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RESUMO. Este trabalho objetivou comparar o desempenho produtivo de acarás-bandeira 
criados em aquários e em hapas em viveiros escavados dentro de estufa plástica em 
monocultivo e policultivo com camarão-da-amazônia, em duas densidades de estocagem 
(1,6 e 3,2 peixes 10-1 L). Utilizou-se delineamento inteiramente casualizado, em esquema 
fatorial 3x2, correspondendo a três sistemas de produção e duas densidades de estocagem, 
com quatro repetições por tratamento. Anova e teste de Tukey foram aplicados aos dados  
(α = 0,05). Os peixes produzidos nos viveiros em monocultivo e policultivo apresentaram 
mais que o dobro de ganho de peso, menor consumo de ração, melhor conversão alimentar, 
maior comprimento-padrão e uniformidade do lote em relação aos peixes mantidos em 
aquários. A produção em aquários apresentou menor sobrevivência que o monocultivo. O 
aumento da densidade reduziu o ganho de peso, o comprimento-padrão e o fator de 
condição, independentemente do sistema usado. A biomassa não apresentou diferença entre 
as densidades nos aquários e aumentou com a densidade nos tratamentos mono e 
policultivo. O peso médio e a sobrevivência final dos camarões no sistema semi-intensivo 
em policultivo foram 1,66 g e 84,4%, respectivamente. Pelos melhores resultados de 
crescimento, a densidade 1,6 peixe 10 L-1 é melhor para a criação do acará-bandeira do que 
3,2 peixes 10 L-1. O acará-bandeira pode ser produzido em hapas em sistema semi-intensivo 
em mono ou policultivo com camarão-da-amazônia, com melhor desempenho do que em 
sistema intensivo em aquários. 
Palavras-chave: camarão de água doce, hapas, policultivo, peixes ornamentais, sistema intensivo, 

sistema semi-intensivo. 

ABSTRACT. Culture systems for freshwater angelfish (Pterophyllum scalare). The 
present study aimed to compare three production systems for freshwater angelfish: 
intensive indoor aquarium, semi-intensive greenhoused earth pond (monoculture) and 
greenhoused earth pond in polyculture with Amazon River prawn. Two stock densities 
were also tested: 1.6 and 3.2 fish 10 L-1. The experimental design was entirely randomized, 
in a 3x2 factorial scheme, with four replicates. ANOVA and Tukey’s test were used (α = 
0.05). Fish from monoculture and polyculture systems showed over twice the weight gain, 
lower food consumption, better food conversion rate, bigger standard length and group 
uniformity than the fish maintained in aquariums. The aquarium system showed lower 
survival than monoculture. The stock density increase reduced the weight gain, standard 
length and body condition in all culture systems. The interaction analysis for biomass was 
statistical significance, showing no difference between the densities inside aquarium and 
increasing with density within mono and polyculture ponds. In polyculture, mean final 
weight and survival of Amazon river prawns were 1.66 g e 84.4%, respectively. Due to 
better growth results, density of 1.6 fish 10 L-1 is better than 3.2 fish 10 L-1. Freshwater 
angelfish can be produced better in hapas on monocultured or polycultured semi-intensive 
compared to indoor aquariums system. 
Key words: freshwater prawn, hapas, polyculture, aquarium fish, intensive system, semi-intensive system. 

IntroduçãoIntroduçãoIntroduçãoIntrodução    

A aquicultura de espécies ornamentais é uma 
atividade bastante promissora. Em 2000, no atacado, 
o valor comercializado mundialmente de peixes 
ornamentais marinhos e de água doce foi estimado 
 

em US$ 900 milhões (FAO, 2007). Em função do 
grande potencial de exportação e de aumento da 
renda dos produtores rurais, diversos países estão 
cada vez mais incentivando a produção e o comércio 
de peixes ornamentais. Para isso, o desenvolvimento 
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de pacotes tecnológicos para a produção de espécies 
ornamentais se faz necessário. Uma característica 
peculiar dessa atividade é a combinação de técnicas 
usadas para peixes de consumo e técnicas 
desenvolvidas pelo produtor, que, muitas vezes, são 
mantidas em sigilo (Chapman, 2000). Isso tem 
dificultado a padronização dos procedimentos de 
cultivo. 

