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RESUMO

O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito dos parâmetros de qualidade
de água na produção de matrinxã (Brycon amazonicus) sob diferentes
densidades de estocagem em sistema de bioflocos. Foram utilizados 690
juvenis com peso médio inicial de 5,89±0,11 g, distribuídos em
delineamento inteiramente casualizado em tanques de 200 litros de
volume útil. Foram testadas cinco densidades de estocagem (50, 140,
230, 320 e 410 peixes/m3) com três repetições. Durante todo o
experimento foram analisadas as variáveis físicas e químicas da água:
oxigênio dissolvido, temperatura, pH, amônia total, nitrito, nitrato, dureza,
alcalinidade, sólidos suspensos totais, sólidos sedimentáveis e salinidade.
Os resultados obtidos foram submetidos a teste de normalidade (Shapiro-
Wilk) e homocedasticidade (Bartlett) em nível de significância de 5%. As
concentrações de oxigênio dissolvido e de alcalinidade e os valores de pH
foram inversamente proporcionais ao aumento da densidade de
estocagem, no entanto, permaneceram dentro do limite considerado ideal
para a produção dessa espécie. A concentração de sólidos suspensos
totais, sólidos sedimentáveis e compostos nitrogenados (amônia total,
nitrito e nitrato) foram maiores com o aumento da densidade. Como
esperado, a concentração de nitrato (mg/L) aumentou ao longo do
experimento em todas as densidade de estocagem. Os resultados
sugerem a influência de altas densidade de estocagem nas variáveis de
qualidade de água do sistema BFT, no entanto, não houve
comprometimento destas no equilíbrio dinâmicos do sistema.
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