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MANEJO ALIMENTAR DO TAMBAQUI (Colossoma macropomum (CUVIER, 

1818)) UTILIZANDO MODELO MATEMÁTICO DE CRESCIMENTO 

1. Introdução  

No Brasil, o Colossoma macropomum é a espécie nativa mais produzida 

(MPA, 2010), sendo muito apreciado por seu sabor e considerado como 

importante fonte de proteína animal, principalmente pelas comunidades 

tradicionais da Amazônia, que é explorado desde o século XIX (MENEZES et. 

al., 2008). 

 Hoje o C. macropomum é a principal espécie de importância comercial da 

Amazônia, sendo produzido em quase todo o território brasileiro, 24 estados 

dos 27 existentes o produzem (Lopera-Barrero et. al., 2011). Segundo o 

Boletim Estatístico da Pesca e Aquicultura do Ministério da Pesca e Aquicultura 

(MPA, 2010), a produção de C. macropomum se elevou, de 31.000 toneladas 

em 2007, para mais de 54.313 toneladas em 2010. Totalizando um  aumentou 

da produção em 42,0%, durante esse período de 2007 para 2010 . 

Em razão desse elevado desenvolvimento da piscicultura, o emprego de 

tecnologias para o desenvolvimento da produção torna-se primordial para que 

se tenha maior competitividade no mercado atual (PALMA et. al., 2010). 

Com isso, o desenvolvimento de modelos de otimização de sistemas de 

produção agropecuários despertam interesse, quando a complexidade das 

relações técnicas de produção aumentou significativamente com o advento e 

utilização de insumos e tecnologias responsáveis pelo incremento da 

produtividade de cultivos vegetais e animais (GAMEIRO et. al., 2010). 

Dentro as tecnologias responsáveis pelo incremento da produtividade,  o 

manejo alimentar  animal  é de grande  importância para o sucesso do 

empreendimento da piscicultura, pois influencia diretamente no desempenho 

do animal (HAYASHI  et.  al., 2004). 

Com base no exposto acima, o presente estudo busca avaliar um manejo 

alimentar de tambaqui (Colossoma macropomum) utilizando um modelo 

matemático de crescimento.  

 



2. Objetivo Geral 

Avaliar o desempenho produtivo do tambaqui (Colossoma macropomum) 

utilizando modelo matemático de crescimento. 

2.1 Objetivo Específico 

Avaliar o efeito do manejo alimentar sobre a produtividade do tambaqui 

(C. macropomum), utilizando um modelo matemático de crescimento em 

sistema sem fluxo contínuo de água.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Revisão de literatura 

3.1 Caracterização da espécie 

3.1.1 Relações Ecológicas 

O C. macropomum é uma espécie endêmica da bacia amazônica, 

pertence à Classe: Actinopterygii Ordem: Characiformes, Família: Characidae e 

subfamília Serrasalminae, sendo considerado o segundo maior peixe de 

escama da América do Sul, chegando a atingir 90 cm e 30 Kg (Lopera-Barrero 

et al., 2011).  

O C. macropomum é o único peixe de grande porte na Amazônia que 

possui rastros branquiais longos e numerosos que permite filtrar  zooplancton e 

fortes dentes molariformes, sendo uma característica anatômica que lhe 

permite alimentar-se tanto de zooplâncton quanto de frutos e sementes. 

(SANTOS, et. al., 2006). 

O Tambaqui é uma espécie que realiza migrações reprodutivas, tróficas 

e de dispersão, sendo realizadas em cardumes durante o período de desova, 

durante a cheia nas vegetações marginais nos rios se alimenta de 

frutos/sementes e durante a época de seca os indivíduos jovens ficam nos 

lagos de várzea onde se alimentam principalmente do zooplancton e os adultos 

migram para os rios de águas barrentas para desovar (ARAÚJO-LIMA & 

GOULDING, 1998). 

3.1.2 Distribuição geográfica 

 

O Tambaqui possui ampla distribuição geográfica podendo ser 

encontrado comumente em duas bacias; na bacia amazônica que abrange sete 

(7) países sendo estes; (Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana, Bolívia 

e Brasil) com mais de 7 mil afluentes e 25 mil quilômetros navegáveis. E do rio 

Orinoco (principal rio da Venezuela). (ARAÚJO-LIMA e GOULDING, 1998). 

