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APRESENTAÇÃO
Thaís Billalba Carvalho

Olá, somos um grupo de professores e alunos
que estuda o comportamento agressivo de
algumas espécies de peixes amazônicos.

Dentre elas, a matrinxã, que apresenta importância 
comercial na nossa região e é a segunda espécie 
mais criada no Estado do Amazonas.
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No entanto, encontramos algu-
mas limitações para a produção 
dessa espécie.

A exibição do comportamento agres-
sivo e do canibalismo causam altas 
taxas de mortalidade, principalmente 
durante a larvicultura da matrinxã.

Assim, nosso grupo de pesquisa vem estudando os fa-
tores que afetam a agressividade em peixes e o que 
podemos fazer para controlar ou reduzir a exibição desse 
comportamento. Com essas informações poderemos con-
tribuir para o aumento da sobrevivência dos peixes.

Para isso, fizemos este material 
que discute algumas questões:

O que é o comporta-
mento agressivo em 
peixes?

Quais os fatores que 
afetam a exibição desse 
comportamento?
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Como a manipulação de al-
guns fatores pode aumentar 
a sobrevivência e o cresci-
mento durante as diferentes 
fases de criação da matrinxã? 

Os temas discutidos aqui 
poderão responder dúvidas 
de pequenos piscicultores e 
contribuir para a formação 
de técnicos de nível médio 
e superior que irão atuar na 
produção de matrinxã

Como podemos compartilhar 
os conhecimentos produzidos 
na pesquisa para os piscicul-
tores da nossa região?

Qualquer dúvida, esta-
mos aqui para ajudar
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1. BIOLOGIA DA MATRINXÃ
Maiko Willas Soares Ribeiro e Philip Dalbert da Silva Castro

Olá, o que sabemos sobre a 
matrinxã?

A matrinxã (Brycon amazonicus) é uma 
espécie encontrada em toda a bacia 
Amazônica. É um peixe rápido e vive na 
coluna d’água, possui cor prateada e 
cauda escura.

É uma espécie que se alimenta de insetos, pequenos 
peixes, flores, frutos, sementes e de sua própria espécie 
em alguns casos.

Quais os pontos positivos da 
matrinxã?

Quais as dificuldades para 
produzir essa espécie?

É uma espécie migradora (reofílica) 
para reproduzir e, para isso, forma 
cardumes, sendo os encontros de 
águas locais de desova.
Essa migração para reprodução em 
ambiente natural ocorre no início 
das enchentes. Porém, em ambien-
tes de reprodução controlada a sua 
desova ocorre de outubro a janeiro, 
com pico entre dezembro e janeiro.
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Uma das maiores dificuldades 
na produção da matrinxã é a 
grande quantidade de inter-
ações agressivas e canibal-
ismo que a espécie apresen-
ta, principalmente na fase de 
larvicultura.

Apresenta outras características atrativas para 
sua produção, tais como:
- Reprodução em sistema artificial conhecida e 
realizada por meio de hipofisação (injeção de 
hormônios).
- Aceita bem ração.
- Rápido crescimento na larvicultura e alevinagem.
- Possui boa conversão alimentar.
- Boa aceitação para produção em sistema arti-
ficial (viveiros e barragens).

Levando a uma oferta de alevinos (ju-
venis) abaixo da demanda do mercado 
em um curto período do ano e com 
preço alto quando comparamos com 
outra espécie da região amazônica, o 
tambaqui.
Exemplo: O milheiro do tambaqui cus-
ta em média R$ 100,00.
Já o da matrinxã custa R$ 300,00 em 
média.

O principal ponto positivo da matrinxã 
é a ótima aceitação no mercado con-
sumidor, pois é considerado um peixe 
com ótimo sabor da carne.
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2. REPRODUÇÃO DA MATRINXÃ
Vivianne da S. Fonseca, Philip Dalbert da S. Castro, Eike N. de Oliveira
e Ana Caroliny C. Lopes

Nas fêmeas, abdômen abaulado e papila urogenital aver-
melhada. E nos machos, liberação seminal após pressão ab-
dominal (seleção das matrizes); Esse processo deve ocorrer 
em horário mais frio do dia e mais rápido possível, visando 
causar o menor estresse.

O que eu preciso saber 
para fazer reprodução 
de matrinxã?

Primeiro é preciso ter dois lotes de matrinxã 
de pais diferentes com idade superior a dois 
anos.  Esses animais devem receber uma al-
imentação adequada para a preparação das 
matrizes e, assim, ter uma boa desova.

Como seria essa alimentação?

De fevereiro a setembro deve-se ofertar rações 
com proteína bruta entre 36 e 45%. A quanti-
dade deve ser 1,5 % do peso dos animais, 
visando não engordar as matrizes. 
Entre os meses de outubro a janeiro são ob-
servadas algumas características nas matrizes.

Que características?

*Matriz fêmea apta 
para reprodução.
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Transporta as matrizes para o labo-
ratório de reprodução com uso de sacos. 
E as acondiciona em caixa de água com 
aeração constante.
Após a chegada desses animais, realiza a 
biometria e a marcação.

Para que eu faço 
essa biometria?

