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DIGESTIBILIDADE APARENTE DA PROTEINA DE DIETAS PARA O 

HIBRIDO DE PACU (Piaractus mesopotamicus) E TAMBAQUI 

(Colossoma macropomum). 

Autora: Renata Roschel Pereira de Souza 

Orientador: Prof. Dr. Wilson Roberto Soares Mattos 

RESUMO 

Foi realizado um experimento no Departamento de 

Zootecnia da ESALQ-USP, Piracicaba, com dura~ào total de 

7 meses, a fim de se determinar a digestibilidade 

aparente da proteina de dietas para o hibrido de pacu e 

tambaqui. Para tal, formularam-se 4 dietas isocalóricas 

(2700 kcal/kg de energia digestivel) e isoprotéicas (25% 

de proteina bruta- PB)~ contendo levedura de fermenta~ào 

alcoólica (Saccharomyres cerevisiae) ou farinha de carne 

e ossos, em inclusôes correspondentes a 25 ou 50% da 

proteina bruta da dieta, cada nivel equivalente a um 

tratamento, com 4 repati~ôes no tempo. 

A determina~ào da digestibilidade foi realizada 

através do método indireto, com emprego do óxido de cromo 

(Cr203) como subst~ncia de referência. 

Obteve-se coeficientes de digestibilidade aparente 

significativamente superiores (P) 0,05), e 81,38%. 

empregando-se, respectivamente 25 e 50% de levedura como 

parte da proteina bruta da dieta. Para os níveis de 



50% de farinha de carne. 

Entre os fatores que exerceram influência sobre 

resLll ta.dos obtidos, destacou-se o esfeito da 

entre nutrientes, especialmente no tocante ao teor 

fibra bruta das dietas, Além disso, a levedLw2. 

fermenta~âo alcoólica, em virtude de seu possivel 

nutri tiv'o, 

ingrediente 

hibrido. 

na:::· 

de 

niveis utilizados, despcmta 

grande potencialidade em dietas 

vii 

os-

de 

de 

LtlTl 
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APPARENT PROTEIN DIGESTIBILITY OF DIETS FOR THE PACU 

(Piaractus mesopotamicus) AND TAMBAQUI (Colossoma 

macropomum) HYBRID. 

Author: Renata Roschel Pereira de Souza 

Adviser: Prof.Dr. Wilson Roberto Soares Mattos 

SUMMARY 

An e;~:::.2t-iment was carried out at the Depat-tment Df 

An ima.l Sc ience ~ ESALQ-USP" Piracicaba, during 7 months, 

to determine the apparent digestibiIity of diets using 

the pacu and tambaqui hybrid~ as e:-:perimental 

animals.With this purpose, (2700 kcal/k.g 

digestible energy) and isonitrogenous (25% crude protein) 

diets were formulated, containing yeast 

cerevisiae) and meat and bone meal at leveIs of 

inclusion, 25 or 59% of crude protein Df the diet, each 

one corresponding to an experimental diet. 

The digestibility was determined by the indirect 

method, using chromium oxide (Cr203), as the reference 

substance. 

The best results were obtained with the yeast diets" 

with the v·a 1 Lt8S appat-en t prote.i.n 

digestibility Df 82,86% ( .-:. c:. 0/ 
" ....:... __ I / .. yeast) and 81 , 38i~ ( ~IOi: 
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yeast) , signiftcantly higher (P) 0,05) than the m9a~ ard 

bone meal diets. 73,57 and 79,51%. 

The data indicated thata ther9 was an inter2ct~ve 

effect of individual nutrients , mainly the crude fiber 

leveI of the diets on the digestibility values. AIso, due 

to its nutritive value, the yeast shows a potential as an 

ingredient for the hybrid diets. 



1. INTRODUÇf!lO 

clara a necessidade crescente de pt-odu tos 

de origem animal no mercado Os alimentos. 

cat-nes intimamente relacionada a.o i n c ;·-emen to da 

renda "pet- capita" da popula,;~o. Desta fot-ma~ nem todos 

têm aquisitivo suficiente modificat-

estrutura alimentar de maneira a favorecer o consumo de 

proteinas de origem animal. 

Dentro da realidade nacional, a piscicul tLwa 

desponta como uma das atividades cêl.pazes de produzir 

de origem animal a um custo 

inferior ao das demais cul turas:, devido bai;.:a 

utiliza<;;~o de insumos e aproveitamento de recursos n~o-

competitivos com o homem. 

Aliando-se o alcance social da 

ao desenvolvimento de tecnologia mais apurada, 

se que esta atividade sej .:3. C':'ipaz de seus 

pt-ineipais pontos de (=s tr-an,]u 1 êl.men te: produG;~o 

comet-c ia 1 de alevinos e difus~o tecnoloç:ia 

e >: i s te n te, promovendo assirn ~ a 

ai imen tat- da popuI3G;~0 e viabilizando o cultivo de 

espécies nacionais, além da elabora~~o de ra~óes de custo 



minimo, que codem acelerar a produ~~o. 

Atendo-se a esta visào, ~rocurou-se através 

deste trabalho 

1 . Avaliar a digestibilidade protéica de dietas para 

peixes contendo fontes de proteina~ tais como farinha de 

carne e ossos e levedura de fermenta~~o alcoólica 

(Saccharomyces cerevisiae) verificando-se 

potencialidade de sua utiliza~~o na formula~~o de 

de menor custo, sem perda da eficiência. 

2. Utilizar um modelo biológico nativo (hibrido de pacu 

e tambaqui), potencialmente viàvel para a piscicultura 

nacional, a fim de se obter maiores informa~Ôes sobre sua 

nutri~~o, aspecto de grande importancia no 

estabelecimento de sua cria~~o em bases comerciais~ além 

da produ~~o de alevinos em larga escala. 



2. REVIS~O DE LITERATURA 

2.1.Considera~~es gerais 

Em virtude da grande diversidade ambiental em que 

vivem os peixes~pode-se observar um número considerável 

de hábitos alimentares distintos, desenvolvidos por 

diferentes 

adaptativa, 

espécies, como forma de sobreviver à sele~~o 

delimitando, assim, um espa~o na cadeia 

alimentar que se forma pelas intera~~es multiespecificas. 

CASTAGNOLLI, 1979). 

Desta forma, o conhecimento do hábito alimentar de 

uma determinada espécie é fundamental quando se pretende 

cultivá-la em tanques.Devem ser observados indicios de 

possiveis varia~bes sazonais no hábito alimentar, 

importantes para a formula~~o de uma dieta artificial 

pr6xima à alimenta~~o natural, bem como o comportamento 

alimentar da espécie, uma vez que está em estreita 

correla~~o com o manejo a ser empregado (local/horário de 

alimenta~~o, tamanho de particula,etc.). 

A import~ncia da adequa~ào da dieta artificial ao 

hábito alimentar foi demonstrada por LANG et aLii(1978), 

em ensaio com Silurus glanis, durante o 10. ano de vida, 
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no qLla. 1 fCH·-necer·s.ID c; d .ietas: 1. Tubi fe>: ; 

sangue + farinha de peixe + levedura + farelo de soja, 

peletizada similar a 2, mas com 30 % de fontes 

protéicas vegetais, peletizada. 4. semelhante mas na 

forma umidecida e 5. semelhante a 2 com tratamento de 

formaldeido, aumentar a estabilidade.As dietas 

experimentais eram isonitrogenadas com 50% PB. D ma.ior 

J]anho de peso foi obtido com a dieta 

devido comp2.tibi 1 idade com o hábito alimentar da 

espécie, que no ambiente natural 

11 san i tá t- i a " , r-estos de peL·:e, insetos, 

peixes doentes,que s~o localizados com auxilio de seu 

olfato agu<;:.;:\do, 

A determina<;:~o da digestibilidade dos componentes de 

uma dieta é importante no atendimento adequado das 

exigências nutricionais, uma vez que o conhecimento dos 

hábitos alimentares e fornecimento de uma dieta 

equilibrada, n~o s~o suficientes para assegurar resposta 

positiva no desempenho do animal. 

SMITH (1971) observa que estimativas de valores 

energéticos baseados na composic;~o quimica de 

ingredientes for-nec idos e em fatores de cálculo par-.3 

proteina !i c .3t-boid 1'-a tos e lipideos, obtidos pat-a 

mamiferos, s~o geralmente imprecisos para peixes. Estudos 

calorimétricos com estes animais têm demonstrado que a 

proti-?ina tem uma import~ncia maior para peixes do que 



r.::. 
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Ainda SMITH (1978) afirma que 

um teste de dieta e um 

essenciais à produ~âo econbmica de peixes. 

das dietas deve ser mudada ocasionalmente devido ao custo 

e disponibilidade de ingt-edientes. A medida mais 

confiável para se avaliar um alimento seria o emprego de 

um ensaio de alimentaçâo de longa dura~âo, o que, no 

entanto é lento e caro para as necessidades pt-.§ticas. Os 

métodos quimicos, embora dando alguma indica~~o da 

qualidade do alimento, nem sempt-e determinam 

disponibilidade dos nutrientes para uma espécie em 

pari:.icular. Utiliza-se, ent~o, de ensaios de 

digestibilidade como forma de se obter informa~bes para o 

balanço nutricional em animais domésticos. 

De acordo com NOSE (1966), o número mais reduzido de 

trabalhos a respeito da digestibilidade de nutrie~tes em 

dietas para peixes, decorre da dificuldade em se coletar 

separadamente fezes e urina, pois o manejo de grandes 

volumes de água para análise é problemático. 

Ainda o mesmo autor enumera dois métodos básicos 

para determinaç~o da digestibilidade de nutrientes 

de fezes e controle do cons·umo de alimento e o método do 

indicador inert.=>, utilizando uma subst~ncia inet-te de 

referência como indicador. 

Quando o método indireto é aplicado a peixes, o 

procedimento experimental torna-se mais simples; as 
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inevitáveis no método direto~ 

I imi t,:;u;:i:\o no t.empo de TOi'TH::'C imen to de aI imen te'j t~ ll,ane! o 

de grandes volumes de água para análise 

fecal ~ s~o eliminadas e os ensaios de digestibilidade 

passam a ser possiveis até em água corrente~ 

muito prÓxima à natural para espécies de corredeira. 

NOSE (1960) iniciou a utiliza~ào do 6xido de cromo 

indicador na determina~i:\o da digestibilidade para 

obtendo o coeficiente de digestibilidade da 

proteina da alga verde seca (Chlorplla ellip~oidea), para 

o peixe dourado . 

