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SUBSTITUIÇÃO TOTAL DA FARINHA DE PEIXE PELO FARELO DE SOJA 

EM RAÇOES PARA ALEVINOS DE PACU (Piaractus mesopotamicus 

HOLMBERG, 1887), SUPLEMENTADAS COM METIONINA. 

Autor : FERNANDO KUBITZA 

Orientador: Prof. Dr. WILSON ROBERTO SOARES MATTOS 

RESUMO 

Com o objetivo de verificar a possibilidade 

de substituição total da farinha de peixe pelo farelo de 

soja em rações para alevinos de pacu (Piaractus 

mesopotamicus), foram preparadas 5 rações experimentais 

isoprotéicas (28% P.B.) e isocalóricas (3.300 kcal E.D./ 

kg), uma das quais à base de farinha de peixe (27%), 

constituindo o tratamento controle e as demais isentas de 

proteina animal, à base de farelo de soja (51%), 

suplementadas com DL-metionina a niveis crescentes (O; 0,17; 

0,33 e 0,49% na ração). 

Foram utilizados 104 alevinos de pacu, dos 

quais 24 foram sacrificados para anâlise da composição 

corporal no inicio do experimento. Os alevinos restantes 

foram distribuldos em 4 blocos homogêneos em relação ao peso 

dos animais, que foram 

aquârio experimental 

alocados em 

(volume= 250 

grupos de 

litros; 

4 em 

vazão= 

cada 

1 , 8 
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litros/minuto). 

A ração era fornecida duas vezes ao dia, num 

total diàrio equivalente a 3% do peso vivo dos animais. Esta 

quantidade era reajustada a cada 2 semanas, após a pesagem 

dos peixes. 

O periodo experimental foi de 56 dias, ao 

final do qual os animais foram sacrificados para nova 

análise da composição corporal. 

Os valores mêdios obtidos para as 

caracteristicas de performance dos animais submetidos aos 5 

tratamentos (controle; F.soja 0,49; F.soja 0,33; F.soja 

0,17; F.soja 0,00) foram, respectivamente: a) ganho de peso: 

80,50; 86,75; 72,25; 85,25; 74,25 g; b) conversão alimentar: 

1,35; 1 ,29; 1,47; 1,29; 1,50; e) valor produtivo da proteina_ 

(VPP%): 36,75; 37,20; 32,25; 36,33; 35,99; d) taxa de 

eficiência proteica (TEP): 2,67; 2,77; 2,43; 2,76; 2,48; e) 

retenção da energia bruta (REB%): 30,54; 28,81; 25,02; 

29,09; 24,60. 

Da mesma forma foram obtidos os seguintes 

valores para as caracteristicas de composição corporal: a) 

àgua (%): 73,86; 75,15; 75,26; 75,15; 74,13; b) proteina 

(%): 14,06; 13,81; 13,69; 13,67; 14,50; c) gordura (%): 

8,23; 7,31; 7,19; 7,49; 7,71; d) minerais(%): 3,85; 3,73; 

3,87; 3,70; 3,67. 

Os valores obtidos foram submetidos à análise 

de variância, com posterior comparação das medias dos 

tratamentos pelo Teste DUNNETT. 



a substituição 

originais de 

xiv. 

Os resultados mostram ser plenamente possivel 

proposta, desde que sejam mantidos os niveis 

energia digestivel, mesmo na ausência de 

suplementação com DL-metionina, embora o nivel de inclusão 

de 0,17% deste aminoâcido tenha proporcionado ganho de peso 

15% superior ao obtido com a ração não suplementada. 
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TOTAL REPLACEMENT OF FISH MEAL BY SOYBEAN MEAL IN PACU 

(Piaractus mesopotamicus HOLMBERG, 1887) FINGERLINGS DIETS 

SUPPLEMENTED WITH DIFFERENT LEVELS OF METHIONINE. 

SUMMARY 

Author: FERNANDO KUBITZA 

Adviser: Prof. Dr. WILSON ROBERTO SOARES MATTOS 

A 56-day feeding trial was conducted to 

investigate the possibility of replacing fish meal (FM) by 

soybean meal (SBM) in diets for pacu fingerlings (Piaractus 

mesopotamicus). 

Five isonitrogenous (28% C.P.) and isocaloric 

(3,300 kcal D.E./kg) experimental diets were tested: one 

containing 27% FM (control diet) and the other containing 

51% SBM and supplemented with increasing levels of DL

methionine (O; 0.17; 0.33; 0.49%). 

One hundred and four pacu fingerlings were 

utilized, 24 of wich were killed at the beginning of the 

experiment to determine body composition. 

The remaining 80 fingerlings were allotted to 

four blocks according to initial weight with 4 fishes per 

experimental unit (aquarium of 250 liters receiving water at 

a rate of 1.8 liters/minute). 

The fishes were fed twice daily at a rate o� 

3% wet body weight. The fishes were weighed on the group 
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basis every 2 weeks after wich feeding rates were adjusted. 

At the end of the trial all the fishes were killed and the 

body composition was determined. 

The average values of performance obtained 

for the five experimental diets (control; SBM 0.49; SBM 

0.33; SBM 0.17; SBM 0.00) were: a)weight gain: 80.50; 86.75; 

72.25; 85.25; 74.25; b)feed convertion: 1.35; 1.29; 1.47; 

1.29; 1 .50; c)productive protein value (PPV%): 36.75; 37.20; 

32.25; 36.33; 35.91; d)protein efficiency ratio (PER): 2.67; 

2.77; 2.43; 2.76; 2.48; e)gross energy retention (GER%): 

30.54; 28.81; 25.02; 29.09; 24.60; respectively. 

The average values of body composition were: 

a)water(%): 73,86; 75,15; 75,26; 75,15; 74,13; b)protein(%):

14,06; 13,81; 13,69; 13,67; 14,50; c)fat(%): 8,23; 7,31; 

7,19; 7,49; 7,71; d)ash(%): 3,85; 3,73; 3,87; 3,70; 3,67. 

Analyses of variance was carried out for each 

trait and DUNNETT's "t" test was used for comparisons of the 

means. 

The results indicated that the replacement of 

FM by SBM is feasible, since the digestible energy of the 

diets is maintained. 

Although there was no significant effect of 

methionine supplementation (P>0.05); the addition of 0.17% 

of this amino acid provided a 15% greater weight gain than 

unsupplemented diet. 



1. INTRODUÇÃO

O panorama da produção animal no Brasil, nas 

ultimas décadas, vem sendo caracterizado pelo trinômio 

Bovinocultura de Leite e de Corte Suinocultura 

1 

Avicultura. Nenhuma outra atividade zootécnica conseguiu, 

até o momento, atingir os niveis industriais alcançados 

pelas mesmas. 

Porém, hâ de se ressaltar a recente ascenção 

de uma nova atividade zootécnica, a Piscicultura, ocupando 

posição de destaque em paises como Japão, Israel, Estados 

Unidos, Alemanha e França, entre muitos outros, que até 

então vinha se caracterizando como atividade de subsistência 

no Brasil, baseada no cultivo extensivo de algumas espécies 

exóticas, ou mesmo, com carâter "erroneamente" ecolôgico, 

num trabalho de reconstituição da ictiofauna de grandes 

reservatórios construidos com finalidades hidroenergéticas. 

A Piscicultura, no momento, é a unica ativi

dade capaz de sofrer intensificação semelhante à avicultura 

e suinocultura nacional. Isto tudo em função de inumeros 

aspectos peculiares ao pais, como condições climâticas 

amplamente favorâveis, principalmente nas regiões norte e 



nordeste; existência de uma ictiofauna riquissima, com espé

cies de grande potencial de cultivo; estagnação no volume de 

peixes capturados de maneira exploratória em àguas costeiras 

e interiores, entre outras (IBGE, 1989; SAINT-PAUL, 1986). 

2 

Porem, destaque maior deve ser dado ao tra

balho de inúmeros pesquisadores (CASTAGNOLLI & DONALSON, 

1981; PINTO & GUGLIELMONI, 1986; FERRAZ DE LIMA & TEODORO, 

1986; GODINHO & GODINHO, 1986) que, ao longo de todos esses 

anos, principalmente nesta última década, vªm empenhando es

forços, visando a consolidação das técnicas de propagação de 

espécies autóctones, em sua grande maioria de carâier reofi

lico (migrador). Sem o desenvolvimento destas técnicas a re

produção destas espécies em cativeiro seria praticamente 

impossivel. 

Desta forma, foi possivel o inicio· do cultivo 

de algumas especies nacionais, principalmente o pacu 

(Piaractus mesopotamicus), originârio da Bacia do Prata, e o 

tambaqui (Colossoma macropomum), da região amazônica. Estas 

espécies, alem da grande rusticidade e desenvolvimento 

precoce, apresentam um grande valor comercial, caracteris

tica não encontrada na grande maioria das espécies exóticas 

atê então cultivadas. 

O incremento na produção de alevinos, princi

palmente destas espécies, estimada hoje ser próximo de 7 

milhões de individuas anualmente em todo Brasil 

(CASTAGNOLLI, 1989), serviu como grande estimu�o a intensi

ficação das atividades de recria e engorda das mesmas, 



possibilitando, deste modo, a pràtica de uma piscicultura 

com carâter comercial. 

E de se esperar, sem duvida alguma, ao longo 

dos próximos anos, um crescimento ainda mais intenso da 

Piscicultura, principalmente no que diz respeito à produção 

de alimento de elevado valor biológico a um custo bastante 

inferior ao dos produtos animais convencionais. 

3 

Nos ultimas seis anos, somente no Brasil, 

foram realizados 4 Simpósios Brasileiros e 1 Latino-Ameri

cano de Aquicultura (ABRAq, 1984; ABRAq, 1986; ABRAq, 1988; 

ABRAq, 1990), nos quais pôde ser verificada uma grande 

intensificação nas pesquisas, principalmente enfocando as 

especies autóctones. Paralelamente, tambêm ocorreram 

inumeras reuniões tecnicas, encontros e conferências sobre 

os mais diversos aspectos inerentes à atividade(CBNA, 1986; 

CBNA, 1989a; CBNA, 1989b). 

O numero de instituições que se dedicam aos 

estudos biológicos e zootêcnicos dos peixes tambêm vem 

aumentando sensivelmente. 

Todos estes fatores contribuiram para que 

hoje, a Piscicultura fosse colocada em posição de destaque 

dentro do conjunto de atividades de produção . animal, 

atraindo a atenção de inumeras empresas agropecuàrias, 

principalmente pela grande rapidez de retorno ao capital 

investido, quando comparada às demais atividades. 

Consequentemente, a demanda por informações sobre o cultivo 

destas especies, desde a fase de implantação da piscigranja 
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atê o processamento e comercialização do produto final, tem 

suplantado os esforços das instituições de pesquisas rela

cionadas à esta àrea. 

Dos inumeros aspectos inerentes à atividade 

produtiva, os relacionados com a alimentação vêm sendo am

plamente questionados, principalmente por este item 

representar cerca de 60 a 70% dos custos de produção num 

sistema de cultivo intensivo. 

Muito recentemente, as exigências nutricio

nais de nossas espécies começaram a ser investigadas de ma-

neira mais criteriosa (CARNEIRO, 1983; BRENER, 1988; 

PEZZATO, 1990) e, a ausência de informações sobre as mesmas 

vem sendo minimizada com a utilização de dados inerentes à 

nutrição das espécies exóticas, quer de clima temperado, 

quer de clima tropical, no que diz respeito à confecção de 

rações para as atividades de engorda. 

Desta maneira correm-se sérios riscos de 

confeccionar dietas nutricionalmente incompletas para as 

espécies brasileiras, impossibilitando uma melhor 

performance das mesmas sob condições de cultivo intensivo. 

E, portanto, evidente que o aprimoramento da 

quaJidade das dietas confeccionadas para fins de piscicul

tura, de modo a apresentar o menor custo possivel, sem pre

juizo para o desempenho animal, somente serâ possivel a par

tir do conhecimento dos aspectos nutricionais relativos a 

estas espécies, quer seja com relação à exigência em 

nutrientes, quer com à habilidade para o aproveitamento dos 
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diferentes tipos de alimentos de maior disponibilidade ãs 

ind6strias de alimentação animal. 

Diante desta realidade, desenvolveu-se o pre

sente estudo com o pacu (Piaractus mesopotamicus), com o 

objetivo de verificar a possibilidade de substituição total 

da proteina de origem animal (farinha de peixe) pela vegetal 

(farelo de soja) em rações para alevinos e, tambem, quanti

ficar o nivel ótimo de suplementação destas rações com DL

metionina, de modo a assegurar satisfatória performance em 

termos de 

alimento. 

crescimento e eficiência de utilização do 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Aspectos inerentes à nutrição protéica dos peixes 

Frequentemente pode se observar uma total 

perplexidade, por parte de criadores e nutricionistas de 

diferentes espécies animais, quando as exigências 

nutricionais de peixes são colocadas em questão, 

principalmente em se tratando das exigências protéicas 

extremamente elevadas destes seres pecilotêrmicos, 

comparados aos demais monogàstricos. 