Com objetivo de calcular a quantidade de 
hormônio (extrato bruto de hipófise de 
carpa) a ser aplicado.

O que eu faço após a seleção?

Com utilização de 2 fêmeas para 1 macho, 
sendo importante sempre colocar 1 macho a 
mais, visando a possibilidade de um animal 
não liberar esperma.

*Matriz marcada 
após biometria.
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Nas fêmeas são duas: A primeira é 0,5 mg/kg e após 12 
horas 5,0 mg/kg. E nos machos realiza apenas uma apli-
cação de 1mg/kg após a segunda aplicação das fêmeas.

Como eu preparo e aplico 
essas quantidades?

O preparo deve ser feito em recipiente destinado 
para emacerar as bolas do hormônio e diluído em 
soro fisiológico. Na primeira dose diluímos o hormônio 
em 1 ml de soro e na segunda 1,5 ml. A aplicação deve 
ser feita embaixo da nadadeira peitoral.

Depois das aplicações 
o que acontece?

Que quantidade é essa? 

*Local da aplicação hormonal.
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E após a fertilização?

Observação: A desova não pode ter nenhum 
pingo de água, ou seja, fertilização a seco.

Para que serve esse acompanhamento?

Para prever o horário de desova. Em geral, a 
matrinxã desova a partir de 140 horas grau.

Como é a desova?

As fêmeas liberam os ovócitos. Deve 
ser colocado em uma bacia limpa e mis-
turado ao sêmen do macho.

Dois a três minutos após a fertilização deve-
mos colocar água limpa na bacia, com quanti-
dade de 3 vezes a dos ovos. E devemos deix-
ar hidratar por 10 minutos. Após a hidratação 
colocar os ovos nas incubadoras.

Acompanharemos a hora grau. 
Que é medir a temperatura da 
água a cada hora.
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E agora o que eu faço?

Após seis horas da incubação deve realizar o 
cálculo da fertilização. Retira três amostras 
de ovos aleatoriamente da incubadora e con-
ta os oócitos fertilizados e não fertilizados.

E após o cálculo da fertilização?

Devemos calcular a eclosão que consiste em 
retirar três amostras aleatórias 10 horas após 
a incubação e contar os animais que estão 
com atividade e os sem atividade e mal forma-
dos. Na fertilização e eclosão é feito uma regra 
de três simples. 

E como eu faço nas incubadoras?

Devemos regular a vazão (quantidade de entrada de água) 
de acordo com o tamanho da incubadora. Devemos colocar 1 
grama de ovo por litro de água. Exemplo: Em incubadoras de 
60 litros devemos colocar 60 gramas de ovos com vazão de 4 
litros/minutos. Em incubadoras de 200 litros são: 200 gramas de 
ovos e vazão de 6 litros/minutos.

*Hidratação dos 
ovos.

*Estocagem nas 
incubadoras.

*Imagem para o cálculo 
da taxa de fertilização.
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OBSERVAÇÃO: Antes do início da seleção das matrizes, devemos 
acompanhar o pH da água que será utilizada e, se necessário, 
realizar a correção do pH. O horário de desova deve ser pro-
gramado para o período onde a temperatura da água esteja 
mais amena (em torno de 28 ºC). 

*larvas com a cauda se movimentando ou com o 
corpo totalmente formado

Após eclosão deve ser realizada 
limpeza dos filtros das incubado-
ras a cada 2 horas.

Para que serve esses cálculos?

Que horas as larvas devem ser 
liberadas nos viveiros?

Devemos liberar entre as 36 e 42 horas pós-
eclosão, após o nascimento dos animais. Essa 
liberação deve ser feita sobre algum recipiente, 
pois com essa idade as pós-larvas ainda não 
nadam bem.

Para se estimar a quantidade de larvas 
vivas que irão para o viveiro. E, conse-
quentemente saber se a desova foi boa 
ou não.

*Imagem para o cálcu-
lo da taxa de eclosão.
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3. LARVICULTURA
Karine Lima Silva Bentes

Olá! Você já ouviu falar sobre 
LARVICULTURA?

Sabe o que esse termo 
significa?

Certa vez um técnico comentou sobre isso, 
mas lhe confesso que eu já esqueci muita coi-
sa! Sei que são aqueles peixinhos pequenos 
logo no início da produção. Tô certo?

Tudo bem, vou explicar para 
o senhor. Basicamente é isso! 
Mas vamos aplicar isso den-
tro da piscicultura? 
Talvez fique mais fácil de 
compreender!

Primeiramente, é bom saber que a lar-
vicultura representa uma das etapas do 
ciclo da criação de peixes, que se inicia 
logo após a eclosão das larvas.

Então as larvas são 
os filhos dos peixes?

Essa divisão ocorre de 
acordo com o tamanho 
dos peixes?
Como podemos chamar 
esses peixinhos?Sim, é de acordo com o taman-

ho e, consequentemente, com o 
desenvolvimento do animal. Sen-
do assim, elas são classificadas 
em larvas e pós-larvas.

E qual a diferença entre 
a larva e a pós-larva?

Ótimo! Então me 
fale mais sobre essa 
larvicultura.

