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RESUMO: O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes salinidades na água 

(0; 3 e 6 g L
-1

) e densidades de estocagem (10; 15 e 20 pós-larvas L
-1

) no desempenho produtivo de 

pós-larvas de acará severo (Heros severus). O experimento foi realizado em delineamento 

inteiramente casualizado, em esquema fatorial 3x3, com três repetições. Foram utilizadas 405 pós-

larvas de acará severo distribuídas em 27 aquários (1L) de acordo com os tratamentos. Ao final do 

período experimental as pós-larvas foram medidas, pesadas e contabilizadas. A salinização da água 

com 3 g L
-1

 permitiu melhores resultados para comprimento final, ganho de comprimento e taxa de 

crescimento específico, independente da densidade de estocagem utilizada. Provavelmente, o maior 

tempo de sobrevivência dos náuplios de artêmia e a redução do estresse osmótico nos peixes em 

água salinizada, podem ter influenciado na melhora dos parâmetros analisados. Por outro lado, a 

água de salinidade com 6 g L
-1

 foi prejudicial à uniformidade do peso e a taxa de sobrevivência das 

pós-larvas, o peso final e ganho de peso seguiram a mesma tendência do comprimento, sendo 

maiores nos peixes submetidos a 3 g L
-1

 de salinidade. Os peixes estocados nas densidades de 15 ou 

20 pós-larvas L
-1

 apresentaram os melhores resultados de peso final e ganho de peso. Desta forma, 

recomenda-se a densidade de estocagem de 20 pós-larvas L
-1

 e 3 g L
-1

 de salinidade na água de 

criação de pós-larvas de acará severo. 

Palavras-chave: Ciclídeo ornamental; Desempenho produtivo; Larvicultura; Peixe de água doce. 

 

ABSTRAT: The present study aimed to evaluate the effect of different water salinity (0, 3 and 6 g 

L
-1

) at stocking densities (10, 15 and 20 post-larvae L
-1

) on growth performance of severum (Heros 

severus) post-larvae. The experiment was carried out in a completely randomized design, in a 3x3 

factorial design, with three replicates. A total of 405 severum post-larvae were distributed in 27 

aquariums (1L) according to the treatments. At the end of the experimental period the post-larvae 

were measured, weighed and counted. Salinity water of 3 g L
-1

 allowed better results for final 

length, length gain and specific growth rate, independent of the stocking density used. Probably, the 

longer survival time of artemia nauplii and the reduction of osmotic stress of fish in salinized water 

may have influenced the improvement of the parameters analyzed. On the other hand, salinity water 

of 6 g L
-1

 was detrimental to weight uniformity and survival rate of post-larvae, the final weight and 

weight gain followed the same trend of the length, being higher in fish submitted to 3 g L
-1

 of 

salinity. The fish stocked at the densities of 15 or 20 post-larvae L
-1

 presented the best results of 

final weight and weight gain. Thus, is recommended the stocking density of 20 post-larvae L
-1

 and 3 

g L
-1

 of salinity water for farming of severum post-larvae. 

Key words: Ornamental cichlid; Growth performance; Larviculture; Freshwater fish. 
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1- INTRODUÇÃO 

Os peixes pertencentes à família dos ciclídeos possuem grande potencial para a piscicultura 

ornamental, dentro desta família se destaca o acará severo (Heros severus), peixe endêmico da bacia 

do rio Amazonas (MORA et al., 2007) que é bastante apreciado na aquariofília devido a sua 

coloração exuberante, que varia de tons amarelo-esverdeado no corpo a vermelho intenso nas 

nadadeiras (FAVERO et al., 2010). Os adultos desta espécie podem chegar até 20 cm e ser 

comercializados por valores de até €50,00 no mercado internacional (ABE et al., 2016; 

HOBBYZOO-NEUDORF, 2018). Contudo, apesar das caraterísticas atrativas desta espécie, ainda 

são necessários estudos voltados à otimização de manejos básicos na criação, principalmente nas 

fases iniciais de vida, a fim de definir novas estratégias de produção (CAMPELO et al., 2019). 

