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RESUMO: Objetivou-se com o presente estudo avaliar o crescimento compensatório de alevinos 

de acará severo (Heros severus) alimentados com dieta seca, após 13 dias de larvicultura em 

diferentes taxas de alimentação e água salinizada. Foram utilizadas 400 pós-larvas distribuídas em 

20 aquários (1L) na densidade 20 pós-larva L
-1

. O experimento foi realizado em delineamento 

inteiramente casualizado com cinco tratamentos e quatro repetições. Durante 10 dias, as pós-larvas 

receberam náuplio de artêmia em diferentes taxas de alimentação: 100, 150, 200, 250 e 300 

náuplios de artêmia pós-larva
-1

 dia
-1

. Após esse período, foram realizados três dias de transição 

alimentar. Posteriormente, os peixes de todos os tratamentos foram alimentados com dieta inerte, 

até completar o período de 30 dias. A frequência alimentar foi de quatro vezes ao dia durante todo o 

período experimental, da mesma forma, a salinidade da água foi mantida em 3 g L
-1

. As pós-larvas 

alimentadas com 200 náuplios de artêmia pós-larva
-1

 dia
-1 

apresentaram os melhores resultados de 

comprimento final, ganho de comprimento e taxa de crescimento específico para comprimento. Por 

outro lado, as pós-larvas alimentadas com 300 náuplios de artêmia pós-larva
-1

 dia
-1

 apresentaram os 

melhores resultados de peso final, ganho de peso e taxa de crescimento específico para o peso. Os 

alevinos apresentaram resultados de peso final e comprimento final semelhante ao observado na 

larvicultura. O ganho de peso e a uniformidade do peso dos alevinos só diferiram estatisticamente 

para os peixes alimentados inicialmente com 100 náuplios de artêmia pós-larva
-1

 dia
-1

. Entretanto, a 

taxa de crescimento específico para comprimento e peso foram maiores nos alevinos alimentados 

inicialmente com 100 náuplios de artêmia pós-larva
-1

 dia
-1

. A taxa de sobrevivência foi menor nos 

peixes que receberam a menor taxa alimentar na larvicultura. Portanto, com base no crescimento 

compensatório parcial encontrado, recomenda-se 150 náuplios de artêmia pós-larva
-1

 dia
-1 

durante a 

larvicultura do acará severo. 

Palavras-chave: Aquicultura; Alimento vivo; Manejo alimentar; Piscicultura ornamental. 

 

ABSTRAT: The present study aimed to evaluate the compensatory growth of severum (Heros 

severus) fingerlings fed dry diet after 13 days of larviculture at different feeding rates and salinized 

water. A total of 400 post-larvae were distributed in 20 aquariums (1L) at density 20 post-larvae L
-1

. 

The experiment was carried out in a completely randomized design with five treatments and four 

replicates. For 10 days, the post-larvae received artemia nauplii at different feeding rates: 100, 150, 

200, 250 and 300 artemia nauplii post-larvae
-1

 day
-1

. After this period, three days of food transition 

were performed. Subsequently, fish from all treatments were fed an inert diet until the 30-day 

period was complete. The feeding frequency was four times a day during the entire experimental 

period. Similarly, the water salinity was maintained at 3 g L
-1

. The post-larvae fed 200 artemia 

nauplii post-larvae
-1

 day
-1

 showed the best results in final length, length gain and length-specific 
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growth rate. The post-larvae fed 300 artemia nauplii post-larvae
-1

 day
-1

 showed the best results in 

final weight, weight gain and weight-specific growth rate. The fingerlings presented results of final 

weight and final length similar to that observed in larviculture. Weight gain and weight uniformity 

of fingerlings only differed statistically for fish initially fed with 100 artemia nauplii post-larvae
-1

 

day
-1

. However, the specific growth rate for length and weight were higher in fingerlings initially 

fed 100 artemia nauplii post-larvae
-1

 day
-1

. The survival rate was lower in fish that received the 

lowest feed rate in larviculture. Therefore, based on the partial compensatory growth found, it is 

recommended 150 artemia nauplii post-larvae
-1

 day
-1

 during severum larviculture. 