A metodologia ideal a ser aplicada na determina~~o 

da diqestibilidade de nutrientes para pei;-:es é 

con trover-sa ~ favorecendo o aparecimento de procedimentos 

experimentais variados. citados por NOSE 

( 1966) , observaram o transito da dieta através do canal 

alimentar, juntamente com a da 

digestibilidade de dietas comerciais para 

enguia, 

ambnio, 

utilizando como indicador o fosfomolibdato de 

marcado com fÓsforo radioativo.Neste caso, a 

diges ti bi 1 id3.de 

concentra~i:\o de 

foi calculada com base na diferença na 

fÓsforo estomacal imediatamente após 

alimenta~~o e conteúdo intestinal coletado depois de 30 

INABA et ali1 (1962) investigaram a dicjestibilid3,de 

de proteina e amido para várias dietas de trl_'~ta '::i.t-CO-
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~tilizando óxido A diqestibilidade 

de cef~t.3. ·for-ma., com o número de dias de coleta, 

tamanho dos peixes e método de coleta. Para Jma mesma 

dieta, as digestibilidades determinadas pela análise de 

fezes excretadas na água do tanque eram superiores 

àquelas das fezes coletadas por pressào ventral. 

Também COl1JE'{ et alii(1'-:74) pt- inc i p.io 

do indicador inerte, testando várias fontes protéicas na 

dieta. do linguado (Pleuronects platessa). VIM (1974) 

estimou a digestibilidade verdadeira de 

dietéticas através do mf?todo do ind icadot-

determinaçào do nitrogênio metab6lico fecal, obtendo 

vari~~ào apenas para a digestibilidade aparente 

farinha branca de peixe. 

Ainda UTNE ( 1978) , métodos 

determina~ào da digestibilidade em peixes, afirma que 

principal problema está na coleta de fezes .AUSTFENG 

(1978) constata, no mesmo sentido, que o melhor método 

para amostragem de fezes é polêmico.O mesmo autor 

alimentou trutas arco-i ris com dieta e}: pet- imen ta 1 

contendo 1% de óxido de cromo e coletou as fezes POt-

extrusào ou sucçào, paralelamente a avaliaçào do conteúdo 

do trato gastrointestinal, através da dissecçào de 5 

zonas do canal alimentar; concluindo 

ocorre em todo o a l.imen t::u- , sendo impot-tan te 

limitar t-eti r <3.d 8. de feze5~ análise de 

digestibilidade, à parte do reto mais próxima ao ánus. 
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ELL. I S (1 '7'84) 

mei.:abó 1 iCE\, em ens.:;.io de digestibilidade,separando 

quantitativamente urina e excre~ôes branquiais, 

observando que o decréscimo na motilidade gástrica, 

causado pel.:;. ingestào for~ada, ter aumentada 

artificialmente a absor~ào de nutrientes. BAF.:ASH et aI ii - ---

(1984) utilizaram-se do ferrito de magnésio (Mg.O.Fe203), 

como 'subs tt:<nc i.:;. de em ensaios de 

digestibilidade com obtendo 

comparáveis ao Oxido de cromo. Associou-se t2l.mbém ."" 

utiliza~ào de grampos na regiào da ~nus, para aumen tat- o 

volLtme de fezes co I et2l.do, a que, visualmente, nào 

provocou altera~bes no comportamento dos pei ~<es sot· 

estudo. 

Um outro aspecto a ser considerada na metodologia 

utilizada na determina~ào da digestibilidade em ambientes 

aquáticos consiste na lixivia~ào de fezes e nutrientes. 

WINDELL et alii (1978) apresentaram dados quantitativos 

sabre a lixivia~ào de nutrientes de fezes que permanecem 

na água par periodos variáveis, em ensaio onde 

foram alimentadas com dieta-teste e as fezes 

produzidas coletadas do sedimento do tanque em intervalos 

de 1, 8 e 16 horas, com auxilio de uma peneira 11n3. 

Observou-se uma maior lixivia~ào dos nutrientes das fezes 

durante a primeira hora na água. Um aumento gradual n.:;. 

lixivia~ào ocorreu até 4 horas, mas pouca ou nenhuma 



lixivia~ào ocorreu entre 4 e ; i 
...t..O 

", 7' 

permanência das fezes no tanque por 1 hora aumentou a 

digestibilidade estimada para matéria seca, 

lipideos em 11,5, 10,0 e 3,7%, respectivamente. 

Com rela~~o a lixivia~ào de nutrientes das ra~ôes, 

GOLDBLATT et alii (1'=t78) afirmaram que as conclusOes 

obtidas a partir de ra~bes expostas ao ambiente aquático, 

dependem, para sua confiabilidade, da lixiyia~ào dos 

solúveis.Em ensaio avaliando alguns 

aglutinantes em dietas para camarôes, detectou-se perda 

considerável de vitaminas hidrossolúveis, K e aminoácidos 

livres, a despeito da tecnologia empregada na confec~ao 

de tais dietas, ap6s permanência na água por 2 horas. 



2.1. Digestibilidade da fra~~o protéica - intera~des 

WILSON (1984) afinna que os pei:·:es, assim como 

oub-os animais, têm uma verdadeira exigência em 

proteina, mas sim POt- uma mistura bem bala.ncead.:3, de 

aminoácidos essenciais, cuja fonte mais econOmica resume-

se na combina~~o de proteinas de alta qualidade. As 

diferen~as nas exigências em proteina podem ser devidas 

a varia~des no tamanho dos peixes, temperatura da água, 

disponibilidade de alimento natura! (em tanques), n6mero 

de refei~des diárias, qualidade da proteina inget- ida e 

quantidade de energia n~o-protéica da dieta, uma \ieZ 

que, sob condi~des inadequadas de ingest~o de energia, o 

peü:e utiliza a proteina dietética cama suplemento 

energética. 

Este fato é corroborada par TABACHEl«1986), ao 

afirmar que a niveis crescentes de proteina (34, 44 e ;:.4 

%) para cada nivel de lipideo (10, 15 ou 20%) em dietas 

experimentais para salm~o da ártica (Salv~linus alpinus), 

a animc;l.l utilizou a proteina de forma mais eficiente à 

medida que a teor de proteina foi aumentada. 

Também PRATHER & LOVELL (1973) fornecendo 6 dietas 

a alevinos de bagre-de-canal (Ictalur-uc. punct3t;us), com 

29, 36 e 42 % de PB e niveis de energia metabolizável de 

2200 e 2860 kcal/kg, verificaram que a nivel en'2r-<:;)é+":ico 
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superior resultou em malor ganho de peso, 

de proteina de pelxe/ha. A dieta combinando 

maior· n5.vel protéico (42% PB) e menor nivel 

(2200 kcal/kg) ,proporcionou um menor ganho de pes.o, 

indicando que altos niveis de proteina e baixos niveis de 

energia 

espécie. 

nào-pt-otéica podem prejudiciais a esta 

Segundo JAUNCEY & ROSS (1982)~ o objetivo final das 

dietas formuladas para peixes deveria ser o de atingir o 

equilibrio entre os niveis protéico e energético, de modo 

a promover um crescimento ótimo, sem converter proteina 

em energia ou causar excesso de deposi~ào de gordura. O 

termo " pro tein sparing", de acordo com os autores, 

esclarece esta meta, significando a redu~ào no 

fornecimento de proteina, nutriente de alto custo, 

aumentando-se o nivel de energia nào-protéica, sem 

refle)-(os negativos no desempenho. ADRON et ali1 (1'7>76) '2m 

ensaio com 1 ingLlado (Scophtha lmus ma:·~imus L.), aI imen tados 

com 8 dietas isoenergéticas, observaram que o conteúdo 

protéico da dieta poderia ser reduzido sem que houvesse 

diminui~ào no ganho de peso e aumentando a utiliza~ào de 

proteina. No mesmo ensaio, ainda, que a 

a~ào substitutiva do carboidrato era menos acentuada que 

a do lipidio dietético, talvez devido ao maior poder 

calorifico do último. 

Sabe-se que a protéica de uma dieta é 

digerida e absorvida de maneira semelhante por diferentes 
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espécies de peixes, embora apresentem 

ao hábito alimentar e órgàos digestivos. 

N.R.C. (1977) , a digestibilidade de vários ingredientes 

pode ser alterada pOl'· fatores como o 

durante a manufatura da ra~ào ou mesmo 

entre ingredientes distintos presentes na mistura. 

Convém destacar-se a intera~ào existente entre a 

d ige-s ti bi 1 idade protéica e o teor e qualidade dos 

carboidratos presentes na dieta. 

INABA (1963) que 

digestibilidade da proteina e alfa-amido (cozido) variou 

com o conteúdo destes nutrientes na dieta. 

digestibil idad(= da pr·o teina foi alta com 

relativamente elevados da mesma nas dietas, enquanto a 

digestibilidade do 21.1 fa-amido foi inversamente 

prc)porcional ao 'seu con teúdo. I<IT{;t1IKADO et alii 

(1964b) determinando a digestibilidade da proteina em 

dietas contendo vários niveis de amido ou 61eo 

truta arco-it-is verificaram que a digestibilidade da 

proteina decresceu com o conteúdo de amido da dieta, 

enquanto que, modifica~bes no seu conteúdo lipidico pouca 

importancia tiveram na digestibilidade. 

Assim também, RYCHLY & SPANNHOF (1979 ), acrescentam 

que a digestibilidade total de dietas para a truta arco-

iris decresce significativamente com o aumento no nivel 

de carboidrato e redu~ào no nivel de proteína da dieta. 
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CARNEIRO & CASTAGNOLLI (1984), obtendo coeficientes 

de digestibilidade da proteina bruta variàveis de 77,58 

a 86,79 para niveis de proteína de 14 a 26% PB em dietas 

isoca16ricas pacu 

consideraram que os coeficientes relativamente baixos 

observados podem ter sido determinados pelos maiores 

ni\/eis de inclusào de carboidratos nas dietas de menor 

conteúdo protéico, com vistas à homogeneidade calórica. 

De acordo com CHO & SLINGER (1978) ; 

bruta e os lipideos, na maior parte dos ing t-ed ien tes 

testados com truta arco-iris eram bem digeridos pelos 

pei}:es, embora houvesse exce~ào para a farinha de sangue 

(seca em tambor) e farinha de penas hidrolizada. A 

farinha de subprodutos de abatedouro avicola e farelo de 

colza apresentaram digestibilidade modet-:ada. A 

digestibilidade da celulose pura e da dextrina foi 

regular, enquanto que o amido puro e o amido de milho 

autoclavado foram pouco digeridos.O amido do farelo de 

trigo cru apresentou digestibilidade baixa, que ptJde set-

aumentada com aquecimento; já o amido do farelo de soja e 

da protenose foram razoavelmente digeridos . 

Diversos fatores têm sido .::<.pontados como 

responsáveis por tal intera~ào. Segundo CHOW & HALVER 

( 1 '=t80) , a adapta~ào genética e fatores ambientais podem 

desempenhar um papel de destaque no metabolismo ~e 

carboidratos em peixes, em virtude da sua influência 

sobre a capacidade de modificar ou nào a atividade 
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espt~cies de 'TaniOéiTI 

I:;.: E I r1EF: (1 ':;'82) , através de ensaio realizado com alevinos 

3 diferentes dietas, observou o perfil enzimático para 

pepsin,:1. , amilase tripsina e lipase. As enzimas 

intestinais apresentaram diferentes niveis de atividade 

de acordo com a dieta ingerida, ou seja, 

dependente da dieta, enquanto a pepsina n~o mostrou alto 

grau de varia~~o em sua atividade. 