A criação das pós-larvas é uma das etapas mais importante e crítica na cadeia de produção da 

aquicultura (HERATH e ATAPATHTHU, 2013), uma vez que é a fase de maior fragilidade do 

animal. As pós-larvas são sensíveis a diversos fatores estressantes como variações nos parâmetros 

de qualidade de água e manejos nutricionais, que podem gerar altas taxas de mortalidades e reduzir 

a produtividade (ZUANON et al., 2011). Nesse cenário, a salinidade da água e a densidade de 

estocagem são fatores que podem afetar diretamente a produção de peixes, influenciando as taxas 

de crescimento, sobrevivência e uniformidade do lote. 

De modo geral, reduzir as densidades de estocagem acarreta em melhoras nos parâmetros de 

desempenho produtivo e maiores taxas de sobrevivência dos peixes, porém, com subutilização do 

espaço, o que pode reduzir a eficiência de produção (RIBEIRO et al., 2010; GONÇALVES 

JUNIOR et al., 2014; DIAS et al., 2016). O uso de densidades de estocagem inapropriada pode 

levar ao aumento da competição por espaço, alimentos e oxigênio dissolvido (FARIA et al., 2011) 

e, consequentemente, redução da qualidade da água e do crescimento dos peixes (SAHOO et al., 

2010; GONÇALVES JUNIOR et al., 2013; ABE et al., 2016). Dessa forma, determinar a densidade 

de estocagem ideal, para cada espécie em cada fase de vida, é fundamental para otimizar a 

produtividade sem comprometer o bem-estar e o desempenho dos animais. 

O uso de cloreto de sódio (NaCl) na água durante as fases iniciais de cultivo de peixes vem 

sendo considerado uma boa alternativa para reduzir o estresse (JOMORI et al., 2012). Uma vez que 

o aumento da concentração de sais no meio pode possibilitar a redução no gasto energético dos 

peixes com os processos osmorregulatórios (SAMPAIO e BIANCHINI, 2002; SALARO et al., 

2012), pois ajuda a driblar as perdas de íons e a excessiva absorção de água, consequência das 

diferenças osmóticas entre o plasma dos peixes e a água de produção (VARSAMOS et al., 2005; 

FABREGAT et al., 2015), diminuindo dessa forma os efeitos colaterais da resposta ao estresse. 

Além disso, o sal também ajuda na produção de muco no corpo e nas brânquias, podendo ser 

utilizado para controlar diversas doenças e parasitas (GARCIA et al., 2007; SALARO et al., 2012). 

A salinização da água de criação também beneficia os náuplios de artêmia, comumente 

utilizados como alimento vivo para pós-larvas de peixes, possibilitando que o microcrustáceo 

permaneça vivo por mais tempo e, dessa forma, disponível para a alimentação das pós-larvas (LUZ 

e SANTOS, 2008). Experimentos com larvicultura de peixes neotropicais alimentados com náuplios 

de artêmia constaram que a adição de sal na concentração de 2 a 4 g L
-1

 beneficiou o 

desenvolvimento e taxa de sobrevivência das pós-larvas das espécies avaliadas, devido à melhora 

no consumo do alimento vivo (LUZ e SANTOS, 2008; JOMORI et al., 2013). No entanto, o uso de 

água salinizada pode ter implicações positivas ou negativas, dependendo da concentração de sal 

utilizada (SALARO et al., 2012). 

Nesse contexto, é fundamental o desenvolvimento de pesquisas voltadas para o 

aperfeiçoamento dos processos produtivos, tornando a criação do acará severo mais competitiva e 

atraente economicamente. Dessa forma, objetivou-se com o presente trabalho avaliar o desempenho 

produtivo de pós-larvas de acará severo submetidas a diferentes salinidades na água e densidades de 

estocagem, com intuito de otimizar o sistema de produção desta espécie. 
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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). 

As pós-larvas de acará severo (Heros severus) foram obtidas através da reprodução de casais 

no laboratório de peixes ornamentais sob condições ambientais controladas. Foram utilizadas 405 

pós-larvas, com sete dias após eclosão e apresentando peso e comprimento inicial de 5,26±1,65 mg 

e 5,57±0,68 mm (média ± Desvio Padrão), respectivamente. Os peixes foram distribuídos 

aletoriamente em 27 aquários (1L), e mantido sob fotoperíodo natural de aproximadamente 12/12 h 

claro / escuro, conforme recomendado por Veras et al. (2016). 