Key words: Aquaculture; Live food; Food management; Ornamental fish farming. 

 

1- INTRODUÇÃO 

A piscicultura ornamental é uma atividade que pode ser muito lucrativa, principalmente 

devido ao alto valor individual de comércio que muitas espécies atingem no cenário nacional e 

internacional. Ressalta-se que peixes ornamentais são comercializados por unidade e não por peso, 

o que possibilita elevação do valor de mercado (PESSOA, 2009). No Brasil, a criação de peixes 

ornamentais é realizada, principalmente, por pequenos e médios produtores, sendo os sistemas de 

produção semi-intensivo e intensivo os mais utilizados (ZUANON et al., 2011). 

Dentre as espécies com potencial para o mercado ornamental, destaca-se o acará severo 

(Heros severus), peixe nativo da bacia do rio Amazonas. A espécie apresenta hábito bento pelágico, 

preferindo ambientes lênticos com variação de pH entre 5,0-6,5 e temperatura entre 24 e 32ºC (ABE 

et al., 2016). Na natureza alimenta-se de pequenos invertebrados e material vegetal, e quando 

criados em cativeiro aceitam com facilidade qualquer tipo de dieta (ALISHAHI et al., 2014). Esta 

espécie possui comportamento pacífico, no entanto pode apresentar territorialismo em períodos 

reprodutivos. Apresenta cuidado parental e pode depositar entre 200 e 1000 ovos, utilizando rochas 

ou galhos como substrato para desova (KULLANDER, 2003). 

Na piscicultura, tanto ornamental quanto de corte, a larvicultura pode ser considerada a fase 

mais crítica da criação. O uso de organismos vivos para alimentação de pós-larvas de peixes tem 

sido recomendado para várias espécies, por elevar as taxas de sobrevivência e de crescimento, 

quando comparadas a utilização de dietas artificiais (ORTEGA, 2000). Porém, produção e 

fornecimento do alimento vivo geralmente fazem com que a larvicultura se torne a fase mais 

onerosa da piscicultura (ZUANON et al., 2011). Segundo Takata (2007), em uma análise de 

viabilidade econômica da larvicultura do pintado (Pseudoplatystoma coruscans) utilizando artêmia 

como alimento vivo, o custo de mão-de-obra foi superior ao da energia elétrica e do alimento, 

correspondendo a 51,82% do custo operacional total. 

Dentre os alimentos vivos, os náuplios de artêmia se destacam pela facilidade de produção em 

laboratório e por elevar a sobrevivência e o crescimento dos peixes (KESTEMONT et al., 2007; 

WACHTER et al., 2009). No entanto, por serem organismos marinhos, os náuplios de artêmia 

apresentam altas taxas de mortalidade em água doce (PORTELLA et al., 2000). Isto influencia 

diretamente o consumo das pós-larvas, já que náuplios mortos apresentam baixa atratividade para os 

peixes e sua decomposição promove a degradação da qualidade da água (BEUX e ZANIBONI 

FILHO, 2006). 

Uma alternativa para melhorar o aproveitamento dos náuplios de artêmia, pelas pós-larvas de 

peixes de água doce, é a realização da larvicultura em águas salinizadas. Esse tipo de manejo tem 

apresentado bons resultados durante a larvicultura de algumas espécies como trairão Hoplias 

lacerdae (LUZ e PORTELLA, 2005), pintado-amarelo Pimelodus maculatus (WEINGARTNER e 

ZANIBONI FILHO, 2004) e surubim Pseudoplatystoma corruscans (CAMPAGNOLO e NUÑER, 

2006). Além disso, a adição de sal na água de criação também contribui com o bem-estar e a 

sanidade dos peixes (SALARO et al., 2012). Estudos vêm demonstrando que a criação de peixes em 
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água isosmótica permite a redução do gasto energético com a osmorregulação e o redirecionamento 

dessa energia para outros processos fisiológicos (BALDISSEROTTO et al., 2007). 

