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INTRODUÇÃO  

 

A piscicultura que é uma atividade que possibilita trabalhar com um 

grande número de espécies (robalo, pintado, cachará, jundiá, tilápia, dourado, 

carpas, etc.), entre elas, podemos destacar o Lambari que é uma espécie utilizada 

para consumo humano ou como espécie forrageira (serve de alimento para outra 

espécie) (vide a revisão GARUTTI, 2003; vide a revisão PORTO-FORESTI, 2005). 

O lambari é uma espécie rústica, de pequeno porte, com ciclo de vida 

rápido e que apresenta elevada produtividade em cultivo intensivo. O manejo 

preconizado aqui permite produzir 100 t/ha por ano e o início de cultivo em qualquer 

época. As técnicas utilizadas são extremamente simples, ao alcance de qualquer 

pessoa, e o cultivo se processa da forma mais natural possível, sem a aplicação de 

hormônios ou outras drogas, apenas com o emprego adequado das técnicas de 

manejo. Com este potencial, considera-se importante o desenvolvimento de novas 

tecnologias de processamento de pescado, para que o consumidor tenha outras 

opções e não somente as formas triviais de peixe resfriado ou congelado (vide a 

revisão GARUTTI, 2003; vide a revisão PORTO-FORESTI, 2005). 

Existem diversas espécies de lambaris, lambari do rabo amarelo, do rabo 

vermelho, lambarizinho, lambari prata entre outros, esta nomenclatura podendo ser 

alterada entre as diferentes regiões. E para se estabelecer um sistema de produção 

é necessário saber qual espécie está mais adaptada ao ambiente de cultivo, este 

muda entre as diferentes regiões do Brasil. 
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O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho zootécnico de duas 

espécies de lambaris, do rabo amarelo (Astyanax bimaculatus) e do rabo vermelho 

(A. scabripinnis), cultivadas em dois diferentes sistemas de cultivo, aquários e 

tanques redes. 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

O experimento foi realizado na Unidade de Ensino e Aprendizagem (UEA) 

de aquicultura do câmpus Araquari, durante 128 dias. Com início no dia 23 de 

setembro a 11 de dezembro de 2012. 

a) Material biológico e reprodução dos lambaris;  

Foram utilizadas matrizes de lambari rabo amarelo (A. bimaculatus) e do 

rabo vermelho (A. scabripinnis) provenientes do IFC câmpus Araquari. 

Foram utilizados dois viveiros retangulares (10m x 4m x 0,4m), cada 

viveiro foi equipado com um tanque rede (0,4m x 0,6m x 0,3m), e um sistema de 

renovação contínua (aproximadamente 40L.h-1). Aproximadamente 30% da área dos 

tanques-rede foi coberta com kakabam, este material além de servir como 

estimulante para as matrizes e abrigo para os ovos. 

Os tanques-redes foram colocados em baixo da vazão do tanque, para a 

vazão empurrar os ovos, impossibilitando a predação dos ovos pelas matrizes. 

A água utilizada foi oriunda de uma lagoa rica em fito e zooplâncton, 

constituindo uma fonte de alimento natural para os peixes. 

Cada tanque rede recebeu uma espécie diferente de lambari, os peixes 

foram mantidos dentro dos tanques redes na densidade de 0,1 peixe.L-1, com uma 

relação 4:1 de macho e fêmea.  

b) Delineamento experimental 

Depois de confirmada a desova, foi realizada biometrias para obter os 

dados iniciais dos peixes. Foram montados dois experimentos utilizando 

delineamentos completamente casualizados. 
No primeiro, 90 alevinos (45 de cada espécie) foram distribuídos em seis 

aquários (31 cm x 40 cm x 49,5cm), três para cada espécie, com 15 peixes 

(densidade 0,25 peixes.L-1). Os aquários tinham sistema de recirculação com filtro 

drywet, para manutenção da qualidade de água, garantindo a homogeneidade nos 

parâmetros de qualidade de água das caixas.  
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No segundo, 210 alevinos (70 cada espécie) foram distribuídos em seis 

tanques-redes, (67 cm x 46 cm x 48 cm), dois para cada espécie, com 35 alevinos 

em cada tanque-rede (densidade 0,25 peixes.L-1). 

c) Alimentação 

Os peixes, independente do sistema de cultivo, foram alimentados duas 

vezes ao dia (9 e 15 horas) ad libitum. Enquanto os mantidos nos aquários e 

tanques redes para engorda foram alimentados com 4% da biomassa total, divido 

em quatro alimentações diárias (8:00, 11:00, 13:00 e 16:00). 

d)  Índices zootécnicos 

Foram realizadas biometrias quinzenais para estimar o ganho de peso e 

crescimento dos lambaris. A eficiência alimentar foi estimada de acordo com a 

biomassa de lambaris produzidos dividida pela total de ração oferecida durante o 

período do experimento. 

e) Monitoramento dos fatores abióticos (parâmetros de qualidade de água) 

Os parâmetros de qualidade água como oxigênio dissolvido e temperatura 

foram monitorados duas vezes ao dia, e pH foi monitorado semanalmente. 

f)  Análise estatística 

Foi realizada um teste-t para avaliar: diferença entre as diferentes 

espécies no mesmo sistema de cultivo; e diferença entre os sistemas de cultivo para 

a mesma espécie. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Os parâmetros de qualidade da água (Tabela 1) foram considerados 

adequados para o cultivo das espécies em ambos os sistemas (Porto-Foresti et al. 