Novamen te CHm.<J & HALVEF: (1980) assinalaram que a 

amilase e a glucose-6-fosfatase, no 

metabolismo de carboidratos~ n~o apresentam compensa~~o 

térmica para a maioria das espécies já estudadas. 

JAUNCEY & ROSS afirmam que os valores 

calorificos de proteina, lipidios e carboidratos s~o de 

respectivamente 5,5; 9,1 e 4,1 kcal/kg para peixes, sendo 

o valor da proteina ligeiramente superior àquele para 

mamiferos e aves, por volta de 4 kcal/kg (MAYNARD et 

1984) , principalmente devido à facilidade de 

elimina~~o de 

das br~nqLlias, 

de ambnia. 

residuos do metabolismo protéico através 

com baixo consumo de energia, sob a forma 

Em contrapartida, SMITH & LOVELL (1972), avaliando 

a digestibilidade de nutrientes em seis r-a.çdes semi-

purificadas ,para o baq re-do-cana 1 , contendo nivels 

variáveis de proteina, celulose e amido, para o catfish, 



verificaram que uma maior porcentagem de proteina foi 

digerida em ra~bes contendo 40% PB, em rela~~o àquelas 

contendo 20% PB. o amido pareceu n~o afetar 2 

digestibilidade da proteina, embora isto ocorresse com 2 

celulose. Os coeficientes de digestibilidade da proteina 

variaram de 72 a 93 %. Para esta espécie~ os valores de 

digestibilidade obtidos para o amido foram 2 a 3 vezes 

superiores aos determinados para a truta arco-íris, 

indicando que o catfish está mais apto a digerir 

carboidratos n~o-processados do que a truta, em virtude 

do perfil enzimático próprio de carnivoros, apresentado 

pela última espécie. Além disso, o cozimento a que foi 

submetido o amido, pode ter minimizado sua influência na 

digestibilidade da proteina, uma vez que facilitou a a~~o 

enzimática. 

Também NOSE (1964) estimando a digestibilidade da 

proteína em algumas dietas para lagosta (Procambarus 

clarkii) e lagostim (Penaeus japonicus), observou que os 

coeficientes estavam positivamente correlacionados com o 

nível protéico da dieta, sendo que diferentes 

temperaturas da água e a presen~a de carboidratos sob a 

forma de 30% de dextrina, n~o exerceram nenhum efeito 

apreciável sobre os coeficientes de digestibilidade 

determinados, talvez pela forma de inclus~o de 

carboidratos ser de mais fácil assimila~~o que o amido. 

FURUKAWA OGASAWARA (1952) estudando a 

digestibilidade de proteinas em dietas com teores 
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variáveis de celulose, mostr.3.i·-am que .3. diqe:tibi2.idade 

foi reduzida ao se aumentar o conteúdo de celulose das 

dietas, 

pei:.;es. 

concomitante ao maior consumo de energia pelos 

o ganho de peso corporal em 5 dias foi de 19 no 

controle (0% celulose), 0,6g com 10% celulose e 0,4g com 

15~~ celulose, levando a crer que melhores resultados 

podem ser obtidos com menores teores de celulose em 

dietas para trutas.LEARY & LOVELL (1975) observaram que 

dietas com de fibra mais ba.l :{oS, 

apr-esen tavam maiores de diqestibilidade. 

Também I< I RCHGESSNER e t ,;:, I :.L i ( 1986 ) e;-:aminat-am a 

digestibilidade de 23 misturas pela carpa (CYPt- inus 

carpio) e as correlaçôes entre os coeficientes obtidos 

para diferentes ingredientes da ra~~o. Em média, 72-74 % 

da matéria org~nica e da energia bruta foram diqeridas, 

enqLlan to que a proteina bruta e a gordura mostraram 

coeficientes superiores (valores médios de 83%). A fraç~o 

de carboidratos tot21.is (ENN e fibra bruta) teve uma 

digestibilidade de apenas 56%. 

propon-;;tles de amido de milho, 

Para misturas com altas 

a digestibilidade dos 

carboidratos totais em alimentos ricos em f i bt-a bru ta 

ficou abaixo de 65%. Houve, portanto, ~ma estreita 

correlaç~o negativa entre a propor~~o da 

celu16sica do alimento e a digestibilidade dos nutrientes 

individuais. 

De acordo com JAUNCEY & ROSS (1982), 
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ser considerada quase que indisponível como fonte 

enen]ética pei:<es" uma vez que um número muito 

restrito de espécies apresenta uma 

intestinal capaz de sintetizar celulase. 

E interessante notar-se que, segundo o N.R.C. 

( 1977) , a carpa pode digerir proteinas de origem vegetal 

t2!.o bem ou ligeiramente me I hc:n- que mami fer-os 

monogàs tr- icos, sendo inferior àquela 

r-uminan tes. 

HARRIS (1980) afirma, no mesmo sentido, que mudan~as 

sensiveis no valor nutritivo de uma dieta, podem set-

ocasionadas pela introdu~~o de ingredientes ricos em 

fibra bruta como fonte enerqética. o mesmo au tOt-

considera que maiores teores de fibra bruta implicam em 

menos energia disponivel, o que , por sua vez , reflete 

na necessidade de ingest~o de maiores quantidades de 

alimento, n~o compativel com o hábito alimentar da maior 

parte das espécies de peixe estudadas. 

Quanto aos lipidios, l<ITAMIKADO et alii (1964a) 

determinaram a digestibilidade de várias pr-oteinas em 

dietas fornecidas a truta arco-iris através do método 

indireto. As proteinas das carnes cruas, tais como peixe 

congelado, figado e ba~o, mostraram os valores mais altos 

(91-97%) de digestibilidade entre as proteinas testadas. 

Seguindo-se a estas proteínas, estavam as de ~arinha de 

branca de peixe e casulo de bicho da seda seco, cClm 

coeficientes ao redor de 80%. o farelo de soja, farinha 
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dt? peixe e outras farinhas comerciais 

com coeficientes por volta de 70%. A remo~ào 

do conteúdo lipídico do casulo 

etÉ?rea~ teve pequena influência na digestibilidade da 

proteina. 

NOSE MAMIYA (196.3) ~ estimar-a.m qCJ.e 

digestibilidade da proteina de vários lotes de farinha de 

linguado 

con tel.ldo 

pareceu estar em correla~ào pc,siti\/2. CCJm CI 

protéico da farinha de peixe e em correla~ào 

negativa com o conteúdo de cinzas. Nem o conteGdo 

nem o tempo de estocagem da farinha de peixe~ 

pareceu influência apreciável a 

digestibilidade. 

etérea aumentou 

Pode-se acrescentar que a extra~ào 

levemente a digestibilidade de alguns 

lotes, mas o efeito nào foi muito pronunciado. 

NOS E ~( TOYAMA ( 1966) , em estudo sobre a 

digestibi I idade da pr-oteina em vát-io's tipos de 

parda de pei;.:e comerciais OLI prepat-adas 

experimentalmente, discutiram sobre as possiveis causas 

da baixa digestibilidade deste ingrediente para a truta. 

Nào houve nenhuma correla~ào estatistica signific.:::itiva 

entre a digestibilidade e caracteristicas como valor 

àcido~ indice de iodo, ácidos oxidados e indice de 

per6xidos. Nenhum aumento na digestibilidade ocorreu ap6s 

a remo~ào do 61eo de cada uma das amostras. Suc;]et- iu-se 

que 2. presen~a de 61eos oxidados na dieta teste tenha 
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pequena conex~o com a r2du~~o na digestibilidade. 

Considerando a fonte protéica, CPiS T rit3NOLL I (1'=179 -; 

cita que diversos autores obtiveram níveis máximos de 

crescimento para o catfish~ usando ra~bes com teores de 

proteina bruta variando de 20 a 40%, de acordo com as 

técnicas de cultivo e composiçbes das dietas empregadas= 

Acrescenta ainda que, na determinaç~o do valor bio16gico 

de proteinas de origem animal e vegetal, ·as proteinas de 

pei}:e tendem a apresentar valores relativamente altos, 

enquanto que proteinas de cereais n~o suplementadas têm 

menor valor nutritivo. 

No entanto, BROi;JN et alii (1985), em ensaio com 

alevinos de bag re-d e-c ·an aI, no qual foi avaliada a 

digestibilidade de protenose, farelo de amendoim, farinha 

de visceras de aves, farelo de soja, farinha de arenque, 

farinha de sangue e farinha de carne e ossos, obtiveram 

coeficientes variando entre 92% (protenose) e 65% 

(farinha de visceras), sendo a digestibilidade média das 

fontes vegetais superior a de animais, provavelmente 

devido a qualidade dos ingredientes testados. 

Outro tipo de interaç~o foi verificado por WILSON & 

POE (1985) em dietas fornecidas ao bag re-d e-c an aI, onde 

observou-se que, em geral, os valores de digestibilidade 

obtidos com pei,:es alimentados "ad libitum" 

superiores àqueles resultantes da alimentaç~o 

Com rela~~o à forma f1sica da dieta, n~o houve diferen~as 

significativas quanto à digestibilidade da proteína ao se 
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fornecer ra~bes peletizadas ou extrudadas, 

redu~ào tenha ocorrido com rela~ào à energia digestivel. 

CHOUBERT et ~lii(1984) verificar-am nào havet-

diferen~as significativas quanto à digestibilidade da 

matéria seca e protelna ao se alimentar trutas arco-iris 

uma ou duas vezes ao dia, embora afirmem que um aumento 

na qu.::;<.n tidade seja. pelo maior nÚmero de 

refei~bes ou maior fornecimento a cada pode 

implicar em um decréscimo na utiliza~ào da dieta. Isto 

se deve, provavelmen f:t:?, tempo de contato 

enzima/substrato, ao longo do trato digestivo. 

No mesmo POSSOMPES 

apresentaram dados sobre a velocidade de passagem do 

alimento através do trato gastrointestinal, concluindo 

que o tempo de reten~ào do alimento diminui com o maior 

nÚmero de refei~bes e temperatura mais elevada, dentro da 

faixa de aclimata~ào. 

Assim também, CHO et alii (1979) realizaram 

experimento com truta arco-iris fornecendo dietas com 

diferentes teores de farelo de soja e farinha de arenque, 

sob taxas de ingestào diversas, verificando que o nivel 

efetivo de ingestào influencia o nivel ótimo de proteina 

para o crescimento, na medida em que o teot- pro téico 

ideal torna-se maior na medida em que o nivel de ingestào 

de alimento é reduzido. 
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L.·..;'. Fontes alternativas de proteinas o r,;:] an i smos 

unicelulat-es 

Segundo SPIr,~ELLI ( 1980) ~ os peL<es s~o, 

provavelmente, os animais que apresentam maior eficiência 

na convers~o alimentar~ embora, POt- outro lado, sejam 

altamente e:-:igen tes em pt-oteína -30 se tr-.3 ta.r de 

formula~~o de dietas. As dietas fornecidas para peixes, 

tradicionalmente dependem da farinha de 

suplementa~~o da principal por~~o protéica exigida, em 

decorrência do perfil de aminoácidos por ela apresentado. 

