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Resumo: Este trabalho objetivou avaliar o efeito de duas diferentes densidades de 

estocagem (0,3 e 0,2 peixes L-1) no desempenho produtivo do acará Mesonauta sp., na 

fase de juvenis, em condições de cativeiro. Um total de 40 acarás foram coletados com 

o auxílio de puçá às margens dos rios do Município de Parintins/AM e transportados 

vivos até o Laboratório de Aquicultura do ICSEZ, sendo aclimatados em calhas de 

reprodução. Os peixes foram alimentados durante 30 dias com ração comercial, sendo 

duas refeições diárias as 06:00 e 18:00h. Foram verificados os comprimentos inicial e 

final e os ganhos de peso inicial e final, bem como os parâmetros físico-químicos da 

água. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro repetições. 

Para determinar a melhor densidade foram usados a ANOVA e teste de tukey a 5% de 

significância. Não foi observada diferença significativa entre o comprimento médio 

inicial e final para as densidades de estocagem testadas. Com relação ao peso final dos 

peixes, foi verificada diferença significativa entre os tratamentos, sendo T1: 0,3 peixes 

L-1 (2,14±0,22g) e T2: 0,2 peixes L-1 (1,70±0,24g). O menor desempenho do T2 pode 

ser atribuído à criação de hierarquia dentro dos aquários, fazendo com que ocorresse 

disputa por alimento entre os peixes. No T2, a taxa de sobrevivência foi de 87,5% (T1: 

100% - p 0,05), sendo observada mortalidade após intensas e ininterruptas disputas por 

território, o que pode ter levado a um aumento do nível de estresse nos peixes e em 

alguns casos pequenos ferimentos, o que os impedia de buscar alimento. Os parâmetros 

físicos- químicos não diferiram entre os tratamentos. 0,3 peixes L-1 se mostrou, neste 

estudo, mais eficiente, devido poder criar mais indivíduos por aquário e obtendo melhor 

desempenho.  
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