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Resumo 

 

No desenvolvimento de um pacote de produção para uma espécie de peixe, o 

primeiro passo é a determinação da densidade de estocagem ideal, a qual visa 

determinar os níveis ótimos de produtividade por área. Apesar de a matrinxã ser a 

segunda espécie mais cultivada na região Norte do país ainda existe lacunas a serem 

preenchidas no desenvolvimento de seu pacote de produção. Portanto, o objetivo foi 

determinar a melhor densidade de estocagem durante a engorda da matrinxã em 

tanques-rede a partir de um conjunto de informações sobre crescimento, aspectos 

fisiológicos e indicadores de estresse dos animais. Os experimentos foram realizados no 

Centro de Tecnologia, Treinamento e Produção em Aquicultura – CTTPA, localizado 

na Usina Hidrelétrica de Balbina. Os experimentos foram realizados durante a fase de 

engorda com peixes de comprimento inicial de 21,4±0,3cm e peso inicial médio de 

170,9±9,9g, onde foi acompanhado seu cultivo em até 120 dias com biometrias e coletas 

mensais. Para isso, os peixes foram distribuídos em 6 tanques-rede de 5m3  de área útil, 

em duas densidades de estocagem (T1=30 peixes/m3  e T2=60 peixes/m3) com três 

repetições cada em delineamento inteiramente casualizado. Os peixes foram 

alimentados com ração comercial contendo 34% de proteína bruta. Os parâmetros 

limnológicos não diferiram entre os tratamentos. Ao final dos 120 dias de cultivos os 

exemplares de matrinxã apresentaram peso e o comprimento médios de 423,9±17,7g e 

25,4±0,3 cm, respectivamente. Não foram observadas diferenças no peso e no 

comprimento ao final do período de 120 dias entre os tratamentos. Apenas nos 

primeiros 30 dias o T1 apresentou maiores valores de peso não se diferenciando com o 

avanço no período de cultivo. O IHS (índice hepatossomático) se apresentou maior no 

T2 no período de 120 dias. Não foram observados diferenças para parâmetros 

hematológicos ([Hb], Ht e RBC), para níveis de glicose, no fator de condição relativo 

(Kn), no coeficiente de variação do peso (CVP), no coeficiente de variação 

comprimento (CVC), ganho de peso e no crescimento. A sobrevivência foi superior a 

95% em ambos tratamentos. A biomassa final e produtividade foi maior no T2. 

Portanto, a densidade de estocagem de 60 peixes/m3 durante engorda da matrinxã em 

tanques-rede é a mais adequada. 
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1. Introdução  

 

O cultivo de peixes bem como o de outros organismos aquáticos, vem crescendo 

rapidamente nos últimos anos, transformando-se em uma indústria que movimenta 

milhões de dólares em diversos países. De acordo com Castagnolli (1992) a piscicultura 

é a maneira mais econômica de se produzir alimento de alto valor nutritivo, através do 

aproveitamento de diversos resíduos agropecuários.  

O Brasil apresenta um dos maiores potenciais no mundo para essa atividade com 

recursos hídricos ilimitados, grande extensão territorial, energia solar abundante, maior 

número de espécies nativas de fácil cultivo que devem proporcionar excelente 

rentabilidade aos investimentos (Bernardino, 2001). 

A piscicultura em tanques-rede tem sido considerada uma alternativa para 

produção de proteína de origem animal aquática, contribuindo para segurança alimentar, 

fomentando a cadeia produtiva rural e minimizando as disputas por áreas terrestres para 

implantação de cultivos em viveiros escavados (Castagnolli, 1996). O interesse por esse 

sistema é devido à disponibilidade dos recursos hídricos represados, oriundos da 

construção das usinas hidrelétricas. Além de ser uma excelente alternativa para a 

produção de peixes em corpos d’água onde a prática da piscicultura convencional não é 

viável (Chagas et al., 2003; Brandão et al., 2005).      