A larvas são conhecidas como “filho-
tes dos peixes”. Mas é importante o 
senhor saber que o ciclo da piscicul-
tura é dividido de acordo com a fase 
de vida dos peixes, ou seja, con-
forme vão crescendo recebem difer-
entes nomes.
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Durante o período larval, as características de peixes adultos 
vão, gradualmente, se desenvolvendo e se transformando até a 
fase juvenil.

A diferença está somente na fase de 
desenvolvimento do animal. Vou exemplifi-
car melhor para o senhor:

E tem algum fator que 
influencia esse tempo de 
desenvolvimento?

Com certeza! Até porque essa etapa é fundamental para dar 
suporte à cadeia produtiva da piscicultura.

Que legal! Então é sem-
pre bom ficar atento du-
rante esse período, né?

Bom, isso é determinado geneti-
camente, mas têm alguns fatores 
que também influenciam como o 
alimento e a temperatura.

ah sim!
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4. MANEJO ALIMENTAR
Joana Paula de Souza Cornélio e Marle Angélica Villacorta-Correa

E quais os cuidados 
que devemos ter du-
rante a larvicultura?

- Evitar a exposição ao 
excesso de iluminação.
- Ter cuidado no regime 
de alimentação (frequência 
e quantidade de alimento 
fornecido).
- Densidade de estocagem 
adequada nas incubadoras. 
- Manutenção da qualidade 
da água.

Lembrando que o objetivo da larvicultura é garantir 
o fornecimento contínuo de peixes de boa qualidade 
para obter sucesso durante a recria e engorda.

Bom dia! Estou aqui pen-
sando sobre a reprodução 
e criação dos filhotes de 
matrinxã. Onde será que as 
larvas de matrinxã vivem na 
natureza?

Nas áreas inundadas 
por águas barrentas, 
chamadas “áreas de 
várzea”.

Após a desova no en-
contro das águas preta 
e barrenta, os ovos da 
matrinxã e os peixinhos 
recém-nascidos são leva-
dos pela correnteza para 
as áreas de várzea.
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Por que será que vão 
para as áreas de várzea?

Porque nelas encontram alimentos para se 
desenvolver e plantas onde se protegem 
dos animais que podem atacá-los.

Nestes locais, os peixinhos completam seu desenvolvimento fi-
cando parecidos com os adultos, pois nestas áreas encontram 
abundante alimento e ficam até que a água comece a baixar.

Como são as 
águas na várzea?

Por que será que eles 
gostam destas águas?

São barrentas, ricas em 
nutrientes e sais minerais 
e em alguns locais, como 
poças e lagos de várzea, 
ficam esverdeadas.

Porque estes nutrientes fa-
vorecem o crescimento de plan-
tas e animais muito pequenos 
que servem de alimentos para 
os peixes recém-nascidos.

Que alimentos 
são esses?

Uns bichinhos bem 
pequenos que não dá 
para enxergar na água, 
parecem umas pulguinhas.
Todos estes bichin-
hos são chamados de 
“zooplâncton”.

Não! Cada espécie de peixe 
tem preferência por um tipo de 
zooplâncton. No início da vida 
a matrinxã tem preferência por 
estas aqui oh!!

Todos eles são ali-
mento das matrinxãs 
recém-nascidas?

Veja como 
eles são....

Que nome esquisito
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Por que a água fica verde ou 
esverdeada nestes locais?

Porque estas águas têm fertili-
zantes onde se desenvolvem umas 
plantinhas verdes que só podem ser 
vistas no microscópio. Os pesquisa-
dores chamam isto de “fitoplânc-
ton”! Olha só como elas são!!

Por que estas 
plantinhas são 
importantes para 
os peixes?

Porque, elas são alimen-
to do zooplâncton, as 
“pulguinhas” que havia 
te falado. Para entender 
melhor esse processo, 

E como eles fizeram 
estas águas?

A barrenta dissolvendo argila e a verde com as 
plantinhas “fitoplâncton” que eles produzem em 
laboratório.

E o que os pesqui-
sadores fizeram?

Eles criaram filhotinhos 
de matrinxã em águas 
transparentes, águas barren-
tas e água verde e também 
colocaram plantas aquáticas 
para os peixes se esconderem!!

os pesquisadores da UFAM fizeram 
um experimento produzindo águas 
barrentas e verdes em laboratório!!

Que danados!
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Se esconderem de quem?

Dos seus irmãos!!
Você sabe que estes danados 
se comem entre irmãos? Isto 
os pesquisadores chamam de 
“canibalismo” e ocorre mais 
no início da vida da matrinxã.

É mesmo!!
Eu tinha ouvido falar disso por 
alto, pois quando queremos 
comprar matrinxã não tem tan-
to quanto tem tambaqui. Isto 
dificulta a produção deste peixe 
que tanto gostamos de comer. 
Assado é uma delícia, não é?

Sim.
Então para ter mais peixinhos para 
vender, estes poderiam ser criados 
nessas águas? E como você sabe 
tudo isto?

Acho que sim!!!

Muito bem meu amigo! 
Você me deu excelentes informações. 
Porém, tenho mais perguntas.