Além da adição de sal na água, aproveitar o crescimento compensatório dos peixes também 

pode ser uma estratégia para otimizar a utilização de artêmias e, consequentemente, reduzir os 

custos de produção (ITUASSÚ et al., 2004). O crescimento compensatório é identificado por ser 

significativamente mais rápido que o crescimento dos animais que não sofreram restrição alimentar, 

mantidos em condições ambientais equivalentes (ALI et al., 2003). Utilizar esse potencial de 

crescimento acelerado em momentos estratégicos da criação pode reduzir o custo de produção, sem 

acarretar em perdas no crescimento nos animais. 

De acordo com o grau da resposta de recuperação durante a fase de alimentação pós-restrição, 

o crescimento compensatório pode ser classificado em: compensação parcial, quando os animais em 

restrição não alcançam o mesmo tamanho em relação aos animais que não sofreram restrição, mas 

apresentam altas taxas de crescimento; compensação total, quando os animais em restrição atingem 

o mesmo tamanho dos animais que não sofreram restrição; sobre-compensação, quando os animais 

em restrição atingem maior tamanho que os animais que não sofreram restrição; e não 

compensação, quando os animais apresentam taxa de crescimento semelhante ao período logo após 

a restrição (ALI et al., 2003). 

Levando em consideração o capital exigido para a produção e fornecimento de náuplios de 

artêmia durante a larvicultura de peixes, estratégias de manejo que possibilitem reduzir os custos 

nesta fase se tornam essenciais para o aumento da rentabilidade da criação. Assim, objetivou-se 

com o presente estudo avaliar o crescimento compensatório de alevinos de acará severo alimentados 

com dieta seca, após 13 dias de larvicultura em diferentes taxas de alimentação e água salinizada. 

 

2- MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 PEIXES E CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS 

O experimento foi realizado no Laboratório de Piscicultura (LAPIS) da Faculdade de 

Engenharia de Pesca, do Instituto de Estudos Costeiros (IECOS) da Universidade Federal do Pará 

(UFPA) - campus Bragança e aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da Universidade 

Federal do Pará, CEUA/UFPA (Processo nº 7656100517). 

Foram utilizadas 400 pós-larvas de acará severo com sete dias após eclosão, tempo suficiente 

para absorção total do saco vitelínico. As pós-larvas foram pesadas (1,95±0,4 mg), medidas 

(5,85±0,3 mm) e distribuídas aleatoriamente em 20 aquários com volume útil de 1 litro de água, na 

densidade de 1 pós-larva para cada 50 mL. Os aquários foram preenchidos com água salinizada na 

concentração de 3 g L
-1

 (OLIVEIRA et al., 2018). Todos os aquários possuíam sistema de aeração 

individual, realizada por mangueira de 2 mm ligada a compressor radial central e o laboratório foi 

mantido em fotoperíodo de 12 horas, conforme recomendado por Veras et al. (2016). 

O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado, com cinco 

tratamentos e quatro repetições. Inicialmente, durante os 10 primeiros dias, as pós-larvas receberam 

artêmia em diferentes taxas de alimentação: 100, 150, 200, 250 e 300 náuplios de artêmia pós-larva
-

1
 dia

-1
. Passado esse período foi realizado a transição alimentar, período de três dias em que as pós-

larvas receberam alimentação conjunta de náuplios de artêmia e dieta seca (CAMPELO et al., 

2019). Neste período, a oferta de náuplios de artêmia de cada tratamento foi reduzida pela metade. 

Posteriormente, foi iniciada a alimentação com dieta inerte para os peixes de todos os tratamentos, 

que foram alimentados até a saciedade aparente, até completar o período de 30 dias. A densidade de 

estocagem nessa fase foi reduzida pela metade, ficando 1 pós-larva para cada 100 mL de água. 