O acará-bandeira (Pterophyllum scalare) é uma das 
espécies ornamentais nativas de água doce de maior 
beleza e demanda no mercado. Além disso, é uma 
espécie que pode ser produzida em diversos sistemas 
de produção. 

O sistema semi-intensivo caracteriza-se por certa 
intervenção do produtor na correção de alguns 
parâmetros de qualidade da água e do uso de ração 
para suplementar a alimentação natural (Vidal 
Junior, 2006), telas de proteção contra predadores, 
baixa necessidade de mão-de-obra e pouco ou 
nenhum uso de energia elétrica. 

O sistema intensivo é caracterizado por um alto 
controle sobre as características da água de cultivo e 
pelo fato de os peixes dependerem exclusivamente 
da ração como fonte de nutrientes (Vidal Junior, 
2006). Outras características são: a segurança contra 
predadores e o uso intenso de mão-de-obra e energia 
elétrica. Não são encontrados, porém, resultados de 
investigações comparando sistemas produtivos para 
essa espécie. 

Também, de acordo com o sistema, a 
densidade de estocagem ideal pode variar. Para 
essa espécie, em aquários, o valor pode estar 
próximo de 4,0 peixes 10 L-1 (Degani, 1993). Em 
outros sistemas não há dados disponíveis na 
literatura sobre a densidade adequada. 

A inclusão dos camarões de água doce 
(Macrobrachium amazonicum) na criação do acará-
bandeira permite o uso mais racional do viveiro. Os 
peixes habitam a coluna d’água e se alimentam de 
fito e zooplâncton, enquanto os camarões são 
bentônicos e ocupam o fundo e as laterais do viveiro. 
Além disso, os camarões de água doce podem 
auxiliar na limpeza dos tanques-rede, pois 
aproveitam muito bem o alimento natural que se 
desenvolve nesse substrato. Apesar de poder ser 
utilizado para alimentação humana, a venda unitária 
como isca-viva permite atingir maior valor no 
mercado consumidor, gerando receita adicional ao 
produtor. Até o momento, trabalhos sobre 
policultivo de peixes ornamentais com camarões de 
água doce são escassos e inconsistentes. 

Desta forma, o objetivo deste estudo foi 
comparar o desempenho de acará-bandeira 

produzido em duas densidades de estocagem em 
diferentes sistemas de produção: intensivo em 
aquários, semi-intensivo em hapas em viveiros 
escavados em monocultivo e semi-intensivo em 
policultivo com camarão-da-amazônia. 

Material e méMaterial e méMaterial e méMaterial e métodostodostodostodos    

A pesquisa foi conduzida no Laboratório de Peixes 
Ornamentais e no Setor de Piscicultura do Centro de 
Aquicultura da Universidade Estadual Paulista - 
Caunesp, em Jaboticabal, Estado de São Paulo (21º 
14'S e 48º 17'W), por um período de oito semanas. 

Os peixes com peso médio inicial de 480,58 ± 
187,00 mg, produzidos no próprio laboratório, 
foram distribuídos em duas densidades de 
estocagem (1,6 e 3,2 peixes 10 L-1), em três sistemas 
de produção: intensivo em aquários, semi-intensivo 
em hapas em viveiro escavado em monocultivo e 
semi-intensivo em hapas em viveiro escavado em 
policultivo com camarão-da-amazônia. 

No tratamento intensivo, as unidades 
experimentais (aquários de vidro de 50 L) foram 
instaladas em prateleiras no interior do laboratório. 
Cada aquário possuía filtro de espuma fazendo a 
função de aeração e filtragem biológica da água. 
Termostatos elétricos com aquecedores (100 W) 
foram instalados para o controle da temperatura. A 
iluminação foi artificial, produzida por lâmpadas 
fluorescentes comuns. Além disso, durante o dia, 
pelas janelas do laboratório entrava luz solar difusa. 