O primeiro alimento dos peixes recém-nascidos tem que 
ser o zooplâncton, e pouco a pouco podemos dar ração 
junto, até que eles comam somente a ração. Isto nos 
peixes chama-se “DESMAME”.

Então, estas águas po-
dem ser utilizadas para 
criar os peixinhos?

E até quando eles 
comem as pulguinhas?

Porque eu falo com os 
pesquisadores!!!

Boa pergunta!

Sim, é mesmo!
Eles fizeram uns cálculos e 
concluíram que os peixinhos 
crescem e sobrevivem mais em 
águas barrentas e verdes inde-
pendente de ter as plantinhas!
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Como nas 
crianças?

Sim! E temos que dar 
alimento de três em 
três horas.

Muito engraçado!

Posso dar ração desde que 
eles nascem?

Nãooo!!!
Eles não comem ração no 
início da vida, pois não 
tem o estômago forma-
do para digerir este al-
imento e podem morrer.Então, quando eu 

posso dar ração 
para eles?

Os pesquisadores fizeram outro experimento para saber 
com quantos dias podemos fazer o desmame (substituição 
das pulguinhas pela ração). Que seria do 4° para o 5° dia.

Sim, porém o viveiro tem que ter mui-
to alimento natural, pois comendo as 
pulguinhas e a ração eles crescem e 
sobrevivem mais.

Então, neste momento, 
posso colocar os peixes 
no viveiro?
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5. COMPORTAMENTO AGRESSIVO 
E CANIBALISMO EM PEIXES

Durante essas brigas os peixes 
gastam muita energia.

E deixam de se alimentar.

As lutas podem resultar 
em ferimentos e danos 
corporais.

E isso aumenta as chances 
de doenças, deixando os 
animais enfraquecidos.

Ana Caroliny Cerdeira Lopes e Thaís Billalba Carvalho

A LARVICULTURA DA MATRINXÃ É UMA DAS ETAPAS 
MAIS DIFÍCEIS NA SUA CRIAÇÃO, POIS É NESSA 
FASE QUE EXIBEM UM COMPORTAMENTO ALTAMENTE 
AGRESSIVO E DE CANIBALISMO E ESSES CONFLI-
TOS PREJUDICAM:

Porque esse compor-
tamento tem sido um 
grande problema em 
ambientes de criação?

Quais as consequências 
do comportamento agres-
sivo para os peixes?

o crescimentoo bem-estar a sobrevivência 
dos peixes

Porque nesses ambientes, as brigas podem aumentar Devido ao 
confinamento e altas quantidades de peixes
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ocorre em ambientes:

O que é o canibalismo? 

É um comportamento natural 
exibido por várias espécies 
de peixes. E entre os nossos 
peixes amazônicos:

A MATRINXÃ 
(Brycon amazonicus)

É UM GRANDE EXEMPLO 
DE PEIXE QUE EXIBE 
ESTE COMPORTAMENTO 
DE CANIBALISMO MUITO 

FORTE.

natural artificial

igarapé ambiente de criação
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NESTE PERÍODO, AS LARVAS AINDA NÃO POSSUEM BOCA, 
MAS JÁ SE CONFRONTAM.

É NESTE PERÍODO QUE AS 
LARVAS FICAM DESPROTEGI-
DAS E ONDE HÁ MAIOR OCOR-
RÊNCIA DE CANIBALISMO OU 
MORTE COMO RESULTADO DE 
SEUS FERIMENTOS.

90%

Em que momento as 
larvas apresentam 
maior agressividade?

12 horas 
após sairem 
do ovo

Quando ocorre a 
maior mortalidade 
das larvas? 

NESTA FASE AS PERDAS SÃO ALTAS E 
CAUSAM GRANDE PREJUÍZO ECONÔMICO 
PARA OS CRIADORES.

Ocorre às 
36 horas 
de vida
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6. AÇÃO DOS HORMÔNIOS

fatores ambientais

Amanda Pereira de Amaral e Ana Caroliny Cerdeira Lopes

Quais são os fatores que afetam a 
frequência e a intensidade do com-
portamento agressivo em peixes?

HORMÔNIO???
O QUE É ISTO???

SIM!!!
Hormônios são substâncias quími-
cas que atuam no organismo dos 
animais. Eles regulam diversas 
funções que são necessárias para 
a manutenção da vida desses or-
ganismos.

Qual é a importância 
dessas substâncias 
químicas?

Essas substâncias nos ajudam 
a entender muitos comporta-
mentos exibidos pelos animais, 
inclusive a agressividade.

Os níveis de hormô-
nios nos peixes

temperatura

luminosidade

O tamanho do 
grupo
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AGORA VAMOS FALAR DE ALGUNS HORMÔNIOS QUE PAR-
TICIPAM NO CONTROLE DA AGRESSIVIDADE:

A MELATONINA

muita melatonina pouca melatonina

É uma substância produzida por uma glândula 
que está localizada no cérebro dos peixes.

O que é a MELATONINA?

Por que esse hormônio 
pode afetar o comporta-
mento agressivo?