A salinidade da água foi mantida em 3 g L
-1

, durante todo o período experimental. Da mesma 

forma, a frequência alimentar de quatro vezes ao dia, nos horários de 8h00, 11h00, 14h00 e 17h00 
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também foi à mesma. Após a última alimentação, todas as unidades experimentais eram sifonadas, 

sendo trocado 50% do volume útil de cada aquário, para garantir a qualidade da água. 

 

2.2 ECLOSÃO E FORNECIMENTO DAS ARTÊMIAS 

Os náuplios de artêmia foram obtidos após incubação dos cistos em água salinizada (35 g L
-1

) 

por 24 horas com aeração constante e iluminação artificial. Após a eclosão, os náuplios de artêmia 

foram retirados por sifonagem, lavados em água corrente para remover a água salinizada, e 

transferidos para um Becker de 200 ml. Em seguida foi efetuada a estimativa da densidade de 

náuplios, coletando-se um volume de 0,5ml do Becker e determinando-se o valor médio de 

náuplios. A contagem dos náuplios foi realizada em triplicata com auxílio de placa de petri sob 

estereomicroscópio (QUIMIS Q714Z-2), com aumento de 40x. Após estimar a densidade de 

náuplios, foi calculado o volume de Becker a ser fornecido em cada tratamento. 

 

2.3 DIETA EXPERIMENTAL 

A dieta experimental utilizada foi formulada para conter 42% de proteína bruta e 4.200 kcal 

kg
-1

 de energia bruta (Tabela 1). Após a formulação, a dieta foi umedecida, com 25% de água a 

50ºC, peletizada em moedor de carne convencional (G. PANIZ, MCR-22, SP, Brasil) e seca em 

estufa de ventilação forçada (QUIMIS, SP, Brasil) a 50°C. Antes de ser fornecida aos peixes, a 

dieta foi triturada, para que o tamanho dos peletes se adequasse a abertura bucal das pós-larvas. O 

consumo médio foi de 4,84±0,1g de dieta por unidade experimental. 

Tabela 1. Valores da composição percentual e química da dieta experimental 

Ingredientes g kg
-1 

Farelo de Soja 200,00 

Farinha de Peixe 560,00 

Fubá de Milho 90,00 

Farelo de Trigo 70,00 

Óleo de Soja 56,00 

Fosfato Bicálcico 15,00 

Premix vitam/min
1
 5,00 

DL metionina 3,80 

BHT
2 

0,20 

Composição Química (valores calculados)
3
 

Proteína Bruta (%) 42,00 

Extrato Etéreo (%) 11,00 

Fibra Bruta (%) 1,50 

Energia Bruta (kcal.kg
-1

) 4200,00 
1
Níveis de garantia por quilograma do produto: Vit. A, 1.200.000 UI, Vit. D3, 200.000 UI, Vit. E, 12.000 mg, Vit. K3, 

2.400 mg, Vit. B1, 4.800 mg, Vit. B2, 4.800 mg, Vit. B6, 4.000 mg, Vit. B12, 4.800 mg, Ac. Fólico, 1.200 mg, 

Pantotenato Ca, 12.000 mg, Vit. C, 48.000 mg, Biotina, 48 mg, Colina, 65.000 mg, Niacina, 24.000 mg, Ferro, 10.000 

mg, Cobre, 6.000 mg, Manganês, 4.000 mg, Zinco, 6.000 mg, Iodo, 20 mg, Cobalto, 2 mg, Selênio, 20 mg. 
2
Buti 

hidroxi tolueno (antioxidante). 
3
Os valores de composição química dos ingredientes para o cálculo da ração referência 

foram retirados das tabelas brasileiras para a nutrição de tilápias (FURUYA et al., 2010). 