A água de abastecimento no sistema intensivo, 
originada de poço semiartesiano, apresentou as 
seguintes características físico-químicas: pH 7,2 ±0,4, 
oxigênio dissolvido (OD) > 7,0 mg L-1, alcalinidade 
150 mg CaCO3.L

-1, amônia < 0,1 mg L-1 e turbidez 0 
UNT. Antes do abastecimento, a água era pré-aquecida 
a 27ºC. Trocas parciais de 50% do volume de água, por 
sifonagem do fundo, foram realizadas três vezes por 
semana; a limpeza do filtro foi realizada 
quinzenalmente. 

Para o estudo, o sistema semi-intensivo em 
monocultivo foi composto por hapas instalados em 
viveiros escavados (80 m2 e profundidade média de 
90 cm), localizados dentro de estufa coberta com 
lona plástica transparente. Antes do povoamento, os 
viveiros foram drenados e secos ao ar. Em seguida, 
foram realizadas calagem (1 t ha-1) e adubação com 
esterco bovino (3 t ha-1). Os hapas (malha com 
abertura de 5,0 mm; volume útil de 50 L) foram 
instalados perpendicularmente à entrada de água. As 
densidades de estocagem foram calculadas de acordo 
com o volume do hapa. 

A água de abastecimento dos viveiros, proveniente 
de uma represa, apresentou as seguintes características 
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físico-químicas: pH 6,9 ±0,5, Oxigênio Dissolvido 
(OD) > 7,0 mg L-1, alcalinidade 30 mg CaCO3 L

-1, 
amônia < 0,1 mg L-1 e turbidez 10 UNT. A taxa de 
renovação diária de água foi ajustada para cerca de 40%, 
pelo elevado grau de infiltração dos viveiros. Além 
disso, foram instaladas telas protetoras junto aos tubos 
de abastecimento de água dos viveiros para evitar a 
entrada de peixes invasores. Os hapas foram limpos 
semanalmente para evitar colmatação excessiva e 
obstrução da tela. 

O sistema semi-intensivo com policultivo possuía 
as mesmas características do anterior, com exceção de 
que no início do período experimental o viveiro foi 
povoado também com 40 pós-larvas m-2 de camarão-
da-amazônia com peso médio de 0,05 ±0,03 g. 

Os peixes foram alimentados duas vezes ao dia 
(8 e 17h), com uma ração peletizada com 5 mm de 
diâmetro, apresentando 4.100 Kcal EB kg-1 e 42% 
de proteína bruta (PB) (Tabela 1). 

Tabela 1. Formulação e composição calculada da dieta artificial 
fornecida ao acará-bandeira. 
Table 1. Formulation and chemical composition of artificial diet for freshwater 

angelfish. 

Ingredient 
Ingredient 

% 

Farinha de peixe 
Fish meal 

38,94 

Farelo de soja 
Soybean meal 

35,00 

Farelo de arroz 
Rice meal 

8,80 

Farelo de trigo 
Wheat meal 

1,00 

Farelo de milho 
Corn meal 

12,63 

Óleo de soja 
Soybean oil 

2,53 

Suplemento vitamínico mineral1 

Vitamin and mineral supplement 
1,00 

Vitamina C 
Vitamin C2 

0,10 

Total 100,00 
Nutriente 
Nutrient 

 