2010). 

 
Tabela 1 - Valores máximos e mínimos dos parâmetros de qualidade da água em diferentes sistemas 
de cultivo (aquário e tanque-rede). 

Sistemas de 

cultivo 
O2 (mg/L) T (C) pH 

Tanque rede 5,0 – 8,6  15,0 – 31,4 7,2 – 7,6 

Aquário 3,4 – 13,0 15,0 – 28,1 7,2 – 8,0 
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Para o peso final e taxa de crescimento específico, independente do 

sistema de cultivo os lambaris do rabo amarelo apresentaram maior peso final 

(Tabela 2). Já os lambaris do rabo vermelho obtiveram cultivados em aquários 

obtiveram um maior peso final que os cultivados em tanque rede, esta diferença não 

foi observada para o lambari do rabo amarelo (Tabela 2). 

Os lambaris do rabo amarelo apresentaram maior comprimento final, 

quando cultivados em tanques rede em relação aos do rabo vermelho, entretanto 

esta diferença não se repetiu para os aquários (Tabela 2). Isto sugere que os 

lambaris do rabo amarelo possuam maior depósito de gordura, ou mesmo suas 

diferenças anatômicas privilegiam o acúmulo de tecido no menor comprimento, 

sugerindo um maior rendimento de carcaça. 

 
Tabela 2 - Resultados dos índices zootécnicos (média ± desvio padrão) do lambari do rabo vermelho 
e lambari do rabo amarelo cultivados em dois diferentes sistemas de cultivo (aquário e tanque-rede). 

Ambiente de cultivo Aquário Tanque-rede 

Espécie 
Lambari do 

 rabo amarelo 

Lambari do 

rabo vermelho 

Lambari do 

rabo amarelo 

Lambari do 

rabo vermelho 

Peso Inicial (g) 0,79 ± 0,13 0,81 ± 0,21 0,97 ± 0,09 0,97 ±0,05 

Peso Final (g) 3,92 ± 0,70b 3,09 ± 0,15aB 3,39 ± 0,26b 2,20 ±0,24aA 

Comprimento (cm) 6,14 ± 0,29 5,91 ± 0,16B 6,12 ± 0,08b 5,55 ± 0,19aA 

TCE (g.semana-1) 0,45 ± 0,11b 0,33 ± 0,02aB 0,35 ± 0,05b 0,17 ± 0,03aA 

Sobrevivência (%) 80,00 ± 0,00aA 95,00 ± 10,00bA 97,14 ± 4,95B 99,05 ± 1,65B 

Eficiência Alimentar 0,79 ± 0,13 0,84 ± 0,11B 0,87 ± 0,09b 0,54 ± 0,07aA 

Produtividade (kg.m-³) 0,70 ± 0,13 0,65 ± 0,06B 0,78 ± 0,06b 0,51 ± 0,05aA 

*Diferentes letras, indicam diferenças estatísticas (p>0,05) sobre as espécies de lambari. Letras 
minúsculas indicam diferenças estatísticas entre as espécies no mesmo sistema de cultivo; e letras 
maiúsculas indicam diferenças nos sistemas de cultivo para as diferentes espécies. 
 

Nos aquários, foi observada uma maior sobrevivência para os lambaris do 

rabo vermelho, enquanto no sistema em tanque-rede não foram observadas 

diferenças significativas entre as espécies. Ao avaliar os sistemas de cultivo, os 

tanques-rede apresentaram maior sobrevivência independente da espécie (Tabela 

2), isto pode ter ocorrido por diversos fatores, como maior conforto luminoso e 

disponibilidade de alimento natural. 

A eficiência alimentar e produtividade, não diferiram entre as espécies 

cultivadas nos aquários, entretanto no sistema de tanque-rede os lambaris do rabo 

amarelo proporcionaram os maiores índices.  Ao avaliar as espécies o lambari do 
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rabo vermelho demonstrou maior produtividade e eficiência alimentar no sistema de 

aquários, enquanto o lambari do rabo amarelo não foi observada diferenças 

significativas entre os sistemas de cultivo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ambas as espécie tem potencial zootécnico para cultivo, entretanto devido 

a maior produtividade, o lambari do rabo amarelo (A. bimaculatus) ser indicada para 

o cultivo, principalmente em sistemas com presença de alimento natural, o qual 

eleva sua eficiência alimentar. 
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