 

2.4 QUALIDADE DA ÁGUA 

O monitoramento das concentrações de oxigênio dissolvido (6,55±0,35 mg L
-1

), pH 

(7,09±0,10), temperatura (27,36±0,05°C) e condutividade elétrica da água (4,73±0,27 μS cm
-1

), 
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foram realizados através de sonda multiparamétrica (Horiba U-10). A concentração de amônia total 

(2,00±0,20 mg L
-1

) foi determinada com auxílio de Kit Labcon Test (Indústria e Comércio de 

Alimentos Desidratados, Alcon Ltda, SP, Brasil). Todas as análises foram efetuadas a cada três dias 

e se mantiveram constante. 

 

2.5 DESEMPENHO PRODUTIVO E CRESCIMENTO COMPENSATÓRIO 

No início do experimento as pós-larvas foram pesadas em balança analítica com precisão de 

0,1 mg (GEHAKA AG200) e medidas com auxilio de paquímetro digital (PANTEC-150/0,01mm). 

Após 10 dias de fornecimento de náuplios de artêmia e três dias de transição alimentar, foi realizada 

a biometria de 10 peixes por unidade experimental, para determinação dos parâmetros de peso final, 

ganho de peso (GP = peso final – peso inicial), comprimento final, ganho de comprimento (GC = 

comprimento final – comprimento inicial), taxas de crescimento específico para peso (TCEp) e para 

comprimento (TCEc) sendo TCEp = [(ln Peso final – ln Peso inicial) / número de dias] *100 e 

TCEc = [(ln Comprimento final – ln Comprimento inicial) / número de dias] *100, uniformidade do 

lote para peso (UP) e para comprimento (UC) sendo UP = (número de peixes com peso ± 20% da 

média)/ número total de peixes por unidade experimental) *100 e UC = (número de peixes com 

comprimento ± 20% da média)/ número total de peixes por unidade experimental) *100, e taxa de 

sobrevivência (TS =  número final de peixes/número inicial de peixes *100). 

Os 10 peixes que permaneceram em cada unidade experimental, após 30 dias de alimentação 

somente com a dieta seca, foram contados, pesado e medidos para determinação dos mesmos 

parâmetros de desempenho produtivo e avaliação do crescimento compensatório. 

 

2.6 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o software SAEG (Sistema para 

Análises Estátisticas e Genéticas, versão 9.10). Foi avaliada a normalidade e a homocedasticidade 

dos dados pelos testes de Lilliefors e Bartlett, respectivamente. Em seguida, foi realizada uma 

análise de variância (ANOVA) e, quando detectado diferença significativa (P<0,05), foi empregado 

teste de Tukey a 5% de significância. 

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O manejo alimentar ideal deve ser determinado com intuito de melhorar a utilização do 

alimento pelos peixes e reduzir os custos de produção (ABE et al., 2016). Nesse sentido é muito 

importante definir a taxa de alimentação ideal, para cada espécie em cada fase de vida. No presente 

trabalho as pós-larvas de acará severo alimentadas com no mínimo 200 náuplios de artêmia pós-

larva
-1

 dia
-1 

apresentaram os melhores resultados para o desenvolvimento do comprimento corporal 

(Tabela 2). Por outro lado, 300 náuplios de artêmia pós-larva
-1

 dia
-1 

foi à taxa de alimentação ideal 

para as pós-larvas alcançarem os melhores valores de peso final, ganho de peso e taxa de 

crescimento especifico para peso (Tabela 2). Esses valores estão próximos às taxas de alimentação 

recomendadas para pós-larvas de outras espécies (FABREGAT et al., 2006; TAKATA, 2007). 

Abe et al. (2016), avaliando diferentes taxas de alimentação para pós-larvas da mesma espécie 

recomendaram 250 náuplios de artêmia pós-larva
-1

 dia
-1

, para melhor desenvolvimento das pós-

larvas tanto em peso quanto em comprimento. Porém, os autores utilizaram água doce e uma 

densidade mais baixa que a utilizada no presente estudo. Dentre os manejos de criação, a densidade 

de estocagem esta diretamente relacionada à competição por alimento e espaço, influenciando no 

desenvolvimento das pós-larvas (ZUANON et al., 2011). Por outro lado, a água salinizada contribui 

para a maior resistência e sobrevivência dos peixes (JOMORI et al., 2013). Segundo Oliveira et al. 