Estas exigências, em função da espécie culti

vada, do estàdio de desenvolvimento e das condições fisioló

gicas dos animais, bem como do sistema de cultivo e de fato

res ambientais aos quais são submetidos, podem variar desde 

25 a 55% da dieta, comparadas, por exemplo, a valores de 13 

a 20% e 18 a 23% para suinos e frangos de corte, respectiva-

mente (NAS/NRC, 1983; NAS/NRC,1984 

1988). 

NAS/NRC,1988; HEPHER, 

Caracteristicas metabólicas como a excreção 

de amônia, principal produto final do metabolismo protéico 

em peixes, de reduzido custo energético comparada à excreção 



nitrogenada em aves e mamiferos (RANDAL & WRIGHT, 1987; 

LEHNINGER, 1978) e, a aparente baixa eficiência da insulina, 

hormônio envolvido na sintese de tecido muscular nesses 

animais (CHRISTIANSEN & KLUNGSOVR, 1987; HEPHER, 1988; 

MILLWARD, 1989), possibilitam uma preferencial utilização 

dos aminoácidos plasmáticos como fonte de energia em relação 

ã sintese de proteina corporal, podendo assim, explicar esta 

elevada exigência protéica nas dietas. 

7 

Tal caracteristica fisiológica apresenta re

percussão ainda maior quando se avalia os aspectos econômi

cos de um sistema de produção em escala industrial, baseado 

em rações nutricionalmente completas, onde a fração pro

téica, sem dóvida alguma, se constitui na mais onerosa da 

dieta. 

Nada mais relevante, portanto, que a preocu

pação de inómeros pesquisadores e nutricionistas, não so

mente em aumentar a eficiência de utilização deste nutriente 

mas, também, de identificar novas fontes protéicas de redu

zido custo, principalmente as de origem vegetal, como uma 

alternativa eficaz na redução de tal custo. 

Durante muitos anos, os pesquisadores vêm 

procurando aumentar a efici@ncia de utilização da proteina, 

principalmente através da inclusão de maiores niveis de 

carboidratos e lipidios nas rações� com a finalidade de se 

aumentar a disponibilidade de energia não protéica para o 

animal, proporcionando um efeito economizador de proteinas, 

resultando em n1aior disponibilidade destas para a sintese de 
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tecido muscular. 

PAGE & ANDREWS (1973) observaram uma economia 

na ordem de 25 a 27% de proteina por unidade de ganho de 

peso para o bagre-de-canal (Ictalurus punctatus), adicio

nando-se 15% de milho moldo ou 6% de lipidios (mistura 90% 

de gordura bovina : 10% de óleo de peixe) em rações contendo 

25% de proteina, contra rações de maiores niveis protéicos 

(35%), sem notar, no entanto, diferenças na composição 

corporal destes animais. 

O aumento do nivel de lipidios de 12 para 24% 

em rações para truta arco-iris (Salmo gairdneri) proporcio

nou aumentos variando de 17 a 48% na eficiencia de conversão 

da proteina, conforme relatam BEAMISH & MEDLAND ( 1986). 

Rações contendo 30% de proteina e 2950 kcal de energia di

gestivel (ED)/kg apresentaram eficiência de conversão de 

proteina 35% superior à rações com 43% de proteina e 2490 

kcal de ED/kg. e animais com peso final cerca de 5 a 15% 

superior. Embora niveis de proteina de 52% e 3250 kcal de 

ED/kg resultassem em peso final 5% supeior, a eficiência de 

utilização de proteina chegou a ser 64% superior nas rações 

com 30% de PB e 2950 kcal ED/kg, mostrando nitidamente a 

possibilidade de se reduzir os niveis protéicos na alimenta

ção e, consequentemente, produzir rações de menor custo, 

sem prejuizo no desempenho animal. 

Tão grande tem sido demonstrada a importância 

deste efeito E!conomizador, que inumeros nutricionistas vêm 

procurando encontrar uma relação adequada entre energia e 



proteina (E/P), bem como da porcentagem da energia que pode 

ser fornecida via lipideos e carboidratos. 
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A relação entre a participação da proteina, 

gordura e carboidratos na energia digestivel de rações para 

o bacalhau-do-Atlântico (Gadus morhua) foi estudada por LIED

� .. !. ·ªJJJ. ( 1988). Um regime de alimentação capaz de sustentar 

economicamente um ótimo crescimento, pode ser obtido quando 

esta for, aproximadamente, 60, 25 e 15%, respectivamente. 

HENKEN �� alii (1986) apontam uma relação E/P 

de 6,9 a 9,4 kcal de EM/g de proteina, como sendo promotora 

de melhor crescimento e utilização do alimento, para o bagre 

africano (Clarias gariepinus), valores estes compative�s com 

o preconizado para alevinos do bagre-do-canal, em torno de

8, 3 kcal de ED/ g de proteina (REIS et., ali:i,., 1989). 

Estes valores de E/P diferem em muito dos 

valores medias preconizados para aves e mamiferos, em torno 

de 15 e 19 kcal de ED/g de proteina, respectivamente 

(HEPHER, 1988), reforçando mais uma vez a forte preferência 

dos peixes em utilizar proteinas como fonte de energia. 

2.2. Fontes proteicas alternativas 

Inúmeras investigações vêm sendo feitas no 

sentido de se identificar e avaliar o valor nutritivo de 

fontes proteicas alternativas, de custo reduzido e em grand-e 

parte de diponibilidade regional, como potenciais substitu-

tos de fontes proteicas tradicionais, resultando na 

incorporação dos mais diferentes tipos de alimentos nas 



rações. 

A substituição de cerca de 77 a 85% da pro

teina proveniente da farinha de peixe, por uma combinação de 

farinha de residuos de abatedouros avicolas com farelo de 

soja ou com farelo de gluten de milho em rações para truta

arco-iris (Salmo gairdneri), como apontado por ALEXIS et 

a\ii (1985), resultou em ganho de peso 11 a 31% superior e 

um custo de alimentação por unidade de peso vivo produzido 

ao redor de 67 a 75% quando comparados a uma ração controle 

(à base de farinha de peixe) e outra comercial. 
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A incorporação de sangue congelado ou ensi

lado (conservado pela adição de Acido fórmico concentrado) 

em rações umidas para truta arco-iris e salmão (Salmo

salar), de modo a substituir cerca de 50% do peixe fresco ou 

de residuos de peixes, foi sugerida por ASGARD & AUSTRENG 

(1986). Contribuindo com cerca de 20% da proteina destas 

rações, este subproduto pode ser utilizado sem qualquer 

prejuizo no desempenho animal. 

Tal efeito benéfico não foi verificado quando 

a farinha de sangue foi utilizada em rações pari tilâpia-do

nilo (Oreochromis niloticus) em gaiolas flutuantes. O 

aumento na incorporação deste ingrediente era traduzido em 

redução de até 50% na produção total de peixes (OTUBUSIN, 

1987). 

Na Inglaterra DAVIES & WÀREHAN (1988) substi

tuiram com sucesso 40% da farinha de peixe por proteina uni

celular bacteriana, um importante subproduto industrial 



gerado na produção de L-lisina hidrocloridrica, em rações 

para tilàpia mossambica (Oreochromis mossambicus). 

Sob este enfoque, deve-se salientar a grande 

participação dos produtos de origem vegetal neste amplo car

tel de fontes alternativas da fração proteica que vem sendo 

avaliado. 

Um imenso expectro destes alimentos de parti

cular disponibilidade em alguns paises, como a polpa de cafê 

(El-Salvador), a torta de cacau (Nigéria) e, atê mesmo de 

macrôfitas aquàticas como a Azolla, foram incorporadas em 

rações para peixes, proporcionando resultados dos mais 

diversos (BAYNE et alii, 1976• ANTOINE et alii, 1987). 
............ . .... _................ 

' 
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No entanto, destaque maior deve ser dado à 

visivel preferência observada em se estudar a incorporação 

de farelos de sementes de leguminosas, potenciais substitu

tos da fração protéica de origem animal na confecção de 

rações, de modo a reduzir os custos da alimentação em pisci

cultura. 

OLVERA e.t -ª .. !J .. ! ( 1988), em ensaio com tilàpia 

mossambica, observaram reduzida eficiência de aproveitamento 

do alimento, menor crescimento e elevada mortalidade com a 

substituição isoprotêica da farinha de peixe pelo farelo de 

sementes da leguminosa Sesbania grandiflora, processado de 

diferentes maneiras. 

Semelhantes resultados foram apontados por 

MARTINEZ-PALACIOS et a�ii (1988) com esta mesma espécie 

quando da utilização do Jack Bean (Canavalia ensiformis), 



fornecendo de 10 a 35% da proteina total das rações. A ele

vada mortalidade, verificada com a crescente incorporação do 

farelo desta leguminosa, foi reduzida após tratamento vi

sando a extração de seus compostos tóxicos não termolâbeis, 

principalmente a L-canavalina, previamente discutida por 

OLVERA et alii (1988). 

O uso de farelo de folhas de leucena 
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(Leucaena leucocephala) para tilâpia-do-nilo apresentou re

sultados não muito diferentes dos anteriormente relatados. 

Niveis crescentes de incorporação deste ingrediente nas 

rações resultou em proporcional prejuizo ao crescimento de 

alevinos (WEE & WANG, 1987), bem como em efeito negativo na 

performance reprodutiva em adultos desta espécie (SANTIAGO 

-� .. t.. ª··J.,J.J. , 1 9 8 8 ) • 

Esta coleção de resultados adversos ê atri

buida a inurneros fatores inerentes à qualidade nutricional 

destes produtos, principalmente no que diz respeito à pre

sença de compostos tóxicos ou fatores anti-nutricionais e ao 

desequilibrio na proporção de aminoâcidos essênciais, prin

cipalmente os sulfurados, como a metionina e a cistina. 

2.3. O farelo de 

peixe 

soja como substituto da farinha de 

Dentre os inómeros produtos de origem vege

tal, considerados potenciais substitutos da fração proteica 

de origem animal nas rações para peixes, o farelo de soja é 

o que vem recebendo maior atenção por parte dos nutricionis-



tas. 

A farinha de peixe, desde tempos remotos, vem 

sendo utilizada como a principal fonte protéica em alimentos 

para organismos aquàticos e, a ela foi creditada, por 

ANDREWS & PAGE (1974), a existência de fatores de cresci

mento responsàveis pela superior performance do bagre-de

canal, comparada ã utilização de farelo de soja nas.rações 

experimentais, mesmo quando suplementadas com cistina e 

metionina. 
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DABROWSKI & KOZAK (1979) tambêm verificaram 

semelhantes resultados quando se tentou substituir total

mente a farinha de peixe pelo farelo de soja em rações para 

larvas de carpa capim (Ctenopharyngodon idella). A utiliza

ção da proteina de origem animal resultou em ganho de peso 

aproximadamente 170 a 330% superior, em função do nivel pro

teico das rações experimentais. 

Resultados mais positivos foram obtidos por 

DAVIS & STICNEY (1978) com a tilàpia aurea (Tilapia aurea), 

sem no entanto conseguir alcançar o desempenho médio da ra

ção controle à base de farinha de peixe, aproximadamente 10 

a 18% superior às rações com niveis de 33 a 100% de substi

tuição da proteina. usando-se o mesmo farelo de soja. 

2.3.1. Caracteristicas nutricionais 

Inumeros pesquisadores (VIOLA g_t.. ·ª·.!J . .i., 1986; 

SHIAU e t a.1.i_i_, 19 8 7; VIOLA e.t. a.l.ii, 19 88; MURAI e.t. a_l.ii, 

1989), obtiveram melhores resultados trabalhando com as mais 



diferentes espicies e atribuíram o insucesso dos estudos 

anteriores à total desconsideração das caracteristicas 

nutricionais do farelo de soja, como a presença de fatores 

anti-nutricionais, a menor disponibilidade energêtica e os 

baixos teores de fósforo total, bem como disponivel, compa

rativamente à farinha de peixe e, finalmente, os valores 

extremamente baixos, ou então marginais, de alguns aminoàci

dos, com destaque aos sulfurados metionina e cistina, à 

lisina e ao triptofano. 
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A presença de compostos anti-nutricionais 

e/ou atê mesmo tóxicos em diversos ingredientes de origem 

vegetal, foi sugerida por JACKSON et alii (1982). De acordo 

com estes pesquisadores, o farelo de soja, sofrendo proces

samento inadequado, pode apresentar suficientes residuos do 

fator anti-triptico e de hemaglutininas que explicariam uma 

redução na taxa de crescimento de Tilàpia Mossambica, com o 

aumento da inclusão deste ingrediente nas rações. 