É também encontrado ao longo dos tributários de águas barrentas do rio 

Amazonas e nas partes baixas dos tributários de águas claras e negras 

(Araújo-Lima; Gouding, 1998). 



 

Figura 1: Imagem representativa da bacia amazônica. 

Fonte: Google, 2013. 

3.1.3 Habito alimentar  

O tambaqui é um animal com hábito alimentar onívoro, com grande 

capacidade de digerir proteína tanto de origem animal quanto vegetal 

(ARAÚJO-LIMA & GOULDING, 1998), e fácil aceitação à alimentação 

fornecida, possibilitando alternar níveis de substituição e fontes proteicas em 

sua dieta (NUNES et. al., 2006). 

Além disso, apresentam rastros branquiais longos e numerosos, típicos 

de peixes planctófagos, possibilitando alimentar-se de zooplâncton no período 

de seca dos rios quando os frutos não estão disponíveis em abundância 

(GOULDING e CARVALHO, 1982). Os adultos alimentam-se, principalmente, 

de frutos e sementes, sendo considerado o maior frugívoro da planície 

inundada (FREEMAN, 1995). 

 A alimentação natural da larva de tambaqui consiste em zooplâncton, 

particularmente de cladóceros e copépodes, predando espécies maiores que 

0,4 mm de largura, inicialmente, mas mudando rapidamente para invertebrados 

maiores, como quironomídeos, com uma semana de vida ou, 

aproximadamente, 9 mm de comprimento (Araújo-Lima; Golding, 1998) . 

 

 



3.1.4 Manejo Alimentar 

Além da frequência, a quantidade correta de alimento diário é 

determinante no custo e saída dos animais do sistema de produção. Este 

parâmetro é uma chave importante para melhorar as operações de cultivo tanto 

econômicas como ambientalmente (BUREAU et al., 2006). 

O conhecimento do nível de alimentação ótimo para cada espécie e fase 

de  desenvolvimento é fundamental, uma vez que algumas espécies animais 

reduzem o crescimento sobre determinadas condições de peso e temperatura, 

quando recebem quantidades de alimentos superiores aos índices de 

saciedade. Esse fato se deve à diminuição do oxigênio dissolvido na água, ao 

aumento de metabólitos tóxicos, desenvolvimento de patógenos, entre outros, 

que podem resultar em perda do apetite e diminuição no crescimento 

(MULLER-FEUGA, 1999).  

A maioria das rações formuladas para peixes disponíveis no Brasil são 

nutricionalmente incompletas e adequadas apenas para o cultivo de algumas 

espécies de peixes em viveiros escavados com disponibilidade de alimento 

natural Na Amazônia central ainda não foi realizado nenhum trabalho para o 

levantamento da qualidade das rações fabricadas e disponíveis no comércio 

local (Manaus, principalmente).  

Tambaquis cultivados para a engorda são alimentados com ração 

peletizada ou extrusada, embora essa dieta seja complementada 

principalmente por zooplâncton produzido no próprio viveiro.  A quantidade de 

proteína nas rações varia de 19 a 40%. Essas rações têm em torno de 12 a 17 

kJ/ g (Carneiro Sobrinho et. al., 1989), e são mais rica em proteína que as dieta 

natural.  

3.1.4.2  Frequência de Arraçoamento 

  Adequadas frequências de arraçoamento facilita o manejo, pois, podem 

levar a uma menor variação no tamanho entre peixes, ou seja, tornando o lote 

mais homogêneo em relação ao tamanho facilitando sua comercialização 

(HAYASHI et. al., 2004). 



Um dos fatores que determinam a frequência alimentar adequada é o 

estado de desenvolvimento dos animais, sendo que peixes jovens apresentam 

maior atividade metabólica e necessitam de um intervalo menor entre as 

refeições em relação aos animais adultos. Por isso, durante a larvicultura é 

comum o alimento ser fornecido até mais de dez vezes ao dia. Na alevinagem, 

cai para duas ou três vezes ao dia e, Na engorda, para uma ou duas vezes ao 

dia, sendo o ideal de no mínimo duas vezes. Peixes carnívoros, geralmente, só 

voltam a se alimentar depois de digerir sua refeição anterior Por isso, fornecer 

alimentos duas vezes ao dia é o suficiente (CARNEIRO e MIKOS, 2005)..  