PB % 
Crude protein 

42,00 

EE % 
Crude fat 

7,09 

FB % 
Crude fiber 

4,00 

ENN % 
Nitrogen-free extract 

26,20 

MM % 
Mineral 

13,53 

EB kcal.kg-1 

Gross energy 
4100,00 

Ca:P 
Calcium: Phosphorus  

1,85 

Vitamina C mg.kg-1 

Vitamin C 
360,00 

1Rovimix peixe: Vit. A, 500.000 UI; Vit. D3, 200.000 UI; Vit. E, 5.000 mg; Vit. K3, 
1.000 mg; Vit. B1, 1.500 mg; Vit. B2, 1.500 mg; Vit. B6, 1.500 mg; Vit. B12, 4.000 mg; 
Ác. fólico, 500 mg; Pantotenato Ca, 4.000 mg; Vit. C, 15.000 mg; Biotina, 50 mg; 
Inositol, 10.000; Nicotinamida, 7.000; Colina, 40.000 mg; Co, 10 mg; Cu, 500 mg; Fe, 
5.000 mg; I, 50 mg; Mn, 1.500 mg; Se, 10 mg; Zn, 5.000 mg. 2Rovimix Stay-C Ascorbil 
Polifosfato. 
1Rovimix fish: Vit. A, 500.000 UI; Vit. D3, 200.000 UI; Vit. E, 5.000 mg; Vit. K3, 1.000 mg; Vit. B1, 1.500 
mg; Vit. B2, 1.500 mg; Vit. B6, 1.500 mg; Vit. B12, 4.000 mg; Folic acid, 500 mg; Ca pantethonate, 4.000 mg; 
Vit. C, 15.000 mg; Biotin, 50 mg; Inosit, 10.000; Nicotinamid, 7.000; Hill, 40.000 mg; Co, 10 mg; Cu, 500 mg; 
Fe, 5.000 mg; I, 50 mg; Mn, 1500 mg; If, 10 mg; Zn, 5.000 mg. 2Rovimix Stay-C Ascorbyl Polyphosphate. 

Nos aquários, a distribuição de ração foi 
realizada de maneira que cada repetição recebesse 
primeiro uma pequena quantidade e, após o 
arraçoamento do último aquário, uma nova 
distribuição de alimento era realizada até não 
haver mais procura pelo alimento, e de modo que 
não houvesse sobras. Nos hapas, o alimento foi 
distribuído até que cessasse a procura pela ração 
na superfície d’água. 

Pela baixa quantidade de ração fornecida aos 
peixes nos viveiros, os camarões foram alimentados 
com uma ração comercial com 35% de proteína 
bruta, uma vez ao dia. Nas primeiras quatro 
semanas, a ração foi fornecida triturada, na 
proporção de 2,0 g por metro quadrado. A partir da 
quinta semana, a ração, na forma peletizada, foi 
fornecida na proporção de 9% da biomassa de 
camarões, ajustada considerando crescimento de 
20% e mortalidade de 1% por semana.. Apesar de ter 
acesso à ração dos camarões, a rápida velocidade com 
que o pélete afundava praticamente impossibilitava 
sua apreensão pelos peixes. 

Semanalmente, pela manhã, foram monitorados 
o oxigênio dissolvido (oxigenômetro YSI, modelo 
55), a transparência (Disco de Secchi), o pH 
(potenciômetro YSI, modelo pH100), a turbidez 
(espectrofotometria) e a concentração de amônia 
(espectrofotometria) da água das unidades 
experimentais. A temperatura foi monitorada 
diariamente por meio de termômetro de máxima e 
mínima. 

Para avaliar o desempenho, os peixes foram 
pesados e medidos (comprimento-padrão, CP) no 
início e no final do experimento. O consumo de 
ração aparente (CRA) foi determinado pela diferença 
de peso entre a ração pesada no início e as sobras no 
final do experimento. O ganho de peso dos peixes 
(GP) foi calculado pela diferença entre os resultados 
de peso médio final e inicial de cada réplica.  

A conversão alimentar aparente (CAA) foi obtida 
dividindo os resultados de consumo da ração pelo 
ganho de peso dos peixes obtido no período. A 
biomassa (BIO) foi calculada somando o peso de 
todos os peixes de cada repetição. A sobrevivência 
(S) foi determinada dividindo o número de peixes 
aos 56 dias pelo número de peixes inicial de cada 
parcela e multiplicando por 100. 

Para avaliar a uniformidade dos lotes de peixes 
(U) realizou-se a adaptação de uma equação 
proposta por Furuya et al. (1998): 

 
N±20 x 100 

U (%) = 
Nt 

x  100 
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em que: N t= número total de peixes em cada 
unidade experimental e N±20 = número de 
animais com peso 20% acima ou abaixo do peso 
médio da unidade experimental. 

O fator de condição (K) indica o grau de bem-
estar do peixe frente ao meio em que vive, e deve 
permanecer constante, independentemente do 
tamanho que possa vir a ter em um determinado 
período (Braga, 1986). Para avaliar o K foi adaptada a 
fórmula de cálculo do fator de condição alométrico 
(Vazzoler, 1996), substituindo o comprimento total 
pelo comprimento-padrão. Além disso, o coeficiente 
de regressão entre peso e comprimento-padrão (b) 
foi estimado em 2,95. 