(2018), a água salinizada na concentração de 3 g L
-1

 possibilita a utilização de maiores densidades 

de estocagem para pós-larvas de acará severo. Baldisserotto et al. (2007) ratificam que a criação de 
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peixes em água salinizada possibilita a redução de gasto energético com a osmorregulação, o que 

permite o redirecionamento dessa energia para outros processos fisiológicos. 

A sobrevivência e a uniformidade das pós-larvas não foram afetadas pelas diferentes taxas de 

alimentação utilizadas (Tabela 2). Segundo Pereira et al. (2016), quanto maior o tempo de 

fornecimento de náuplios de artêmia maior a possibilidade de redução da uniformidade dos peixes, 

devido principalmente ao estabelecimento de dominância entre as pós-larvas. No presente trabalho 

foram utilizados 10 dias de larvicultura, o que pode ter contribuído para maior uniformidade dos 

peixes. Além disso, a movimentação e distribuição dos náuplios de artêmia na coluna de água 

tornam este alimento muito atrativo para as pós-larvas (DIEMER et al., 2010), melhorando o 

consumo e consequentemente a uniformidade do lote e a taxa de sobrevivência. 

Tabela 2. Desempenho produtivo (média ± desvio padrão) de pós-larvas de acará severo (Heros 

severus) submetidos a diferentes taxas de alimentação 

Desempenho 

Produtivo 

Taxas de alimentação (náuplios de artêmia pós-larva
-1

 dia
-1

) 

100 150 200 250 300 P valor 

CF (mm) 7,28±0,6c 8,99±0,3b 9,99±0,3a 10,39±0,2a 10,62±0,2a 0,0001 

TCEc (%) 1,43±0,5c 2,86±0,2b 3,49±0,1a 3,83±0,1a 3,98±0,1a 0,0001 

GC (mm) 1,43±0,6c 3,14±0,3b 4,03±0,2a 4,54±0,2a 4,77±0,2a 0,0001 

UC (%) 67,46±27,4 59,44±9,4 61,11±13,9 59,38±20,6 85,00±10,0 0,1384 

PF (mg) 5,98±0,3d 9,94±0,8c 12,01±1,2bc 14,16±1,2b 16,70±0,7a 0,0001 

TCEp (%) 7,46±0,3d 10,83±0,6c 12,07±0,6bc 13,19±0,6b 14,31±0,3a 0,0001 

GP (mg) 4,03±0,3d 7,99±0,8c 10,06±1,2bc 12,21±1,2b 14,75±0,7a 0,0001 

UP (%) 91,67±12,5 95,00±7,5 97,50±3,8 100,00±0,0 100,00±0,0 0,2322 

TS (%) 80,00±10,0 92,50±3,8 95,00±5,0 95,00±7,5 90,00±10,0 0,1768 
P valor determinado pela Análise de Variância (ANOVA). Valores seguidos de mesma letra não diferem entre si pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade (n=4). CF: Comprimento final; TCEc: Taxa de crescimento específico para 

comprimento; GC: Ganho de comprimento; UC: Uniformidade do comprimento; PF: Peso final; TCEp: Taxa de 

crescimento específico para peso; GP: Ganho de peso; UP: Uniformidade do peso; TS: Taxa de sobrevivência. 

Na fase de alevinagem os resultados de peso final e comprimento final seguiram a mesma 

tendência observada durante a larvicultura, sendo que os peixes que receberam as taxas de 

alimentação inicial mais alta apresentaram os maiores valores (Tabela 3). Entretanto, as taxas de 

crescimento específico, para peso e comprimento, foram maiores nos alevinos alimentados com 100 

náuplios de artêmia pós-larva
-1

 dia
-1 

durante a fase de pós-larva (Tabela 3). Além disso, o ganho de 

comprimento dos alevinos não apresentou diferenças significativas e o ganho de peso só foi 

prejudicado nos alevinos que receberam a menor taxa de alimentação na larvicultura (Tabela 3). 

