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RESUMO: A utilização de modelos matemáticos para predição corporal tornou-se uma estratégia 

eficiente para avaliar o crescimento dos peixes, os resultados permitem simular o peso final em 

determinado tempo, contribuindo para a gestão produtiva e comercial da produção. O presente 

estudo teve como objetivo aplicar o modelo matemático do coeficiente de crescimento térmico 

(TGC) para definir um exponencial médio de crescimento do lambari (Astyanax altiparanae) 

produzido em tanques-rede. Realizou-se uma revisão bibliográfica (n=43) trabalhos científicos 

produzidos de 2001 a 2019, estes foram triados considerando a fase de peso, percentual de proteína 

(PB) e energia bruta (EB) da dieta, temperatura da água (temp. oC) e sistema de cultivo em tanques-

rede. O peso médio foi de 1,00  0,53 g na fase inicial e de 5,17  1,73 g na fase final de abate, 

utilizaram dietas contendo em média 34% PB e 15 MJ kg-1 de EB sob temp. média de 26oC. 

Aplicou-se o modelo matemático TGC, para mensurar a trajetória da curva de crescimento estimada 

dos animais em função do ciclo de produção e das condições de temp. baseado na equação 1:{[Pf (1 

- b) - Pi (1 - b)] / ∑t × d}×100, onde Pi e Pf são o peso corporal inicial e final, respectivamente; d é 

dia; t é a temperatura em ºC; e (1-b) é o expoente do peso corporal dos animais. Em seguida, o Pf 

foi calculado por meio da reorganização da Eq. 01 para o respectivo modelo (Eq. 02) permitindo o 

ajuste da equação, para estimar o peso final dos peixes em um momento futuro, equação 2:{Pf (1-b) 

+ [TGC * ∑n 
i = 0 (ti * di/100)]}1/(1-b)]. A aplicação do modelo permitiu a definição do TGC de 

0,0492 com desvio médio de 0,0123 para o Astyanax altiparanae produzido em tanques-rede. O 

TGC ajustado para esta espécie foi determinado baseando-se no exponencial de crescimento dos 

animais (1-b), que inicialmente foi adotado o valor de 0,3333 e pela técnica de mínimos quadrados 

foi minimizado por meio da soma dos quadrados dos resíduos (RSS), que gerou um TGC mais 

preciso (RSS=0,3597). A aplicação do modelo TGC para a predição corporal do lambari é uma 

eficiente ferramenta para auxiliar no planejamento da produção aquícola, esta técnica deve ser 

incorporada no manejo das operações na piscicultura visando práticas mais modernas e precisas de 

produção animal. 
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