 
P 

K = 
CP2,95 

 
Utilizou-se delineamento inteiramente 

casualizado, em esquema fatorial 3x2, 
correspondendo a três sistemas de produção e duas 
densidades de estocagem, com quatro repetições por 
tratamento. Após a verificação de normalidade e 
homocedasticidade, os dados de desempenho foram 
submetidos a Anova. Os dados de sobrevivência 

foram transformados em arcoseno x  antes da 
análise, porém os dados originais são apresentados. 
Quando foi observada diferença estatística entre os 
tratamentos, aplicou-se o teste de Tukey (α = 0,05) 
para comparação entre as médias. 

Resultados e discussãoResultados e discussãoResultados e discussãoResultados e discussão    

De acordo com os resultados (Tabela 2), os 
parâmetros de qualidade de água ficaram dentro do 
esperado para o adequado desenvolvimento do 
acará-bandeira em todos os tratamentos. A 
temperatura da água oscilou entre 26 e 30°C, 
amplitude considerada adequada de acordo com 
Pérez et al. (2003), que recomenda que a 
temperatura não ultrapasse 30,0ºC para o cultivo do 
acará-bandeira. Apesar de originário de águas ácidas, 
as variedades comerciais de acará-bandeira 
apresentam tolerância à ampla faixa de pH. No local 
do presente estudo, os peixes reproduzem 
naturalmente e crescem em águas que variam de 5,5 
a 7,5. Cruz et al. (2002) relatam a reprodução bem 
sucedida desta espécie em águas com pH 8,0. 

A alcalinidade apresentou grande diferença entre 
o sistema intensivo e os sistemas semi-intensivos por 
causa da origem da água. Apesar de a água dos 
viveiros ter sido corrigida pela adição de calcário 
dolomítico, a alcalinidade manteve-se baixa devido à 

alta taxa de renovação para repor as perdas por 
infiltração. Entretanto, de acordo com a literatura, os 
resultados obtidos não devem ser limitantes ao 
desenvolvimento do peixe. Chellappa (2005) indica 
a criação entre 18 e 54 mg L-1 de CaCO3. Já Cruz  
et al. (2002) relatam a reprodução de bandeira em 
alcalinidade entre 230 a 350 mg L-1 de CaCO3. 

As altas taxas de renovação também afetaram a 
produtividade primária, como mostrado pela alta 
transparência e baixa turbidez das águas dos sistemas 
semi-intensivos. No sistema intensivo, a água 
permaneceu sempre transparente. A amônia 
apresentou valores abaixo do considerado prejudicial 
para peixes tropicais. 

No sistema de policultivo, todos os parâmetros 
de qualidade de água monitorados estão de acordo 
com o encontrado no cultivo do camarão-da-
amazônia (Moraes-Riodades et al., 2006). 

Os resultados de desempenho, sobrevivência e 
uniformidade do lote estão apresentados na Tabela 3. 
Os peixes produzidos em aquários apresentaram 
desempenho dentro do esperado para a espécie 
(Rodrigues e Fernandes, 2006; Zuanon et al., 2006). 

Tabela 2. Médias ±desvio-padrão das variáveis de qualidade da 
água nos diferentes sistemas de produção para o acará-bandeira 
Pterophyllum scalare. 
Table 2. Means ±standard deviation of water quality variables for different culture 
systems for freshwater angelfish Pterophyllum scalare. 

Semi-intensivo 
Semi-intensive 

Parâmetro 
Parameter 

Unidade 
Unit 

Intensivo 
Aquários 
Intensive 
Aquariums 

Monocultivo 
Monoculture 

Policultivo 
Policulture 

Temperatura 
Temperature 

mín ºC 26,7 ±1,0 26,7 ±1,3 26,6 ±1,3 

 máx ºC 28,5 ±0,7 28,7 ±1,7 29,3 ±1,9 

pH  7,3 ±0,2 7,0 ±0,4 7,0 ±0,1 

OD 
Dissolved oxygen 

Mg L-1 6,5 ±0,9 4,9 ±1,0 5,5 ±0,4 

Alcalinidade 
Alkalinity 

mg 
CaCO3.L

-1 
150,0 ±3,0 31,0 ±2,0 35,0 ±2,0 

Turbidez 
Turbidity 

UNT 0 17,8 ±5,0 18,2 ±3,6 

Transparência 
Transparency 

Cm - 78,1 ±8,4 75,0 ±10,7 

Amônia Total 
Total ammonia 

µg L-1 66,15 ±12,3 108,9 ±81,4 44,6 ±16,9 

 