3.1.9  Modelagem matemática 

 

O desenvolvimento de modelos de otimização de sistemas de produção 

agropecuários despertam interesse para pesquisa desde meados do século 

XX, quando a complexidade das relações técnicas de produção aumentou 

significativamente com o advento e utilização de insumos e tecnologias 

responsáveis pelo incremento da produtividade de cultivos vegetais e animais 

(GAMEIRO et. al., 2010). 

No Brasil, alguns modelos matemáticos foram desenvolvidos para 

sistemas de produção de ruminantes em pastagens (Medeiros, 2003), caprinos 

leiteiros (Guimarães, 2007) e bovinos leiteiros (Gameiro, 2010). Poucos 

trabalhos foram publicados na área de modelagem e simulação de sistemas de 

produção de ovinos e caprinos, sendo que a maioria foi desenvolvida fora do 

Brasil. 

De acordo com TEDESCHI et. al., (2005) modelos matemáticos na 

nutrição de ruminantes podem ser utilizados para integrar os conhecimentos 

relacionados ao alimento, ingestão, taxas de passagem e digestão sobre 

valores de energia dos alimentos e eficiência de crescimento microbiano.  

Os modelos matemáticos também podem ser utilizados como ferramentas 

para estimar as exigências dos animais e o valor nutritivo dos alimentos em 

cada cenário de produção agrícola e, portanto, tem um papel importante no 

fornecimento informações que podem ser utilizadas no processo de tomada de 

decisão objetivando aperfeiçoar a eficiência técnica e econômica do sistema de 

alimentação (REZENDE et. al., 2011). 



Existem alguns trabalhos em que os autores propõem um modelo de 

programação matemática para maximizar os lucros em uma ou mais 

propriedades rurais. FRIZZONE et. al. (1994) propõem um modelo para 

maximizar o lucro de uma propriedade onde são cultivadas cinco culturas 

distintas sob processo de irrigação conhecido como pivô-central. As restrições 

impostas basicamente dizem respeito à área máxima disponível sob cada 

cultura e à disponibilidade de água.  

SANTOS (1990) também propõe um modelo de programação linear para 

maximizar o lucro de uma propriedade rural, por meio da melhor combinação 

de culturas. As restrições impostas ao problema por ele apresentado dizem 

respeito à disponibilidade de terra, mão – de - obra, trator e animais de 

trabalho. 

Porém, quando os modelos matemáticos são aplicados para a aquicultura 

apresenta o mesmo padrão citado anteriormente para os modelos de ovinos e 

caprinos, ou seja, poucos trabalhos utilizando os modelos matemáticos são 

encontrados. E quando se busca modelos específicos para a piscicultura se 

torna mais difícil ainda de encontrar trabalhos publicados. O trabalho que 

encontrei sobre modelagem na piscicultura foi o de Souza et. al., 2002, que 

trata sobre a modelagem matemática aplicada a exploração econômica de 

surubins, pintados e cacharas. 

3.1.10 Qualidade da água 

A qualidade da água necessária para uso na aquicultura está próxima a 

requerida para água potável, embora a turbidez possa ser um pouco maior, a 

qualidade química deve ser muito bem preservada, sob pena de tornar inviável 

a atividade (MATOS, 2001) 

Diferentes parâmetros de qualidade da água têm influência na 

produtividade de sistemas aquicolas, o monitoramento de alguns que 

apresentam maior importância deve existir. Os parâmetros físicos mais 

importantes são: Temperatura, sólidos suspensos, transparência, turbidez e 

condutividade elétrica, enquanto que os químicos são a presença de gases 



dissolvidos, alcalinidade, pH, além da concentração de macronutrientes e de 

poluentes (MINUCCI, 2005). 

Porém, o tambaqui suporta bem variações na qualidade da água, por 

possuir certa rusticidade, as amplitudes das características físico-químicas das 

águas onde o tambaqui é encontrado. Suportando a hipóxia valores inferiores a 

1 mg/L (Saint-Paul 1984). Em condições extremas de falta de oxigênio, o 

tambaqui possui uma adaptação morfológica, que é a expansão do lábio 

inferior, chamado popularmente de ´´aiu``. Nessas situações, o tambaqui 

procura nadar junto lâmina superior da água,  para poder captar mais oxigênio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Material e métodos 

 

4.1 Local do experimento 

O experimento está sendo realizado na fazenda Ecology Pescados, 

localizada Ramal do Banco 11 km - rodovia AM 010 km 127 Município de Rio 

Preto da Eva, Amazonas, Brasil. 