N~o há dúvidas de que a utiliza~~o da farinha de 

pei;.:e como base para a satisfa~~o das exigências em 

proteína das espécies cultivadas, pode 

estrangulamento da aquicultura (HEF'HER et alii, 1978). Na 

verdade, segundo MEYERS (1977)~ o custo da farinha de 

pelxe tornou uma obrigatoriedade focalizar a aten~~o no 

uso de fontes alternativas de proteína, llma vez que a 

disponibilidade de peixes para a fabrica~~o de farinha 

decresce ,conforme a demanda para a alimenta~~o humana 

aumenta. 

De acordo com FOWLER & BANKS (1976)~ hi s tOr- ica.men te 

já se observou uma crise no abastecimento de farinha de 

peixe em 1972-1973, como resultado do fracasso na captura 

por mais de 80% da farinha de peixe mundial. 

Novamente SPINELLI (1980) observa que em face do 



crescimento da aquicultura e consequente incremento 

quantidade de alimentos para suprir as necessidades das 

espécies cultivadas, a avalia~~o de novas fontes de 

proteina tornou-se uma atividade imperativa, 

principalmente no tocante a ingredientes alternativos ou 

n~o-convencionais, que, à principio, n~o s~o consumidos 

pela homem. 

Admite-se que exista uma série de problemas 

associadas utiliza~~o de ingredientes nào-

convencionais. De fato, segundo MEYERS (1977), os 

resultados do emprego de tais fontes na alimenta~~a de 

peixes devem ser comparáveis àqueles obtidos por meio de 

dietas convencionais, em termos de desempenho e 

viabilidade econOmica. Ainda o mesmo autor acrescenta que 

o problema da disponibilidade de proteina é mais grave 

em regi~es tecnicamente subdesenvolvidas, onde nem 

sempre é possivel avaliar o beneficio da introdu~~o de 

novos ingredientes para assegurar que proporcionem, 

realmente, crescimento ótimo em dietas de custo minimo. 

A possibilidade de se empregar um ingrediente n~o-

convencional está relacionada também a caracteristicas 

intrinsecas ao material: composi~ào quimica, forma 

fisica, palatabilidade, estabilidade durante 

armazenamento e presen~a de fatores antinutricionais, 

que, individualmente ou em conjunto, podem inviabilizar 

sua utiliza~~o. 



Assim, o teste de novos lngredientes em dietas, tem 

se caracterizado como uma tOnica na nutri~~o de peixes 

nos últimos tempos. Entre as fontes vegetais testadas 

destacar-21m-se, a principio, os f <õu-e los e 

oleaginosas, com ênfase no farelo de soja ( HAST I NGS ~~ 

DUPREE, 1969; TIEt'lEYER et alii,1969; LOVELL et a1ii,1974; 

FOWLER BANKS,1976; REINITZ HITZEL, 1980; 

LOVELL, 1984 ) ; utilizado em tentativas de substitui~ào 

parcial e total da farinha de peixe. Paralelamente 

aventou-se o emprego de últimos tempos. En tt-e as fon tes 

vegetais testadas destacaram-se, a principio, os farelos 

e tortas oleaginosas, com ênfase no farelo de soja 

(HASTINGS & DUPREE, 1969; TI Et"iE'{ER (-? t .:.'t 1 i i, 196'=1; LOVELL 

FOWLER & BANKS,1976; REINITZ' & HITZEL, 

1980; LOVELL, 1984 ) , utilizado em ten ta. ti 'las de 

substitui~~o parcial e total da farinha de peixe. 

Paralelamente aventou-se o emprego deo emprego de 

proteinas unicelulares (SPINELLI, 1980) 2 o mesmo 

autor acrescenta que esta classe de ingredientes deriva, 

pt-incipalmente, de o t-gan i smos unicelulares como 

leveduras, bactérias, fungos e algas. 

Por outro lado, JAUNCEY & ROSS (198~), assinalam que 

o custo de produ~~o da proteina unicelular pode ser 

elevado caso haja necessidade de preven~~o contra agentes 

contaminantes. Além dis.to, os autores apontam que a 

qua.l idade nutricional destes ingredientes pode 

inferior à determinada por análise bromatolOgica, uma vez 
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que a fra~~o proteina inclui uma parcela ccnsiderável de 

ácidas nucléicas, de baixa valor nutritiva. 

Diversas ensaias tém sido realizados com vistas à 

obset-vac;~o do potencial de pl·-oteinas. uniceluL:u-es. Assim, 

HEF'HER et .::;1.1 i i ( 1978 ) fornecet-am farinha de algas a 

carpas~ verificando que a digestibilidade de tal fonte 

era equivalente a de demais proteinas vegetais, corno 

farelos oleaginosos. Seu efeito sobre o crescimento da 

espécie pareceu ser t~o positivo quanto o da farinha de 

pei :·:e, 

levou 

o que; aliando-se à competitividade econbmica, 

os autores a recomendarem a farinha de algas c~mo 

uma fonte de grande potencial peixes de águas 

tropicais. Também ATACK et alii (1979) conduz ir-am um 

ensaio com alevinos de carpa-espelho, a fim de verificar 

o aproveitamento da levedura, bactéria , algas, gr~os de 

soj a, caseina e farinha de arenque como fontes protéicas 

e:-(c 1 usi vas, através de rac;bes semi-purificadas. Como 

resultado, 

proteina 

observaram que a "levedura de petr-óleo" e a 

bac tet- iana apt-esen taram coeficientes de 

digestibilidade elevados, considerando-se como padr~o a 

caseina. Em seguida, situaram-se as proteinas de origem 

vegetal (algas e gr~os de soja) e, surpreendentemente, a 

farinha de arenque, 

qualidade. 

provavelmente devido à sua baixa 

Dando énfase maior à utilizac;~o de L evedur-as" 

WINDELL et alii (1974) conduziram ensaio com trutas 
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arcO-lrlS, int~oduzindo a levedura, derivada da indúst~ia 

de fermenta~~o (BSCP), em dietas experimentais, em niveis 

correspondentes a 0, 10 e 15% da proteina bruta de cada 

dieta. Observou-se n~o haver diferenças estatisticamente 

significativas quanto à convers~o alimentar, ao se 

comparar os grupos • No entanto~ o emprego da levedura 

reduziu a digestibilidade da proteina dietética, em 

contraste com a dieta controle, a base de 

arenque. Da mesma forma, SPINELLI et alii (1<7'78) 

verificaram que a substitui~~o de 25% da proteina bruta 

de uma dieta comercial para salmonideos por proteina de 

levedura, n~o mostrou efeitos sobre a convers~o alimentar 

e crescimento dos exemplares. Ao nivel de substituiçào de 

50%, contudo, o crescimento sofreu um decréscimo de 15%, 

enquanto que a substituiçào total, reduziu o crescimento 

e a convers~o alimentar à metade dos coeficientes obtidos 

com a dieta comercial. A adiç~o de metionina, no 

tratamento equivalente a 50% de substituiç~o, promo\/eu 

resultados semelhantes ao controle, talvez pela 

suplementaç~o no perfil de aminoácidos. 

Um outro aspecto da utilizaçào de leveduras foi 

observado por" OMAE e tal i i (1978), ao~verificarem que 

carpas alimentadas com dietas isoprotéicas (f:j.C% F'B), 

con tendo 1~" 30 e 45% de "li.:~vl;:?dUl·-a di;:? metanol I;:? etanol", 

superior e menor conte(tdo 

lipidico nas visceras, comparados aos exemplares a que se 

forneceu dieta contendo apenas farinha de peixe. De. 
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autores constataram, :?inda~ que nào 

quanto à matura~ào sexual, embora o grupo alimentado com 

levedura apresentasse tendência à precocidade. 

No Br2l.si 1 !' seria interessante destacar a utiliza~ào 

da levedura seca de destila~~o de álcool ( Sacchat-omyres 

cen=·vic:.iae) , de import~ncia acentuada em virtude da 

e:-:plosào da indústria canavieira na pais. PEZZATO et 

alii (1'7'82) forneceram dietas experimentais contendo O; 

33,3; 66,6 e 100 de farinha de levedura em substitui~~o à 

farinha de carne, a alevinos de carpa, verificando que a 

nivel de de 33;t3'i~ promoveu melhor 

desempenha, avaliada através da ganha de pesa. Em 

con trap2.rtida, BARF.:OS ,?t alii (1986) substituindo a 

proteina do farelo de soja pela levedura, 

de 0, 40, 60 e 80:~, obtiveram melhor desempenho das 

alevinos de tilápia-do-Nilo, com 0% de substitui~ào. 

Segunda MACHIELS ( 1987) , as possibil.idades de 

determinada espécie adaptar-se a uma mudan~a na fonte 

protéica da dieta, parecem estar relacionadas à atividade 

enzimática, senda que mudan~as súbitas na per-fi I de 

aminoacidos da dieta, implicam em altera~bes na taxa de 

degrada~~o da proteina, o que parece ter influenciada os 

resultadas das trabalhos citados acima. Pouco se sabe 

sobre a digestibilidade da levedura de destilaria 

pei;.:es, destacando-se BARROS et alii ( 1988) , que 

obtiveram valor de 93,44% de digestibilidade aparente 



para a proteina bruta deste ingrediente, em dieta 

purificada fornecida a alevinos de tilàpia-do-0ilo. 
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4- Utiliza~~o de peixes nacionais e do hibrido. 

WERDER ~ SAINT PAUL (1977) assinalam que o Brasil 

n~o é um pais de tradi~~o em aquicultura, cujas primeiras 

a ti v id2'<.des parecem datar do século XIX.Ainda os 

afirmam que há poucas considera~bes sobre a ictiofauna 

brasileira~ embora apenas a bacia do rio Amazonas 

represente uma superficie de água superior a 7000 Km2 com 

uma popula~~o de mais de 2000 espécies de das 

quais algumas com alto valor para a piscicultura. 

De acordo com PETRERE JR (1983), o consumo de peixes 

de .§.gua doce, no Br2'<.si 1, tem se pautado pela atividade 

pesqueira~ particularmente na regi~o Norte, no sistema 

fluvial dominado pelo complexo Amazonas-Solimbes e seus 

afluentes. o au b::n- obset-va, também, que os aportes em 

Manaus incluem IgrLlpos" de pei}:es, dos quais 8 

contribuem com 901. do peso total sendo o mais 

importante o tambaqui, pelo pre~o alcan~adQ. 