Os inibidores de protease, presentes no fa

relo de soja, formam complexos reversiveis com enzimas pro

teoliticas, notadamente a tripsina e a quimotripsina, no 

trato intestinal, prejudicando, sobremaneira, os processos 

digestivos dos animais, levando a uma redução no consumo de 

alimento e nas taxas de crescimento e performance produtiva 

das mesmas. Dist6rbios fisiol6gicos, como a hipertrofia e 

excessiva secreção pancreàtica, frequentemente associados à 

presença destes inibidores, foram observados em diferentes 

monogàstricos (SCHAIBLE, 1970; SCOTT et. alii, 1982; RACKIS &



MAQUARDT, 1986; WARD e.t. al.ii, 1986). 

VIOLA e� a�ij (1983) verificaram uma redução 

de até 32% no crescimento de carpas (Cyprinus carpia), ali

mentadas com rações contendo farelo de soja (35% de inclu

são) insuficientemente tostado (0-10 minutos ã 105° C ) 

quando comparados ã farelos com grau de tostagem àde�uada 

(30-120 minutos sob a mesma temperatura). Os valores de 

vermelho de cresol nestes farelos variaram de 2,5-3,2 a 3,8-

4,4 mg, respectivamente. O aumento nestes valores indicam 

uma simultânea redução na atividade anti-triptica nos 

mesmos. 
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Estes inibidores foram os principais respon

sáveis pelo reduzido crescimento e alta mortalidade de ale

vinos do bagre africano (Clarias gariepinus), alimentados 

com rações contendo desde 11 a 45% de farelo de soja cru. O 

farelo de soja tostado, por sua vez, proporcionou cresci

mento 8 vezes superior com mortalidade zero (BALOGUN &

OLOGHOBO, 1989). 

energia no 

Os indices inferiores de 

farelo de soja, comparado 

digestibilidade de 

aos da farinha de 

peixe, na opinião de alguns pesquisadores, são os principais 

responsáveis pelas diferenças observadas no desempenho ani

mal sob rações onde a substituição destes ingredientes entre 

si é realizada. 

HILTON & SLINGER (1981) reportaram os coefi

cientes de digestibilidade aparente da energia de diversos 

alimentos para a truta arco-iris. Para o farelo de soja, 



este ê de 77 contra 95% na farinha de peixe. Estes valores 

reforçam a hipótese da baixa disponibilidade energética 

deste concentrado proteico de origem vegetal em rações para 

peixes. 
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Após estudos comparativos entre rações à base 

de farinha de peixe ou com diferentes niveis de substituição 

(40, 80 e 100%) deste ingrediente pelo farelo de soja, VIOLA 

e.t. a.l.i.i. ( 1982), sem duvida alguma, foram os primeiros a su

gerir o baixo nivel de energia disponivel desta fonte pro

teica vegetal para a carpa. Após suplementação com até 10% 

de óleo, em rações contendo exclusivamente proteina de ori

gem vegetal (45% de farelo de soja), com a finalidade de 

restabelecer um desempenho semelhante à ração controle (25% 

de farinha de peixe), tais pesquisadores concluiram que, em 

relação ao proposto pelo NRC-NAS Nutrients Requirements of 

Poultry / 1977, os valore� de energia calculados demonstra

ram ser 10 a 15% menos disponivel do que o estabelecido para 

aves. 

No experimento de DEGANI �t alii (1988) com o 

bagre africano, observaram-se valores de extrato etéreo 

cerca de 62% inferior na ração, onde o farelo de soja 

substituiu totalmente a farinha de peixe. Esta mesma ração, 

chegou a apresentar cerca de 300 kcal de energia bruta a 

menos que a ração controle à base de farinha de peixe. A 

taxa de crescimento foi de 2,5 a 5,0 vezes superior nesta 

última, em função das diferentes temperaturas das unidàdes 

experimentais. 



Mesmo os valores tabelados pelo NAS-NRC 

Nutrient Requirements of Warmwater Fishes and Shellfishes 

(1983) reforçam esta teoria, mostrando valores de 3.900 e 

4.040 kcal de ED/kg para a farinha de peixe contra 2.580 e 

3.340 para o farelo de soja, respectivamente para o bagre

de-canal e tilàpias. 

Estas evidências exigem atenção especial por 

parte dos nutricionistas, a fim de se evitar tal desequili

brio energético nas rações ã base de farelo de soja. 
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Outro aspecto de importãncia a ser conside

rado é a baixa disponibilidade de fósforo no farelo de soja, 

atribuida à presença de outro fator anti-nutricional, o 

fitato. 

O acido fitico, principal forma de reserva de 

fósforo nos vegetais, ê apontado como sendo o responsàvel 

direto pela redução na disponibilidade, além do fósforo, de 

outros minerais como o zinco, o ferro, o cobre e o manganês, 

e, também, de proteinas para os monogàstricos, quando da 

utilização de farelos vegetais inadequadamente processados 

na sua alimentação (THOMPSON, 1986; DABROWSKI et alii, 

1989). 

Diferenças na disponibilidade de fósforo de 

varias alimentos utilizados na ração do bagre-de-canal foram 

sugeridas por LOVELL (1978). Fontes inorgânicas de fósforo 

apresentaram disponibilidade de 65 a 94% deste mineral con

tra 40% para a farinha de peixe e cerca de 25 a 54% para di

ferentes produtos de origem vegetal. Neste mesmo trab�lho, o 
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autor pôde observar valores em torno de 50 a 54% de disponi

bilidade do fósforo no farelo de soja, para o referido 

peixe, bastante superiores aos 37 para suinos e 7% para 

pintinhos, sugeridos por THOMPSON (1986). 

SCOTT et alii (1982) recomendam considerar a 

disponibilidade de 

torno de 30% para 

P, em alimentos de origem vegetal, em 

fins de formulação de rações para aves, 

valor este semelhante ao sugerido para o mesmo bagre-de

canal por WILSON et alii (1982). Estes 6ltimos pesquisador�s 

afirmam que 42% do fósforo no farelo de soja não estâ na 

forma de fitato, o que pode sugerir a necessidade de uma 

reavaliação nos valores anteriormente encontrados por LOVELL 

(1978). 

Em Israel, VIOLA _et alii ( 1986), em experi

mento com tilâpia hibrida (Oreochromis aureus x O. 

niloticus), verificaram a baixa disponibilidade do f6sforo 

dos farelos vegetais utilizados, principalmente o farelo de 

soja, quando comparado à farinha de peixe. Houve a necessi

dade de suplementação com fosfato bicâlcico a niveis de atê 

3% para restabelecer taxas normais de crescimento. 

Ainda trabalhando com este mesmo peixe, e com 

rações à base de ingredientes de origem vegetal, VIOLLA �t 

alii (1988) reafirmaram a necessidade de suplementar as mes

mas com fosfato bicâlcico ao nivel de 3%, para garantir de

sempenho semelhante ao controle à base de farinha de peixe. 

Sem tal suplementação, o ganho de peso foi cerca de 28% 

inferior à ração controle, sugerindo o baixo aproveitamento 



do fósforo, principalmente oriundo do farelo de soja, em sua 

grande maioria na forma de fitato. 

A incorporação de sais de fitato em dietas 

purificadas para o bagre-de-canal, a niveis de 2,2% de àcido 

fitice, resultou em ganho de peso 27% inferior em relação a 

não adição deste composto. Niveis crescentes de incorporação 

destes sais foram os principais responsáveis pela redução 

dos teores de zinco nas vêrtebras deste peixe, teores estes 

restabelecidos após a suplementação da ração com cerca de 

150 mg/kg deste mineral (SATOH -�-t ª.! .. ti.:., 1989). 
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Embora o processamento têrmico e a trituração 

possam reduzir parcialmente a concentração de fitato nesses 

ingredientes vegetais, boa parte deste composto ainda poderâ 

estar presente nos farelos, o que, aliado ãs baixas concen

trações de fósforo nos mesmos, invariavelmente, faz com que 

a suplementação deste mineral seja extremamente necessària. 

Estas limitações, previamente discutidas, com 

relação aos aspectos nutricionais dos alimentos proteicos de 

origem vegetal, particularmente no caso do farelo de soja, 

merecem especial atenção por p�rte de nutricionistas ani

mais, principalmente de monogâstricos, durante a formulação 

de rações. 

Outro aspecto de fundamental importância que 

deve ser considerado e que, ao longo dos anos, vem alcançado 

inigualâvel primazia na atual linha de pesquisa em questão, 

diz respeito à qualidade da proteina dos farelos vegetais. 

Na sua grande maioria, apresentam niveis reduzidos de alguns 



aminoácidos essenciais, sem duvia alguma, um dos principais 

fatores responsáveis pelo reduzido crescimento e baixa 

eficiência de utilização do alimento em diferentes espécies 

animais. 
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Apesar da digestibilidade da fração protéica 

poder ser prejudicada pelo processamento inadequado, quer 

seja pela não destruição ou desativação total do fator anti

triptico ou mesmo pelo excessivo aquecimento, possibilitando 

a formação de complexos proteina-carboidratos via "reação de 

Maillard", inumeros pesquisadores verificaram que os coefi

cientes de digestibilidade aparente da proteina do farelo de 

soja, embora ligeiramente inferior ao da farinha de peixe, 

não é suficiente para explicar as diferenças em desempenho 

observados na tentativa de se confeccionar rações à base de 

proteina de origem vegetal (HEPHER, 1988). 

CYRINO (1984), substituindo a farinha de 

peixe pelo farelo de soja em rações para o matrinxã (Brycon 

cephalus), peixe da Bacia Amazônica, não observou nenhuma 

diferença nos coeficientes de digestibilidade aparente da 

proteina, mesmo a niveis de atê 71% de inclusão do ingre

diente vegetal, coeficientes estes que giraram em torno de 

94 a 96%. 

Resultados semelhantes foram obtidos por 

SHIAU �� a��i (1987) com a tilàpia hibrida (O. niloticus x 

O. aureus), embora os coeficientes de digestibilidade apa

rente da proteina apresentassem menor valor, variando de 89 

a 93%, chegando a ser ligeiramente superior sob maiores 
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niveis de inclusão de farelo de soja (23% na ração). 

Os coeficientes de digestibilidade aparente 

de proteina de diferentes alimentos, entre os quais o farelo 

de soja e a farinha de peixe, foram determinados por HANLEY 

(1987), para a tilàpia-do-nilo, usando o óxido de cromo 

(Cr2Q3) corno marcador em rações experimentais contendo de 82 

a 90% do ingrediente a ser testado. O farelo de soja apre

sentou valor de aproximadamente 91 contra 86% na farinha de 

peixe. Tais resultados reforçam a hipótese de que um dos 

principais fatores limitantes na utilização do farelo de 

soja como substituto de alimentos proteicos de origem animal 

ê ,sem duvida alguma, o seu desequilibrio na composição em 

aminoàcidos. 

KETOLA (1982) comparou a composição em arnino

àcidos do farelo de soja com as exigências do salmão 

(Oncorrynchus tshawytscha), revelando, à primeira vista, 

unicamente, a rnt�tionina como sendo o arninoàcido limitante. 

No entanto, em rações para alevinos de truta arco-iris 

contendo 80% de farelo de soja, a suplementação exclusiva 

com metionina, em função das exigências estabelecidas pelo 

NRC/NAS (1977), não foi suficiente para sustentar taxas ade

quadas de crescimento. 

Uma comparação mais detalhada entre a compo

sição em aminoàcidos do farelo de soja e da carcaça e ovos 

da truta arco-iris, revela a insufici@ncia, alem de rnetio

nina, de valina, lisina, leucina e treonina. Tal insuficiên

cia foi confirmada após suplementação de dietas para o 



salmão-do-Atlântico, contendo 72% de farelo de soja, com 

estes 5 aminoâcidos, restabelecendo o crescimento, embora 

fosse ainda de 82 a 87% do desempenho apresentado com rações 

à base de farinha de peixe. 
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Para as especies desprovidas de estômago fun

cional, com consequente ausência da fase àcida da digestão, 

como exemplo a carpa comum, a biodisponibilidade de lisina 

pode ser extremante variâvel (39 a 82%), em função da inten

sidade do tratamento térmico ao qual o farelo de soja foi 

submetido (DABROWSKI & KOZAK, 1979). 

A performance deste peixe, quando o farelo de 

soja substitui totalmente a farinha de peixe, segundo VIOLA 

e� alii (1982) pode ser mantida após a suplementação com 

0,5% de lisina, 0,5% de metionina e 10% de óleo. 

Paradoxalmente, para a tilâpia hibrida (O.

niloticus x O. aureus), peixe com estômago funcional, a su

plementação com lisina não resultou em significativo benefi

cio em termos de crescimento, mostrando não ser fator limi

tante para o crescimento deste peixe recebendo rações à base 

de farelo de soja (VIOLA et alii 1988). 
............ .. .. _ .... ,, .. ,_,' 

2.3.2. Suplementação com metionina 

O confronto dos niveis de aminoâcidos do 

farelo de soja com as exigências destes nutrientes pela 

tilâpia-do-nilo, estabelecidas por SANTIAGO & LOVELL (1988), 

reafirma o que KETOLA (1982) concluiu para o salmão-do

Atlãntico. A metionina é o primeiro aminoâcido limitante 
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neste alimento, embora niveis marginais de treonina e, a 

segu�r, de triptofano pareçam existir. 

