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Introdução

• Nutricionistas – dietas que:

– Atendam às exigências das espécies;

– Espécies tropicais – falta de 

informações:

• Necessidades nutricionais;

• Comportamento alimentar;

• Capacidade digestiva

• Qualidade dos ingredientes

• Economicamente   viáveis.



Introdução

• Conseqüência:

– Recomendações são baseadas em 

condições climáticas muito diferentes das 

nossas.

• Certeza do desenvolvimento quando:

– Recomendar a espécie mais adequada;

– O manejo mais funcional;

– Alimentação mais econômica.



Introdução

• Preocupação:

– Resultado de produção de cultivo intensivo sob 

condições de manejo extensivo.

• Nutricionistas:

Animais recebem alimentos em quantidade e 

qualidade adequada;

Prático formular ração – IOA – AAE; AG; 

vitaminas e minerais.

Fontes alternativas – minimizar custos;

Muitas podem ser as restrições nutritivas.



Espécies 

exóticas 

Preferência 

alimentar 

Alimentação em cultivo 

intensivo 

Bagre do 
canal 

Carnívora/onívora Aceita ração em todas as fase de 
desenvolvimento 

Bagre 

africano 

Carnívora/onívora PL: alimentação natural, 

canibalismo 

Juv/Adul: peixes menores, 
crustáceos e insetos diversos 

Carpa Capim Herbívora/onívora PL: Alimentação natural 

Juv/Adul: macrófitas, algas 

filamentosas, ração 

Carpa comum Onívora PL: alimentação natural, ração 

Juv/Adul: ração  

Carpa cabeça 
grande 

Planctófaga/onívora PL: alimentação natural 
Juv/Adul: zooplâncton, ração 

Carpa 

prateada 

Planctófaga/onívora PL: alimentação natural 

Juv/Adul: fitoplâncton, 

zooplâncton, ração 

Tilápia Onívora PL/Juv/Adul: ração, fitoplâncton. 

zooplâncton, outros alimentos 
naturais 

Truta arco-

íris 

Carnívora/onívora Aceita ração em todas as fases do 

desenvolvimento 

 

Características das espécies de peixes mais 

utilizadas em sistemas de cultivo.



Espécies 

nativas 

Preferência 

alimentar 

Alimentação em cultivo 

intensivo 

Curimbatá Detritívora/onívora PL: alimentação natural 
Juv/Adul: ração 

Dourado Carnívora PL: alimentação natural, canibalismo 

Juv/Adul: peixes, crustáceos, 

insetos, condicionamento à ração 

Matrinxã Onívora 
 

PL: alimentação natural, canibalismo 
Juv/Adul: ração 

Pacu Onívora 
 

PL: alimentação natural 
Juv/Adul: ração 

Piauçú Detritívora/onívora PL: alimentação natural 

Juv/Adul: ração 

Surubins Carnívora PL: alimentação natural, canibalismo 

Juv/Adul: peixes, crustáceos, 
insetos, condicionamento à ração 

Piraputanga Onívora 
 

PL: alimentação natural, canibalismo 
Juv/Adul: ração 

Tambaquí Frugívora/onívora PL: alimentação natural 

Juv/Adul: ração 

 

Características das espécies de peixes mais 

utilizadas em sistemas de cultivo.



Enzimas digestivas

 Digestão;

 Papel desempenhado pelas enzimas

digestivas, secreções gástricas, pancreáticas,

bile e secreções intestinais;

 As enzimas digestivas são capazes de

catalisar reações hidrolíticas. São proteínas

solúveis em água, proteases, lipases,

estearases e carboidrases;

 As enzimas dos peixes – prot/amilotíticas.



Principais sítios de formação de enzimas 

digestivas em peixes.