Por outro lado, ESF'INOZA (1984) declara que é 

importante superar algumas das 1 imi ta~j~es da pesca 

através do cultivo de espécies selecionadas. 

vantagem da piscicultura, ainda segundo o autor, consiste 

na possibilidade de se manter uma oferta regu 1 ai·- do 

produto durante o ano, que permite a cria~~o de 

estratégias de comercializa~~o. 

o sucesso da piscicultura como atividade capaz de 

fornecer proteina de alta qualidade a custo reduzido~ 
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esbarra em um problema cultural de importancia: o hábito 

alimentar da popula~ào.De acordo com SAINT-PAUL (1986), o 

desenvolvimento regional da atividade é obtido na medida 

em que esta atenda às exigências da popula~~o loca] .• o 

autor afirma, além disso, que o cultivo de espécies 

na ti v'as, de provável aceita~ào pelo mercado consumidor, 

foi substituído por exemplares exót~cos, cuja técnica de 

cria~ào era de maior domínio. 

Novamente, SAINT-PAUL (1986) considet-a que a.s 

espécies do gênero Colossoma apresentam grande potencial 

pa.ra o desenvolvimento piscicultura nas regil.:!es 

tropicais, sendo limitadas, apenas, pela necessidade de 

indu~~o da reprodu~ào, quando em cativeiro. Também 

Barbosa in CEPTA (1987) destaca que a rusticidade e o 

hábito alimentar favorecem a utiliza~~o de espécies de 

tal gênero na piscicultura, entre elas o pacu, originário 

da bacia Paraná-Uruguai, que pode atingir cerca de 70 cm 

de comprimento padr~o e mais de 18 Kg de peso e o 

tambaqui, proveniente da bacia AmazOnica, o qual pode 

alcan~ar 90 cm e 30 Kg. 

DE GODOY (1975) salienta que a subfamilia Myleinae, 

a qual pertence o gênero Colossoma, é caracterizada por 

exemplares que possuem dentes para moer (do grego myl= 

moinho). O mesmo autor assinala a presen~a caracteristica 

de dentes cOnicos, mo I at- i formes, que penni tem a 

tritura~ào do alimento, na espécie ~ mitrei. 
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Ainda ESPINOZ~; (1984) 

estudos demonstram o hábito alimentar fr-Ltg i \/CJt-I~,. 

tendência a onívoro de tais espécies, cujos exemplares 

alimentam-se de sementes, frutos~ pequenos crustáceos, 

moluscos, raizes de plantas flutuantes, folhas e até 

pequenos pei:-:es, sendo o tambaqui capaz de atuar como 

f i 1 tradm- de zoop 1 <ànc ton ~ na época de vazante (HONDA, 

di versidCl.de segundo SAINT-PAUL 

1'~85) • 

Tal 

(1986) , favorece o cultiva destas espécies em cativeiro, 

uma vez que est~o aptas a ingt-edientes de 

origem vegetal e subprodutos de origem agricola, o que 

reduz o custo de produ~~o, no tocante à alimenta~~o. 

Os trabalhos pioneiras sobre hibridos do gênero 

Colossoma datam de 1984, segundo ESPINOZA ao 

citar Darmont & Salaya, que conduziram ensaio avaliando o 

ganho de peso do hibrido de C.macropomum e C.brachypomum, 

submetido a di ferentes densidades de est-ocagem e niveis 

protéicos na aI imen ta<;~o , realizado na Venezuela. No 

Brasi 1 , 

através 

destaca-se o trabalho do CEPTA (1987) que 

de da hipofiza~~o com e){ tra to hipof is·àt-j_o 

curimbatá (F'rochiloduc; 1 inneatus) , obteve hi br- idos 

resultantes do cruzamento de fêmea de tambaqui e macho de 

pacLl. 

obti'/era.m 

Também 

hibridos de 

CASTAGNOLLI 

tambaqui e 

ROSA (1988) 

pacu, a tr-a.vés da 

aplica~~o de LH-RHa, na hipofiza<;~o. De acordo com NIKUMA 

~( CASTAGNOLLI ( 1988) , em estudo sobre a prodLti;ào de 



peixes em policultivo integrada à suinocultura, o hibrido 

de tambaqui e pacu apresentou ganho de pesa de 183,3 9, 

contra 196,4 g da pacu, durante as primeiros 6 meses de 

observa~~o. 



3. MATERIAL E METODOS 

foi desenvolvido no 

piscicultura do Departamento de Zootecnia da Escola 

Superiot- de Aqricul tura "Luiz de Queiroz"" Pir-acicaba, 

SP.~ no periodo de 12 de janeiro de 1988 a 12 de abril do 

inesmo ano. 

Alevinos do !li br- ido de pacu ( F'i.=wactus 

mesopotamicus) e tambaqui (Colossoma macrnpomum) fcwa.m 

submetidos à alimenta~~o artificial a 

granulada, para aval ia~~o da digestibilidade da fra~~o 

protéica" compr-eendendo en tre ou tr-os inl;)red ien tes a 

levedura seca obtida a partir da destila~~o de àlcool de 

cana-de-a~úcar (Sarcharomyr~s rerevisiae) e a farinha de 

carne e ossos, em inclusbes correspondentes a 25 e 50% da 

proteina brL!ta total da dieta, sendo cada nivel de 

inclus~o equivalente a um tratamento . 

Ap6s a determina~~o da composi~~o ~romatológica dos 

ingredientes, realizada no laboratório da Se~~o de 

Ciências Animais do Centro de Enerqia Nuclear na 

Agricultura - CENA, cujos resultados encontram-se na 

Tabela 1, pt-ocedeu-se à das dietas 

experimentais, observadas na Tabela Tais dietas, 



isoprotéicas e isoca16ricas, possuiam teores de proteína 

bruta enet-gia digestivel de e 2700 kcal/kg~ 

respectivamente segundo recomenda~ào de CARNEIRO 

alii, 1984, O·::; valores de energia digestivel para. os 

ingredientes utilizados, foram calculados a partir dos 

niveis de energia bruta, obtidos por meio de bomba 

ca I orimétt-ica e de digestibil id.ade, provenientes do 

N • R • C • (19:30). 

Conduziu-se o experimento em 17 aquários de cimento 

amianto com capacidade de 1000 litros, reves tidos pOr-

tinta ep6:<i, dos quais 13 correspondiam a aquários de 

alimenta~ào e 4 de coleta, com renova~ào de água 

constante, a taxa de 2,4 l/mino 

D Í<:u- i amen te fOr-am tomados dados de temperatura da 

água, às 8:00 e 16:00 horas e semanalmente, os 

parâmetros hidrológicos de pH, através de leitura direta 

em potenciOmetro e oxigênio dissolvido, pelo método de 

Winkler modificado pela azida s6dica (American Public 

Health Association, 19(5). 

Foi utilizado um lote de 52 hibridos, provenientes 

do Setor de Piscicultura da Faculdade de Ciências 

Agrárias e Veterinár-ias da UNESP, "campus" de 

J aboticaba I , com peso inicial médio de 154 g submetido 

a periodo de adapta~ào prévio de 3 meses no local do 

ensaio. 

o delineamento e:< pet- imen ta I utilizado foi o 
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TABELA 1 - COMPOSIÇ~O BROMATOLOGICA DOS II~GREDIENTES 

INGREDIENTES 1'151: EE (KCctl/ 

100 1"'10 7C: C:l 1: 6.57 1.03 6.98 79.45 1:~C;'! t:;Çt soj~ "t ...... ~ • ~ ... .... ...... ..... ..., ........ """1 . 
F" , tr' i 90 100 4017.65 l' 1,",\ 

.1.01 11.56 3.86 r:' O" ..i.vi 
C" .... (,t:' 
,J.;;. • .,,'..J ~l'~1"'1 i !:f 

.;.(v r •• J...: 

F.fli i lho 100 3946.05 "1 "'04 J.." j J. 2.69 5.75 1 o.., 
... • vi 55.40 2187.69 

F .car·l"1e 100 3357.45 45.66 0.95 9.76 39.4 80.50 2702.75 
Levedura. 100 3946.15 30.77 1.69 1.87 5.36 66.85 2638.00 
01ec· {Ui lho 100 8830.00 
Amido 100 2187.69 

TABELA 2 - COMPOSIÇ~O PERCENTUAL DAS RAÇôES EXPERIMENTAIS 

INGREDIENTES T1 12 T3 T4 
------------------------------------------------------
A.ido 4.03 4.02 4.20 4.02 
F •• ilho 3B.BB 28.39 37.51 38.48 
F.soja 25.20 15.40 21.90 11.04 
F.trigo 7.51 7.00 17.60 13.25 
F.carne 13.69 27.38 
levedura 20.31 40.62 
Oleo milho 2_.57 2.89 3.60 4.35 
Ox.cromo 1.00 1.00 1.00 1.00 
Pretix vt+mÍn 0.50 0.50 0.50 0.50 

PBZ 25.05 24.96 24.98 25.00 
ED (Kcal/Kgl 2702.8 2702.3 2702.6 2701.0 
I'!I'!Z 4.52 4.74 b.b8 10.19 
EEZ 4.52 4.14 4.70 5.50 
FBZ 3.00 2.7a 3.52 3.12 
------------------------------------------------------
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de blocos casualisados (GOMES, 1978), com 4 tratamentos 

= 4 repeti~bes no tempo, sendo cada repeti~~o composta 

por 4 exemplares de hibrido. 

A digestibilidade aparente da proteina bn.lta nas 

dietas-experimentais foi determinada, empre'~ando-se o 

Oxido de cromo adicionado ao alimento como indicador 

inerte (Edin, 1918 in KOTB & LUCKEY, 1962), de acordo com 

recomenda~bes do I.C.E.S. (1978). 

Cadd correspondente a 4 parcelas 

variáveis no tempo, recebeu a dieta experimental contendo 

óxido de cromo a 1% por 2 dias, antecedendo as coletas 

individuais, sem restri~~o da quantidade ingerida. Após o 

término da ingest~o de alimento, os peL·:es 

transferidos para as caixas de coleta, de fundo branccl, 

com volume de água equivalente à metade da capacidade 

total. Verificada a presen~a de fezes, o que segundo 

observa~ees preliminares, se dava entre 10 a 10,5 horas 

apOs a ingestâo do alimento, nas condi~bes experi~entais, 

estas eram sifonadas do fundo (WINDELL et alii 1978), 

identificadas por tratamento e por repeti~âo, secas em 

estufa por 24 horas a 40 o.C e armazenadas em congelador, 

para análise subsequente. 

Após a coleta de fezes, os peixes retornavam às 

caixas de alimenta~âo respectivas, onde permaneciam até a 

coleta seguinte, recebendo dieta sem indicador. FOt-i:3.m 

realizadas 16 coletas para cada tratamento, 

grupos de 4, por repetic;:~o, de acordo com DE SILVA & 



FEF:EF:A ( 1 '7':34) • Determinou-se a proteína bruta das 

fezes coletadas através do método de Microkjeldahl~ 

sequndo recomendaç;:des da Association of ;]1icial 

Agriculture Chemists A.O.A.C.(1965) e os teores de 

6xido de cromo pelo método de diqest~o ácida de FURUKAWA 

& TSUKAHARA (1966), submetido à modificaç;:~o para leitura 

em espectrofotOmetro de absor~~o atOmica, que consistiu 

na adi.;;:~o de 8-hidroxiquinolina a 5% antes de completar-

se o volume com HCI 2N. 