Esta deficiência em metionina, tambêm um 

consenso geral entre outros pesquisadores (DABROWSKI & 

KOZAK, 1979; JACKSON et alii, 1982), e a principal 

responsâvel pela grande frequ@ncia com que são realizados 

estudos, visando, principalmente, a suplementação de rações, 

à base de farelo de soja, com metionina sintetica como meio 

de assegurar satisfatória performance animal. 

DABROWSKI et a�ii (1989) observaram um alto 

coeficiente de correlação (r=0,961) entre ganho de peso e a 

taxa aparente de absorção de metionina para truta arco-iris. 

O aumento na inclusão de farelo de soja na ração resultou em 

redução da digestibilidade de diferentes aminoàcidos, prin

cipalmente da metionina, 63% disponivel em rações contendo 

50% deste alimento contra 85% em dietas a base de farinha de 

peixe (35% de farinha de peixe na composição). 

A suplementação de dietas, contendo farelo de 

soja (41%), farinha de peixe (10%) e levedura (13%), com 

0,25% de DL-metionina resultou em ganho de peso 36% superior 

e uma elevaç�o de cerca de 20% na efici@ncia alimentar de 

alevinos de carpa comum (MURAI et alii, 1989). 

Rações para tilâpia hibrida (O. niloticus x 

O. aureus), onde 30% da proteina fornecida pela farinha de

peixe foi substituida pelo farelo de soja, não necessitaram 

de suplementação com metionina quando os niveis proteicos 

eram de 24% (SHIAU et al�i, 1987). No entanto, com a eleva-
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ção do nivel protêico para 32%, as taxas normais de cresci

mento só puderam ser restabelecidas após suplementação com 

0,26% deste aminoàcido. 

A deficiência de metionina em truta arco-Iris 

provoca um aumento na incidência de cataratas, conforme 

relatos de KETOLA (1982) e POSTON (1986). Este óltimo 

pesquisador, suplementando dietas para esta espécie com 

diferentes fontes de metionina sintética, verificou uma 

melhor utilização da L-metionina na promoção de crescimento 

e prevenção deste disturbio nutricional, quando comparada à 

DL-metionina e à CaMHA (Câlcio-metionina hidroxi análoga). 

Um ganho de peso 16 vezes superior à ração basal (Proteina 

isolada de soja, 30%; Dextrina, 25%; mistura de aminoácidos, 

11%; gordura. 15%) foi alcançado com a incorporação de 0,8% 

de L-metionina (2,89 g de metionina/100g de proteina). O 

desempenho dos animais sob esta fonte (L-metionina) foi 

cerca de 8, 35 e 40% superior à DL�metionina, CaMHA e MHA 

(Metionina hidroxi-análoga) liquida, respectivamente, a 

semelhantes niveis de suplementação. 

Atê o momento, não e grande o numero de es

pêcies de peixes que contam com as exigências em aminoácidos 

totalmente estabelecidas, sendo este privilêgio nutricional 

restrito às espêcies de maior valor comercial, ou mesmo, às 

tradicionalmente utilizadas em aquicultura, como o salmão 

"Chinook" (Oncorhynchus tshawytscha), a truta arco-Iris 

(Salmo gairdnei), 

carpa comum 

o bagre-de-canal (Ictalurus punctatus), a 

(Cyprínus carpio), a tilâpia-do-nilo 



(Oreochromis niloticus) e a enguia japonesa (Anguilla 

japonica), conforme os relatos em diversas publicações 

(HILT0N & SLINGER,1981; KETOLA, 1982; NAS/NRC, 1983; HEPHER, 

1988; SANTIAGO & L0VELL, 1988). 
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Ainda assim, há uma grande necessidade dos 

valores já determinados serem revistos, principalmente após 

os estudos realizados por KET0LA (1982). Este pesquisador 

sugeriu a utilização dos indices de aminoÁcidos na carcaça e 

nos ovos dos peixes como padrão capaz de garantir maior 

rapidez e confiabilidade na determinação dos niveis de 

aminoácidos exigidos pelas diferentes espécies. 

Posteriormente, GATLIN (1987), trabalhando com três espécies 

de peixes-iscas muito utilizadas nos Estados Unidos, 

verificou a exist@ncia de uma grande correlação entre o 

total de aminoácidos do tecido corporal destes peixes e as 

exigências estabelecidas destes nutrientes para a carpa 

comum. 

2.4. Estudos relacionados à nutrição protêica das 

espêcies autóctones 

Informações sob este aspecto nutricional para 

as espécies da ictiofauna brasileira são ainda pouco dispo

niveis, principalmente em se tratando especificamente das 

exigências em aminoácidos. Isto se deve à incipiência dos 

estudos nutricionais sobre as mesmas, iniciados apenas na 

década de 80. 

MACEDO et alii (1981) investigaram as exigên-
�.......... ' 



cias proteicas do tambaqui (Colossoma macropomum), utili

zando rações isocalóricas (3.200 kcal de energia metabolizâ

vel/kg), observando ótimo desenvolvimento de alevinos desta 

especie a niveis proteicos de 22% na ração. 

Posteriormente, diferentes niveis energeticos 

e proteicos foram avaliados em rações para o pacu (Piaractus 

mesopotamicus) por CARNEIRO (1983), que observou um melhor 

crescimento de animais alimentados com ração de maior teor 

proteico (26% PB) e energêtico (3.200 kcal de energia meta

bolizâvel/kg). 
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Outra espêcie da região amazônica, o matrinxã 

(Brycon cephalus), que tambem despertou interesse para cul

tivo, foi objeto de estudo nutricional. Os coeficientes de 

digestibilidade aparente da fração proteica de rações 

contendo desde 20 a 100% de proteina de origem vegetal foram 

similares (94,4 a 95,5%), demonstrando a grande habilidade 

deste peixe na digestão de alimentos de origem vegetal 

(CYRINO, 1984). 

Posteriormente, inumeros ensaios de alimenta

ção foram conduzidos no Centro de Pesquisa e Treinamento em 

Aquicultura (CEPTA. Pirassununga-SP), principalmente com o 

pacu, destacando-se o ensaio de CANTELMO & DE SOUZA (1986), 

utilizando rações com diferentes proporções de proteina de 

origem animal e vegetal, indicando a possibilidade de con

fecção de rações exclusivamente à base de ingredientes de 

origem vegetal sem prejuizo ao desempenho deste peixe. 

BRENER (1988), usando dietas purificadas com 



3.300 kcal de energia metabolizâvel/kg, obteve melhores 

caracteristicas de performance (taxa de crescimento e 

conversão alimentar) em alevinos de pacu quando tais dietas 

continham 36% de proteina bruta. 
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Recentemente, CARNEIRO (1990), verificou o 

efeito da temperatura (24, 28 e 30° C) sobre a exigência em 

proteina e energia para o pacu. Os melhores indices de 

desempenho foram observados nas condições de temperaturas 

mais elevadas (28 e 30°C) sob rações contendo 30% de PB e 

3600 kcal de EB/kg, sugerindo a necessidade de se reajustar 

os niveis dos nutrientes nas rações, em função das condições 

climâticas do local de cultivo. 

PEZZATTO (1990), verificou o efeito da fonte 

(animal e vegetal) e niveis de gordura (8, 16 e 24%) na 

dieta, sobre o desempenho e a composição corporal em âcidos 

graxos do pacu. Constatou uma grande habilidade deste peixe 

no aproveitamento da gordura dietâria, principálmente de 

origem animal e, também, uma maior retenção de proteina 

corporal com a inclusão de gordura nas rações. 

2.5. Considerações finais 

Embora um bom volume de informações a 

respeito dos aspectos reprodutivos e sistemas de cultivas 

das principais espécies nacionais, com destaque ao pacu e ao 

tambaqui, encontra-se, hoje, disponivel aos piscicultores 

(SUDEPE/COLCIENCIAS/CIID-CANADA, 1989), algumas âreas, como 

por exemplo a da nutrição, ainda apresentam grandes lacunas, 
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apesar dos esforços de inumeros pesquisadores. 

Atualmente, a grande totalidade do cultivo de 

peixes no Brasil visa explorar, ao mâximo. a produtividade 

natural dos ecossistemas aquâticos. principalmente utili

zando-se de residuos agropecuârios, de forma a se reduzir à 

valores minimos a participação do item alimentação no custo 

de produção do pescado. No entanto, ê ponto pacifico o au

mento nas receitas liquidas por unidade de àrea alagada, em 

função das maiores produtividades alcançadas, com o 

arraçoamento dos animais, mesmo isto implicando em aumento 

do custo de produção da unidade de pescado. 

Estas receitas liquidas tenderão a atingir 

valores cada VE�Z maiores ã medida que a eficiência alimentar 

for aumentada e o custo da ração reduzido. 

O aumento da eficiência alimentar, possivel a 

partir do conhecimento das exig@ncias nutricionais da espé

cie em cultivo, e a redução do preço da ração, através de 

formulação de custo minimo, com uma grande variedade de ali

mentos disponiveis e a preços mais acessiveis, contribuirão 

efetivamente para o aumento destas receitas liquidas, tor

nando a atividade ainda mais atrativa. 

E sob esta perspectiva que se optou pela rea

lização do presente estudo com o pacu, uma das espêcies au

tóctones que vem sendo amplamente utilizada em cultivo, em 

função de sua rusticidade, precocidade em termos de cresci

mento e boa receptividade pelo mercado consumidor. 
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3. MATERIAIS E METODOS

O presente estudo foi conduzido no Laborató

rio de Nutrição de Peixes do Departamento de Zootecnia da 

Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz". Univer_si

dade de São Paulo, Campus de Piracicaba-S.P., durante o 

periodo de 08 de janeiro a 04 de março de 1990. 

( Piaractus 

Foram utilizados 

mesopotamicus) do 

104 

Setor 

alevinos de pacu 

de Piscicultura do 

DZ/ESALQ-USP, divididos em 4 grupos de 20 animais, 

homogêneos em relação ao peso de cada individuo. No inicio 

do periodo experimental, 6 animais de cada bloco foram 

sacrificados para realização de anâlise da composição 

corporal. 

O periodo de adaptação prê-experimental foi 

de 30 dias, em aquários semelhantes aos utilizados no 

periodo experimental, durante o qual os animais recebiam 

ração de manutenção (30% PB e 3.200 kcal de ED/kg) "ad 

libitum'' , em duas refeições diârias. A duração do periodo 

experimental foi de 56 dias. 

O delineamento experimental utilizado foi o 

de blocos casualizados, com 5 tratamentos e 4 repetições, 



sendo cada um dos blocos composto por 5 unidades 

experimentais, que consistiram em aquârios de fibra-cimento, 

revestidos com tinta epoxi, com volume de 250 litros e fluxo 

continuo de 1 ,8 litros/minuto, cada qual abrigando 4 animais 

(Figura 1). 

Figura 1. Aspecto das unidades experimentais utilizadas. 
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O peso media inicial dos alevinos nos blocos 

1, 2, 3 e 4 foram, respectivamente, de 26,10 ± 0,91g; 11 ,50 

� 0,18g; 9,30 t 0,41g; 4,80 ± 0,33g (Figura 2). 
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Figura 2. Alev:Lnos de pacu (Piaractus mesopotamicus) ao 

inicio do periodo experimental. 

As rações experimentais foram elaboradas com 

base em anâ.Lises prévias da composição quimica dos 

ingredientes (Tabela 1), no que diz respeito aos teores de 

proteina bruta (Método de Kjeldahl), energia bruta (Bomba 

Calorimetrica) 

fornecido pela 

e aminoâcidos 

BRASWEY S.A.

essenciais 

Industria e 

(aminograma 

Comercio), 

determinados de acordo com a A.O.A.e. (1984)i de modo a 

apresentarem-s,� isoproteicas ( 28% de proteina bruta) e 

isocalóricas (:3. 300 kcal de E. D./ kg). 
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Tabela 1. Composição quimica dos ingredientes utilizados na 

confecção das rações experimentais (com base na 

mat�ria original). 

Ingredientes< 2 > 
---------------------------------

Composição far. far. milho far. far. 
Quimica peixe soja moido arroz trigo 
---------------·---------------------------------------------

Matéria seca (%) 93,77 87,80 87,31 89,53 88,21 
Proteina bruta (%) 5 7, 14 45,51 9, 13 12,21 15,47 
Energia bruta (kcal/kg) 4380 4160 3923 4350 4061 
Energia dig. (kcal/kg)< 1 > 4007 3305 2493 3393 3086 
Câlcio total (%) 6,38 0,43 0,04 0,07 O, 1 3 
Fósforo total (%) 3,36 0,60 0,23 1, 30 0,77 
Fósforo disponived (%)(1) 2, 18 O, 17 0,06 0,33 0,22 
Aminoâcidos (%) 

arginina 3 1 199 2,950 0,368 0,731 0,976 
cistina O, 54 7 0,712 0,219 0,256 0,361 
fenilalanina 2, 180 2,075 0,408 0,418 0,605 
isoleucina 2,337 1 1 986 0,345 0,383 0,540 
leucina 4,352 3,651 1 1 152 0,841 1,157 
lisina 3,993 2,694 0,241 0,542 0,634 
metionina 1 , 381 0,653 0,209 0,227 0,270 
treonina 2,387 1,844 0,339 0,460 0,529 
triptofano 0,661 0,605 0,059 0,097 O, 155 
valina 2,616 1,982 0,433 0,574 0,721 

------------------------------------------------------------

( 1) valores calculados com base nos coeficientes de digesti

bilidade da energia para tilàpias e na disponibilidade 

de f6sforo para o bagre-de-canal, de acordo com o N .R .C .