Entretanto, nos sistemas viveiro em monocultivo 
e viveiro em policultivo, eles apresentaram mais que 
o dobro de ganho de peso em relação ao primeiro 
tratamento. Apesar disso, no sistema intensivo o 
consumo aparente de ração foi estatisticamente 
superior aos demais. Essa maior procura por 
alimento pode ser atribuída à indisponibilidade de 
uma fonte alimentar alternativa à ração, disponível 
naturalmente nos viveiros. 
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O acará-bandeira é considerado uma espécie 
onívora-carnívora (Fujimoto et al., 2002). Mesmo 
não sendo possível a análise quali e quantitativa do 
alimento natural presente nos sistemas semi-
intensivos, os resultados de conversão alimentar 
menores que 1,0 indicam que a disponibilidade de 
alimento natural foi um dos fatores responsáveis 
pelo melhor desempenho em ambos os sistemas 
semi-intensivos. 

Avaliando sistemas de produção, Arbeláez-Rojas 
et al. (2002) obtiveram melhores resultados no 
crescimento de tambaqui Colossoma macropomum em 
sistema semi-intensivo, pela maior disponibilidade 
de alimento natural quando comparado ao sistema 
intensivo. 

No mesmo trabalho, entretanto, o matrinxã 
Brycon cephalus não apresentou diferença entre os 
sistemas testados, indicando que o hábito alimentar 
da espécie influencia a escolha do sistema de 
produção. 

Por outro lado, resultados negativos em sistemas 
externos, como os obtidos por Alt (1995) para larvas 
de peixe-rei Odontesthes argentinensis, foram atribuídos 
à falta de alimento natural no ambiente. 

Por ser comercializada por tamanho e não pelo 
peso, o comprimento tem grande importância na 
avaliação de desempenho de uma espécie 
ornamental. No presente estudo, os peixes 
produzidos nos sistemas semi-intensivos, em dois 
meses, estavam aptos a ser negociados pela 
classificação comercial de tamanho pequeno  
(3,5 a 4,5 cm de comprimento-padrão) ou médio 
(4,5 a 6,5 cm). 

No mesmo período, os peixes do tratamento 
intensivo, em aquários, estavam começando a atingir 
o comprimento-padrão mínimo para serem 
classificados como pequenos. 

Para evitar a classificação e seleção dos peixes 
em suas instalações, o que demanda tempo e mão-
de-obra, os atacadistas e distribuidores preferem 
adquirir lotes de peixes de tamanho uniforme. A 
uniformidade do lote foi maior nos tratamentos 
semi-intensivos em mono e policultivo, sendo 
quase o dobro da observada no tratamento 
intensivo. Em contraste, Arbeláez-Rojas et al. 
(2002) conseguiram tambaquis e matrinxãs mais 
uniformes em sistema intensivo, em tanque-rede. 

Apesar de viver em cardume (Gómez-Laplaza, 
2006), o acará-bandeira é considerado territorialista e 
agressivo, e apresenta comportamento de 
dominância e submissão (Chellappa et al., 1999). No 

sistema intensivo, os efeitos da hierarquia de 
dominância podem ter sido maiores, o que levou a 
uma menor uniformidade dos peixes. Nos sistemas 
semi-intensivos, a menor disputa por alimento e 
condições ambientais mais próximas do natural – e 
possivelmente menos estressantes: água com maior 
turbidez, menor trânsito de pessoas – podem ter 
diminuído a agressividade e, consequentemente, a 
energia gasta pelo estresse. 

A sobrevivência apresentou médias altas nos três 
sistemas produtivos, e apresentou diferença 
estatística somente entre o sistema semi-intensivo 
em monocultivo e intensivo em aquários. Em estudo 
conduzido por Kaiser e Olivier (1997), a 
sobrevivência também teve comportamento 
diferente em função do sistema de produção 
empregado para espadas Xiphophorus helleri. 