O experimento foi realizado em esquema fatorial 3x3, com três densidades de estocagem (10; 

15 e 20 pós-larvas L
-1

) e três concentrações de sal na água (0, 3 e 6 g L
-1

). Cada tratamento consistiu 

em três repetições. As pós-larvas de acará severo foram alimentadas com náuplios de artêmias na 

proporção de 250 náuplios pós-larvas
-1

 dia
-1

, com frequência de alimentação de quatro vezes ao dia, 

em intervalos de três horas entre as refeições, às 8:00, 11:00, 14:00 e 17:00 h, conforme 

recomendado por Abe et al. (2016), por um período de 15 dias. 

 

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 PARÂMETROS DE QUALIDADE DA ÁGUA 

Durante todo o período experimental os parâmetros de qualidade de água, temperatura (ºC), 

pH, oxigênio dissolvido (mg L
-1

) e condutividade elétrica (μS cm
-1

), foram aferidos diariamente, 

através de aparelho multiparâmetro (Horiba U-50). Além disso, os níveis de amônia total (mg L
-1

) 

foram mensurados a cada 3 dias, por meio de Kit Labcon Test (Indústria e Comércio de alimentos 

desidratados Alcon Ltda.). Passados uma hora da última alimentação, eram realizadas trocas 

parciais de 30% do volume de água através de sifonamento do fundo dos aquários, para retirada das 

fezes e possíveis resíduos alimentares. Durante o manejo de limpeza os peixes eram contados para a 

adequação das taxas de alimentação, em caso de mortalidade. 

 

2.4 DESEMPENHO PRODUTIVO, UNIFORMIDADE DO LOTE E SOBREVIVÊNCIA 

Ao final do período experimental, todas as pós-larvas sobreviventes foram medidas e pesadas 

com auxílio de paquímetro digital (VONDER 150 mm - 6 ") e balança analítica com precisão de 

0,0001 g (GEHAKA AG200), respectivamente. Foram determinados os parâmetros de desempenho 

produtivo: Comprimento final (CF), ganho de comprimento (GC) GC = comprimento final - 

comprimento inicial, peso final (PF), ganho de peso (GP) GP = peso final - peso inicial, taxa de 

crescimento específico (TCE) TCE = ((peso final - peso inicial) / número de dias de experimento) * 

100 (LUGERT et al., 2014), uniformidade do lote para peso (UP) e comprimento (UC) sendo UP = 
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(número de peixes com peso variando ± 20% da média de cada unidade experimental / número total 

de peixes por unidade experimental) * 100 e UC = (número de peixes com comprimento variando ± 

20% da média de cada unidade experimental / número total de peixes por unidade experimental) * 

100 (FURUYA et al., 1998), e taxa de sobrevivência (TS) TS = (número final de pós-larvas / 

número inicial de pós-larvas) * 100. 

 

2.5 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

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

Análises Estatísticas e Genéticas, Versão 9.1: Fundação Arthur Bernardes - UFV - Viçosa, 2007). 

Foi avaliada a normalidade e a homocedasticidade dos dados pelos testes de Lilliefors e Bartlett, 

respectivamente. Em seguida, foi realizada análise de variância (ANOVA) e, quando apresentado 

diferença significativa (P<0,05), foi empregado teste de Tukey a 5% de significância. 

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante as fases iniciais de cultivo de peixes ornamentais, manter a qualidade da água é 

fundamental para o desenvolvimento adequado das pós-larvas (DIAS et al., 2016). No presente 

estudo, não foram observadas diferenças significativas entre as variáveis de qualidade de água: pH 

(6,95±0,17), temperatura (26,06±0,41ºC), oxigênio dissolvido (6,39±0,05 mg L
-1

) e amônia total 

(0,87±0,14 mg L
-1

). No entanto, a condutividade elétrica da água nos tratamentos sem adição de sal 

foi de 0,08±0,04 μS cm
-1

, já nos que tiveram a água salinizada os valores foram de 4,98±0,28 μS 

cm
-1

 e 9,81±0,17 μS cm
-1

, para 3 e 6 g L
-1

 de sal, respectivamente. A qualidade da água nas 

unidades experimentais foi adequada ao cultivo de peixes amazônicos (SILVEIRA et al., 2009), e a 

condutividade elétrica da água apresentou comportamento esperado, uma vez que quanto maior a 

concentração de sal na água maior será o valor deste parâmetro. 