A matrinxã, Brycon amazonicus, (Spix & Agassiz, 1820) é a segunda espécie 

mais criada na região Amazônica. Em condições de cultivo, aceita ração peletizada, 

grãos, frutos e subprodutos agrícolas. Quando adequadamente manejadas, podem 

alcançar 1 kg no primeiro ano de cultivo e mais 1,5 kg no segundo, sendo bem aceitos 

no mercado com esses tamanhos (Baldisserotto e Carvalho, 2010). 

O crescimento e a sobrevivência de algumas espécies de peixes podem ser 

melhores em baixas densidades de estocagem, podendo ocorrer um subaproveitamento 

do espaço disponível para o cultivo (Baldisserotto, 2002). Por isso a determinação da 

densidade de estocagem ótima para uma espécie são imprescindíveis para gerar 

informações para o pacote tecnológico de produção. 
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2.  Revisão Literária 

2.1.  Piscicultura na Região Norte 

 O peixe é a principal fonte de proteína de origem animal disponível, 

representando também uma fonte de renda para os pescadores oriundas da região 

amazônica (Araújo-Lima e Goulding 1998). Logo, o intenso crescimento da população 

na região Norte tem aumentado a demanda por pescado e gerado maior pressão sobre os 

estoques naturais, diminuindo a quantidade de peixes capturados e elevando o preço das 

espécies preferidas para consumo (Batista e Petrere 2003). Diante desta problemática, a 

piscicultura regional apresenta-se como uma atividade com potencial para minimizar os 

efeitos da exploração predatória de algumas espécies de maior valor econômico (Cheng 

et al. 2003). 

Alguns fatores contribuem para quer a piscicultura seja uma atividade de grande 

potencial na Região Norte podendo ser mencionado a quantidade de recursos hídricos 

disponíveis (Batista et al. 2004), a boa qualidade das águas (Arbelaez-Rojas et al. 2002), 

as características físicas dos solos, a disponibilidade de mão de obra, mercado 

consumidor em expansão e a quantidade de espécies de peixes com potencial para 

criação em ambientes artificiais (Val 1995). 

 

2.2. Cultivo em Tanque-Rede 

A tecnologia de piscicultura em tanques-rede tem se revelado uma técnica 

promissora por conciliar o uso sustentável do meio ambiente com alta produtividade 

oriunda da utilização de altas taxas de estocagem (Merola &Cantelmo, 1987; Andrade 

et al., 1993; Beveridge, 1996; Chagas et al., 2003) e vem sendo amplamente difundida 

no Brasil. Esta tecnologia também é amplamente difundida na região Norte sendo uma 

ferramenta que se mostra bem promissora por utilizar altas taxas de estocagem, gerando 

grande produtividade por área (Chagas et al., 2003). 

O sistema de criação de peixes em tanques-rede ou gaiolas é considerado com 

um sistema intensivo com renovação de água contínua, é uma das formas mais 

intensivas de criação atualmente praticadas e tem se tornado popular devido ao fácil 

manejo e rápido retorno do investimento. Pórem, o volume do tanque-rede deve estar 

em sintonia com o número necessário da espécie de peixe que o produtor deseja 

produzir, uma vez que os custos de obtenção e operacional do tanque-rede são 

proporcionais ao seu volume (Beveridge, 1996).  
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Sendo assim, altas densidades de organismos aquáticos permitiram renovação 

mais rápida da água em elevadas densidades de estocagem (Schmittou, 1993; Ono 

1998), facilitar o manejo e quebrar a zona de alimentação (Alanärä & Brännäs, 1996), 

diminuindo a competição entre os peixes (Cavero, 2002). Mesmo com todas essas 

vantagens, os tanques-rede de pequeno volume podem apresentar fatores limitantes, 

como grandes adensamentos de peixes, reduzindo o acesso ao alimento (Schmittou, 

1993) e comprometendo o crescimento. 