O fator de condição não apresentou diferença 
entre os sistemas de produção avaliados. Por outro 
lado, Souza (2005) observou diferenças entre os K 
para pintados Pseudoplatystoma corruscans criados em 
sistemas semi-intensivo e intensivo. No presente 
estudo, como esperado, o fator de condição foi 
melhor na menor densidade. 

O aumento da densidade de estocagem 
influenciou negativamente o ganho de peso e o 
comprimento-padrão final dos peixes. Sahu et al. 
(2007) e Soares et al. (2002), avaliando o 
desenvolvimento de peixes ornamentais (Labeo 
calbasu e Carassius auratus), concluíram que o 
aumento da densidade de estocagem induziu a um 
pior desempenho dessas espécies. 

Segundo Stone e McNulty (2003), possíveis 
explicações para a redução do crescimento em altas 
densidades são a diminuição da disponibilidade 
individual de alimento e a presença de metabólitos 
específicos da espécie. Entretanto, a maior densidade 
avaliada não comprometeu o desenvolvimento da 
espécie. 

O consumo, a conversão alimentar e a 
uniformidade do lote não foram afetados com o 
aumento da densidade de estocagem. A 
sobrevivência também não apresentou diferença, 
com médias altas para as duas densidades testadas. 
Degani (1993), testando diferentes densidades de 
estocagem para o acará-bandeira, recomenda o uso 
de 4,0 peixes para cada 10 L. Isso sugere que 
possivelmente a espécie possa ser produzida em 
maiores densidades do que as usadas neste estudo, 
independentemente do sistema empregado. 
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Tabela 3. Valores de F, coeficiente de variação e médias ± desvio-padrão das variáveis de desempenho, sobrevivência e uniformidade do 
lote para o acará-bandeira Pterophyllum scalare produzido em diferentes sistemas e densidades de estocagem. 
Table 3. F values, coefficient of variation and means ±standard deviation of the development variables, survival and group uniformity for freshwater angelfish Pterophyllum scalare 
reared in different culture systems and stocking densities. 

 GP 
g peixe-1 

CP 
cm 

CRA 
 g 

CAA S  
% 

U 
% 

K  
 

F densidade 
Density 

181,41** 73,78** 0,45 2,01 0,97 0,09 6,50** 

F sist. Criação 
Culture system 

282,42** 176,79** 8,39** 127,68** 6,05* 8,74** 1,90 

F interação 
interaction 

0,58 0,85 2,43 3,75 0,73 0,64 0,05 

CV (%) 
Coefficient of variation 

6,81 3,10 7,23 16,92 12,17 21,14 4,09 

Densidade (peixes.10l-1) 
Density 

       

1,6  3,22±1,0a 4,32±0,5a 22,2±2,6 1,06±0,5 94,3±6,5 56,6±22,0 0,0479±0,002a 
3,2  2,24±0,9b 3,89±0,6b 21,8±1,7 0,94±0,7 91,1±9,0 55,4±21,3 0,0455±0,002b 
Sistema de criação 
Culture system 

       

Aquário 
Aquaria 

1,48±0,5b 3,42±0,3b 23,8±1,3b 1,77±0,3b 85,9±7,3b 35,9±19,2b 0,0477±0,002 

Monocultivo 
Monoculture 

3,48±0,6a 4,49±0,3a 20,6±1,7a 0,55±0,1a 97,7±4,7a 66,9±13,7a 0,0465±0,002 

Policultivo 
Polyculture 

3,23±0,6a 4,42±0,3a 21,4±2,0a 0,61±0,2a 94,6±6,7ab 66,5±13,0a 0,0459±0,003 

GP ganho de peso; CP comprimento-padrão; CRA consumo de ração aparente; CAA conversão alimentar aparente; S sobrevivência; U uniformidade do lote; K fator de condição. *p < 
0,05 **p < 0,01. Letras iguais na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey (p > 0,05). 
GP (weight gain); CP (standard length); CRA (apparent feed consumption); CAA (apparent feed conversion rate); S (survival); U (group uniformity); K (body factor). *p < 0,05 **p < 0,01. Same letters in column show no statistical difference by Tukey test. 