Porque ele tem efeito tran-
quilizante e está envolvido nas 
atividades diárias dos animais.

Como assim? O que ela 
faz com a agressividade 
dos peixes? 

A melatonina pode reduzir os 
movimentos de natação e a 
agressividade dos peixes. AS-
SIM OS PEIXES DIMINUEM 
AS BRIGAS ENTRE ELES.

Como ocorre a produção 
dessa substância?

E durante o dia? Não tem 
produção de MELATONINA?

Ela é produzida em al-
tas quantidades du-
rante a noite.

TEM SIM!!!
Mas, em pequenas quanti-
dades, devido a presença de 
luz que inibe a sua produção.



29

Hummm! Entendi!
E o que mais essa tal de 
MELATONINA pode fazer?

Além disso, a MELATONINA auxilia no 
combate aos RADICAIS LIVRES!!!

RADICAIS LIVRES? O que é isso? E o 
que esses radicais podem fazer?

Eles podem atacar e mod-
ificar moléculas importantes 
como as PROTEÍNAS E 
GORDURAS!!!

Além disso, são responsáveis 
também pelo CHEIRO e sabor 
DESAGRADÁVEL da carne!

Então, a MELATONINA pode diminuir o compor-
tamento agressivo e também ajudar a reduzir os 
radicais livres?

QUE MARAVILHAAAA!!!
Gostei muito dessa MELATONINA. Essa infor-
mação vai ajudar muito a minha produção.

EXATAMENTE!
Que ótimo!!!

Mas temos outras informações para lhe passar.
A melatonina não age sozinha no organismo dos animais, 
ela vem acompanhada de mais substâncias importantes na 
produção dela. são elas:

Em sistemas de criação, a produção desses radicais pode 
ser ainda maior devido às condições estressantes como o 
COMPORTAMENTO AGRESSIVO!!!

São substâncias que, quando em grandes 
quantidades, são prejudicais ao organismo.
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A SEROTONINA E O TRIPTOFANO

TEMPERATURA
CORPORAL

AGRESSIVIDADE

APETITE

Primeiro vamos falar da SEROTONINA.
Ela também é uma substância química e apre-
senta um papel importante no sistema nervoso 
dos animais, modulando vários eventos como:

A SEROTONINA TEM PAPEL MUITO IMPORTANTE 
NA INIBIÇÃO DA AGRESSIVIDADE EM PEIXES.

Exatamente!!!
Ele também atua no 
cérebro dos peixes.

E O TRIPTOFANO? 
Porque essa substância 
também é importante?

Porque é ele que produz a 
SEROTONINA.

ACHO QUE COMPREENDI!!!
O TRIPTOFANO também está 
ligado a redução da agressiv-
idade e do canibalismo nos 
peixes! PERFEITO!!! ISSO MESMO!

Então quer dizer que sem o TRIPTO-
FANO, não tem SEROTONINA?
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7. HETEROGENEIDADE Do GRUPO

A heterogeneidade representa um dos principais 
problemas na aquicultura, especialmente quando 
se trabalha com espécies predadoras, que apre-
sentam um crescimento acelerado e diferenciado 
durante as fases iniciais de desenvolvimento.

Karine Lima Silva Bentes

Então, quer dizer que 
na minha criação pode 
ter peixes maiores e 
menores em um mes-
mo tanque?

Isso mesmo!!!
E essa variação de tamanho é tida como um dos fa-
tores que estimulam o canibalismo, facilmente notável 
na fase larval. É importante também saber que essas 
diferenças entre os peixes influenciam diretamente na 
posição que um animal ocupará dentro de um grupo, 
que acabam sendo estabelecidas por confrontos (bri-
gas) entre eles.

Ah, trata-se da variação individual de 
crescimento dos indivíduos dentro de 
um grupo. E isso também acontece 
com os peixes em sistemas de criação.

HETEROGENEIDADE?? 
O que é isso?

Posição? E ainda 
tem isso? Como 
que funciona?

Tem sim!!
Bom, depois que os peixes 
“brigam”, eles passam a ser 
classificados dentro do grupo 
como:

Animais dominantes (maiores)
Animais submissos (menores)
Isso faz com que o animal dominante tenha aces-
so prioritário ao alimento, abrigo e parceiro para 
o acasalamento!
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causas do crescimento heterogêneo

atenção

Vamos ver algumas características do crescimento heterogêneo:

- As variações de tamanho se intensificam pelo agrupamento.
- O crescimento diferencial não está diretamente relacionado ao sexo 
do peixe.
- Em espécies agressivas, o crescimento individual está relacionado à 
posição do animal dentro do grupo.
- A intensidade do crescimento heterogêneo varia em função das fases 
de desenvolvimento e hábito social da espécie.

ALTA DENSIDADE DE ESTOCAGEM

O crescimento dos animais diminui 
em condições de superlotação, se 
intensificando durante a criação.

COMPETIÇÃO POR ALIMENTO

Peixes maiores comem mais 
devido a sua maior agilidade e 
acabam dificultando o acesso à 
alimentação de outros animais 
no mesmo lote.