As pós-larvas de acará severo submetidas à salinidade de 3 g L
-1

 apresentaram melhores 

resultados para peso final e ganho de peso (Tabela 1). A alimentação das pós-larvas com náuplios 

de artêmia pode explicar tais resultados. As artêmias são microcrustáceos marinhos e não 

sobrevivem por muito tempo em água doce (BEUX e ZANIBONI FILHO, 2006), o que pode levar 

a redução na taxa de alimentação das pós-larvas, prejudicando o desenvolvimento das mesmas 

(KERDCHUEN e LEGENDRE, 1994; BEUX e ZANIBONI FILHO, 2006). Neste contexto, a 

salinização da água de criação pode ter ajudado a aumentar a sobrevivência dos náuplios de artêmia, 

tornando o alimento vivo disponível e atrativo por mais tempo (LUZ e SANTOS, 2008; JOMORI et 

al., 2012). Resultados semelhantes foram encontrados em experimentos com pós-larvas de pacu 

Piaractus mesopotamicus (JOMORI et al., 2012), tambaqui Colossoma macropomum, matrinxã 

Brycon amazonicus, apaiari Astronotus ocellatus, piau Leporinus macrocephalus (JOMORI et al., 

2013) e betta Betta splendens (DIAS et al., 2016), também alimentados com náuplios de artêmia, 

sendo que a utilização de água salinizada entre 2 a 4 g L
-1

 proporcionaram melhores resultados de 

ganho de peso para todas as espécies citadas. 

No presente estudo, foi observada redução da uniformidade do peso e da taxa de 

sobrevivência das pós-larvas quando a salinidade aumentou de 3 para 6 g L
-1

 (Tabela 1). Resultados 

semelhantes foram encontrados em experimentos com pós-larvas de pyrrhulina Pyrrhulina brevis 

(ABE et al., 2015) e beta (DIAS et al., 2016), sendo relatados efeitos negativos na taxa de 

sobrevivência dos animas com o aumento da salinidade de 2 para 4 g L
-1

. Redução na taxa de 

sobrevivência com aumento da salinidade da água é uma resposta característica em peixes de água 

doce (LUZ et al., 2013), uma vez que elevadas concentrações de sal na água comprometem o bem-

estar animal e geram alterações fisiológicas e comportamentais (LUZ et al., 2007; LUZ e SANTOS 

2008; DIAS et al., 2016). Esses resultados também podem estar relacionados ao desequilíbrio 

osmorregulatório, ocasionado quando a concentração de sais na água ultrapassa os limites da 
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homeostase. Situação que pode comprometer a resposta fisiológica e prejudicar a sobrevivência dos 

peixes (WEDEMEYER et al., 1990; BARTON e IWAMA, 1991; BARTON, 2002). 

Com relação às densidades de estocagem utilizadas, as pós-larvas de acará severo não 

apresentaram diferenças significativas na uniformidade do peso e na taxa de sobrevivência (Tabela 

1).  Porém, o peso final e o ganho de peso foram maiores quando as pós-larvas foram submetidas às 

maiores densidades, 15 e 20 pós-larvas L
-1

 (Tabela 1). Na larvicultura de peixes a utilização de 

densidades de estocagem inadequadas pode acarretar em efeitos negativos no crescimento e 

sobrevivência dos animais, principalmente devido à competição das pós-larvas dentro do lote 

(RIBEIRO et al., 2010; ZUANON et al., 2011). Além disso, densidades de estocagem reduzidas 

podem subestimar a utilização do espaço (GONÇALVES JUNIOR et al., 2014). Dessa forma, a 

maior densidade de estocagem, 20 pós-larvas L
-1

, pode ser considerada a melhor opção para a 

criação de pós-larvas de acará severo. Resultados semelhantes foram encontrados em pós-larvas de 

trairão Hoplias lacerdae e surubim Pseudoplatystoma corruscans, quando o aumento da densidade 

de estocagem de 10 para 90 pós-larvas L
-1

 e 35 para 95 pós-larvas L
-1

, respectivamente, 

possibilitaram alta produtividade, sem diminuir significativamente os índices de desempenho 

produtivo (LUZ e PORTELLA, 2005; CAMPAGNOLO e NUÑER, 2006). 