Esses resultados indicam que os alevinos de acará severo apresentaram crescimento compensatório. 

Este tipo de crescimento compensatório observado é classificado, segundo Ali et al. (2003), 

como crescimento compensatório parcial. Ocorre quando o peixe apresenta altas taxas de 

crescimento ao sair do período de restrição alimentar, entretanto, sem atingir o mesmo tamanho 

final dos indivíduos alimentados em taxas maiores. Kojima (2012) relata que apesar das possíveis 

alterações nos tecidos e atraso no crescimento, a restrição alimentar não compromete a capacidade 

de algumas espécies de peixe de crescer quando estas retornam as condições alimentares normais, 

dependendo do tempo e da restrição que os animais foram submetidos. Este crescimento acelerado 

pode ocorrer devido a vários mecanismos de compensação, como a hiperfagia, que é o aumento do 

consumo alimentar pelos peixes após o período de restrição, o aumento da capacidade de 

aproveitamento do alimento ou a redução nos custos metabólicos (O'CONNOR et al., 2000). 

O crescimento compensatório parcial, encontrado nos alevinos deste estudo é recorrente em 

outros trabalhos. Yilmaz et al. (2018), ao submeterem juvenis do ciclídeo azul do Malawi 
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(Cyrtocara moorii) a diferentes períodos de restrição alimentar, observaram crescimento 

compensatório parcial em três dos quatro grupos submetidos à restrição. Juvenis de tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus) submetidos a diferentes períodos de privação alimentar apresentaram taxa 

de crescimento específico para comprimento e peso significativamente maiores que os peixes dos 

grupos alimentados diariamente até a saciedade aparente, entretanto não alcançaram o mesmo peso 

e comprimento final (GAO et al., 2015). Crescimento compensatório parcial também foi observado 

em juvenis de tilápias de Moçambique (Oreochromis mossambicus) submetidas a diferentes ciclos 

de privação e realimentação, durante 60 dias (GABRIEL et al., 2018). 

Por outro lado, crescimento compensatório total foi observado em juvenis de matrinxã 

(Brycon amazonicus) submetidos a ciclos de dois dias de privação e três dias de realimentação 

durante 60 dias, os peixes apresentaram resultados de peso final estatisticamente igual aos juvenis 

alimentados até a saciedade aparente durante todo o período experimental (URBINATI et al., 2014). 

A mesma compensação também foi observada em juvenis de tambaqui (Colossoma macropomum) 

submetidos a diferentes ciclos de privação e realimentação por 60 dias, sendo que os animais 

submetidos ou não à restrição atingiram pesos equivalentes (SANTOS et al., 2018). Apesar dos 

diversos trabalhos realizados, os mecanismos exatos que possibilitam o crescimento compensatório 

ainda não são bem esclarecidos (URBINATI et al., 2014), especialmente em peixes. Ressalta-se 

ainda que vários fatores podem influenciar o crescimento após período de privação alimentar, como 

a biologia da espécie (ALI et al., 2003; YE et al., 2016), o sexo (VAINIKKA et al., 2012) e a 

qualidade da água (MOREIRA et al., 2008). 

A taxa de sobrevivência foi menor nos animais que receberam a menor taxa de alimento vivo 

inicial (Tabela 3). E apesar da baixa uniformidade no peso dos alevinos alimentados inicialmente 

com 150 náuplios de artêmia pós-larva
-1

 dia
-1

, os valores foram significativamente iguais aos dos 

que receberam altas taxas de alimentação inicial (Tabela 3). Destaca-se também que os peixes de 

todos os tratamentos apresentaram alta uniformidade para o comprimento (Tabela 3). A falta de 

padronização no peso dos peixes não interfere diretamente na comercialização dos mesmos, uma 

vez que o comercio de peixes ornamentais valoriza mais a padronização do comprimento dos 

animais (VERAS et al., 2016). Por ser se tratar de uma espécie ornamental, os peixes de menor 

tamanho também podem apresentar valor de mercado (FUJIMOTO et al., 2014). 

