura 

para 25ºC e precisão de 0,1µS /cm. 

4.6.4 Amônia  

A amônia foi analisada através do método de Grasshoff (1976). A amônia reage 

com fenol e hipoclorito de sódio em uma solução alcalina para formar um a solução 

azul estável por 3 horas com posterior leitura no espectrofotômetro COLEMAN 35 D.  

  

4.6.5 Nitrito 

 

A concentração de nitrito foi determinada pelo método de Grasshoff Golterman e 

Clymo (1971), com posterior leitura em espectrofotômetro COLEMAN 35 D.  

 



 4.7  Análises Estatística 

 

 No início do experimento, para garantir a homogeneidade do lote, os animais 

serão pesados e as biometrias serão avaliadas através do Teste T a 5% de 

probabilidade.  

Para determinar o melhor tratamento, os resultados do desempenho 

zootécnico serão submetidos a uma ANOVA e suas médias comparadas pelo Teste de 

Tukey, ambos a 5% de probabilidade.  

As médias dos fatores físico-químicos também serão comparadas através do 

Teste de Tukey a 5 % (MENDES, 1999). 

 

 
5. RESULTADOS PARCIAIS  

 
 

5.1 Unidades experimentais 

 

Nos meses de outubro e novembro as unidades experimentais foram montadas 

em um galpão com 18m x 7m x 3m, foram utilizados 12 tanques circulares de PVC com 

capacidade de suporte de 1000L cada, mas com apenas 800L de água útil em cada 

unidade experimental. 

  O sistema de abastecimento foi montado com tubos de PVC de ½ e ¼, 

respectivamente. A vazão da água foi controlada por registros manuais que garantiram 

uma taxa de renovação de 3 vezes ao dia, em torno de 125 L/h. O aerador foi fixado na 

tomada d’gua do viveiro de abastecimento impulsionado por um motor de 0,75 cv.  

Os tubos de drenagem foram colocados no meio dos tanques para que não 

ocorresse o acumulo de resíduos sólidos no fundo das unidades, assim, reduzindo a 

necessidade de limpezas periódicas. Buscando evitar o contato direto com os animais 

ao decorrer do experimento. 



            
Fig.20: Galpão experimental.                                                           Fig.21: Corte dos tubos de drenagem. 

 

                

Fig.22: Montagem dos tubos de abastecimento.                              Fig.23: Enchimento dos tanques. 

 

       

 Fig.24: Tubo de drenagem.                                                          Fig.25: Tanque de filtração. 

       

  Após a montagem dos tanques os peixes foram coletados de um tanque que 

pratica cultivo comercial, passaram por uma biometria e foram aclimatados com 48,47 

± 1,37g de peso médio e comprimento padrão de 11,2 ± 0,74, a homogeneidade do lote 

não apresentou diferença significativa (P>0,05), foram alimentados a 3% da biomassa 

duas vezes ao dia com ração extrusada contendo 32% de proteína bruta. 



        
Fig.26: Tanque com cultivo comercial.                                Fig.27: Biometria dos animais. 

 

Após uma semana os camarões foram contados, sendo, seis em cada unidade 

experimental e aclimatados, dando inicio ao período experimental, ao longo desse 

período as unidades experimentais e os tubos de drenagem das unidades foram 

cobertos e fixados com tela sombrite para a proteção de predadores externos e 

possíveis fugas dos animais. O período experimental foi de 20 dias. 

 

       
Fig.28: Separação dos animais.                                        Fig.29: Camarão canela (M. amazonicum) 

 

       
Fig.30: Observação das estruturas na lupa.                       Fig.31: Amostras para fixação em alcool. 



          
  Fig.32: Sombrite para proteção.                                          Fig.33: Tela de proteção.  

 

Antes do inicio do experimento, os animais foram aclimatados 7 dias antes, onde 

foram alimentados duas vezes ao dia com ração comercial 32% PB a 3% da biomassa. 

Após esse período os peixes receberam alimentação de acordo com os tratamentos 

(tabela 01). O ajuste da ração foi aferido com base nos dados da biometria inicial do 

experimento. 

 

         
Fig.34: Ração utilizada.                                                       Fig.35: Porções para embalar. 

 

          
Fig.36: Sacos de armazenagem.                                           Fig.37: Pesagem da ração. 

 

 



Tabela 01: Densidades de estocagem usadas nos tratamentos. 

Tratamento  Densidade de Estocagem 

Tratamento 01  1 peixe + 6 camarões 

Tratamento 02  2 peixe + 6 camarões 

Tratamento 03  3 peixe + 6 camarões 

Tratamento 04  4 peixe + 6 camarões 

 

 

5.2 Desempenho zootécnico 

 

Ao final do experimento, foi analisado o desempenho zootécnico dos tambaquis 

submetidos a diferentes densidades de estocagem. Os resultados dos índices de 

ganho de peso, taxa de crescimento especifico, consumo diário de ração, conversão 

alimentar aparente do tambaqui e sobrevivência dos camarões estão representados na 

Tabela 02. 