Estômago/ 

glândulas gástricas 

Intestino Pâncreas 

Pepsinogênio Enteroquinase Tripsinogênio 

(HCl) Aminopeptidade Quimiotripsinogênio 

 Dipeptidase Pró-carboxipeptidase 

 Tripeptidase Pró-elastase 

 Lipases Lipases 

 Lecitinases Alfa-amilases 

 Alfa-Amilases Quitinases 

 Alfa-glicosidade Carboidrases 

 Beta-glicosidade  

 



Comparação das atividades proteolíticas e 

amilotíticas em trutas arco-íris (carnívoras) e 

carpa (onívoras) com cerca de 200g

Atividades 

(%) 

Amilolítica Proteolítica 

Truta arco-íris 12 100 

Carpa comum 100 48 

 Fonte: Zimmermann e Jost (1998)



Digestão das proteínas

• As enzimas proteolíticas – zimogênios;

• As pró-enzimas secretadas pelo pâncreas são

ativadas - enteroquinase, produzida no intestino/

peptidades e as aminopeptidades, hidrólise final

das proteínas em aminoácidos;

• As proteases são divididas segundo seu tipo de

ação.

– Exopeptidades - atuam em ligações peptídicas na

porção externa da proteína

– Carboxipeptidades/aminopeptidases



• Endopeptidades - agem em pontos ou ligações

químicas específicas.

• Pepsina - ataca a proteína onde há radicais

aromáticos;

• Tripsina - onde há ligações entre os aminoácidos

arginina e lisina;

• Quimotripsina - onde há radicais carboxil.

• As proteases pancreática e intestinal - maior

atividade em condições alcalina.

Digestão das proteínas



Principais sítios de formação de 

enzimas proteolíticas 

Estômago 
glândulas gástricas 

 
Intestino 

 
Pâncreas 

Pepsinogênio 
(pepsina) 

Enteroquinase Tripsinogênio (tripsina) 

(HCl) Aminopeptidase Quimotripsinogênio 
(quimotripsina) 

 Dipeptidase Pró-carboxipeptidase 
(carboxipepetidades) 

 Tripeptidase Pró-elastase (elastase) 
 



Digestão dos lipídios

• A bile produzida pelo fígado é armazenada na

vesícula biliar e constantemente liberada no

lúmen intestinal;

• A bile emulsificam as gorduras para atuação

mais eficaz das lipases;

• Diferença entre a hidrólise das gorduras e das

proteínas - lipases são pouco específicas;

• Peixes carnívoros apresentam maior atividade

de lipases.



Digestão dos carboidratos

• Amilase - amido - glicose e maltose -

pâncreas e intestino;

• Peixes carnívoros e peixes de águas frias

limitada secreção e atividade de amilase;

menor habilidade em digerir amido;

• A digestibilidade de carboidratos /peixes

carnívoros parece diminuir com o aumento do

peso molecular dos carboidratos;



• A amilase parece ser inativada - combinada ao

amido crú, à dextrina e à albumina;

• Espécies onívoras podem compensar esta

inativação da amilase pelo amido crú

aumentando a secreção de amilase cerca de 3

a 4 vezes;

• Outras carboidrases: glicosidades, maltases,

sacarases, lactases. celobiases.

Digestão dos carboidratos



Digestibilidade do amido e da dextrina para

a truta arco-íris quando incorporada em

níveis de 20 ou 60% na dieta

 Coeficiente de digestibilidade de 
carboidrato (%) 

Carboidrato 20% na dieta 60% na dieta 

Amido 69 26 

Dextrina 70 45 
 

Fonte: Kubitza (1997)



Digestibilidade de diferentes tipos de 

carboidratos para truta.

Tipo de 
carboidrato 

Digestibilidade 
(%) 

Glucose 99 

Maltose 93 

Sacarose 73 

Lactose 60 

Amido cozido 57 

Amido in natura 38 

Celulose <10 
 

Fonte: Zimmermann e Jost (1998)



Taxas de digestão e absorção

• A atividade enzimática e volume de secreções

digestivas;

• Da mesma maneira, são a taxa de enchimento

do intestino e o tempo de trânsito;

• Tempo do trânsito intestinal - Métodos:

– Sacrifíco;

– Radiografia;

– Corantes.