( 1 9 8 3) 

(2) 6leo de soja: 8930 Kcal de energia digestivel/kg 

(N. R .C . , 1tl8:I), 

Suplementaram-se as rações experimentais à 

base de farelo de soja com DL-metionina (99% de pureza) a 

diferentes niveis, como ilustrado na tabela 2. 
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Tabela 2. Composição das rações experimentais. 

TRATAMENTOS< 1 > 

controle F.soja F.soja F.soja F.soja 
(0,49) (0,33) (0,17) (0,00) 

Farinha de peixe< 2 > 26,64 
Farelo de soja 10,82 50,70 50,70 50,70 50,70 
Milho moido 10,59 
Farelo de arroz< 2 > 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 
Farelo de trigo 25,00 11 , 9 5 1 2, 11 12,27 12,44 
Fosfato monob.de sódio< 3 > 0,78 3,48 3,48 3,48 3,48 
Carbonato de câlcio< 4 > 2,87 2,87 2,87 2,87 
ôleo de soja 4,51 4,51 4,51 4,51 
Sup. vitaminico<5> 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Sup. mineral< 6 > 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Dl-metionina O, 17 0,49 0,33 O, 17 
---------------·--------------------------------------------

( 1 ) os valores e,ntre parênteses caracterizam os niveis de 

suplementação com DL-metionina (%). 

(2) ingredientes estabilizados com etoxiquin na concentração

de 400 mg/lcg . 

( 3 ) NaH2P04.H2(1 (p . a .  ), 

de P disponível para 

NRC/NAS (1983). 

contendo 22,5% de P total e 20,25% 

o Bagre-de-Canal, de acordo com o 

(4) CaC03 (p , a. ), contendo 40% de câlcio.

(5) composição por quilo de suplemento (quantidade por kg de

PREtfIX): Vitamina A, 1 .430. 000 U .I. ; Vitamina D3, 

220 . 000 U , l , ; Vitamina E, 12 .000 U , I. ;  Vitamina K, 2 . 200 

mg; Colina, 121.000 mg; Niacina , 22. 000 mg; Riboflavina, 

8 . 000 mg; Piridoxina , 5,600 mg; Tiamina, 4 ,400 mg; 

D-Pantotenato de Câlcio, 20.000 mg; Biotina, 20 mg; 

Acido fólico, 1. 100 mg; Vitamina 812, 6 mg; Vitamina e, 

30.000 mg . 

(6) composição por quilo de suplemento: Manganês-80g; Ferro-

180g; Zinco-140g; Cobre-30g; Cobalto-4g; Iodo-4g. 

Os ingredientes foram finamente triturados em 

moinho de faca com peneira de 2 mm de diâ�etro. Após prévia 

mistura, às rações eram adicionadas água ao nivel de 30%, de 

modo a se obter uma massa possivel de ser granulada em 

moedor de carne comercial. O diâmetro dos grânulos obtidos 

foi de 4 mm. Imediatamente à granulação, o material foi 

tranferido para estufa com ventilação forçada e secado à 
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temperatura de 65°C por 48 horas. A seguir, os grânulos 

secos foram triturados e peneirados, sendo recuperadas 

particulas de comprimento minimo de 3 e màximo de 5 mm, que 

foram armazenadas em sacos plàsticos sob refrigeração. A 

composição quimica das rações experimentais é ilustrada na 

Tabela 3. 

Tabela 3. Composição quimica das rações experimentais com 

base na matéria original 

controle F.soja F.sojaF.soja F.soja 
(0,49) (0,33) (0,17) (0,00) 

Analisados 

Matéria seca(%) 
Proteina bruta(%) 
Fibra bruta(%) 
Extrato etéreo(%) 
Matéria mineral(%) 
Extr. não nitrogenado(%) 

Çalcula..9:.9 .. §.< 1 >

Energia bruta (kcal/kg) 
Energia digest. (kcal/kg) 
Càlcio total(%) 
Fósforo total (%) 
Fósforo disp. (%) 
Aminoàcidos (%) 

arginina 
cistina 
fenilalanina 
isoeucina 
leucina 
lisina 
metionina 
treonina 
triptofano 
valina 

95,01 
27,84 

6,68 
6,31 

1 2, 24 
41,94 

4135 
3309 
1, 80 
1 , 68 
O, 90 

1 , 64 
0,40 
1 , 1 O 
1 , 1 O 
2,18 
1 , 6 7 
0,75 
1 , 12 
O, 31 
1, 28 

95,02 
27,94 

7,35 
9,05 

12,68 
38,00 

4121 
3295 
1, 40 
1 , 51 
0,90 

1, 80 
0,47 
1. 23
1 , 1 7
2,20 
1 , 58 
0,91 
1 , 11 
0,35 
1 , 24 

94,42 
27,96 

6,66 
8,84 

11 , 94 
39,02 

4127 
3300 
1 , 40 
1 , 51 
0,90 

1, 80 
0,47 
1 , 23 
1 , 1 7 
2,20 
1, 58 
0,75 
1 , 1 1 
0,35 
1, 24 

9 5, 16 
28,21 

7, 1 7 
8,73 

11 , 81 
39,24 

4134 
3305 
1 , 40 
1 , 51 
0,90 

1 , 80 
0,47 
1 , 23 
1 , 1 7 
2,20 
1 , 58 
0,59 
1 , 1 1 
0,35 
1 , 24 

93,58 
27,26 

7,27 
8,70 

12,45 
37,89 

4141 
3311 
1 , 40 
1 , 51 
0,90 

1, 80 
0,47 
1 , 23 
1 , 1 7 
2,20 
1 , 58 
0,43 
1 , 1 1 
0,35 
1, 24 

--------------------------------------------�--------------

( 1) A partir dos valores apresentados na Tabela 1.

O arraçoamento diârio correspondeu a 3% do 

peso vivo dos animais, fornecidos em duas refeições iguais, 



às 8:00 e às 16:00 horas. A biomassa total de cada uma das 

unidades experimentais era registrada a intervalos de 14 

dias. A biomassa rn�dia de cada bloco servia como base para o 

reajuste da quantidade de alimento fornecido diariamente. 

A temperatura da âgua dos aquârios era 

registrada diariamente, durante os horârios de alimentação. 
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Outros parâmetros limnológicos como o pH 

(concentração hidrogeniOnica), a alcalinidade total (mg de 

CaCOJ/1), o oxigênio dissolvido (mg de 02/l) e a dureza 

total (mg de CaC03/l) eram mensurados semanalmente, de 

acordo com as recomendações do Standard Methods of the 

Examination of Water and Wastewater-APHA/AWWA/WPCF (1975). 

No inicio do periodo experimental, 6 alevinos 

de cada bloco eram sacrificados e congelados para posterior 

anâlise da composição corporal, o mesmo ocorrendo com todos 

os animais ao final do experimento. 

Após secagem em estufa com ventilação forçada 

a 65 °C, durante 72 horas, os lotes de peixes foram tritura

dos em moinho de faca com _peneira de 2 mm de diâmetro. A 

composição corporal foi determinada pelo Laboratório de 

Bromatologia do DZ/ESALQ-USP, de acordo com a A.O.A.e. 

(1984). A umidade foi calculada após secagem em estufa a 105 

°C atê peso constante; a proteina bruta pelo método de 

Kjeldahl e a gordura em extrator 90 tipo Goldfisch. A 

mat,ria mineral foi determinada após incineração em mufla a 

550° e.

Os parâmetros utilizados para a avaliação dos 
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diferentes tratamentos foram: a) conversão alimentar - C.A. 

(Quantidade de alimento consumido/Ganho de'peso); b) ganho 

de peso total - G.P.T.; e) taxa de eficiência protéica -

T.E.P. (Ganho de peso/Consumo de proteina); d) valor produ

tivo da proteina - V.P.P.% [(Proteina corporal final 

Proteina corporal inicial) x 100 / Consumo de proteina]; e) 

retenção da energia bruta - R.E.B.% [(Energia corporal final 

- Energia corporal inicial) x 100 / Consumo de energia], de

acordo com UTNE (1978). 

Também foram considerados os valores de 

composição corporal (água, proteina bruta, gordura e matéria 

mineral). 

Os dados obtidos foram submetidos a análise 

de variância no sistema SANEST/CIAGRI-USP, sendo as medias 

dos tratamentos comparadas atravês do Teste DUNNETT, de 

acordo com WINER (1971). 
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4. RESULTADOS 1� I>ISCUSSÃO

º <· ,) parâmetros limnológicos das unidades 

experimentais apresentaram pequena variação ao longo do 

periodo de «�studo. Os valores de pH (concentração 

hidrogeniônica), temperatura e oxigênio dissolvido'foram de 

7,16 ± 0,08, 27,5 ± 0,7°C e 5,49 ± 0,47 mg de 02/l, respec

tivamente. A alcalinidade total (teor de bases titulàveis na 

àgua) foi de 6,40 + 1 ,05 mg de CaCOJ/1 e a dureza 

(concentração de ca•2 e Mg•2 livres na àgua) de 45,90 + 2,58

mg de CaC03/l. 

Com relação âs caracteristicas de performance 

e composição corporal dos alevinos de pacu utilizados no 

experimento, os valores medios para cada tratamento, hem 

como os resultados do Teste DUNNETT são apresentados na 

Tabela 4. 

Os valores originais de cada uma das varià

veis e suas respectivas anàlises de variância são ilustrados 

nas tabelas A1 a A9 do apêndice. 

A Figura 3 ilustra o peso e o comprimento 

padrão médio dos diferentes blocos ao final do periodo expe

rimental. 
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Tabela 4. Medias das caracteristicas de performance e compo

sição corporal dos alevinos de pacu (Piaractus me-

sopotamicus)< ª > 

RAÇOES EXPERIMENTAIS 
----------------------------------------

Controle F.soja F.soja F.soja F.soja
(0,49) (0,33) (0,17) (0,00) 

-------------------------------------------------------------

Ganho de Peso (g) 80,50 86,75 72,25 85,25 74,25 
Conversão AlimErntar 1 , 3 5 1 , 29 1 , 4 7 1, 29 1, 50 
Composição Corporal 

àgua (%) 73,86 75,15 75,26 7 5, 15 7 4, 13 
proteina(%) 14,06 13,81 13,69 13,67 14,50 
gordura (%) 8,23 7,31 7, 19 7,49 7,71 
minerais (%) 3,85 3,73 3,87 3,70 3,67 

NS * NS NS 

V.P.P.(%)<c> 36,75 37,20 32,25 36,33 35,99 
T.E.P.(ô) 2,67 2,77 2,43 2,76 2,48 
R.E.B.<e > 30,54 28,81 25,02 29,09 24,60 
-------------------------------------------------------------

Ganho de peso (g) 
Conversão Alimentar 
Composição Corporal 

àgua (%) 
proteina (%) 
gordura (%) 
minerais 

V.P.P.(%) <c>
T.E.P.(d)
R.E.B.<e>

C.V;(%)(b)

1 1 , 1 5 
8,87 

1 , 15 
2,40 
8,54 
3,03 
6,07 
8,28 

16,69 

(a) Comparação das médias das rações à base de farelo de 

soja com a média da ração controle pelo Teste DUNNETT . 

Para uma mesma variAvel, valores assinalados com aste

ristico (*) diferem do controle (P<0,05).

(b) Coeficiente de variação .

(c) Valor produtivo da proteina = (Proteina corporal final

Proteina corporal inicial)x100 /Proteina consumida . 

(d) Taxa de eficiência protéica (ganho de peso/consumo de 

proteina). 

(e) Retenção de energia bruta = (ganho de energia corporal/ 

consumo de energia)x100, calculado de acordo com o 

NRC/NAS ( 1977), considerando os valores de 5,7 kcal/g de 

proteina e 9,5 kcal/g de gordura. 
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Fig�ra 3. Alevinos de pacu Piaractus mesopotamicus ao final 

do pEir:L odo experimental. 