 

2.3.  Espécie 

O matrinxã (Brycon amazonicus – Gunther, 1869), pertence à ordem 

Characiformes e família Characidae, é um peixe de grande importância comercial cuja 

ocorrência se restringe a Bacia Amazônica. Destaca-se por apresentar rápido 

crescimento, hábito alimentar onívoro, aceitabilidade de ração artificial, carne de 

excelente qualidade (Castagnolli, 1992).  

A crescente demanda pelo cultivo desta espécie em ambiente controlado se deve, 

principalmente, à sua pronta adaptação ao cativeiro e à aceitação de alimentos 

artificiais, tanto de origem vegetal quanto animal, ao lado do seu elevado valor 

comercial.  

Apesar de a matrinxã ser a segunda espécie mais cultivada na região Norte, por 

apresentar crescimento rápido e competir com bons preços de mercado, ainda existe 

lacunas a serem preenchidas no desenvolvimento de seu pacote de produção. Sendo que, 

a criação da mesma em tanques-rede cresce na Região Amazônica, e são necessários 

estudos para determinação de taxas de densidades específicas para essa espécie visando 

uma melhora na produtividade.  

 

2.4.  Densidade de Estocagem 

Para desenvolvermos um pacote de produção para uma espécie de peixe, o 

primeiro passo é a determinação da densidade de estocagem ideal, a qual visa 

determinar os níveis ótimos de produtividade por área. Jobling (1994) relata que a 

densidade de estocagem tem efeito na sobrevivência e no crescimento, sendo uma 

possível causa do fracasso na produção final de peixes. 

Uma densidade de estocagem ótima é representada pela maior quantidade de 

peixes produzida por área ou volume de um tanque e sua produção eficiente não está 

necessariamente relacionada ao peso máximo que pode ser produzido, mas sim o peso 
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que poderá ser atingido com uma baixa conversão alimentar, num período curto e com 

um peso final aceito pelo mercado consumidor (Schimittou, 1997). 

O aumento na densidade de estocagem pode favorecer os níveis de glicose 

sanguínea e intervir no crescimento do animal (Procarione,1999), pois a porcentagem 

responsável pelo desenvolvimento dos peixes será desviada para compensar a situação 

desfavorável. Outra consequência do adensamento é a grande variação no comprimento 

dos peixes de um mesmo lote, ou seja, a heterogeneidade no tamanho dos animais 

(Cavero et al., 2003). 

O estresse é a resposta comum em sistemas onde há confinamento, como nas 

pisciculturas. Nestas condições os peixes ficam expostos a diversos estressores que 

podem ser devido a alterações causadas na qualidade da água, no manejo empregado, 

alterações biológicas entre peixes e micro-organismos e altas densidades populacionais 

(Wedemeyer, 1996). Os fatores estressantes tem sido uma das principais perdas de 

lucratividade na piscicultura, pois afetam o metabolismo e por vez o desenvolvimento 

dos peixes.  

Com isso, podemos dizer que com altas densidades de estocagem haverá maior 

produção e como consequência um maior retorno sobre os investimentos em estruturas 

e equipamentos(Schimittou, 1993). É importante salientar que uma taxa de estocagem 

que assegura a sobrevivência dos peixes, encurta o período de engorda e dá então, um 

bom aproveitamento dos viveiros. Assim como a densidade de estocagem proporciona 

alimento na biomassa total, o peso individual pode vir a diminuir(Gomes et al., 2000). 

Diante do exposto, é necessário definir a melhor densidade de estocagem 

durante a engorda para o cultivo de matrinxã em tanques-rede, determinada a partir de 

um conjunto de informações sobre crescimento e aspectos fisiológicos dos animais. 

 

 

3.  Objetivo geral 

 

    Avaliar o efeito das diferentes densidades de estocagem no crescimento, na 

homogeneidade e o estresse secundário de exemplares de matrinxã cultivados em 

tanques-rede durante a engorda.  
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3.1- Objetivos específicos 

 

 Averiguar o desempenho zootécnico e as respostas hematológicas e 

metabólicas (estresse secundário) dos alevinos das diferentes densidades de 

estocagem; 

 Analisar o índice de condição corporal dos alevinos em diferentes densidades 

de estocagem. 