De posse dos resultados das análises 

para teores de nutriente e indicador, nas fezes e nos 

a I imen tos. , procedeu-se ao cálculo da digestibilidade 

aparente da proteina, segundo a equaç;:~o: 

% inda alimento % nut. fezes 
C.D.A.= 100 - (100 X ----------------- X ----------------) 

:<. ind. fezes % nut. alimento 

de acm-do com NOS E (1966) e MAYNARD et a 1 i i (1984). 

Os valores de digestibilidade obtidos foram 

analisados estatisticamente através da aplicaç;:~o de 

an.àlis.e de Yat-i:~ncia. (teste "F") e testes de média 

Tukey e teste F para contrastes), sendo a hip6tese de 

nulidade-HO, en tendida como a n~o ocorn;~;rnc ia de 

diferen~as significativas entre os tratamentos (GOMES, 

1978;; . 

Para a análise dos dados, empregou-se o programa 

SANEST (Sistema de Análise Estatistica), ZONTA, 1983. 



4. RESULTADOS E DISCUSS~O 

4.1. Parêmetros hidrológicos 

As temperaturas observadas durante o periodo 

experimental, através das tomadas diárias às 8:00 e 16:00 

horas, podem ser visualizadas na Figura 1. 

As médias de temperatura foram de 30,40 C (+- 1,10) 

para as tomadas às 8:00 horas e 31,06 C (+- 0,83)para às 

16:00 horas, sendo consideradas adequadas para o 

desenvolvimento da espécie, de acordo com YANCEY & 

MENEZES (1985), ao concluirem que a temperatura ideal 

para o crescimento do pacu e tambaqui situa-se em torno 

de 30 C. 

Também ECKMANN (1987) observou que as temperaturas 

no habitat natural do tambaqui, situavam-se entre 

e 29,1 C, para o periodo de outubro a dezembro, com 

tendência ascencional. 

Além disso, SAINT-PAUL(1986) afirma que a maior 

parte dos peixes pertencentes a familia Serrasalmidae, 

que inclui os gêneros Colossoma e Piaractus exigem 

temperatura da água superior a 20C, que pode ser 
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FIGURA 1 - TEMPERATURAS DIARIAS DA AGUA DOS AQUARIOS 



encon trada nos:· tipos climáticos Af. (clirna. 

com média mensal acima de 18 C )( FUMNEY ô 

1970) . 

Verificou-se uma inversâo entre as médias obtidas 

pela manh~ e à tarde a partir do mês de janeiro, aliada a 

uma tendência ao declinio da temperatura no decorrer do 

periodo, acompanhando a varia~~o estacionaI. Aind.:3. 

durante o inicio do período experimental, cort-esponden te 

ao mês de janeiro, as tomadas de temperatura acusaram 

varia~bes consideráveis entre as temperaturas da manh~ e 

vespertinas, possivelmente em decorrência das 

precipita~bes que ocorreram no intervalo considerado. 

A observa~âo visual dos exemplares utilizados no 

ensaio, levou a crer que estes encontravam-se em sua zona 

de conforto térmico, com ingest~o de alimentos e 

comportamento normais, embora a temperatura tendesse ao 

limite superior da zona de conforto. Uma vez que a 

temperatura 

tempet-a tura 

temperatura corporal dos peixes acompanha a 

ambiental, acredita-se que uma eleva~~o da 

aquática corresponda a um acréscimo na taxa metabólica, 

dentro de limites característicos para cada espécie. A 

velocidade de digest~o também parece variar com 

temperatura da água, embora a digestibilidade da proteína 

permane~a relativamente constante, na zona de conforto 

N.R.C.,1977; SMITH, 1980). térmica 

No mesmo sentida, POSSOMPES et alii (1975) 

observaram que a velocidade de tr~nsito na trata 
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gastrointestinal da truta arco-iris aumentou até um 

limite estabelecido pela quantidade de oxigênio 

dissolvido no ambiente, cujo consumo aumenta 

paralelamente ao incremento na taxa metabólica promovido 

pela eleva~~o na temperatura da água. 

Os valores de pl1 e oxigênio dissolvido (02D)~ 

obtidos através de determina~bes semanais durante o 

periodo experimental~ est~o expressos na Figura 2. 

pbservou-se varia~~o entre os valores de pH e 02D 

encontrados,cujas médias para o periodo foram de 5,5 e 

5,09 ppm , respectivamente. Tais valores de 02D adequam-

se às exigências do pacu e tambaqui, capazes de tolerar 

valores relativamente reduzidos de oxigênio dissolvido, 

embora o teor minimo recomendado esteja ao redor de 3 ppm 

(YANCEY & MENEZES, 1985). ECKMANN (1987) observou teores 

de oxigênio dissolvido variando entre 4,1 e 8,0 ppm, nas 

condi~ôes naturais. 

Quanto ao pH, a média observada (5,5) encontrou-se 

piscicultura ligeiramente abaixo da faixa ideal para a 

(6,5-7,5) de acordo com YANCEY & MENEZES(1985), embora já 

se tenha observado a sobrevivência de alevinos de 

tambaqui sob condi~ôes de pH extremamente baixas (4,5-

4,7) (ECKMANN, 1987). Na entanto, durante o ensaio, na 

ocorrência do valor minima de pH, correspondente a 4,8 

os peixes desenvolveram sintomas de asfixia, com o 

aparecimento de uma proje~~o do làbio inferior. De acordo 



com SAINT-PAUL (1986) ~ esta proje~ào labial consiste em 

um sistema de respira~ào de emergência, que permite a 

sobrevivência sob condi~ôes de 02D inferiores a 0,5 ppm 

por várias horas, 

interface água-ar. 

através da utiliza~ào do 02 da 

Acredita-se que em virtude do pH 

baixo, tenha ocorrido um inicio de precipita~ào de muco 

na regiào branquial (VIBERT & LAGLER, 1960), ocasionando 

uma dificuldade respiratória que levou à manifesta~ào de 

tal sintoma, o qual desapareceu com a eleva~ào do pH, nào 

ocorrendo ~ entretanto, mortalidade dos peixes. 
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4 
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u L .. Diqestibi 1 ida.de 

pelo método do Cr203, é observada na Tabela 3 

T?"~BEUi .3 DIGESTIBILIDADE APARENTE DA DRO~EINA DAS 

.--. .,:;:. 

3 

DIETAS EXPERIMENTAIS. 

1 

4 

1 

1 
."""\ 
..::. 

4 

1 

4 

,'-)-:r l7 I=" . ..,:, ~ .:J ._> 

8() .. ().q. 

,3t) 11 ::59 
~33 li 83 
81.08 

70.24 

76.7(; 
--r-'\ ~\.-, 

/ ..::. !lo ~:J"'::' 

81.55 

78,,71 

Tais coeficientes foram analisados estatisticamente 

do programa SANEST - Sistema de 

Es ti". ti 5 tic2. 

Através do quadro da análise da variancia (Tabela 

4), rejeita-se a hip6tese da nulidade- HO. Qela qual n~o 



existem efeltos L~ de 

DU (J 

significativo (GCME2~ 1984) 

COfT: pa r·- El.n d O-S€::? as médias atrav~s do teste de TUKev ( 

TaÍJela 5), verificou-se que há diferen~as significativas 

(F'::: o, O;:') entre os tratamentos 1,4 e 3~ sendo que .::\~-:. 

médias dos tratamentos 1 e 2 e 2 e 4 n~o diferem entre 

Realizando-se o teste F para contrastes entre os 

niveis de tratamentos 

existência de diferen~as entre as fontes tes tE~da.s. n~:ts 

dietas experimentais (levedura e farinha de carne) 

tocante à digestibilidade F' .. . . ... . 

0,(1) . Por outro lado, o mesmo teste revelou n~o haver 

diferen~as significativas quanto ao emprego da levedura 

nos dois níveis de inclusào (25 e 50% da FB total da. 

dieta) para as condi~bes experimentais (contr-a~te 

teste tenha apontado diferen~as quanto aos 

coeficientes de digestibilidade aparente entre os niveis 

de 25 e 50% de inclus~o de farinha de carne (contraste 3, 

P<O,(1). 



TABEL~ 4 - ANALISE DA VARIANCIA 

C .varia~~o b.L. s.e"!. 

3 

Blocos 

Pesiduo 17,,14 

Tot..3 ]. 

Média Geral = 79~33 Coeficiente de Varia~~o = 1,740% 

TABELA 5 - TESTE DE TUKEY PARA MEDIAS DE TRATAMENTOS 

r-.lum • F:;.: e p • 

1 1 4 'IJ"l o..::. ~ 86 8-::' , 86 a 

.-, -, 4 :31 7.\ 8i. .38 .:3.b ..::. ..::. , .. ~"::J , 

-:: -:: 4 79 5 1 7''7' ~,1 b '- '-' " -' 

4 4 4 -r~ ~; 73 5~7 ... . , .. _, ,- :. - ~ c 

o{ = ... 
..1.. /n: 

A 

A 

{~ 

.... , 

Médias seguidas por letras dist.intas diferem entre si 20 

nível de signific~ncia indicado. DMS 1%=4,11 DMS 5%= 3.05 



TABELA 6 - VALORES DOS COEFICIENTES DOS CONTRASTES 

; 
.l.. 

4 

Con tra·:::; te 1 

1, ()() 
l~OO 

-1,00 
-1, ()(l 

C:on tra.s te 2 

1,,00 
1,. ()() 
~) , (j(j 

() ~ {)() 

') " ()n 

--1 ~ ()() 

QUADRO 7 TESTE F PARA CONTRASTES ENTRE OS NIVEIS DE 

TRATAt1ENTO. 

QUADRO DA ANALISE DE VARIANCIA 

Ca.usas vat- , G.L. s.o. 1] • 1·1. c' .... C" 
1 ... t 

Con tr 1 1 124 66 124 .::.,f:J 6:::, 4~, - ()()( )O'=t · , ;. " 
() , 

Con tt- .-, 1 4 34 -4 34 
. ..., 

2:3 O .1_6.335 · k , , ..:: ~, , 

Con tt- ~ 1 70 63 7() t.:3 ~:s", ( .. r-. ( -) 00036 · - ~ , . ..:. / , ~o , 

Residuo 9 1 
....,. 

1 4 1 90 f , " 

Observando-se os resultados da análise estatistica, 

pode-se que CJS· tr.3 t.::t.ITlen "tC)S .1. e 

correspondentes a inclusào de 25 e 50% de levedura como 

parte da oroteina bruta total da dieta~ 

coeficientes de digestibilidade médios significativamente 



":=:- t.\ P e i'- .i CJ 1'- e -:=- ; 

.-\-7 
~. 

de carne (79,51%) e 25% de farinha de carne (73,57%). 