As médias do ganho de peso (G.P.T.) dos ani

mais (os valores apresentados na tabela 3 representam a mé

dia de 4 unidades experimentais, cada qual composta por um 

conjunto de 4 peixes) variaram entre 72,25 (F. soja 0,33) a 

86,75g (F. soja 0,49), não sendo verificada diferença signi

ficativa (P>0,05) entre rações ã base de. farelo de soja e a 

ração controle. Resultadoi semelhantes foram obtidos por 

VIOLA et alii (1988), na substituição total da farinha de 

peixe pelo farelo de soja em rações para til_âpias hibridas 

(Oreochromis niloticus x O. aureus), que observaram apenas a 



necessidade de suplementação das mesmas com uma fonte de 

fôsforo (4% de fosfato bicàlcico). 
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Em estudo anterior a este, jâ havia sido 

verificada a possibilidade de se utilizar, no cultivo de 

carpas, rações isentas de proteina de origem animal, 

contendo até 45% de farelo de soja, desde que suplementadas 

com 0,5% de metionina, 0,5% de lisina e 10% de óleo, sem 

qualquer prejulzo na performance dos animais, quando compa

radas a uma ração c�ntrole, contendo 25% de farinha de peixe 

( VIOLA � .. t al.ii, 1982). 

No entanto, tal substituição foi negativa nos 

estudos de ANDREWS & PAGE (1974) com o bagre-de-canal 

(Ictalurus punctatus), 

à base de farelo 

mesmo após a suplemetação das rações 

de soja com aminoàcidos sintéticos 

(metionina, cistina e lisina) em diferentes niveis, o que 

pode ser atribuido, principalmente, a não correção dos 

niveis energéticos das rações contendo este ingredirente. 

Do mesmo modo, DEGANI et al.ii ( 1988) consta-

taram uma redução de até 5 vezes no crescimento do bagre 

africano (Clarias gariepinus) recebendo rações isentas de 

proteina animal, contendo até 72% de farelo de soja, sem 

qualquer suplementação com aminoâcidos, minerais e gordur�. 

A ração à base de farinha de peixe (45%) chegou a apresentar 

energia digestivel 160 kcal/kg superior à ràção contendo 72% 

de farelo de soja. Isto poderia explicar tamanha diferença 

no ganho de peso dos animais. 

As rações à base de farelo de soja (51%) do 
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presente estudo com o pacu, foram suplementados com óleo de 

soja e fosfato monobàsico de sódio, de modo a atingirem 

niveis de energia digestivel (3.300 kcal/kg) e fósforo 

disponivel (0,90%) semelhantes aos da ração controle (27% de 

farinha de peixe), em função dos valores de disponibilidade 

destes nutrientes apresentados pelo NRC/NAS (1983), para 

Tilapia spp. (energia digestivel) e bagr�-do-canal (fósforo 

disponivel). Tal suplementação demonstrou, portanto, ser 

suficiente para assegurar semelhante ganho de peso entre a 

ração controle e as contendo farelo de soja (P>0,05), inde

pendente da suplementação com DL-metionina a niveis recomen

dados por SANTIAGO & LOVELL (1988) para a tilàpia-do-nilo 

(2,68g/ 100g de proteina). 

Por outro lado, o menor nivel de suplementa

ção com DL-metionina (0,17%) foi suficiente para ·garantir um 

ganho de peso cerca de ·15% superior ao tratamento sem suple

mentação (F. soja 0,00). Deixando de considerar esta ultima 

evidincia, dois grandes riscos poderiam resultar em signifi

cativo erro na interpretação dos resultados. 

O primeiro em função de poder existir dife

renças sensiveis �ntre os coeficientes de digestibilidade da 

energia dos ingredientes utilizados nas rações 

experimentais, para Tilapia spp. e o pacú. O trabalho de 

HANLEY (1987), comparado ao apresentado pelo NRC/NAS (1983), 

determinou valores mais elevados para a digestibilidade da 

energia de diversos alimentos para a tilápia-do-nilo. Estes 

valores, quando aplicados às rações do presente trabalho, 



resultaram num conte6do de 210 kcal de ED/kg da ração 

controle , superior àquele das dietas isentas de proteina de 

origem animal, 

42 

Os estudos de HANLEY (1987), portanto, refor

çam a hipótese de existir grandes diferenças entre os coefi

cientes de digestibilidade da energia dos alimentos para a 

tilâpia-do-nilo e o pacu. Embora· ainda sem evidências 

cientificas, hâ indicações de que o pacu possivelmente 

possua uma maior habilidade em aproveitar a energia das 

rações à base de farelo de soja. No entanto, face à 

semelhança no ganho de peso, a utilização dos coeficientes 

de digestibilidade da energia propostos pelo N.R.C./N.A.S. 

( 1983) · para T.ilapia spp. demonstrou uma possi vel melhor 

precisão na estimativa da energia digestivel das rações, 

comparados aos valores determinados por HANLEY (1987), 

conforme mostra a Tabela 5. 

O segundo risco e com relação à exigênçia em 

metionina, ainda uma incógnita para o pacu, determinada como 

sendo 2,68% da proteina para a tilâpia-do-nilo (SANTIAGO &

LOVELL, 1988). A ração experimental sem suplementação com 

DL-metionina, apresentou niveis deste aminoâcido de 1,58% da

proteina. Bastaria, então, a exigência de metionina pelo 

pacu ser em torno de 60% daquela da tilâpia-do-nilo, para 

que não houvesse, realmente, necessidade de suplementação 

das rações à base de farelo de soja com este aminoácido. 



Tabela 5. Coeficientes de digestibilidade da energia de 

alguns alimentos utilizados no preparo das rações 

experimentais, de acordo com o N.R.C./N.A.S. 

(1983) para Tilapia spp. e com HANLEY (1987) para 

a tilâpia-do-nilo Oreochromis ni1oticus. 

Coef. de digest. da energia bruta(%) 

Alimentos 

Farinha de peixe 
Farelo de soja 
Milho moido 
Farelo de trigo 

N.R.C./N.A.S 

91 , 5 
79,5 
64,6 
76,0 

FONTE: N.R.C./N.A.S. (1983); HANLEY (1987) 

HANLEY 

79,8 
56,6 
76,0 
57,6 
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Do mesmo modo observado para o ganho de peso, 

os valores de conversão alimentar (C.A.) de 1,29 (F. soja 

0,49) a 1,50 (F. soja 0,00) tambem não apresentaram diferen

ças pelo Teste DUNNETT (P>0,05). Tais valores foram melhores 

do que os obtidos em estudos com alevinos desta espécie 

(BRENER, 1988; CARNEIRO, 1990; PEZZAT0,1990). Estes resulta

dos podem ser atribuidos ãs boas condições de qualidade de 

âgua nas unidades experimentais, ao extenso periodo de adap

tação pré-experimental (30 dias), que assegurou um consumo 

adequado do alimento e uma redução no estresse dos animais e 

à boa qualidade das rações experimentais. 

Com.relação ã composição corporal dos animais 

utilizados no experimento, não foram observadas quaisquer 

diferenças (P>0,05) entre o controle e as rações à base de 

farelo de soja, no que diz respeito às vàriâveis estudadas. 
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Os teores de proteina variaram de 13,67 (F. soja 0,17) a 

14,50% (F. soja 0,00), enquanto que a composição corporal em 

lipidios oscilou de 7,19 (F. soja 0,33) a 8;23% (controle). 

De modo semelhante ao observado no presente 

estudo, inúmeros pesquisadores não observaram diferenças 

significativas na composição corporal de peixes das mais 

diferentes espécies, quando se realizou a substituição 

parcial ou total da farinha de peixe pelo farelo de soja 

{VIOLA e __ t_ a_l_ii, 1982; VIOLA et a_l_ii, 1988; BALOGUN &

OLOGHOBO, 1989; DAVIES e_t_ a_l_i_i_, 1989). 

BRENER (1989), em estudo visando quantificar 

a exigência protéica de alevinos de Pacu, registrou uma com-

posição corporal em agua (69 a 

gordura (6,5 a 9,0%) e minerais 

73%), proteina (16 a 17%), 

(4,37 a 4,72%) bastante 

próxima da observada no presente trabalho. 

Por outro lado, PEZZATO (1990), trabalhando 

com alevinos de pacu, alimentados com rações contendo 

gordura de origem animal e vegetal a niveis de 8, 16 e 24%, 

observou valores elevados de proteina corporal na matéria 

seca (66 a 79%) comparados aos encontrados no presente expe

rimento (55-56%), enquanto a composição em gordura foi 

surpreendentemente inferior 

matéria seca), mesmo sendo 

semelhante aos utilizados 

(20 a 28% contra 29 a 32% na 

aqueles animais de tamanho 

neste estudo. Este confronto 

reforça a hipótese, anteriorm�nte levantada, no que diz 

respeito à digestibilidade da energia dos alimentos 

utilizados no presente estudo ou, pelo menos, reflete a 



maior eficiência alimentar (0,67 a 0,78), quando comparada 

aos valores obtidos no trabalho daquele pesquisador (0,33 a 

0,47). 
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Em função da composição corporal em gorduras 

dos animais sob o tratamento controle ser, em média, 11% 

superior aos outros tratamentos, embora não significativa 

(P>0,05), pode-se sugerir a possibilidade da primeira apre

sentar um conteúdo de energia digestlvel superior às demais. 

No entanto, esta diferença pareceu não ter sido suficiente

mente grande a ponto de proporcionar desempenhos diferentes. 

Este fato, uma vez mais, reforça a hipótese 

de que os coeficientes de digestibilidade da energia (Tabela 

5), propostos pelo N.R.C./N.A.S. (1983) para Tilapia spp., 

são de grande valia na formulação de rações para o pacu, 

principalmente quando se atenta para o fato de que a energia 

bruta das rações experimentais utilizadas não apresentou 

diferença maior que 20 kcal/kg, o mesmo sendo verificado 

para a energia digestlvel calculada (16 kcal/kg). Isto, 

porém, não elimina a urgente necessidade de se determinar os 

coeficientes de digestibilidade da energia especificos para 

este peixe. 

O valor produtivo de proteina (V.P.P.) variou 

de 32,25 (F. soja 0,33) a 37,20% (F. soja 0,49). Para esta 

variável apenas foi detectada diferença (P<0,05) entre a 

ração controle (36,75%) e a ração à base de farelo de soja 

suplementada com 0,33% de DL-metionina (32,25%). Tais valo

res foram bastante superior aos observados por BRENER (1988) 



para o próprio pacu (18 a 32%). O trabalho daquele pesquisa� 

dor foi possivelmente prejudicado pelas baixas temperaturas 

durante o segundo periodo experimental (22,8° C de media) e 

pelas grandes e frequentes oscilações médias diàrias de 3,6 

°C neste parâmetro, o que resultou em sobra de alimento nas 

unidades experimentais. 
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Os demais tratamentos, mesmo aquele sem 

qualquer suplementação com DL-metionina (F. soja 0,00), não 

diferiram significativamente do controle (P>0,05) no que 

concerne esta variàvel, contrastando com os estudos de 

HIDALGO et a\ii (1987) que, utilizando rações contendo 54% 

de farelo de soja suplementadas com 0,14% de L-metionina e 

0,44% de L-cistina, na alimentação da perca marinha 

(Dicentrarchus labrax), observaram um acréscimo de 46% na 

retenção da proteina (V.P.P.). Niveis tanto maiores como 

menores de suplementação com estes aminoàcidos, resultaram 

em redução da retenção protéica nesta espécie. 

Mais recentemente, MURAI et alii (1989) 

tambêm constataram essa mesma tendência em rações contendo 

41% de farelo de soja fornecidas a alevinos de carpa comum. 

Enquanto a suplementação com 0,25% de L-metionina aumentava 

a retenção da proteina em 36% em relação a uma ração 

controle, sem nenhuma suplementação com este aminoàcido, 

nlveis de 0,5% de L-metionina, reduzia novamente a 

performance dos animais para niveis semelhantes ao do 

tratamento controle. Isto foi atribuido a uma possivel 

toxidez causada pela L-metionina, considerada o mais•tóxico 



dos aminoâcidos naturais conhecidos. 

Esta toxidez, no entanto, não foi observada 

nos estudos de WALTON et alii (1982) e POSTON (1986) que 

suplementaram rações para truta arco-Iris (Salmo gairdneri) 

com este aminoâcido, à niveis de 1,0 e 0,8%, respectiva

mente. 
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Retornando ao presente estudo com o pacu, 

embora o tratamento "F. soja 0,33" tenha apresentado um 

V.P.P. cerca de 14% inferior ao controle, de uma forma

geral, às rações à base de farelo de soja proporcionaram um 

desempenho semelhante ao tratamento controle (P>0,05) com 

relação a esta variável. Isto indica ser desnecessária a 

suplementação da dieta com DL-metionina para se aumentar a 

retenção da proteina e, também, não ter ocorrido, mesmo à 

niveis de suplementação de 0,49% de DL-metionina, problemas 

com a toxidez deste aminoácido em pacu. Isto reforça a 

possibilidade de existir grandes diferenças entre as muitas 

espécies, no que diz respeito a esta toxidez. 