 Avaliar os coeficientes de variação de peso e comprimento em diferentes 

densidades de estocagem. 

 

4. Metodologia 

 

4.1- Protocolo Experimental 

 O experimento foi conduzido em área aquícola próximo da barragem do 

reservatório da Usina Hidroelétrica de Balbina. Neste experimento, matrinxã pesando 

em média 50g, foram distribuídas em 6 tanques-rede de 5m3 de volume útil. Os peixes 

foram estocados em duas densidades de estocagem (30 e 60 peixes/m3), com três 

repetições cada. Os peixes foram alimentados com ração comercial extrusada de 32% 

duas vezes ao dia, sete dias por semana, exceto no dia anterior a biometria. A taxa de 

alimentação variou de acordo com o peso médio dos peixes.  As biometrias foram 

realizadas em intervalos de 30 dias, com amostragens de 10% do total de exemplares de 

cada tanque-rede para ajustar a quantidade de ração a ser fornecida. O experimento 

durou até os peixes atingirem média de 800 gramas.  

Durante o cultivo foram monitorados os parâmetros limnológicos, diariamente 

com auxilio de equipamento eletrônicos os valores de oxigênio dissolvido, 

transparência, pH, condutividade e temperatura. A cada 15 dias, foram determinados os 

valores de nitrito, nitrato, amônia e fosfatos por meio de análises laboratoriais da água 

coletada nos viveiros de cultivo. 

 

Desempenho Zootécnico:  

O desempenho zootécnico dos animais foi determinado com base nas biometrias 

mensais de 10% da biomassa de peixes de cada tanque, obtendo os valores de 

comprimento padrão com uso de um ictiomêtro (precisão 0,1 cm) e peso dos peixes com 

balança digital (precisão 0,01 g). A partir dos valores obtidos nas biometrias foram 
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calculados: o crescimento em peso e comprimento, o coeficiente de variação do 

comprimento [CVC = (desvio-padrão do comprimento/comprimento médio) x 100], 

coeficiente de variação de peso [CVP = (desvio-padrão do peso/peso médio) x 100], a 

taxa de crescimento específico (TCE = [(ln peso tempo 1 - ln peso tempo 0 )/tempo] x 

100). Os parâmetros de produtividade final avaliados foram: sobrevivência (%), ganho 

de peso diário (GD= [peso final – peso inicial]/tempo), ganho de peso total (GPT = peso 

final - peso inicial), comprimento total (CT = comprimento final - comprimento inicial), 

taxa de ganho relativo (RGR= {[peso final-peso inicial]/peso inicial}x100%). 

. 

4.2 Coleta de amostras biológicas 

 

A cada biometria foram retirados 10 exemplares de matrinxã de cada unidade 

experimental, totalizando 30 indivíduos para cada tratamento. Para isso os animais 

foram anestesiados com eugenol 50 mg L -1 e em seguida o peso e o comprimento 

padrão foram mensurados. Então, o sangue foi coletado por punção da veia caudal 

utilizando seringas heparinizadas.   

 

4.3 Análises sanguíneas e metabólicas 

 

Para avaliação da série vermelha foram determinados: o número de eritrócitos 

circulantes (RBC) com auxílio de câmara de Neubaeur; o hematócrito (Ht) pelo método 

do microhematócrito; a concentração de hemoglobina pelo método da 

cianometahemoglobina (KAMPEN e ZIJLSTRA, 1964). Avaliação da série branca foi 

feita por contagem diferencial de células de defesa (leucócitos) em extensões 

sanguíneas coradas. As concentrações plasmáticas de glicose, de proteínas totais, de 

triglicerídios e de colesterol foram determinadas com auxílio de kits laboratoriais 

específicos. 