Taxa de passagem é influenciada por 

fatores externos e internos

• Tamanho da refeição: observações sobre o

efeito do tamanho da refeição no

esvaziamento gástrico e/ou digestão são

contraditórios;

• Temperatura: quanto menor for a temperatura

maior o tempo que o alimenta permanece no

estômago, ou seja, menor a taxa de

passagem.



• Tamanho do peixe: a maioria dos trabalhos –

quanto maior o peixe, mais lenta é a taxa de

passagem;

• Tipo do alimento: a digestibilidade influencia

a taxa de passagem

– Alimentos com alta digestibilidade x alimentos

fibrosos;

– Dietas mais gordurosas tendem a demorar mais

no TG que as dietas pobres em gorduras, aumento

da colecistoquinina (CCK) que reduz a motilidade

gástrica.

Taxa de passagem é influenciada por 

fatores externos e internos



Exigências nutricionais dos peixes tropicais

• Grande área de estudos, não cabem

generalizações, cada caso merece atenção;

• Investigações acumulam anos, mais

apresentam-se escassas - outras espécies

zootécnicas;

• Encontra-se distante o estabelecimento dos

padrões das exigências nutricionais:
• dependem direta e indiretamente do meio onde

vivem;

• sujeitos as condições ambientais, de difícil

manipulação;

• diferenças nas exigências - peixes de água fria

(<18ºC) e quente (>18ºC).



• Dieta influencia: comportamento, integridade

estrutural, saúde, funções fisiológicas, a

reprodução e o crescimento dos peixes;

• A determinação das exigências qualitativas e

quantitativas dos nutrientes;

• Variações na temperatura da água, não afetam

as exigências quantitativas de proteína e energia,

mas a quantidade da ingesta total, velocidade de

crescimento e índices de utilização dos

nutrientes.

Exigências nutricionais dos peixes tropicais



Exigência protéica
 Proteínas - constituintes do organismo;

 Excesso de energia - diminuição da ingestão

de proteína;

 Dietas com excessiva proteína - gasto

energético;

 Qualidade protéica - digestibilidade /aa

essenciais;

 Requerimentos protéicos:
-Estado fisiológico dos peixes;

-Temperatura;

-Interação com outros nutrientes;

-Processos tecnológicos de preparação de dietas

-A exigência de certos aminoácidos – espécies..



Exigência quantitativa de proteína

bruta de algumas espécies de peixes

cultivados (g/100g de MS)

Espécie Exigência 
(PB%)  

Nome vulgar 

O. niloticus 25 a 30  tilápia do Nilo 

Tilapia  35 a 40 tilápia 

Ictalurus punctatus 24 a 30 bagre do canal 

Oncorhynchus mykiss 35 a 50 truta arco-iris 

Cyprinus carpio 25 a 30 carpa comum 

Piaractus mesopotamicus 26 a 30 pacu 

Colossoma macropomum 17 a 30 tambaqui 

Brycon sp. 26 a 30 matrinxã 
 



Exigência de aminoácidos essenciais 

para várias espécies de peixes

Espécie Arg His Lle Leu Lys Met Phe Tre Trp Val 

Catfish 1,03 0,37 0,62 0,84 1,50 0,56a 1,2 c 0,53 0,12 0,71 

Truta  1,40 0,64 0,96 1,76 2,12 1,08b 1,24c 1,36 0,20 1,24 

Salmão 2,40 0,70 0,90 1,60 2,00 1,60b 2,10d 0,90 0,20 1,30 

Carpa 1,60 0,80 0,90 1,30 2,20 1,20a 2,50c 1,50 0,30 1,40 

Tilápia 1,18 0,48 0,87 0,95 1,43 0,90b 1,05
(3)

 1,05 1,05 0,78 

pacu
(2)

 0,75 0,33 0,56 1,03 1,40 0,69b - 0,53 - 0,64 

aves
(4)

 1,23 0,45 0,84 1,56 1,12 0,51 0,78 0,73 0,21 0,93 
 

Para cada espécie, os aminoácidos são expressos como

g/100g da dieta seca.

a = sem cistina; b = metionina + cistina; c = sem tirosina;

d = fenilalanina + tirosina.