Com relação à biomassa, a análise revelou que os 
dois fatores estudados, assim como sua interação, 
apresentaram efeitos estatisticamente significativos 
(p < 0,01). A interação, apresentada na Tabela 4, 
mostrou que houve um comportamento diferente 
das densidades dentro de cada sistema produtivo. 

No tratamento intensivo, a biomassa foi igual para 
as duas densidades empregadas. O arraçoamento foi 
realizado até que a procura por alimento cessasse, e, 
diferentemente do esperado, os resultados de consumo 
não apresentaram diferenças significativas entre as 
densidades. Consequentemente, na maior densidade, o 
consumo de ração por indivíduo foi menor. Nesse 
sistema de criação, a alimentação foi um fator limitante 
ao crescimento dos animais, e maiores frequências 
alimentares podem gerar melhores resultados. De 
acordo com Avendaño (2008), a oferta de duas 
alimentações diárias resulta em melhor desempenho 
do acará-bandeira. Entretanto, este autor não avaliou 
frequências maiores de alimentação. 

Nos dois sistemas semi-intensivos, a biomassa dos 
peixes foi positivamente influenciada pelo aumento da 
densidade. Neste caso, os animais produzidos nas duas 
densidades avaliadas não apresentaram diferenças nas 
médias de consumo de ração e ganho de peso. O 
manejo de adubação foi feito para estimular a produção 
primária. Mesmo sem a quantificação do fito e 
zooplâncton, os resultados de transparência e turbidez 
e a cor esverdeada da água dos viveiros sugerem a 
presença desses organismos. Isso indica que os peixes 
tinham acesso a outro alimento na maior parte do 
tempo, e não somente nos horários de alimentação pré-
estabelecidos. 

A diferença de biomassa apresentada na maior 
densidade estudada entre o monocultivo e o 
policultivo deve-se aos valores pouco maiores de 
ganho de peso e sobrevivência apresentados pelo 
último. 

Tabela 4. Valores de F, coeficiente de variação e médias ±desvio-
padrão da biomassa total (g) de acará-bandeira Pterophyllum scalare 
produzido em diferentes sistemas e densidades de estocagem. 
Table 4. F value, coefficient of variation and means ±standard deviation for total 
biomass of freshwater angelfish Pterophyllum scalare reared in different culture systems 

and stocking densities. 

F densidade 
Density 

 212,11** 

F sist. criação. 
Culture system 

 434,52** 

F interação 
Interaction 

 42,01** 

CV (%) 
Coefficient of variation  

 5,50 

Sistema Produtivo Densidade (peixes.10L-1) 
Density  

Culture system 1,6 3,2 
Aquário 
Aquaria 

17,65±0,8Ba 19,41±2,6Ca 

Monocultivo 
Monoculture 

35,65±1,7Ab 54,25±2,3Aa 

Policultivo 
Polyculture 

33,44±1,2Ab 48,17±2,0Ba 

**p < 0,01. Letras iguais, maiúsculas na coluna e minúsculas na linha, não diferem 
entre si pelo teste de Tukey (p > 0,05). 
Same letters, capital in the column and smalls in the line, show no difference by Tukey test. 

Os resultados de desempenho do acará-bandeira 
em mono e policultivo foram semelhantes. A única 
diferença encontrada entre as biomassas na maior 
densidade foi pelos valores pouco maiores de ganho 
de peso e sobrevivência apresentados pelo 
monocultivo. 

A presença dos peixes não afetou o desempenho 
dos crustáceos. Ao final de oito semanas, o peso 
médio dos camarões foi 1,66±0,44 g, com 
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sobrevivência de 84,4%. Estes resultados são 
semelhantes aos obtidos para esta espécie de 
crustáceo (Moraes-Riodades, 2005). 

ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão 

Com exceção da biomassa, não há interação entre 
o sistema de criação e a densidade de estocagem. 

O acará-bandeira produzido no sistema semi-
intensivo em hapas, tanto em mono quanto em 
policultivo com camarão-da-amazônia, na densidade 
de 1,6 peixe 10 L-1, apresenta melhor desempenho 
quando comparado ao sistema intensivo de 
produção em aquários. 
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