 

4.4 -  Avaliação da condição corporal 

  A partir dos dados biométricos foi determinado: 

  Fator de condição relativo (Kn) através da seguinte fórmula :  Kn=We/West , 

onde : W e= peso encontrado ; West= peso estimado e o índice 
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hepatosomático (IHS) adquirido pela fórmula: IHS = Peso do fígado/peso corporal 

x100. 

 

4.5 Análise estatística 

Os resultados dos tratamentos e da qualidade da água foram determinados 

mediante Teste T com nivel de significância de 5% de probabilidade.  

 

5. Resultados e Discussão 

Os parametros físico-químicos do Lago de Balbina não apresentaram diferenças 

durante o periodo de tempo do estudo que podessem influenciar nos resultados obtidos. 

Os valores obtidos foram : condutividade (µS) = 8±0,2 ; Temperatura (°C)= 31,3±1,2 ; 

pH = 5,8±0,1 ; Oxigenio dissolvido (mg L⁻¹) = 6,1±0,1 ; Turbidez = 3,2±0,3 ; 

Transparencia = 2±0,05. 

Os resultados de peso e comprimentos dos exemplares de matrinxã nas 

diferentes densidadedes de estocagem ao logo de 120 dias estão apresentados na tabela 

1. Não foi observado diferença no comprimento dos peixes das diferentes densidades 

em cada tempo amostral. Para o peso foi observado que aos 30 dias de cultivo os peixes 

da menor densidade apresentaram maiores valores de peso em relacão aos da maior 

densidade. Porém essa diferença não permaneceu ao longo do experimento 

 

Tabela 1. Crescimento de juvenis de matrinxã durante a engorda em tanques-rede, em diferentes 

densidades de estocagem ao longo de 120 dias de cultivo. 

 

Densidade de 

estocagem 

inicio 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 

Peso (g) 

30 peixes/m³ 79,9±4,7 194,7±15,6 * 250,8±7,0  364,6±11,6  415,9±17,7 

60 peixes/m³ 82,4±4,0 147,1±5,1  247,0±7,9  346,9±15,9  431,9±31,5 

 Comprimento (cm) 

30 peixes/m³ 15,6±0,3 21,7±0,5 23,1±0,4 24,6±0,2 25,4±0,2 

60 peixes/m³ 15,8±0,2 21,0±0,3 23,1±0,5 24,6±0,4 25,4±0,1 

* indica diferença significa entre a menor e maior densidade de estocagem no mesmo período de cultivo.  . 

 

 

O coeficiente de variação de peso e de comprimento (Tabela 2) e os índices de 

desempenho produtivo (Tabela 3), não apresentaram diferença significativa entre as 
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densidades. Esses resultados estão de acordo com os relados para tambaqui durante 

recria em diferentes densidades de estocagem  Brandão et al. (2004). 

 

Tabela 2. Coeficiente de Variação do Peso (CVP) e Coeficiente de Variação do Comprimento (CVC) de 

exemplares de matrinxã durante engorda, em diferentes densidades de estocagem durante 120 dias de 

cultivo. 

      

Densidade de 

estocagem 

inicio 30 dias 60 dias 90 dias 120 dias 

 CVP (%) 

30 peixes/m³ 61,5±4,8 59,1±5,3 78,5±2,6 39,3±2,2 25,6±1,7 

60 peixes/m³ 91,8±4,8 44,4±2,2 57,9±2,7 82,7±4,0 48,3±5,9 

 CVC (%) 

30 peixes/m³ 76,6±2,3 42,8±1,3 47,4±0,8 50,6±0,8 34,5±0,4 

60 peixes/m³ 101,1±1,9 61,8±1,0 21,9±0,4 75,8±1,7 29,1±0,7 

 

Os  valores de taxa de crescimento específico (1,38 a 1,37 g/dia)(Tabela 3) 

foram maiores do que o encontrado por Carneiro et al. (1999) que avaliaram o 

crescimento da tilápia vermelha da Flórida em tanques-rede (0,69 a 0,71 g/dia). 