Tais 

de terminado's por pesquisador,:;:?·s 

ao aVd I L~'\rem ·a 

aparente da proteina em dietas para pacu 

·C ()11l :26~'~ de F'8 diet.3) .. 

obtiveram o valor de 86~97%. 

DU2-.n to a este aspecto" NOSE (1966) assinalou 

muitas varia~ôes observadas entre de 

digestibilidade pn:Jté.lcOS podem de 

com outros nutt-ientes e 

valores metabólico "fecal (Nl"'1F) 

interespecificos. ;] mesmo autor 2-. f i nTlOU que, 

con'5idet-ando-se a NMF constante, a 

da. em d ieti~s 

purificadas, com 100% de proteína, para trutas arco-íris, 

seria da ordem de reduzindo-se a 92,9% em dietas 

com 50% de prote1na bruta. Isto s.i(;:)nifica, 

as e'5péc ies:, que c:cjef ic ien 1'::'Ç'=:5 

muito r!:~c: 

corresponder à realidade. fnu.'.. ':·as './ezF3s, de 

def.ic:i~rlci.:3.·3 

Observa-se grand(2 variac;::~o nos c:c1e-r icier:tes de 

encontrados para a levedura e farln~a de 

carne em ensaios com dietas purificadas, 



grande parte~ da metoDologia empregada. espécie utilizada 

bromatológica do 

teste. ,-,'.=' 

valores de digestibilidade aparente de proteína desde 

'"7 .,' .'"",,\ "'/ 
..' a ~ ~i. O'-iINDELL,?t 

encontrando-se valores desde 61,0 1':;:'85 ) 

importante a se considerar é o efeito da 

intera~ào entre os diversos ingredientes qwe compbem uma 

d.Í>:?ta. j,;J ILSON F'OE que 

d ii;)esti bi 1 idade protéica das dietas poderia ser afetada 

POt- efei to ou balan~o nutricional mais 

adequado quando se utilizam diversas fontes de proteina. 

Observ·C'.ndo-se pet-centual e 

bromato16gica das dietas empregadas neste ensaio (Tabela 

verifica-se que possi \·~eJ. a existência de 

i n te r.::\~ des que tenham influência sobre os 

resultados obtidos. Uma das intera~bes possiveis consiste 

na rela~ào entre a digestibilidade aparente da proteina e 

o teor de fibra bruta d~ dieta Embora as diferen~as entre 

os teores de fibra bruta das dietas experimentais sejam 

pequ.enas :> 

da digestibilidade, que poderia estar mais 

caso a composi~ào das dietas. p a r- t i c Lt 1 a t- ;'\ fos:se 

mais heterogênea. 

Tal rela~ào pbde ser observada em ensaio com truta 



(1'77' __ ) ; 

equivalentes (81,6-88~7%) para as dietas empregadas (50% 

/ exce~ào feita apenas dieta 

como fonte de carboidrato a alfa-celulose(c.d. 

acreditando o autor, que a eleYa~ào no teor -''-11.::;' 

tenha interferido na digestào = absorçào 

da. pl·-ote.ina. 

.~.,: 

entre o aumento no nível de celul~se da 

dieta e a vat- iabi 1 idade no'::; CCJE"f.ie iE?n 1.:;:.?-=. de 

obtidos. 

(1981), verificaram tal caracteristica ao determinarem a 

d ispcJrJ i bi 1 ida.de de aminoácidos para o farelo de arroz, 

com alto teor de fibra bruta. 

No presente trabalho, observou-se que o tr.", tamen 1:0 

de maiot- de bruta, apt-esen tou 

a.s com .indice de a.té 6 

unidades per-cen tuai':;; entre valores da mesma 

embcwa nào CJE?\/2. a tr i bui !.- tal 

exclusivamente ao teor de fibra, uma vez que as pr6prias 

condiçbes con tr- i buldo 

-fontes na 

das. dietas, deram ensejo ao já citado efeito 

s inén;! ico entre nutrientes. A combinaçào mll~G-farelo 

soja, d ie1:.:.'\s f·:J .i. 

considerada de ,=om BA1<ER Lt!T! 



;:,-.:j .=. li i-S f- 1 1--'::' -:= . .. _-:-~-_ .. _ .. -

qLt i::? a proteína unicelular' em espec i2i,l 

proteina da levedura, possuindo um perfil de aminoácidos 

semelhante ao do farelo de soja, poderia substitui-lo com 

sucesso, na associa~ào com o milho. 

Na formula~âo das dietas experimentais, os ~iveis de 

inclus~o de 25 e 50% de levedura~ foram eleitos por terem 

sido considet-ados ct-iticos, em 

( SP I NELL I ~? t ,3.1 i i , 197B ~ bem COITO 

c: a. [-·,3.C ter i s tic as processo de 

pe 1 eti ;:a~:~o, refletindo-se na qualidade do pellet final. 

o estabelecimento da porcentagem de inclusâo de 

de carne, obedeceu a critérios semelhantes, l.tITICt. \/ez qCt2 

S(-2 comparar o desempenho das duas 'f(Jn t'2'5 no 

tocante à digestibilidade da.~. 

dietas.Paralelamente, pr-ocur-ou-se dos 

demais ingredientes utilizados na elabora~ào das 

em niveis semelhantes, c or-t-espclrlden tes 

(25% levedura e 25% farinha de carne, 50% levedura e 50% 

Ass1.m, o emprego do óleo de milho e 

fat-e lo de tr- igo pautou-se, pr- inc i pa lmen 1.:"?!, pelo 

equiJibt-io de pequenas di~eren~2s nos teores de energia 

digestivel e proteina bruta. 

Acreditando-se que a interaçâo proteína/fibra bruta, 

embora de considerável import~ncia, n%o fosse suficiente 

para determinar os resultados obtidos, par tiu-",;.e pcu--a a 



de 

a disponibilioade ..... --
' .. ..1 1.:: 

vários ingredientes empregados. 

o t r ,.:;i. t<"::i.men t(J ténoico 1='OSSU1.. 

para os ingredientes distintos. 

parece que o aquecimento em dosagem adequada~ 

I::: "i 
._, .L 

1:; C) 

·1C1S 

B. 

d icjes ti b i 1 idade dc) mi 1 ho e farelo de seja! i.nclu.si\/~:= _. 

n i \/el de (L·<Jl LSON et=di~L~ 

.31ii, 1974·) (,? far--inha dE! car-ne i2 ossos. O ob'5f?rv3dcJ;; pel·:3. 

aparência do material utili~ado no experimento~ foi que o 

de .:?qLt2 1= ijnen te: ,a que havia sido submetid::<. 2. 

fat- inha. de pode tet- compr-ometido sua 

qualidade.O material empregado contrariou parcialmente as 

especifica~bes para o ingrediente, que segundo ENSMINGER 

& OLENTINE (1978), deve conter entre 45 e 50% de proteina 

bruta e ser livre de resíduos tais como pelos, cascos cu 

dentes. 

Devido à balxa qualidade do material, 

ens.::\io .' optou-se por um peneiramento prévio, com peneira 

de malha grossa para n~o C3usar sele~~o de 

encon te-anda-si;;? em desacordo eoo 

padrbes de qualidade do ingrediente. 

Algun:'5 autores observaram 

nos resultados esperados em ensaios ce nutri~ào~ devido à 

de erros de processamento de inqredientes. 



para fontes vegetais parecla exist~r UGa ccrrelaçàc 

negativa entre conteúdo de iqnina-celulose 

digestibilidade da proteina, enquanto que ~ara fentes 

animais, a correlaçào se deve ao processamento empregado 

na obten;ào do ingrediente. Os mesmos autores observaram 

coeficientes de digestibilidade da proteina da farinha de 

sangue ao redor de 66%, em dietas purificadas para a 

carpa, valor que se reduziu para 40% em dieta mista. 

devido ao superaquecimento durante o preparo. 

Em outra abordagem, ECKMANN (1987) fornecendo 

ao tambaqui dietas contendo farinha de sangue como fonte 

protéica exclusiva, verificou que as taxas de crescimento 

eram muito reduzidas, devido, provavelmente, à composi;ào 

em aminoácidos e prejuizos causados pela degrada;ào 

térmica à farinha de sangue. 

Com o intuito de se verificar a possibilidade da 

existência de desbalanceamentos a nlvel de co~posi;ào de 

aminoácidos das dietas, que poderiam ser agravados pela 

qualidade do ingrediente-teste, considerando-se seu 

processamento inadequado, elaborou-se o Tabela 

contendo composi;ào das dietas e exigências 

nutricionais em aminoácidos dos pelxes. Os dados 

utilizados na elaboraçào da tabela foram obtidos a partir 

do N.R.C. (1980) sendo os valores para as exigências e 

composiçào individual dos ingredientes, fornecidos 

termos de porcentagem da dieta. Selecionou-se 

como referência a exigência em aminoácidos do catfish, 
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TABELA ~ - COMPGSIÇAC FERCENTUAL DAS DIETAS 

EM AMINOACIDOS DO BAGRE-DE-CANAL. 

INGREDIENTES VAL m em HIST ISOL LEU us m PHE mo IRI? TIR 
--------------------------------.---------------------------------------------------------------------------------------------
F.amo 0.19 0.17 0.07 0.03 v.1S 0.33 G.15 0.05 O.H 0.15 0.04 0,19 ;1-- F .soj. 0.53 0.31 0.21 0.29 0.S4 0.93 0.74 0.15 0.60 0.41 0.1! 0.36 

I F. trigo 0.17 U3 0.03 0.04 0.07 0.04 0.01 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 
Levedura ~ rr 

",1J 0.45 õ.10 0.22 O.H 0.66 0.63 0.15 0.37 0.43 0.10 0.31 

TOm 1.39 1.51 v.41 0.62 1.21 1.99 1.56 0.36 1.15 1.08 0.34 0.a9 
ff:d gene it 0.71 1.03 0.37 0.62 0.81 1.50 0.56 1.20 0.53 0.12 
Balanto +0.65 +0.48 +0.41 +0.25 +0.59 +1.14 +0.06 -0.20 -0.05 +0.55 +0.22 +0.39 

La ilha O.H 0.13 1),05 0.06 0.11 O.2~ 0.11 O.O~ 0.10 0.11 0.03 0.14 
T2 F.soja 0.35 0.50 0.13 0.17 0.36 0.57 0.~5 0.09 0.J6 0.29 0.11 O 1? ... 