As pós-larvas de acará severo não apresentaram diferença significativa para uniformidade de 

comprimento, independente das salinidades ou densidades de estocagem utilizadas (Tabela 1). 

Resultados distintos foram encontrados com pós-larvas de kinguio Carassius auratus, quando o 

aumento da densidade de estocagem de 5 para 25 pós-larvas L
-1 

prejudicou a uniformidade de 

comprimento das pós-larvas (GONÇALVES JUNIOR et al., 2014). Alguns ciclídeos, como o acará 

severo, possuem hábito social e vivem em cardumes durante as fases iniciais de desenvolvimento 

(RIBEIRO et al., 2010; PEREIRA et al., 2016), portanto, as interações negativas e o territorialismo 

podem não ter sido intensos o suficiente para prejudicar a uniformidade de comprimento dos peixes. 

Além disso, a redução do estresse causado pela salinidade da água pode ter contribuído para a 

ausência de disputas entre os indivíduos, mesmo nos estocados em alta densidade. 

Tabela 1. Desempenho produtivo (média ± DP) de pós-larvas de acará severo (Heros severus) 

submetidas a diferentes concentrações de sal na água e densidades de estocagem 

 

CF: Comprimento final; GC: Ganho de comprimento; PF: Peso final; GP: Ganho de peso; TCE: Taxa de crescimento 

específico; UP: Uniformidade do peso; UC: Uniformidade do comprimento; TS: Taxa de sobrevivência. 

Valores médios na mesma coluna, com letras diferentes, são significativamente diferentes pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. ANOVA: NS: não significativo (P>0,05); *P<0,05; **P<0,01; ***P<0,001. 
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Foi identificada interação estatística entre a salinidade da água e a densidade de estocagem 

das pós-larvas, para os parâmetros de comprimento final, ganho de comprimento e taxa de 

crescimento especifico (Tabela 2). Esses resultados mostram a relação direta entre o uso adequado 

de sal na água e a densidade de estocagem das pós-larvas de acará severo. Os peixes estocados na 

densidade de 20 pós-larvas L
-1

 e submetidos a 3 g L
-1

 de água salinizada, apresentaram os melhores 

valores de crescimento se comparados aos peixes estocados na mesma densidade e em água 

salinizada de 0 ou 6 g L
-1 

(Tabela 2). O melhor crescimento observado nos peixes submetidos a 3 g 

L
-1

 de salinidade pode estar relacionado à redução do gradiente osmótico, entre água de produção e 

o plasma dos peixes, o que leva a redução no gasto energético dos peixes com os processos 

osmorregulatórios (SAMPAIO e BIANCHINI, 2002; SALARO et al., 2012) e possibilita a 

utilização da maior densidade de estocagem sem prejuízos ao desenvolvimento das pós-larvas. 

Tabela 2. Médias (± desvio padrão) das interações entre a salinidade da água e a densidades de 

estocagem 

 Comprimento final (mm) 

Salinidade (g L
-1

) Densidades de estocagem (pós-larvas L
-1

) 

10 15 20 

0 12,64 ± 0,10 aB 12,75 ± 0,10 aB 12,71 ± 0,08 aB 

3 13,13 ± 0,12 aA 13,40 ± 0,15 aA 13,28 ± 0,08 aA 

6 11,74 ± 0,26 bC 12,49 ± 0,09 aB 12,56 ± 0,23 aB 

 Ganho de Comprimento (mm) 

Salinidade (g L
-1

) Densidades de estocagem (pós-larvas L
-1

) 

10 15 20 

0 7,07 ± 0,10 aB 7,18 ± 0,10 aB 7,14 ± 0,08 aB 

3 7,56 ± 0,12 aA 7,83 ± 0,15 aA 7,71 ± 0,08 aA 

6 6,17 ± 0,26 bC 6,92 ± 0,09 aB 6,99 ± 0,23 aB 

 Taxa de Crescimento Especifico (%.dia
-1

) 

Salinidade (g L
-1

) Densidades de estocagem (pós-larvas L
-1

) 

10 15 20 

0 11,46 ± 0,13 aB 11,53 ± 0,20 aB 11,72 ± 0,20 aB 

3 12,21 ± 0,08 aA 12,52 ± 0,21 aA 12,34 ± 0,23 aA 

6 10,17 ± 0,35 bC 11,11 ± 0,35 aB 11,46 ± 0,39 aB 

Letras minúsculas diferentes na mesma linha indicam diferença (P<0,05) pelo teste de Tukey (n=4). 