A DL-metionina, de acordo com os estudos de 

ROBINSON et a_li_i_ (1978) e POSTON (1986), também demonstrou 

ser tão eficiente quanto a L-metionina em promover o 

crescimento de alevinos de bagre-do-canal e de truta arco

iris, sendo que, nesta ultima espécie, previniu a ocorrência 

de catarata (opacidade do cristalino), bastante frequente 

quando as rações continham niveis inferiores a 0,46% de 

rnetionina, o que jâ havia sido constatado anteriormente por 

WALTON et alii (1982). Essa anomalia nutricional não foi 



observada nos alevinos de pacu do presente experimento, 

mesmo no tratamento sem qualquer suplementação com DL

metionina, que continha niveis de 0,43% deste aminoàcido. 

48 

Novamente, portanto, chama-se a atenção para 

a possibilidade dos niveis de exigência deste aminoàcido 

pelo pacu poderem ser menores que os niveis atê o momento 

determinados para as espécies mais utilizadas em aquicul

tura, como por exemplo o bagre-do-canal, a carpa comum, a 

tilàpia-do-nilo e a truta arco-iris, entre outras. 

Ainda com relação ao valor produtivo da 

proteina, cabe, neste momento, um novo parêntese. 

Da mesma forma como a substituição total da 

farinha de peixe pelo farelo de soja não demonstrou reduzir 

os valores desta variàvel para os alevinos de Pacu,_ no 

presente estudo, VIOLA et alii (1982) verificaram esta 

tendência para a carpa comum, embora os valores encontrados 

por estes pesquisadores, em torno de 20%, tivessem sido, em 

média, 43% inferiores aos obtidos neste trabalho. 

Esta baixa eficiência de retenção da proteina 

apresentada peJ.a carpa ê um reflexo da auslncia de uma fase 

âcida em seus processos digestivos, em virtude deste animal 

não apresentar um estômago funcional. Com isto.a hidrólise 

protéica torna-se prejudicada, refletindo uma menor retenção 

do nitrogênio ingerido via alimento. 

A formação de compostos de "Maillard", resul

tando em redução na digestibilidade e na absorção de aminoà

cidos como a lisina e a arginina, é considerada um dos 



principais fatores 

eficiência de 

responsàveis por 

aproveitamento da 

esta redução 

proteina, 

na 

e
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consequentemente, na performance produtiva, quando' da 

substituição total da farinha de peixe pelo farelo de soja, 

principalmente no caso deste ultimo ter sofrido um 

processamento térmico excessivo. 

Em função do que se pode observar no presente 

trabalho, o pacu apresenta um estômago bastante 

desenvolvido, ao lado do qual nota-se a presença de cecos 

pilóricos, estrutura que, em alguns peixes, demonstraram 

apresentar função secretora de enzimas digestivas, princi

palmente proteases e lipases, e, também, função absortiva 

(LAGLER et alij, 1977), além de uma vesicula biliar bastante 

desenvolvida (Figura 4). 

Pode-se, portanto, sugerir a possibilidade 

desta espécie apresentar habilidade digestiva comparada à da 

tilâpia hibrida, no que diz respeito ao aproveitamento da 

fração protéica do alimento, de acordo com os resultados 

apresentados por VIOLA et alii (1988) 
....................... t o que é capaz de 

explicar os altos valores de retenção da proteina das rações 

experimentais por este peixe autóctone que, em seu habitat 

natural, explora os mais variados itens alimentares, desde 

folhas, frutas, sementes, insetos, crustáceos e, até mesmo, 

pequenos peixes (BONETTO & CASTELLO, 1985; PAULA e� a�ii, 

1986). 



50 

Fígado 

C<>CO pilôrico 

Figura 4. Aspecto do trato digestivo do pacu (Piaractus 

mesopotamicus). 

Reforçando o discutido anteriormente com 

relação ao aproveitamento da proteina presente nas rações 

experimentais, não se observou diferença significativa 

(P>0,05) entre o tratamento controle e as rações à base de 

farelo de soja, com relação à taxa de eficiência proteica 

(T.E.P) das mesmas. 

Valores entre 2,43 (F. soja 0,33) e 2,77 g de 

ganho de peso corporal/g de proteina consumida (F. soja 

0,49) foram nitidamente superiores aos observados por 

BALOGUN & OLOGHOBO (1989) para o 

0,55), recebendo rações contendo 

bagre africano (0,45 a 

de 11 a 45% de farelo de 

soja. Também foram superiores aos determinados por BRENER 

(1988), entre 0,39 a 0,67, para o próprio pacu, e aos deter

minados para larvas de tilâpia mossambica (Oreochromis 
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mossambicus), de 0,95 a 1,31 (DAVIES et alii, 1989). 

SHIAU et alii (1990), no entanto, registraram 

taxas de eficiência protéica entre 3,7 a 4,6 para a tilãpia 

hibrida (Oreochromis niloticus x O. aureus), quando da 

substituição parcial da farinha de peixe pelo farelo de 

soja, valores estes nitidamente superiores aos observados 

neste estudo, refletindo a maior densidade energética das 

rações utilizadas naquele experimento, o que pode ter 

proporcionado uma ação economizadora de proteina. 

Estes resultados reafirmam a necessidade de 

se restabelecer os niveis energéticos das rações com substi

tuição total da farinha de peixe pelo farelo de �oja, utili

zando o óleo de soja ou, atê mesmo, em função das consta

tações feitas por PEZZATO (1990), a gordura animal, a qual o 

pacu.demcinstrou possuir habilidade digestiva suficiente para 

um adequado aproveitamento. 

Uma preocupação que surge, com a incorporação 

de elevados niveis de gordura em rações para peixes, diz 

respeito ã redução da estabilidade das mesmas na âgua, 

caracteristica esta de grande importância sobre a eficiência 

da alimentação e responsâvel pela grande redução das recei

tas liquidas obtidas em cultivo, visto a grande parti6ipação 

do item arraçoamento nos custos de produção. 

No presente experimento, as rações à base de 

farelo de soj11, que receberam suplementação de 4,5% de óleo 

de soja, apresentaram valores de extrato etéreo cerca de 40% 

superior à raç�o controle. No entanto, em virtude das rações 



experimentais haverem sido confeccionadas através de um 

processo não convencional (em màquina moedora de carne. 

seguida de secagem em estufa a 65°C por 48 horas). bastante 

distinto dos processos normais de peletização, o problema da 

baixa estabilidade na âgua não foi observado, embora isto 

não queira dizer que se deva desconsiderar esta questão. 
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bruta ( R. E. B. ) 

(P>0,05) entre 

No que diz respeito 

também não foram 

ã retenção 

detectadas 

da energia 

diferenças 

a ração controle e os demais tratamentos. Os 

valores variaram entre 24,60 (F. soja 0,00) e 30,54% 

(controle), sendo observado, no entanto, um efeito positivo 

da suplementação com DL-metionina a niveis de 0,17% sobre 

esta variâvel, resultando em R.E.B. 18% superior à R.E.B. do 

tratamento sem suplementação deste aminoâcido e, apenas 5% 

inferior ao tratamento controle. Niveis de suplementação 

maiores do que 0,17% não promoveram melhoria nos valores de 

R.E.B. 

Estes resultados foram similares aos obtidos 

por VIOLA et alii (1988) com a tilàpia hibrida ( 27 a 30%). 

e, da mesma forma como observado para o valor produtivo da 

proteina, nitidamente superiores aos valores de R.E.B obser

vados para a carpa comum (17%) quando da substituição total 

da farinha de peixe pelo farelo de soja (VIOLA e_t a.l.ii_, 

1982), mais uma vez chamando a atenção para as diferenças à 

nivel de �rato digestivo do pacu e a tilâpia, comparados à 

carpa comum, que não apresenta estômago funcional. 

Na Tabela 5, é apresentada a anâlise final do 
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custo de cada uma das rações experimentais com base nos 

preços coletados no Caderno de Economia do jornal ''O Estado 

de São Paulo", em 05/10/90 j para a farinha de peixe (Cr$ 

23,00/ kg), o farelo de soja (Cr$ 13,80/ kg), o milho grão 

(Cr$ 13,80/ kg) e o óleo de soja (Cr$ 36,50/ kg) e, em 

fàbricas de rações e suplementos para o farelo de arroz (Cr$ 

7,00/ kg), o farelo de trigo (Cr$ 7,00/ kg), fosfato bicàl

cico (Cr$ 40,00/ kg), carbonato de càlcio (Cr$ 6,50/ kg), 

suplemento vitaminice (Cr$ 250,00/ kg), suplemento mineral 

(Cr$ 11 ,00/ kg) e a DL-metionina (Cr$ 380,00/ kg). O valor 

do fosfato bicâlcico foi utilizado em substituição ao do 

fosfato monobàsico de sódio, em virtude deste 6ltimo se 

tratar de um r1!agente p.a., para uso em laboratório. 

Os valores calculados mostram que, em média, 

as rações ã base de farelo de soja tiveram preço 1,6% supe

rior ao da ração controle. Este fato ê atribuido à necessi-

dade de se suplementar 

(responsàvel por 10 a 

bicàlcico (9 a 8%). 

tais rações com o óleo de soja 

12% do custo da ração) e fosfato 

A suplementação com DL-metionina representou 

desde 4,4 a 12% do custo da ração, em função do nivel incor

porado. A ração suplementada com 0,49% de DL-metionina apre

sentou preço cerca de 8% superior ao do controle. 



Tabela 6. Comparação entre o preço das rações 

experimentais e seus respectivos custos de 

produção de uma unidade de peixe. 

----------------------------------------------------------�-

Preço total (Cr$/kg) 
Preço relativo 
Custo/ kg de peixe 
Custo relativo 

Controle 

14,84 
100,00 

20,03 
100,00 

RAÇOES EXPERIMENTAIS 

F.soja
(0,49)

15,97 
1 O 7, 60 

20,60 
102,80 

F.soja
(0,33)

15,38 
103,60 

22,61 
112,90 

F.soja
(0,17)

14,78 
99,66 
19,07 
95,20 

F.soja
(0,00)

14, 1 5 
95,40 
21 1 23 

106,00 
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O custo de produção de um quilo de peixe 

(preço total da ração x conversão alimentar) foi, em média, 

4% superior com o uso de rações à base de farelo de soja. A 

ração suplementada com 0,33% de DL-metionina (F. soja 0.33) 

apresentou um custo de produção 13% superior em relação ao 

controle, enquanto a ração suplementada com 0,17% deste 

aminoâcido (F. soja 0,17) possibilitou uma redução de cerca 

de 5% neste mesmo parâmetro. 

Estes preços estão frequentemente sujeitos a 

variações em função de uma maior ou menor oferta destes 

ingredientes ao longo de cada ano, sendo este, portanto, o 

fator determinante da utilização ou não do farelo de soja, 

lançando-se mão, impreterivelmente, do uso de formulação, 

que atenda adequadamente as exigincias nutricionais da 

espécie cultivnda, a um menor custo possivel. 
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5. CONCLUSOES

A substituição total da farinha de peixe pelo 

farelo de soja, em rações para alevinos de pacu, desde que 

sejam restabelecidos os niveis de energia digestivel e de 

fósforo disponivel, com base nos valores apresentados pelo 

NRC/NAS (1983) para tilàpias e bagre-do-canal, respectiva

mente, ê plenamente possivel, independente de se realizar ou 

não a suplementação com DL-metionina. 

Os animais alimentados com rações isentas de 

proteina de origem animal, apresentaram caracteristicas de 

performance e composição corporal semelhantes àqueles que 

receberam ração contendo farinha de peixe. 

Em função dos resultados observados, sugere

se a possibilidade da exigência em metionina dos alevinos de 

pacu estar em torno de 60 a 80% daquela determinada por 

SANTIAGO & LOVELL (1988) para a tilàpia-do-nilo (ao redor de 

2,68g/100g de proteina). 

Tambêm foi constatado ser de grande auxilio a 

utilização dos coeficientes de digestibilidade da energia 

apresentados pelos N.R.C./N.A.S (1983) para Tilapia spp., 

pelo menos no que diz respeito aos ingredientes bàsicos das 



rações experimentais. Estes coeficientes poderão ser utili

zados em futuros experimentos com o pacu, enquanto valores 

especificas para este peixe permanecerem indeterminados. 
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Embora o tratamento sem suplementação com DL

metionina tenha assegurado caracteristicas de performance 

semelhante ã ração ã base de farinha de peixe, o ganho de 

peso 15% superior observado com a suplementação deste amino

àcido ao nivel de 0,17% na ração (em relação a ausência de 

suplementação) se constitui em argumento bastante sólido 

para que esta seja feita, principalmente em função da 

completa ausência de informações sobre as exigências em 

aminoàcidos para este peixe. 

Em função dos preços atuais das matérias

primas utilizadas na confecção destas rações e dos resulta

dos obtidos neste estudo, verificou-se a possibilidade de 

reduzir em 5% o custo de produção da unidade de peixe quando 

da utilização de ração a base de farelo de soja suplementada 

com 0,17% de DL-metionina, situação esta possivel de ser 

modificada em função da grande flutuação sazonal nos preços 

destes ingredientes e, tambêm, das diferentes condições de 

cultivo a que esta espécie poderâ ser submetida. 