 

Fonte: Google mapas e Castro, 2013 respectivamente 

 

4.2 Delineamento experimental 

4.2.1 Animais experimentais 

Estamos utilizando no experimento 40.000 juvenis de tambaqui oriundos da 

fazenda São Judas Tadeu, no km 110 da rodovia AM-010 de onde foram 

transportados em sacos plásticos com oxigênio, em seguida foram alocados 

em um viveiro semi - escavado para aclimatação.  

4.2.2  Descrições das unidades experimentais 

O experimento está sendo conduzido em delineamento para amostras 

independentes, com 02 (dois) tratamentos e 04 (quatro) repetições, totalizando 

08 (oito) unidades experimentais (Figura xx). 

Estamos utilizando oito viveiros semi - escavados como unidades 

experimentais (Figura 11) com as seguintes dimensões cada 40 metros de 

largura por 80 metros de comprimento e profundidade média de 1,5 metros 

(40x80x1,5) , totalizando 4800 m³ ou 0.32 hectares. 

 

 

Figura 2: Imagem da fazenda. Figura 3: Viveiros da fazenda. 

   Figura 4: Unidades Experimentais.  

Fonte: Castro, 2013 

 



 Os tratamentos são os seguintes: Tratamento (T1): sem aplicação do 

modelo matemático de crescimento; Tratamento (T2): com modelo matemático 

de crescimento.  A duração do experimento será de 4 (meses), 

correspondendo a um ciclo de produção do tambaqui curumim. 

 

 

  

 

 
 

Figura 5: Distribuição dos tratamentos nas unidades experimentais. 

         4.2.3  Modelo matemático de crescimento  

O modelo matemático que está sendo empregado possibilita que seja 

realizado um cálculo para se obter o peso esperado dos peixes, sendo 

realizado para todos os dias do experimento. Buscando realizar o cálculo de 

ração, que é baseado no ganho de peso dos peixes. 

Com isso, as unidades experimentais onde nelas estamos empregando o 

modelo matemático de crescimento, a quantidade de ração será crescente, 

gradativamente, de acordo com o peso dos animais. 

O modelo matemático de crescimento citado por (Cavero et, al., 2009). No 

livro Manejo e sanidade de peixes em cultivo – Tavares Dias, Embrapa – 

Amapá 2009. Consiste em:    

      Y = 0,0077 x  + 0,08  R ² = 0,9946  

 

                                                                            Onde: Y = peso do peixe. 

                                                                           0,0077 = constante da fórmula 

                                                                           X = numero de dias do experimento 

                                                                           0,08 = Peso de entrada dos peixes         

                                                                                  

   

Figura 6: Perfil de crescimento do tambaqui peso médio/g em viveiros escavados (área = 0.32 hectares).  
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  4.2.4 Modelo Convencional 

O modelo convencional é feito através de uma biometria para que se 

obtenha o peso médio dos peixes, e posteriormente, se obtenha a biomassa 

total presente em cada módulo de produção, após calcula - se a quantidade de 

ração que será ofertada, no caso será a 3% da biomassa total.  

E essa quantidade de ração ofertada permanece a mesma por um período 

de trinta dias até que seja feita uma nova biometria e se obtenha uma outra 

quantidade de ração a ser ofertada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3  Manejo dos Animais 

  4.3.1 Alevinagem 

Os peixes passaram por um período de 30 dias em um único viveiro 

para que atinjam tamanhos e homogeneidade para que seja dado inicio ao 

experimento, neste período serão alimentados duas vezes ao dia, com ração 

comercial com 32 % de PB a uma proporção de 10 % da biomassa total. 

4.3.2  Biometrias 

As aferições de peso e medida será realizada a cada 30 (dias), sendo 

coletado uma amostragem de 2,5 % da população de cada viveiro  para as 

referias aferições. Correspondendo a 125 indivíduos amostrados por unidade 

experimental. 

4.3.3 Manejo Alimentar 

Os peixes serão alimentados com ração comercial de 28% proteína 

bruta a 3% da biomassa, duas vezes ao dia durante a manha e a tarde que são 

os períodos com a temperatura ideal para a alimentação dos peixes. Os ajustes 

da quantidade de ração será realizado com base nas biometrias em intervalos 

de 30 (trinta) dias para o tratamento 2 (T2), e diariamente para o tratamento 1 

(T1). 