Tabela 3. Desempenho produtivo (média ± desvio padrão) de alevinos de acará severo (Heros 

severus) alimentados com dieta seca após larvicultura em diferentes taxas de alimentação 

Desempenho 

Produtivo 

Taxas de alimentação (náuplios de artêmia pós-larva
-1

 dia
-1

) 

100 150 200 250 300 P valor 

CF (mm) 13,13±0,2c 14,12±0,3b 14,28±0,7b 15,51±0,5a 15,85±0,2a 0,0001 

TCEc (%) 1,98±0,3a 1,50±0,2b 1,22±0,1b 1,33±0,1b 1,33±0,1b 0,0007 

GC (mm) 5,85±0,5 5,13±0,6 4,98±0,2 5,12±0,3 5,23±0,2 0,2216 

UC (%) 91,3±4,4 97,5±3,8 89,7±5,3 97,2±4,2 97,5±3,8 0,2253 

PF (mg) 38,00±3,0c 46,67±2,3b 50,03±7,8b 58,11±3,0ab 63,75±1,9a 0,0003 

TCEp (%) 6,15±0,4a 5,16±0,5b 4,72±0,4b 4,71±0,2b 4,47±0,1b 0,0006 

GP (mg) 34,13±1,5b 36,73±3,2ab 38,02±6,9ab 43,95±2,4ab 45,99±1,6a 0,0266 

UP (%) 21,39±1,8b 41,48±1,4ab 47,50±3,9ab 60,28±8,1ab 66,67±13,3a 0,0779 

TS (%) 85,00±7,5b 97,50±3,8a 96,67±3,3a 96,67±3,3a 100,00±0,0a 0,0205 
P valor determinado pela Análise de Variância (ANOVA). Valores seguidos de mesma letra não diferem entre si pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade (n=4). CF: Comprimento final; TCEc: Taxa de crescimento específico para 

comprimento; GC: Ganho de comprimento; UC: Uniformidade do comprimento; PF: Peso final; TCEp: Taxa de 

crescimento específico para peso; GP: Ganho de peso; UP: Uniformidade do peso; TS: Taxa de sobrevivência. 
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O crescimento compensatório é uma estratégia de manejo alimentar usada para enfrentar o 

problema do alto custo de produção dos peixes, podendo ser empregado para manter ou até 

melhorar as taxas de crescimento e, ao mesmo tempo, reduzir os custos de produção (SANTOS et 

al., 2015). Essa compensação no crescimento pode ter importante aplicação na aquicultura, visto 

que, além de otimizar a oferta e o consumo do alimento pelos animais, pode também ser uma 

ferramenta para redução de custos (SANTOS et al., 2018). 

 

4- CONCLUSÃO 

As pós-larvas alimentadas com 200 e 300 náuplios de artêmia pós-larva
-1

 dia
-1 

apresentarem, 

respectivamente, os melhores resultados para ganho de comprimento e de peso. Apesar disso, de 

acordo com o crescimento compensatório parcial observado após 30 dias de alimentação a vontade, 

a taxa de alimentação indicada para pós-larvas de acará severo nos primeiros 10 dias de alimentação 

exógena é de 150 náuplios de artêmia pós-larva
-1

 dia
-1

. Uma vez que os peixes que receberam essa 

quantidade inicial de artêmia apresentaram ganho de comprimento e de peso estatisticamente iguais 

aos que receberam 300 náuplios de artêmia pós-larva
-1

 dia
-1 

e, apesar do menor comprimento e peso 

final desses alevinos, as taxas de crescimento especifico, a uniformidade do lote e a sobrevivência 

também foram estatisticamente iguais a dos alevinos que receberam as maiores taxas de 

alimentação inicial. 
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