ESTRESSE SOCIAL

Proveniente das interações sociais 
no grupo (competições e lutas), que 
se intensificam na criação. Assim, o 
comportamento dos peixes maiores 
afeta o crescimento dos menores.

DOMINÂNCIA

Interfere no crescimento dos 
peixes do mesmo grupo, em vir-
tude das interações sociais en-
tre os peixes, que determinam as 
posições dos animais como dom-
inantes e subordinados.

Humm!! Acho que estou começando 
a entender. E quais são as causas 
desse crescimento heterogêneo? Falei 
certo, né?

FALOU CERTO, SIM!!
Bom, vou listar para o senhor alguns fatores que 
ocasionam isso no ambiente de criação de peixes.
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Então isso tem consequência 
para a minha produção, certo?

EXATAMENTE!
A agressividade, o estresse e a mortalidade são as principais con-
sequências resultantes do crescimento diferencial entre os animais 
do mesmo grupo. Por isso, esse é um dos principais entraves nas 
pisciculturas, principalmente na larvicultura, representando perdas 
econômicas na produção, tendo efeito negativo na biomassa final 
e, consequentemente, na comercialização!

Bom, uma das técnicas adotadas na 
piscicultura é a prática de classificação 
por similaridade de tamanho.

Hum, interessante!!
Mas como isso funciona?

Então esse tipo de mane-
jo vai reduzir a variação 
de tamanho dos peixes ao 
longo da produção?

É bem simples, basta o senhor 
separar os peixes de acordo 
com o tamanho e reagrupá-los 
novamente!

E como já foi dito, também vai minimizar o comportamento 
agressivo de algumas espécies e aumentar a sobrevivência.
E o legal, é saber que tudo isso irá melhorar a sua produção 
ao final de um ciclo!

SIM!
Além disso, irá melhorar o 
crescimento dos seus peixes.

E o que podemos fazer para reduzir essa 
variação de tamanho entre os peixes?

QUE ÓTIMO!!
Muito bom saber tudo isso!
Obrigado por essas informações. Agora já sei mais 
uma forma para evitar prejuízos na minha piscicultura!
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8.TEMPERATURA DA ÁGUA

1° - Evitar que o local de armazenamento da água fique exposto 
diretamente ao sol.

certoerrado

Igor Bartolomeu Alves de Barros e Juliana do Nascimento Ferreira

Então, agora vamos mostrar alguns cuidados que o 
produtor deve ter para evitar que a temperatura da 
água utilizada nas incubadoras seja muito alta.

deve entender é que não é qualquer temperatura que as lar-
vas conseguem tolerar, ou seja, temperaturas muito altas ou 
muito baixas podem matar os animais, e assim trazer prejuízos 
econômicos. Logo, um dos primeiros passos que o produtor 
deve pensar quando construir sua estrutura de produção é 
no fornecimento de água com temperatura adequada para a 
criação de suas larvas.

Assim como os juvenis e adultos, as larvas de peixe 
são animais que não conseguem regular sua tem-
peratura  corporal. Ou seja, a temperatura do seu 
corpo varia com a temperatura da água. Sendo as-
sim, em uma larvicultura, a água que abastece as 
incubadoras tem que estar na temperatura adequada 
para a espécie criada. Outro ponto que o produtor 



35

  ATENÇÃO!! É importante entender que esses horários foram 
sugeridos com base no método tradicional de hipofisação para 
a matrinxã. Entretanto, existem outras variações desse método 
que também podem ser usadas para essa espécie, sendo mais 
importante o planejamento das atividades que permita coincidir 
a incubação dos ovos e a eclosão das larvas com o momento 
em que a temperatura da água seja mais adequada.

3° - Colocar as incubadoras em locais arejados e que não fiquem 
expostas diretamente ao sol:

2° Planejar a reprodução para que a incubação dos ovos e a 
eclosão das larvas aconteça nos horários em que a temperatura 
da água esteja mais amena (25 a 27°C). Recomenda-se que seja à 
noite ou no início do dia. 

certoerrado
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4° Evitar transferência das incubadoras para os viveiros em 
horários quentes do dia. Sempre faça as transferências nos pri-
meiros horários do dia.

5° Verificar a temperatura do viveiro antes e depois que as larvas 
estejam lá, a fim de garantir maior sobrevivência.

certoerrado

Temperaturas mais baixas podem:
-Reduzir a agressividade e o canibalismo
-Diminuir a diferença de tamanho entre 
as larvas.

Algumas pesquisas com matrinxãs juvenis mostram que elas são ca-
pazes de tolerar uma faixa de temperatura de 18 a 38 °C. 
Para as larvas de matrinxã, pesquisas envolvendo temperatura ainda 
são limitadas, sem que se tenha um resultado mais exato de quais 
temperaturas são as melhores. Entretanto, como são animais sensíveis 
à temperatura muito alta e baixa, temperaturas próximas de 24 a 26 °C 
são recomendadas para esta fase. 

E qual a melhor temperatura para 
as larvas de matrinxã?