Independente deste fato, esta é mais uma 

importante informação a contribuir para a ampliação dos 

conhecimentos 5obre as exigências e as habilidades nutricio

nais desta espécie, possibilitando novas opções para a for

mulação de rações, nutricionalmente satisfatórias e de custo 

minimo, para o seu cultivo. 
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Tabela A1 . Valores originais do ganho de peso total (G.P.T) 

em gramas das diferentes unidades experimen-

tais. Anàlise de variância. 

TRATAMENTOS 

Blocos Controle F. soja F. soja F. soja F. soja
(0,49) (0,33) (0,17) (0,00)

--------------•*---------------------------------------------

1 1 51 , 00 173,00 130,00 161 , 00 133,00 
2 73,00 76,00 64,00 77,00 80,00 
3 65 ,00 65,00 61 ,00 70,00 58,00 

33,00 33,00 34,00 33,00 26,00 

Medias 80,50 86,75 72,25 85,25 74,25 

ANALISE DE VARIANCIA 

Causa da variação GL SQ QM F P>F
------------------------------------------------------------

Dietas 4 665,20 116,30 2, 1 O O, 14 
Controle X F. soja 1 2,45 2,45 0,03 0,86 
Regressão Linear 1 120,05 120,05 · 1 , 52 0,24 
Regressão Quadrática 1 12,25 12,25 O, 15 0,70 
Desvios da Regressão 1 530,45 530,45 6,70 0,02 
Blocos 3 37.328,40 12.442,80 157,24 0,00 
Residuo 12 949,60 79, 13 
------------------------------------------------------------

Total 19 38.943,20 

Coeficiente de variação = 11 ,15% 
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Tabela A2. Valores originais da conversão alimentar das di

ferentes unidades experimentais. Anàlise de va-

riância. 

TRATAMENTOS 

Blocos Controle F. soja F. soja F. soja F. soja
(0,49) (0,33) (0,17) (0,00)

------------------------------------------------------------

1 1, 48 1 , 29 1 , 72 1 , 39 1, 68 
1 , 3 7 1, 32 1 , 56 1, 30 1, 25 

3 1 , 27 1 , 2 7 1 , 35 1 , 18 1 , 42 
4 1 , 29 1, 29 1 , 26 1 , 29 1 , 64 

Médias 1 , 35 1, 29 1, 4 7 1 , 29 1, 50 

ANALISE DE VARIANCIA 

Causa da variaç:ão GL SQ QM F P>F
------------------------------------------------------------

Dietas 4 O, 1555 0,0389 2,6715 0,0835 
Controle X F. soja 1 0,0041 0,0041 0,2791 0,6120 
Regressão Linear 1 0,0374 0,0374 2,5712 O, 1320 
Regressão Quadràtica 1 0,0008 0,0008 0,0520 0,8177 
Desvios da Regressão 1 O, 11 33 0,1133 7,7836 0,0157 
Blocos 3 O, 1 261 0,0420 2,8889 0,0789 
Residuo 12 O, 17 46 0,0146 
------------------------------------------------------------

Total 19 0,4562 

Coeficiente de variação = 8,73% 
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Tabela A3. Valores originais da composição corporal em àgua 

(%} das diferentes unidades experimentais. Anà

lise de variância. 

Blocos 

1 
2 
3 
4 

Medias 

Causa da 

Controle 

71, 56 
73,83 
73,86 
76,20 

73,86 

TRATAMENTOS 

F. soja
(0,49}

73,94 
74,72 
75,24 
76,70 

75,15 

F. soja
(0,33}

72,38 
7 4, 16 
77,72 
76,77 

75,26 

ANALISE DE VARIANCIA 

variação GL SQ QM 

F. soja
(0,17)

72,80 
74,75 
76,06 
77,01 

75,15 

F 

F. soja
(0,00)

71, 03 
74,51 
7 4, 1 7 

76,82 

74, 13 

P>F
------------------------------------------------------------

Dietas 4 6,9725 1,7431 2,3669 O, 1109 
Controle X F. Boja 1 3,6040 3,6040 4,8937 0,0451 
Regressão Linear 1 1,9908 1,9908 2,7032 0,1232 
Regressão Quadrática 1 1,2769 1,2769 1 , 7338 0,2107 
Desvios da Regressão 1 O, 1008 O, 1008 0,1369 0,7177 
Blocos 3 50,7868 16,9289 22,9870 0,0001 
Residuo 12 8,8375 
------------------------------------------------------------

Total 19 

Coeficiente de variação = 1,15% 
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Tabela A4. Valores originais da composição corporal em 

proteina (%) das diferentes unidades 

experimentais. Anâlise de variância. 

Blocos 

1 
2 
3 
4 

Medias 

Causa da 

Controle 

14,88 
14,22 
14, 19 
12,96 

14,06 

TRATAMENTOS 

F. soja
(0,49)

14,14 
14 , 11 
13,94 
13,04 

13,81 

F. soja
(0,33)

14,93 
14,06 
13,07 
12,70 

13,69 

ANALISE DE VARIANCIA 

variaç:ão GL SQ QM 

F. soja F. soja
(0,17) (0,00)

14,59 
13,89 
13,27 
12, 91 

13,67 

F 

15,37 
14, 19 
14,58 
13,84 

14,50 

P>F

-------------------·-----------------------------------------

Dietas 4 1 ,9145 0,4786 4,2873 0,0220 
Controle X F. soja 1 0,0702 0,0702 0,6289 0,5515 
Regressão Linear 1 0,8303 0,8303 7,4372 0,0176 
Regressão Quadràtica 1 O, 8978 0,8978 8,0416 0,0145 
Desvios da Regressão 1 O, 1163 0,1163 1 , 0416 0,3290 
Blocos 3 7 , 3601 2,4534 21,9758 0,0001 
Reslduo 12 1 , 3397 0,1116 
------------------------------------------------------------

Total 19 10,6143 

Coeficiente de variação = 2,40% 
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Tabela As. Valores originais da composição corporal em gor

dura (%) das diferentes unidades experimentais. 

Anâlise de variãncia. 

Blocos 

1 

2 

3 

4 

Medias 

Causa da 

Controle 

9,75 
7,88 
8, 16 
7, 13 

8,23 

F. soja
(0,49)

8,29 
7,24 
7,05 
6,66 

7,31 

TRATAMENTOS 

F. soja
(0,33)

8,76 
7,65 
5,39 
6,95 

7, 19 

ANALISE DE VARIANCIA 

variac;ão GL SQ QM 

F. soja
(0,17)

8,78 
7,64 
7,09 
6,43 

7,49 

F 

1 O, O 1 
7,60 
7,49 
5,72 

7,71 

P>F
------------------------------------------------------------

Dietas 4 2,6962 0,6740 1,6084 0,2350 
Controle X F. soja 1 2,0899 2,0899 4,9868 0,0434 
Regressão Linear 1 0,4396 0,4396 1 , 0489 0,3273 
Regressão Quadràtica 1 0,1173 0,1173 0,2799 0,6115 
Desvios da Regressão 1 0,0495 0,0495 o, 1181 0,7357 
Blocos 3 18,3291 6, 1097 14,5794 0,0005 
Residuo 12 5,0288 0,4191 
------------------------------------------------------------

Total 19 26,0541 

Coeficiente de variação = 8,54% 
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Tabela A6. Valores originais da composição corporal em mine

rais(%) das diferentes unidades experimentais. 

Análise de variância. 

TRATAMENTOS 

Blocos 

1 
2 
3 
4 

Medias 

Controle 

3,80 
4,08 
3,79 
3,71 

F. soja
(0,49)

3,63 
3,92 
3,77 
3,59 

3,73 

F. soja
(0,33)

3,93 
4, 13 
3,82 
3,59 

3,87 

ANALISE DE VARIANCIA 

Causa da variação GL 

Dietas 4 
Controle x F. soja 1 
Regressão Linear 1 
Regressão Quadrática 1 
Desvios da Regressão 1 
Blocos 3 
Residuo 12 

Total 19 

SQ 

O, 1255 
0,0344 
0,0224 
0,0272 
0,0414 
O, 1906 
O, 1560 

0,4721 

Coeficiente de variação = 3,03% 

QM 

0,0314 
0,0344 
0,0224 
0,0272 
0,0414 
0,0635 
0,0130 

F. soja
(0, 17)

3,83 
3,72 
3,58 
3,66 

3,70 

F 

2,4138 
2,6496 
1 , 7 26 5 
2,0942 
3,1850 
4,8872 

F. soja
(0,00)

3,60 
3,70 
3,76 
3,63 

3,67 

P>F

O, 1061 
O, 126 7 
0,2116 
0,1710 
0,0968 
0,0190 
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Tabela A1 . Valores originais do valor produtivo da proteina 

(VPP%) das diferentes unidades experimentais. 

Anâlise de variância. 

Blocos 

1 

2 

3 

4 

Médias 

Controle 

36,80 
36,01 
39,63 
34,55 

36,75 

TRATAMENTOS 

38,61 
36,92 
38,31 
34,94 

37,20 

31,80 
30,67 
32,11 
34,41 

ANALISE DE VARIÂNCIA 

Causa da variação GL 

Dietas 4 
Controle x F. soja 1 
Regressão Linear 1 
Regressão Quadràtica 1 
Desvios da Regressão 1 
Blocos 3 
Residuo 12 

Total 19 

SQ 

62,919 
5,470 
0,043 

21,252 
36,153 
29,268 
56,367 

Coeficiente de variação = 6,07% 

QM 

15,729 
5,470 
0,043 

21,252 
36, 153 

9,756 
4,697 

37,43 
36, 16 
37,80 
33,92 

F 

3,3487 
1 , 1646 
0,0092 
4,5243 
7,6966 
2,0770 

35,01 
40,28 
37,66 
31 , O 1 

35,99 

P>F

0,0461 
0,3023 
0,9222 
0,0526 
0,0161 
0,1563 
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Tabela As. Valores originais da taxa de eficiência proteica 

(T.E.P.) das diferentes unidades experimentais. 

Anàlise de variância. 

TRATAMENTOS 

Blocos 

1 
2 
3 
4 

Medias 

Controle 

2,42 
2,62 
2,83 
2.79 

2,67 

F. soja
(0,49)

2,77 
2,72 
2,81 
2,77 

2,77 

F. soja
(0,33)

2,08 
2,29 
2,50 
2,85 

2,43 

ANALISE DE VARIANCIA 

Causa da variação GL 

Dietas 4 
Controle x F. soja 1 
Regressão Linear 1 
Regressão Quadràtica 1 
Desvios da Regressão 1 
Blocos 3 
Residuo 12 

Total 19 

SQ 

0,3908 
0,0099 
0,0557 
0,0039 
0,3213 
0,3483 
0,5646 

1 , 303 7 

QM 

0,0977 
0,0099 
0,0557 
0,0039 
0,3213 
0,1161 
0,0471 

F. soja
(0,17)

2,55 
2,73 
3,02 
2,73 

2,76 

F 

2,0762 
0,2104 
1',1827 
0,0830 
6,8288 
2,4674 

F. soja
(0,00)

2, 18 
2,93 
2,59 
2,23 

2,48 

P>F

O, 1469 
0,6580 
0,2986 
0,7743 
0,0217 
0,1116 

-. ----------------------------------------------------------

Coeficiente de variação = 8,28% 
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Tabela A9. Valores originais da retenção da energia bruta 

(R.E.B. %) das diferentes unidades experimen

tais. Anâlise de variância. 

Blocos 

1 
2 
3 
4 

Medias 

Causa da 

Controle 

32,23 
27,63 
31, 95 
30,36 

30,54 

TRATAMENTOS 

F. soja
(0,49)

31 , 04 
26,89 
28,58 
28,72 

28,81 

F. soja
(0.33)

25,81 
23.48 
20, 76 
30,04 

25,02 

ANALISE DE VARIANCIA 

variação GL SQ QM 

F. soja
(0,17)

31 , 04 
27,91 
29,53 
27,89 

29,09 

F 

F. soja
(0,00)

29,84 
29,37 
27,56 
11 , 6 3 

24,60 

P>F
------------------------------------------------------------

Dietas 4 111,771 27,943 1 , 3158 0,3190 
Controle X F. soja 1 42,734 42,734 2,0123 0,1791 
Regressão Linear 1 14,629 14,629 0,6889 0,5725 
Regressão Quadrática 1 0,501 0,500 0,0236 0,8749 
Desvios da Regressão 1 53,907 53,907 2,5384 O, 1343 
Blocos 3 47,493 15,831 0,7455 0,5477 
Residuo 12 254,837 21,236 
------------------------------------------------------------

Total 19 414,100 

Coeficiente de variação = 16,69% 



Tabela A10 . Composição corporal dos animais no inicio do 

experimento. 

Bloco Agua Proteina Gordura Minerais 
--------- -------- ------------ ----------- ----------

1 7 4, 4,9 14,44 7,02 4,05 
73,55 14,97 7,30 4, 18 

3 75,09 14,60 6, 18 4, 13 
4 78,76 13,77 3,20 4,27 

--------- __ ,.. ______ ------------ ----------- ----------

Medias 75,47 14,45 5,93 4, 16 
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