 
Tabela 3. Indices zootécnicos: Taxa de Crescimento Específico (TCE); Ganho Diario (GD); Ganho de 

Peso Total (GPT); Comprimento Total (CT); Taxa de Ganho Relativo (RGR) de exemplares de matrinxã, 

durante engorda em tanques-rede, ao final de 120 dias de cultivo em diferentes densidades de estocagem. 
 

  Tratamentos 

 30 peixes/m³  60 peixes/m³ 

TCE (g/d)   1,38±0,1  1,37±0,1 

GD(g)   2,8±0,1  2,9±0,3 

GPT (g)   336±17,3  349±33 

CT(cm)   9,74±0,3  9,6±0,7 

RGR(%)   431±31,7  443,2±60,5 

 

Os valores de eritrócitos (RBC) (Figura 1) não apresentaram diferenças 

significativas entre as densidades de criação e permaneceram próximos dos valores 

encontrados por Ranzani-Paiva et al. (1999) em trabalhos sobre análises hematológicas 

de curimbatá (Prochilodus scrofa), pacu (Piaractus mesopotamicus) e tambaqui 

(Colossoma macropomum) . Resultados similares aos deste trabalho foram reportados 

por Montero et al. (1999), que, em trabalho com juvenis de Sparus aurata, não 
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encontraram influência da densidade de estocagem sobre o número de células 

vermelhas. 
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Figura 1. Número de erirócitos circulantes de exemplares de matrinxã durante engorda durante engorda 

em tanques-rede, ao longo de 120 dias de cultivo em diferentes densidades de estocagem. 

 

O percentual de hematócrito reflete a proporção de eritrócitos no sangue em 

relação à quantidade de leucócitos, trombócitos e plasma sanguíneo. Os valores de 

hematócrito do presente estudo não apresentaram alterações em relação a densidade de 

estocagem ao longo de 120 dias (Figura 2). Neste experimento, os valores 

permaneceram entre 43 e 53%, mas a maioria das espécies de animais domésticos tem 

hematócrito variando entre 38 e 45%, com média de 40% (Swenson, 1996).  
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Figura 2. Percentual de hematócrito de exemplares de Matrinxã durante engorda em tanques-rede, ao 

longo de 120 dias de cultivo em diferentes densidades de estocagem. 
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A determinação da taxa de hemoglobina é um dos meios mais simples e usuais 

de verificar a ocorrência de anemias. Os valores de hemoglobina (Figura 3) encontram-

se superiores ao encontrado por Bittencourt et al. (2010), que avaliaram a densidade de 

estocagem do pacu (P. mesopotamicus) em tanques-rede encontrando valores de 9,42, 

9,98 e 10,09 g/dL. Foi observado maiores valores de hemoglobina apos 120 dias de 

cultivo no grupo da maior densidade de estocagem o que indice que esses peixes se 

apresentaram com melhor capacidade de transporte de oxigênio que os que estavam em 

menor densidade de estocagem. 
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Figura 3. Concentração de hemoglobina de exemplares de Matrinxã  durante engorda em tanques-rede, 

ao longo de 120 dias de cultivo em diferentes densidades de estocagem. 
 

Não foram observadas diferenças significativas para os níveis de glicose, 

colesterol, triglicerídeos e proteínas totais em nenhuma das densidades de estocagem 

testadas ao longo de todas as coletas (Tabela 4). A avaliação dos parâmetros 

metabólicos em peixes é de extrema importância, pois alterações nestes parâmetros 

podem indicar mobilização de reservas ou também podem ser indicativo de algum 

distúrbio fisiológico (Brandão et al., 2004; Chagas et al., 2007).  