F.trigo 0.05 0.07 0.02 0.03 0.03 0.06 0.04 0.01 0.04 0.03 0.02 O.O~ 
Levedura 0.90 0.90 0.20 O.H o.aa 1.32 1.26 0.30 0.74 0.86 0.20 0.62 

TOTAL LH 1.60 0.40 0.70 1.38 2.19 1.36 O.H 1.24 1.29 0.36 1.02 
Salmo +0.73 +0.51 +0.,0 +0.33 +0.76 +1.38 +0.36 -0.12 +0.04 +0.76 +0.24 +1.02 

F .Ii lho 0.19 0.19 0.07 0.07 0.15 0.30 0.15 0.05 0.13 0.15 0.04 0.19 
T3 F. soja 0.50 0.71 O.la 0.25 0.51 o.ao O.H 0.13 0.52 O.H 0.16 0.31 

F. tr i 90 0.12 0.18 0.06 0.07 Q.09 0.16 0.10 0.04 0.10 0.03 0.04 0.08 
F.carne 0.32 0.43 0.07 0.12 0.23 0.42 0.41 0.09 0.24 0.23 0.04 0.10 

TOTAL 1.13 1.56 0.38 1.14 0.98 o.as 1.30 0.31 0.99 0.79 0.28 0.68 
hlmo +0.42 +0.53 +0.33 t0.77 +0.3A +0.07 -0.20 -0.25 -0.21 +0.26 +0.16 +0.63 

F .ai lho 0.19 0.17 0.07 0.03 0.15 0.32 U5 0.05 0.13 0.15 0.04 0.19 
f.soja 0.25 0.36 0.09 O.H 0.26 0.41 0.32 0.06 0.16 0.20 o.oa A " 

H 'J.lO 

f.trigo 0.09 O.H 0.05 0.05 0.06 0.12 0.08 0.03 0.07 0.06 0.04 0.06 
F.carne 0.64 0.96 O.l~ 0.24 0.46 0.$4 o.t2 0.18 0.43 O.H 0.03 0.20 

TOTAL 1.17 1.63 0.35 O.a! 0.93 1.38 1.72 0.32 0.94 o.s1 0.20 0.61 
---. -- ._--_.~_ .. ~---~._-_._._~ .. _-------

Salmo +0.46 +0.60 +0.35 +0.37 +0.31 +0.57 +0.22 -0.14 -0.26 +O.H +0.03 +0.62 

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

! U.C. mSOJ 
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por se acreditar que seja a espécie cem hábito 

CUjas 

análise deste quadro, esclareceu alguns aspectos 

no que concerne ao perfil de 

diet.~. Observa-se nas dietas 1,2 e n qcte 

em aminoácidos do sào 

com as 

neqativo de metionina é compensado pela cistina (50% de 

sup 1 emen l:.=.<.c;:ào) ~ a t-esç:iondi~ 

i:JêWC ia 1 men te pelo requerimento em fenilalanina. Já na 

dietCi. ::;., observa-se a existência de um balanc;:o 

em lisina, cujo fornecimento na dieta equivale a 86% da 

ei.;igência tota 1 • Partindo-se do principio 

tais correspondam ao perfil de aminoácidos 

ingredientes padrào~ utilizados na elaborac;:ào das tabelas 

do N.R.C." poder-se-ia inferir que a farinha de carne e 

ossos no e::-:pet- imel! to, de 

poderta agravado o no l. 
.=:( 

disponibilidade de lisin.;3, uma \/''2Z Clue '~'.qL(ec: ilnen t1:J 

e >~c e-:::·s· i \/CJ ou estocagem prolongada, soo más condic;:~es de 

podem Dcasionar- de. 

II re.'.;\c;:ào de bl'-on zeCi.men t.o tI, onde produz-se um 

COll1p 1 E}::O, n;;'':{o disponivel para o animal, 

extremamente susceptível a este ti~o de ligac;:~o 

et alii,1984~ BAKER SPEER, 19E3) • Es. t{::·=, 



pr--cb 1 em·::;;. t-es .idE:: f"1·::'I d i ·é~· pcn :L b i. 1 .Li.Í"".ij:::: 

i1l2SrnO :: 

sendo a farinha de LtCn 

ingrediente de qualidade inferior, pcn'- t-3.f1 to , = (J(:! ni\/2is:, 

des.te 

digestibilidade protéica~ =ontrapbs-se o fato 

com Cl .::tmino.:3.c ido'::; ca.s 

experimentais, a dieta 4 encontra-se mais equilibrada que 

2. diet.3. 3, com menos farinha de carne e 05::;OS. HARPER 

(1970) que os efeitos da. 

de quantidades desproporcionais de ·::'Im ino.:3.c i do'::: 

sào vat-iàveis, indo desde a depressào no conS·U.!T!CJ 3té 

dependendo do teor de proteína da dieta, 

idade e estado fisiolÓgico do animal, bem como a natureza 

e grau de desproporçào entre os amino.:3.c':~c!os. i\~o 

supbs-'::;e que a desproporçào identificada no fornecimento 

de lisina~ tenha tido como manifestaçào, 

dÜ;H?stibi 1 idade da Ne,\/.amen te HARPEF: 

um 

moder.::'Ido; muitas vezes nào ocasionar efeitos Guito 

afirmando que a maior parte dos 

que levaram aos conceitos de toxidez e antagonismo ont-e 

aminoácidos. , o excesso de ao menos L \/ezes ·3 

qU::'ln tida.de (J 

observ::'Indo-se efeitos de desbalanceamento, 



:.:: ,i 

fornecendo dietas limitadas em lisina (7S% da exigência) 

ao bagre-de-canal, com niveis crescentes de arginina, n~o 

verificaram a presen~a de antagonismo arginina/lisina em 

nenhum dos [I desempenho dos 

3valiado também n~o apresentou 

CJS 

significativamente inferior ao do lote 

controle, totalmente balanceada. 

Acredita-se que a deficiência marginal em 1 isin-:=,_ 

n:~o tenha sido suficiente 

sintomas de redu~~o extremos no crescimento, 

tendência neste sentido possa ser notada no lote a que 

se forneceu a dieta 3 durante todo periodo experimental, 

n~o havendo, contudo, comprova~~o estatistica.tTabela 10) 

TABELA 

1 

--, 
"';:. 

4 

10 PESOS INICIAIS E FINAIS DAS PARCELAS DO 

~1. GANHO 

567,00 

33!,18 



c::--:. 
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a dietas contendo desbalanc?amento 

que o grau de despropor~ào 

muito grande < pr-CJ\/.;3.\/i21 tTien tl::? de 

Foram ~ealizadas algumas cbserva;bes relacionadas ao 

manejo alimentar e caracte~isticas f1sicas do 

fornec~do durante o ensaio. Apesar do perlodo inicial de 

durante o qual os ~.n i!TI~,i s TOr~··:?i.iTl 

condicionados à alimentaçào através de pellets CC1fti P 1 !'2nCI 

SLlC(:2'5,'5(J; na lnicial do experimento, 

redu~ào de consumo generalizada ao se fornecer as 

contendo Cr203, verificando-se que os peixes aproximavam-

se do alimento assim que ele tocava a superficie d'água} 

contudo, rejeitavam-no ou expeliam o pellet sem degluti-

1 t:=t" compor-tamen to pelo eempo 

mencionado, ,apÓs o qual, ocorreu a aceitaçào normal do 

alimento marcado. Encontrou-se referência à comportamento 

apenas traba.l ho de (1978), 

aI 1men tando tilápias-do-Nilo com agregado PETi f i ton 

C (JITI l::tbser .... /J~Ll prcJb 1 f2f!l·:3.S dt= 

seletividade do material. Tal ensaio) no entanto, 30freu 

severas criticas de FeL TZ (1979), L\rn.;3. \/ e Z Cj t.l(·? ~ 

dosagem do indicador empregada (6%), como o processamento 

utilizado (elaboraçào de mistura úmida, 

do e~<perirnen te! OI Air:cL.i C·CJ;TI 



de carne ~ assos, talvez pela sua maior 

que as ra~ôes contendo levedura, 

nivel de 50% de inclus~o, possuíam forte odor adocicaco, 

que de·:sag r-adar .;3.tJS ·:3.n i lTld.i '3, 

,~nsaio com c.::,tfish .::~. f r- 1. c .:?~ rI I:} 

gariepinus,Buchell), determinou que parte do insucesso no 

desempenho dos exemplares submetidos a dietas com 

de pt-oteina. , de .... !' :La 2. tt-.:'c bui do 

reduzida de algumas delas.O mesmo 

considet-ou. que a palatabilidade de uma diet.:?. 

mais à medida que a quantidade de a]. ime'n to 

fornecida aumenta, uma vez que sob cordiçôes d~ restriç&o 

alimentar, a necessidade e>~ iqrEnc i.:3.s 

nutricionais sobrepôe-se às demais. 

BEl'INETT ( 1962) , afirmou que os p,~i>:es demonstram 

hc\bi 1 idade sen ti t- e subst~ncias 

dissolvidas na água de maneira muito acurada, sendo que o 

sentido do olfato é menos limitado pelo ambiente aqu.ático 

do que a audiç~o e vis~o. 

Com ao manejo alimentar, qU.e 

apÓs o periodo inicial de condicionamento, (J'::; e~<eITip 1 ctt-es 

.",d2.ptaram-'3e bem à 

comprimento 7-8 mm;, alimentando-se tanto à supEr~lcie e 

meio da coluna d'água, como também no fundo. antes que os 



p(:?l.l(:2ts. 

formulac;âo" obj et.iv·c) de suplementaG;~o 

pode ter promovido certo efeito aglutinante, 

(JS pellet.s apresentaram-se relativament.e 

di SSCJ 1 Ltc; ~C) ,. contendo 

particular resistência ao armazenamento, 

.::;t. pCJr·c':t=-:n t .. ::=tt:;ecn de oellets quebrados e a formaG;~o de 

compar-.:'..indo--se àqueles contendo farinha 

o comportamento na água invert.eu-se, com 

maior resistência dos últimos. 



5. CONCLUSôES 

Com base nos resultados obtidos, pode-se estabelecer 

as seguintes conclusdes: 

1. Os Ct:Je-;:: ic iç2n tE'S de da 

prc,teina de dietas contendo 25 e 50% da ~:)I"-ote ina. 

sob forma de levedura, superior"es, 

respectiva.rnen te 82;86 e 81, 38% ~ quando compa.t-ddos ';;f.OS 

demais tratamentos, a base de farinha de carne e ossos 

Acredita-se que tais resultados tenham 

sido decorrentes da composit;;:~o destas dietas, 

particularmente quanto ao teor de fibra bruta, que parece 

exercer efeito negativo sobre a digestibilidade protéica. 

indica~ôes de que a cornbinaçào mil~o + farelo de soja 

+ levedut-a, apresenta composi;~o quimica mais compatível 

com o hábito alimentar das espécies que deram origem ao 

caracteristicamente tend,=::;ndo 

onivoro, favorecendo, talvez; a en;:: 5" má tic::<. no 
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~rocesso aiqestivo. 

formula~ào de dietas para pelxes deve ser estimulada 

respeitando-se os niveis de inclusào, disponibilidade 

regional e facilidade de peletiza~ào, 21êm de seu valor 

nutricional. 
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