Letras maiúsculas diferentes na mesma coluna indicam diferença (P<0,05) pelo teste de Tukey (n=4). 

Segundo Selye (1950), quando um organismo é exposto a um agente estressor, ele passa por 

alterações fisiológicas na tentativa de restabelecer sua homeostase, sendo este processo definido 

como "Síndrome Geral de Adaptação". De acordo com Rotlland e Tort (1997), a "Síndrome Geral 

de Adaptação" pode ser dividida em três estágios, a fase de alarme, a fase de resistência e a fase de 

exaustão. Em geral, em peixes de água doce, durante a fase de resistência, ocorre um desequilíbrio 

osmorregulatório devido à entrada excessiva de água e perda de íons através do epitélio branquial, 

resultando na fase de exaustão, que pode levar a surtos de doenças e até morte (BONGA, 1997). O 

estresse fisiológico, possivelmente causado pela maior densidade de estocagem das pós-larvas, pode 

ter sido reduzido pela água salinizada, possibilitando aumentar a densidade de estocagem sem 

prejudicar o desenvolvimento das pós-larvas. 

O uso de água salinizada durante os estágios iniciais do desenvolvimento dos peixes, além de 

ajudar a controlar a homeostase (SAMPAIO e BIANCHINI, 2002), também pode estimular a 

produção de muco no corpo e nas brânquias (GARCIA et al., 2007; SALARO et al., 2012) e 

aumentar a gravidade específica da água, permitindo que o peixe gaste menos energia para 

locomoção e permaneça na coluna d'água (HOLLIDAY, 1969), maximizando assim, a energia 

disponível para o crescimento (HOLLIDAY, 1969; WIESER, 1995; SAMPAIO e BIANCHINI, 
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2002). Resultados semelhantes foram encontrados em experimentos com pós-larvas de pacamã 

Lophiosilurus alexandri (LUZ e SANTOS, 2008) e tilápia do Nilo Oreochromis niloticus (LUZ et 

al., 2012), sendo que a concentração de 2 g L
-1

 de sal na água possibilitou o aumento da densidade 

de estocagem de 20 para 60 pós-larvas L
-1

 e de 1 para 30 pós-larvas L
-1

, respectivamente. 

A uniformidade de comprimento, comprimento final, ganho de comprimento e taxa de 

crescimento específico, têm grande relevância na produção de espécies de peixes com potencial 

ornamental, uma vez que o lote de peixes uniforme facilita o manejo. Além disso, a comercialização 

de indivíduos é realizada ao preço unitário e o comprimento é um dos principais requisitos para o 

valor de venda (VERAS et al., 2016; DIAS et al., 2016). De acordo com o presente estudo, a água 

salinizada com 3 g L
-1

 e a densidade de 15 ou 20 pós-larvas L
-1

 proporcionaram melhor 

desempenho produtivo para pós-larvas de acará severo, provavelmente por contribuir para o maior 

tempo de sobrevivência dos náuplios de artêmia e reduzir o estresse osmótico dos peixes, 

otimizando a energia disponível para o crescimento. 

 

4- CONCLUSÃO 

A utilização de diferentes densidades de estocagem e salinidades na água possui influência 

significativa no desempenho produtivo de pós-larvas de acará severo (Heros severus). A densidade 

de estocagem de 20 pós-larvas L
-1

 é recomendada quando a larvicultura ocorrer em água salinizada 

com 3 g L
-1

 de sal. O sal na água de criação proporcionou melhor crescimento das pós-larvas de 

acará severo, aumentando a produtividade na larvicultura dessa espécie em cativeiro. 
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