Um grande problema que ocorre na larvicultura de matrinxã é a alta 
mortalidade, que é causada principalmente pelo seu comportamen-
to agressivo e pelo canibalismo. Assim, algumas estratégias podem 
ser adotadas para minimizar esse problema.
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9.DENSIDADE DE ESTOCAGEM

Temperaturas altas podem:
-Aumentar a agressividade e o canibalismo.
-Aumentar a diferença de tamanho das
larvas.

Jéssica N. de Oliveira, Igor B. A. de Barros e Philip D. S. Castro

Então, aprendi que devo evitar as 
maiores temperaturas durante a 
larvicultura, e a partir de agora vou 
adotar temperaturas próximas de 
24 a 26 °C, que são mais baixas e 
diminuem a agressividade e o cani-
balismo em minha larvicultura. 

É a quantidade de peixes que um ambiente suporta 
produzir. É calculada pela relação do peso de peixe 
vivo (biomassa) pela unidade de espaço ou volume (m³).
Por isso, conhecer as densidades adequadas para 
cada fase produtiva é fundamental para o sucesso da 
produção. Possui relação direta com as características 
do comportamento que cada espécie apresenta em 
cada fase e sistema de produção. É um fator funda-
mental para o sucesso da produção, pois os produ-
tores possuem controle direto.

O que é densidade de estocagem? 
Por que é importante conhecer a 
densidade de estocagem?
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O que é capacidade 
de suporte?

A densidade de estocagem apresenta variação entre as 
fases de produção e dentro das espécies produzidas. Para 
conhecer esta quantidade, devemos saber qual a capacidade 
de suporte do ambiente que estamos trabalhando e, como 
resultado, qual o peso que queremos despescar.

Como saber qual a densidade 
de estocagem que devo usar?

A capacidade de suporte é um cálculo baseado 
nos parâmetros da água e tem relação direta 
com a vazão. Com isso, conhecer e trabalhar 
com os parâmetros de qualidade de água den-
tro da faixa adequada para a espécie é funda-
mental para o sucesso da criação.

-Os peixes crescem 
com tamanhos diferen-
tes.

-Aumenta as brigas 
entre os peixes, cau-
sando mortalidade.

-Por causa das brigas 
os animais também 
crescem mais lenta-
mente.

Quais os efeitos de densidades altas 
durante a larvicultura da matrinxã?
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Então, altas densidades na 
larvicultura da matrinxã só 
possuem efeitos negativos?

Não, altas densidades au-
mentam a produção de larvas 
de matrinxã por área.

As larvas de matrinxã apresentam maior sobrevivência. Mas, a 
baixa densidade também apresenta menor produção, quando 
falamos em número de animais. O tamanho dos peixes fica mais 
próximo, facilitando assim a comercialização.

Quais os efeitos de baixas 
densidades  durante a larvi-
cultura da matrinxã?

Apresenta sucesso na produção, pois os recur-
sos são usados de forma adequada. Será obtido 
maior produção em menor área.

Quais os efeitos de den-
sidades adequadas na 
larvicultura da matrinxã?

Qual a densidade adequada du-
rante a larvicultura da matrinxã?

Bom, depende da fase de desenvolvimento dos 
animais e das condições do ambiente. Vamos a 
um exemplo!!!!
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Em condição experimental, tanques com capacidade para 1000L, 
entre 27ºC e 28ºC, a densidade de 96 indivíduos/m³ é a mais 
indicada, pois nesta densidade os animais possuem bom cresci-
mento e ganho de peso sem afetar a sobrevivência compara-
dos com densidades menores.

 Sendo assim, para a matrinxã, o produtor 
pode manipular a densidade de estocagem 
para evitar que a agressividade aumente, 
e aumentar a produtividade na larvicultura.

Até 3 dias após a eclosão das larvas é recomendado usar  
densidades de 40 larvas por litro, pois a agressividade em 
maiores densidades até esse período é maior.

Qual a densidade adequa-
da durante a larvicultura 
da matrinxã?

Após 3 dias da eclosão, 
pode-se aumentar a es-
tocagem para 60 larvas/li-
tro, sem haver aumento na 
agressividade. Além disso, 
nessa densidade os resul-
tados mostram que a pro-
dutividade é maior.



41

10.LUMINOSIDADE
Reinaldo Luzeiro Muller e Ana Caroliny Cerdeira Lopes

O que é intensidade 
luminosa?

É uma condição ambiental que 
pode ser manipulada de forma a 
aumentar e/ou melhorar a sobrevivência e a 
qualidade das larvas e juvenis.

Mas por que é importante 
conhecer a intensidade de luz? Porque você saberá 

qual(is) intensidade(s) de 
luz são adequadas para cada fase pro-
dutiva. Sendo assim, em cada fase de 
desenvolvimento será necessário ajustar 
as intensidades de luz, mas esses ajustes 
variam de espécie para espécie, e isso é 
fundamental para o sucesso da produção e 
melhoria do desempenho dos animais. Essa 
condição possui relação direta com as car-
acterísticas do comportamento que cada 
espécie apresenta nas diferentes fases de 
produção. Por isso é um fator importante 
para o sucesso da produção, pois os pro-
dutores podem ter fácil controle.

Ah entendi !!
Como saber qual 
a intensidade de 
luz que devo usar 
para aumentar 
minha produção?