4.3.4 Despesca 

Dado fim aos 120 (cento e vinte) dias de experimento os peixes serão 

retirados com auxilio de uma rede de arrasto e pesados para que se conheça a 

produtividade de cada viveiro. 

4.4  Avaliação do desempenho produtivo 

 A avaliação do desempenho produtivo dos peixes será realizada através 

das analises das seguintes variáveis zootécnicas: 

Ganho de Peso (GP) = Peso médio final – Peso médio inicial; 

Taxa de Crescimento Específico (TCE) = (LN peso final – LN peso 

inicial)/dias x 100%;  



Conversão Alimentar Aparente (CAA) = (Quantidade de ração 

consumida /ganho de peso);  

Taxa de Sobrevivência (S) = no inicial de peixes - no final de peixes x 

100%. 

 

4.5  Qualidade da água 

A avaliação da qualidade de água será realizado para verificar se a 

qualidade de água não influencia nos resultados e essa avaliação será 

realizado na própria fazenda ecology pescados, pois, a propriedade possui um 

laboratório técnico especifico para o monitoramento dessas variáveis 

limnologias. Sendo estas analisadas: 

Tabela 1. Variáveis limnológicas a serem analisadas 

 

4.6  Análise Estatística 

Ao início do experimento, será verificada a homogeneidade das variâncias 

através do teste de Hartley (Teste da razão máxima). Ao final do experimento 

as variáveis de desempenho zootécnico, qualidade da água e índices 

econômicos serão analisados através do Teste t de Student para amostras 

independentes, ao nível de 5% de significância. 

Variáveis Análise Metodologia Freq. 

Oxigênio dissolvido 
(mg/L) 

In situ Oxímetro digital DIA 

Temperatura (º C) In situ Oxímetro digital DIA 

pH In situ pHmetro digital DIA 

Condutividade 
elétrica 
(µS/cm) 

In situ Condutivímetro digital DIA 

Amónia (mg/L) Laboratório Espectrofotometria Quinzenal 

Nitrito (mg/L) Laboratório Espectrofotometria Quinzenal 



5. Resultados e Discussão 

5.1. Qualidade da água 

A manutenção da qualidade da água em um sistema de produção e um 

fator importante para o desenvolvimento e sobrevivência no cultivo de peixes 

(SIPAÚBA-TAVARES, 1994).  

Os parâmetros pH, temperatura, oxigênio dissolvido, condutividade 

elétrica, amônia, nitrito e transparência não apresentaram diferença 

significativas (p<0,05) entre os tratamentos e encontram-se dentro dos 

parâmetros normais, segundo Moreira et al. (2001), Arana (2004b) e Melo et. 

al., 2001 conforme demonstrado (tabela 2). 

Tabela 2 – Medidas das variáveis limnológicas dos tratamentos 1 e 2. 

Variáveis Limnológicas Tratamento (01) Tratamento (02) 

pH 6,77±0,37 6,14±0,66 

Condutividade Elétrica 

(µS/cm) 
39,04±7,69 47,74±7,59 

Temperatura (°C) 29,61±1,04 29,51±1,05 

Oxigênio (mg/l) 7,38±0,89 7,19±1,32 

Amônia (mg/l) 0,166±0,152 0,129±0,122 

Nitrito (mg/l) 0,104±0,066 0,07±0,04 

Transparência (cm) 32,66±3,51 34,33±4,50 

 

5.2. pH 

Os valores de pH apresentaram próximo de neutro, variando de 6,77 a 

6,14 conforme (Gráfico 01), segundo Poli e Arana (2004) e Baldisseroto (2002), 

onde esses valores se encontram dentro da faixa recomendada para o cultivo.  



 

Figura 7: Valores médios de pH apresentados nos tratamentos 1 e 2. 

Castro et. al., (2002) tiveram resultados semelhante em um estudo sobre 

avaliação do sistema de produção de tambaqui intensivo em viveiro de terra 

com aeração, onde se constatou um pH de 7,1 para esse cultivo. 

Izel e Melo (2004) tiveram resultado semelhante para o pH, em torno de 

7,5 no cultivo de tambaqui em tanque escavado no período de três anos de 

coleta. 

5.3. Condutividade elétrica 

A condutividade elétrica teve uma variação média de 39,04 no (T1) e 

47,74 ms/cm no (T2), onde se encontrou na faixa de aceitação para o cultivo 

(Gráfico 02). 