 

Tabela 02: Valores médios e desvio padrão do ganho de peso (GP), Taxa de 

crescimento específico (TCE), Conversão alimentar aparente (CAA) do tambaqui e 

Sobrevivência dos camarões obtidos no experimento. 

Tratamento GP (g)  TCE (%)  CDR CAA  SOBREV. % 

T 01  15,00 ± 5,00       1,18 ± 0,23 30,00 ± 0,00 0,56 ±  0,25 44,6 ± 38,50 

T 02  25,00 ± 15,00 1,20 ± 0,67 57,00 ±  0,00 0,13 ± 0,08 44,6 ± 34,66 

T 03  23,33 ± 10,41 0,70 ± 0,33 88,00 ± 3,46 0,10 ± 0,17 55,5 ± 51,00 

T 04  36,67 ± 15,28 0,90 ± 0,32 114,00 ± 0,00 0,36 ± 0,49 55,5 ±  9,66 

 

        O índice de sobrevivência não apresentou diferença significativa (P>0,05) entre os 

tratamentos. Observou-se que o índice de sobrevivência dos indivíduos do Tratamento 

1 e Tratamento 2 foram iguais, assim como, o índice de sobrevivência dos Tratamento 

3 e Tratamento 4. Neste sentido, a variação da densidade de estocagem não influência 

na sobrevivência dos camarões.  

        Segundo Hossain e Islam (2006), o policultivo do gênero Macrobrachium com 

outras espécies como as carpas demonstraram que os camarões e os peixes podem 

utilizar diferentes nichos alimentares de maneira eficiente. Engle (1987), que também 

estudou o policultivo do gênero Macrobrachium com carpas obteve resultados onde o 

policultivo se mostrou mais lucrativo do que o monocultivo. 

O índice de conversão alimentar aparente expressa a quantidade de alimento 

convertido em biomassa. Não foram observadas diferenças significativas (P>0,05) nos 



índices de conversão alimentar dos tratamentos. Uma vez que os peixes foram 

alimentados de acordo com o cálculo de biomassa. No entanto, o índice de conversão 

alimentar aparente dos indivíduos do tratamento T3 foi maior em relação as outros 

tratamentos, no tratamento 1 foi observado o menor índice de conversão.  

O ganho de peso e a taxa de crescimento específica não demonstraram 

diferenças significativas (P>0,05) isso demonstra que o policultivo não interfere no 

ganho de peso e taxa de crescimento específico do tambaqui, neste sentido o 

policultivo de tambaqui e camarão é um sistema eficiente. 

 
 

5.3 Qualidade da água 
 

A renovação do volume de água no sistema experimental foi de 

aproximadamente 3 vezes ao dia. Desta forma, o monitoramento da qualidade da água 

através das análises de nitrogênio amoniacal (NH3 + NH4 + mg/L) e nitrito (NO2  

mg/L), não apresentaram variações significativas que pudessem indicar influência 

sobre o desempenho dos animais durante o experimento.  

A concentração de oxigênio dissolvido, temperatura e pH, monitorados durante o 

experimento estão dentro das faixas consideradas adequadas para o cultivo de peixes, 

de acordo com o proposto por Kubitza (2003). Os dados referentes as variáveis físicas 

e químicas da água estão representados na tabela 03. 

 

Tabela 03. Valores médios e desvio padrão das variáveis físicas químicas da água 

monitorada no policultivo de C. macropomum e M. amazonicum, com diferentes 

densidades de estocagem. 

Tratamento OD mg/L T (°C) Cond. Elétrica pH N-Amoniacal mg/L Nitrito mg/L 

T1 5,10 26,20 12,02 6,80 0,123 0,033 

T2 5,20 26,40 13,50 6,76 0,129 0,01 

T3 5,20 26,0 12,0 6,54 0,119 0,025 

T4 5,30 25,40 12,45 5,50 0,126 0,024 

Legenda OD = oxigênio dissolvido; T = Temperatura; Nitrogênio amoniacal. 
 

   



           
Fig.38: Coleta de amostra para análise em laboratório.         Fig.39: Preparação das amostras. 

 

 

        
   
Fig.40: Medição dos parâmetros físicos.                             Fig. 41: Leitura das amostras no espectrofotômetro. 

 
 
 
 
6. Conclusão 
 
  A sobrevivência do camarão independe da variação da densidade de estocagem 

de tambaqui.  

 O policultivo de camarão e tambaqui não é viável por apresentar baixo índice de 

sobrevivência. 
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