Para conhecer essa intensidade, de-
vemos saber qual fase de desen-
volvimento que o animal se encontra 
(larva ou juvenil).

Você poderia me explicar 
com mais detalhes, quais os 
efeitos do ambiente claro ou 
escuro para a matrinxã?

Sim, claro!! Mas va-
mos por partes. 
1º: ambientes escuros 
ou com pouca luz.

Quais os efeitos do ambiente escuro 
ou com pouca luz para a matrinxã?
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11.USO DE SAL NA ÁGUA
Eike Nascimento de Oliveira e Virna Rodrigues Oliveira

Esta condição:
- Aumenta a sobrevivência.
- Tamanho dos peixes fica 
mais próximo, facilitando 
assim a comercialização.
- Reduz as brigas no am-
biente.
- Menos canibalismo.

- Menor sobrevivência.
- Maior crescimento.
- Mais brigas e canibalismo.

E os efeitos do ambiente claro ou 
com muita luz para a matrinxã?

O crescimento fica com uma 
variação grande, dificultando 
assim a comercialização.
Apresenta menor produção, 
quando falamos em número 
de animais.

Apresenta sucesso na 
produção, pois os recur-
sos são usados de for-
ma adequada. Será ob-
tido maior produção em 
menor espaço.

Então usarei um ambiente 
meio escuro para potencial-
izar minha produção.
Mas surgiu uma dúvida, é só 
o ambiente com pouca luz 
que causa todo esse efeito, 
poderia resumir e me explicar 
melhor?

Não. Funciona assim:
A intensidade de luz de 20 lux é considerada uma baixa de lumino-
sidade. Assim, essa faixa de luz proporciona maior sobrevivência, 
pois reduz as brigas durante as fases de iniciais de desenvolvimento. 
Nessa condição, os peixes produzem um hormônio chamado MELA-
TONINA que favorece o bem-estar dos animais. Sendo assim, você 
terá um grande número de larvas de matrinxã para posterior engorda, 
depois que passar das fases críticas na larvicultura.

 Meu Deus, veja como o peixe que o 
meu compadre cria está grande, não 
sei o porquê o meu não fica assim.

O senhor está cuidando bem dos seus peixes? 
Existem técnicas usadas na criação que podem 
melhorar ainda mais sua produção....
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Mas que técnicas são essas? 
Vou logo avisando que não 
tenho muito dinheiro...

Não se preocupe, é uma 
técnica boa e barata.... Começou a falar minha 

língua, me fale mais....

Estou falando sobre o uso do sal na criação 
de peixes, o senhor já ouvir falar algo?

Não é conversa de 
pescador, é ver-
dade. O sal ajuda 
a reduzir o estres-
se nos peixes.

Certa vez um amigo me falou 
que fez os peixes dele crescer-
em usando sal, e ainda falou 
mais, disse que eles até ficar-
am calminhos, pensei que fosse 
conversa de pescador.

E como o sal ajuda a diminuir esse estresse 
e aumentar o tamanho dos meus peixes? Pois 
sei  que para temperar vai muito bem.

Aumentando a quantidade de sal na água, em uma pro-
porção correta, o peixe passa a diminuir a energia que usa 
para recuperar esses sais do meio, logo direciona essa 
energia para outras funções, crescimento e reprodução.

Estresse é toda condição que pode levar ao menor 
crescimento e até a morte dos animais. O próprio 
ambiente de criação é um agente estressor.

Então o sal ajuda a acalmar os peixes para que não 
morram estressados! O que acontece se eu colocar 
sal demais no viveiro dos meus peixes?

Apesar de ser um produto natural, é importante que 
se conheça as quantidades que devem ser aplicadas 
para a espécie criada. Por isso, tome muito cuidado, 
pois já dizia o velho provérbio “a diferença entre o 
remédio e o veneno está na dose”.
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Em estudos com larvas de matrinxã, observou-se que 
até as 72 horas depois do nascimento delas, o uso de 2 
g de sal/L diminuiu o estresse social, que é o estresse 
decorrente de interações de grupo, não havendo aumen-
to no hormônio do estresse, o cortisol.

Estes peixes, além da quantidade  
elevada de sal no sangue, também 
absorvem pelas brânquias.

Complicou de novo. 
O que é brânquia?

E com juvenis de matrinxã, o aumento de 2 g de sal/L fez com 
que eles apresentassem menor gasto energético, logo, num 
período maior, eles iriam apresentar melhor crescimento.

Ok professora, já sei o que é 
brânquia agora. E vou apostar no 
uso do sal, muito obrigado pela 
aula. (rsrs)

E não vamos esquecer que é um 
produto que não oferece perigo ao 
senhor. Bom para o bolso e para a 
saúde.

A brânquia, conhecida popularmente como “guel-
ra”, é uma estrutura do peixe responsável pela 
respiração. Como a maioria dos peixes respiram 

embaixo d’água, as brân-
quias permitem as tro-
cas constante de gases 
e sais entre a água e 
o organismo do animal. 
Portanto, este órgão é a 
estrutura que fica entre 
o meio externo (água) e 
interno (organismo).

*Brânquias 
da matrinxã.
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