 

Figura 8: Valores médios de condutividade elétrica obtidos nos tratamentos 1 e 2 

 



CAVERO et. al., (2009) obteve resultados semelhantes no estudo sobre 

criação comercial de tambaqui, onde obteve os resultados de 40,0 (μS/cm2) na 

condutividade elétrica em um período de cultivo de 270 dias. 

MARTINS (2010) em um estudo sobre níveis de estresse em alevinos de 

tambaqui submetidos a diferentes densidades obteve resultados superiores 

cuja analises mostraram uma media superior a 45,6 (µS/cm2). 

5.4. Temperatura 

Dentre as variáveis físicas a temperatura é um dos fatores que influencia 

em diversas situações metabólicas que interfere no desempenho dos peixes, 

podendo interferir diretamente nos parâmetros zootécnicos (BALDISSEROTO, 

2002). Essas variações na temperatura da água promovem alterações no 

consumo de ração e no crescimento (PEZZATO, 1997). 

As médias das temperaturas da água nos dois tratamentos não 

apresentaram diferença significativa ao longo de 150 dias de cultivo, onde a 

variação foi de 29,51°c no (T1) a 29,61°C no (T2) (Gráfico 03). 

 

Figura 9: Valores médios de temperatura obtidos nos tratamentos 1 e 2. 

 

As medias encontram-se dentro dos valores recomendados por PEREZ 

et. al., (2003) sugere escolher locais em que a temperatura da água do cultivo 



mantenha-se entre 26 ºC a 29 ºC, de forma que a água não exceda 30 ºC ou 

tenha mudança brusca de temperatura ao longo do cultivo. 

5.5. Oxigênio dissolvido 

O oxigênio dissolvido os valores médios se mantive entre 7,18 e 7,38 

mg/l, não havendo diferença significativa nos dois tratamentos (Gráfico 04). 

Portanto se manteve na concentração ideal para a maioria das espécies 

neotropicais cultivadas que varia em torno de 5 e 9 mg/l (Poli e Arana, 2004). 

 

Figura 10: Valores médios de oxigênio dissolvido obtidos nos tratamentos 1 e 2. 

 

MELO et. al., (2001) obteve resultados de 9,35 mg/l no período do dia em 

estudos realizados com o tambaqui em viveiros de argila no estado do 

amazonas no período de cultivo de dois anos de coleta e analises de dados 

onde obteve uma produtividade de 10.075 kg/ha/ano. 

CASTRO et. al., (2002) obteve resultados inferiores em um estudo 

realizado com sistema de produção de tambaqui intensivo em tanques de terra, 

onde foram observados os valores médios de 5,86 mg/l ao longo de 180 dias 

de cultivo. 

5.6. Amônia 

Em relação á amônia as media se manteve entre 0,08 e 0,12 (Gráfico 05). 

Os valores se mantiveram dentro do nível máximo estabelecido para amônia 



em águas destinadas ao cultivo de organismos aquáticos que e 3,7 mg/l para 

pH abaixo de 7,5. 

 

Figura 11: Valores médios de amônia obtidos nos tratamentos 1 e 2. 

 

Segundo Arana (1997) o aumento da concentração de no meio externo, 

dificulta a excreção da mesma pelos organismos, provocando um aumento no 

nível de no sangue e nos tecidos e também pode afetar a fisiologia dos 

animais. 

Silva e Carneiro (2007) tiveram resultados médios de 0,6 e 0,9 mg/l em 

estudo da qualidade da água na engorda de tambaqui em viveiros sem 

renovação de água no período de 150 dias de cultivo. 

5.7. Nitrito 

Os resultados de nitrito se manteve com medias variando entre 0,07 e 

0,09 mg/l (Gráfico 06), as medidas se encontram dentro da resolução n° 357 do 

CONAMA (2005) que estabelece o limite máximo de 1 mg/l. 



 

Figura 11: Valores médios de nitrito obtidos nos tratamentos 1 e 2. 

 

O nitrito é considerado uma substância com pequeno poder tóxico, mas 

por ser o produto final da nitrificação, pode acumular-se em grandes 

quantidades, principalmente em sistemas fechados de cultivo (THURSTON et.  

al. 1978).  

SILVA et. al., (2005) tiveram resultados de 0,01 mg/l no estudo de 

impacto do manejo de viveiros na qualidade da água durante a recria de 

tambaqui. 