O aumento da glicose sanguínea pode indicar estado de estresse nos peixes 

(Barcellos et al., 2000) e, em densidades de estocagem extremas, pode haver aumento 

nos níveis sanguíneos deste parâmetro (Brandão et al., 2004)., Montero et al. (1999), 

verificaram aumento nos níveis de glicose e proteína no sangue de Sparus aurata 

mantidos a altas densidades (40,8 kg/m³). No entanto no presente trabalho não foram 

verificadas alterações dos níveis de glicose e proteínas totais em função da densidade e 

estocagem. 
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Esses resultados, juntamente com os de índices zootécnicos e de hematologia 

mostram que as variações de manejo preconizadas não foram extremas para o cultivo da 

matrinxã. Esses resultados sugerem que a densidade de 60 peixes/m3 pode ser indica 

para o cultivo de matrinxã em tanques-rede no período de engorda. 

 

Tabela 4. Contração de Glicose, de Colesterol,de Triglicerideos e de Proteinas Totais (g/dL) de 

exemplares de Matrinxã  durante engorda em tanques-rede, ao longo de 120 dias de cultivo em diferentes 

densidades de estocagem 

 

Parâmetros Dias 30 peixes/m³ 60 peixes/m³ 

Glicose  

(mg/dL) 

30 116,4±3,2 108,4±5,8 

60 92,5±8,7 101,2±4,1 

90 85,1±6,7 97,1±5,8 

120 107,3± 7,1 110,3± 6,2 

Colesterol 

(mg/dL) 

30 186,6±8,3 168,9±8,8 

60 214,6±10,0 189,8±12,1 

90 181,7±12,3 191,2±10,8 

120 246,7± 22,1 269,3± 11,8 

Triglicerideos 

(mg/dL) 

30 306,6±17,8 305,1±16,8 

60 332,6±15,3 339,2±9,2 

90 331,7±12,6 342,7±5,9 

120 327,8±11,2 323,7±16,9 

Proteinas 

Totais  

(g/dL) 

30 4,2±0,2 3,7±0,1 

60 4,0±0,2 3,8±0,3 

90 3,7±0,3 3,7±0,4 

120 4,2±0,2 4,0±0,2 

 

 

O Fator de condição (Kn) é um indicador quantitativo do grau de higidez ou do 

bem estar do peixe (FROESE, 2006). O fator de condição pode ser usado para avaliar as 

diferentes condições de alimentação em espécies distintas e as interferências da 

densidade populacional, do clima e de outras condições ambientais (GOMIERO e 

BRAGA, 2003; FROESE, 2006). Portanto, vários estudos indicam que o fator de 

condição pode ser considerado um índice corporal que reflete as interações entre o peixe 

e os fatores bióticos e abióticos que o cercam.  No presente estudo, o fator de condição 
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foi verificado um aumento no grupo submetido a maior densidade de estocagem (Figura 

4). Mostrando que esses peixes encontravam-se com o peso acima do esperado. 

Da mesma forma, o índice hepatossomático (IHS) também tem sido utilizado 

como índice corporal (TAVARES-DIAS et al, 2008). A determinação dos valores 

padrão do IHS é de grande importância para compreensão dos distúrbios que podem 

ocorrer durante condições ambientais adversas (RANZANI-PAIVA e TAVARES-

DIAS, 2002). Reduções na IHS também podem estar associadas à utilização de reservas 

energéticas, necessários para a manutenção da homeostasia (RANZANI-PAIVA e 

TAVARES-DIAS, 2002). Não foram observadas diferenças no IHS em relação as duas 

densidades de estocagem ao longo do período de cultivo (Figura 5). 
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Figura 4. Fator de Condição de exemplares de Matrinxã  durante engorda em tanques-rede, ao final de 

120 dias de cultivo em diferentes densidades de estocagem. 
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Figura 5. Indice Hepatossomático de exemplares de Matrinxã  durante engorda em tanques-rede, ao 

longo de 120 dias de cultivo em diferentes densidades de estocagem. 
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6. Conclusão 

  

A densidade de estocagem indicada é de 60 peixes/m³ durante engorda da 

matrinxã em tanques-rede, 
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