MELO et. al., (2001) também obteve resultados de 0,01 mg/l no cultivo de 

tambaqui em viveiros de argila no estado do Amazonas. 

5.8. Transparência  

Os valores médios encontrados para transparência foram de 18 e 22 cm 

para os dois tratamentos (T1) e (T2).  

Valores registrados neste estudo foram inferiores aos obtidos por MELO 

et. al., (2001) na criação de tambaqui (Colossoma macropomum) em viveiros 

de argila/Barragens no estado do Amazonas que encontrou resultado de 40 

cm. Esses valores são inferiores aos obtidos por SOUZA et. al., (2000), que 

encontraram valores variando entre 1,15 a 1,20 m na criação de juvenis de 

pacu, e aos de MIYASAKA & CASTAGNOLLI (1995), na  criação  de  pacu,  

tambaqui  e  seus  híbridos, cujos valores variaram entre 20 e 100 cm. 



6. Parâmetros de desempenho zootécnico 

 

Em 120 dias de cultivo houve diferença significativa entre os tratamentos 

com o manejo alimentar tradicional apresentaram um peso médio de 296,49 ± 

8,32 g e o tratamento utilizando o perfil de crescimento de tambaqui na 

alimentação apresentou um peso médio de 393 ± 51,89 g, esses dados são 

superiores ao relatado por Cunha & Junior (2011) onde apresentaram um peso 

médio final de 82, 71, 33 e 33 g em uma densidade de 25 m3, 50 m3, 100 m3 e 

150 m3 respectivamente em um estudo sobre crescimento de tambaqui em 

tanques rede com diferentes densidades populacionais. 

Tabela 07 – Médias do peso inicial, do peso final, do ganho de peso, comprimento final, 

da conversão alimentar aparente, taxa de crescimento específico e sobrevivência obtidos nos 

tratamentos 1 e 2. 

Parâmetros T (01) T (02) 

Peso Inicial (g) 11,8 ± 1,28 11,8 ± 1,72 

Peso Final (g) 296,49 ± 8,32 393 ± 51,89 

Ganho de Peso (g) 284,71 ± 8,32 381,46 ± 51,89 

Comprimento Final 16,09 ± 2,13 20,00 ± 0,69 

Conversão Alimentar Aparente 0,82 ± 0,13 1,33 ± 0,16 

Taxa de Crescimento Específico 2,69 ± 0,02 2,92 ± 0,11 

Consumo de Ração        1161,42 ± 201,90 2493,03 ± 65,20 

Sobrevivência (%) 99,07 ± 0,25 99,34 ± 0,19 

 

6.1. Peso e comprimento 

Os valores de peso e comprimento finais médios apresentaram diferenças 

significativas entre os dois tratamentos ao longo do período de experimento os 

valores de peso estão representados no (Gráficos 08). 
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Figura 11: Ganho de peso final do tambaqui (C. macropomum), obtidos no (T1) e (T2). 

 

CHAGAS et. al., (2003) em 120 dias de cultivo obteve resultados 

superiores em uma densidade de 15 peixes m3 cultivados em tanque-rede, 

onde os peixes das taxas de alimentação entre 3 e 5% apresentaram o peso 

médio superior 604 e 677g respectivamente. 

BRESSANE (2010) avaliou o desempenho do modelo tambaqui em 

tanque-rede com FERRAZ (2004) criando tambaqui em tanques-rede no lago 

do Calado, Manacapuru-AM, obteve com a densidade de 70 peixes/m³ no 

período de oito meses ganho de peso de 368,7 g. 

diferentes densidades de estocagem cultivados no período de 120 dias 

onde obteve os resultados de 289,4±18,28 g em 50 peixes m3, 268,78±19,7 g 

em 70 m3 e 282,91±20,2 g em 90 peixes m3 ficando próximo ao obtido nesse 

estudo no mesmo período de cultivo. 

 

6.2. Conversão alimentar aparente 

Os valores estimados para a Conversão Alimentar Aparente (CAA) 

apresentaram diferenças significativas entre as duas formas de manejo 

testadas, os valores obtidos para os diferentes tratamentos (T1 e T2) foram, 

respectivamente: 0,82 ± 0,13 e 1,33 ± 0,16 (Gráfico 09). 
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 Figura 12: Índice de conversão alimentar aparente do tambaqui (C. macropomum), apresentados no     
(T1) e (T2). 

 

 A conversão alimentar está relacionada ao consumo de ração e o ganho 

de peso, assim quanto, maior a conversão alimentar, maior o gasto com ração, 

entretanto ela varia dependendo do sistema de produção. Segundo KUBITZA, 

2004, a conversão alimentar pode ser afetada pela densidade de estocagem, 

pela idade e pelo tamanho dos peixes, sendo que as melhores conversões 

alimentares geralmente se encontram na faixa de 0,9 a 1,8. 

FERRAZ (2004) cultivando tambaqui em tanques-rede no lago do 

Puraquequara, Amazonas-AM, em um estudo obteve uma melhor conversão 

alimentar com uma densidade de 50 peixes/m³ no período experimental de 6 

meses obteve conversão alimentar de 1,42. 

Para tambaquis criados em viveiros de argila e barragens observaram 

conversão de 1,5 ao final de 12 meses (MELO et. al., 2001), enquanto que 

pesquisa realizada por IZEL & MELO (2004) encontraram 1,2 em 240 dias para 

a mesma espécies. 

6.3. Taxa de crescimento específico 

Os valores da taxa que crescimento específico desse estudo para os dois 

tratamentos (T1) e (T2) foram 2,69 ± 0,02 e 2,92 ± 0,11 onde houve diferença 

significativa para os dois tratamentos (Gráfico 10). 
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Figura 13: Taxa de crescimento específico do tambaqui (C. macropomum), obtidos no (T1) e (T2). 

 

As médias de TCE obtidas neste trabalho foram superiores às 

encontradas por Brandão et al. (2004) que observaram valores variando de 

5,53 a 6,17, este fato  pode estar associado às baixas densidades de 

estocagem utilizadas no sistema de  cultivo. Além do fato de que os animais 

criados em viveiros, possuem uma quantidade muito maior de plâncton nesse 

sistema de cultivo.  

Ximenes-Carneiro (1991) em um estudo onde comparou duas rações na 

alimentação do tambaqui, com diferentes fontes de proteína: o ensilado 

biológico e farinha de peixe e de carne obtiveram um crescimento específico de 

2,86 e 2,88. Essa diferença pode esta relacionada à qualidade dos ingredientes 

associados. 

6.4. Consumo de ração 

Os valores estimados para o consumo de ração apresentaram diferenças 

significativas entre as duas formas de manejo testadas, os valores obtidos para 

os diferentes tratamentos (T1 e T2) foram respectivamente: 1161,42 ± 201,90 e 

2493,03 ± 65,20 onde o tratamento dois utilizando o modelo matemático de 

crescimento apresentou um maior consumo de ração (Gráfico 11). 
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Figura 14: Consumo de ração do tambaqui (C. macropomum), obtidos no (T1) e (T2). 

 

6.5. Sobrevivência 

Os valores de sobrevivência nos dois tratamentos (T1) e (T2) foram 

respectivamente de 99,43 e 99,34% (Gráfico 12), onde não apresentarão 

diferença significativa (p<0,05).  
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Figura 15: Índice de sobrevivência do tambaqui (C. macropomum), obtidos no (T1) e (T2). 

 

MELO et. al., (2001) cultivando tambaqui em viveiros de argila e barragem 

obteve uma taxa de sobrevivência de 76% em um período de doze meses, 



CASTRO et. al., (2001) em um estudo sobre avaliação do sistema de produção 

de tambaqui em viveiros de terra com aeração em um período de 180 dias 

obteve uma taxa de sobrevivência de 81%. 
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Tabela 3. Cronograma de atividades 

 

Nº Descrição Ago  

2012  

Set Out Nov Dez Jan 

2013  

Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

1  Distribuição dos 

peixes nos 

tanques  
    

 
R                     

2 Biometrias   
   

R  R  R              

3 Manejo alimentar 
    

R  R R              

4 Monitoramento 

dos parâmetros 

limnológicos      
R  R  R              

5 Monitoramento 

das instalações    
R R  R  R              

6 Tabulação dos 

dados 
  

  
R  R R  R  

  
      

7  Revisão 

bibliográfica 
R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  R  

8  Elaboração do 

Relatório Parcial            
R  

 

9  Elaboração do 

Resumo e 

Relatório Final  

                          R   

10  Preparação da 

Apresentação 

Final para o 

Congresso  

                      R  

 

 

R - realizado 