Fonte: Pezzato (1998)



Exigência energética

• Menor exigência energética/temp;

• Excretam amônia - perde menos energia;

• Lipídios - melhor fonte de energia, proteína,

carboidratos;

•Lipídios - como fonte de ácidos graxos

essenciais (AGE), transportadores de vitaminas

lipossolúveis. manutenção da estrutura e função

da membrana celular;

• Ao ácidos graxos essenciais - exigências

diferenciadas;



 Peixes de águas frias - truta/salmão/bagre do

canal, as espécies marinhas, exigências de

ácido graxo poli-insaturado da família  3;

 Os peixes tropicais e de água doce - ácido

graxo da família  6;

 Suplementar com lipídios - poupa a oxidação

da proteína da dieta como fonte de energia;

 Níveis de 10 e 20% de lipídios em dietas; 

 Energia digestível é de difícil determinação. 

Exigência energética



Ácido linolênico (18:3)

CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH2-

CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH

Ácido eicosapentenóico – EPA (20:5)

CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-

CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH2-COOH

Ácido docosahexenóico – DHA (22:6)

CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-

CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH2-COOH

Ácido graxos  - família  3 
1ª dupla ocorre no 3º C ( 3) a partir do CH3 



Ácido linoléico (18:2)

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH2-

CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH

Ácido araquidônico (20:4)

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-

CH=CH-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH2-COOH

Ácido graxos  - família  6 
1ª dupla ocorre no 6º C ( 6) a partir do CH3 



Valores para cálculo da energia 

digestível em peixes

Nutrientes EB 
(kcal/g) 

ED estimada 
kcal/g)

(1)
  

Carboidratos  
(não leguminosa) 

4,10 3,00 

Carboidratos 
(leguminosa) 

4,10 2,00 

Proteína animal 5,50 4,25 

proteína vegetal 5,50 3,80 

Gorduras 9,10 8,00 
 

Fonte: New (1987).
1Energia digestível calculada com base na matéria seca.



Exigência de ácidos graxos essenciais 

nos peixes

Espécie ácido 
graxo 

exigência 
(%) 

nome vulgar 

Oreochromis niloticus 18:2 6 0,50 Tilápia do Nilo 

Tilapia zilli 18:2 6 1,00 tilápia 

Cyprinus carpio 18:2 6 1,00 Carpa comum 

  18:3 3 1,00   

Ictalurus punctatus 18:3 3 1,00 – 2,00 Bagre do canal 

Oncorhynchus mykiss 18:3 3 0,80 – 1,00 Truta arco-íris 

Oncorhynchus nerka 18:2 6 1,00 salmão 

  18:3 3 1,00   
 

Fonte: NRC (1993) 



Carboidratos

 Amidos, açúcares, celulose e gomas -

energia de baixo custo;

 Carnívoros - não são hábeis em digerir CHO;

 Alguns CHO reportados como indigestíveis,

como a celulose - celulase - peixes herbívoros;

 Peixes carnívoros como salmão e truta, não

digerem bem os carboidratos - 10%;

Bagre do canal, tilápia e carpa - níveis mais

altos - 20%;



Exigência vitamínico-mineral

 Exigência vitaminica = animais terrestres -

vitamina C;

 Vitaminas - pequenas quantidades;

 Sintomas de deficiência - alta densidade e

sistemas intensivos;

 As exigências vitamínicas variam em função:
•Espécie;

•Tamanho;

•Velocidade de crescimento;

•Ambiente (temperatura, tóxicos);

•Funções metabólicas (resposta ao estresse, resistência

as doenças);

• Sistema de cultivo e os hábitos alimentares



Exigência vitamínica  (mg/kg de MS da dieta).
Vitaminas bagre do canal carpa comum salmonídeos  

Hidrossolúveis       

Tiamima (B1)  1 2 10 

Riboflavina (B2)  9 7 20  

Piridoxina (B6)  3 5 10 

ác. pantotênico  25 30 40 

Niacina  14 30 120 

Biotina  R 1 1,5 

ác. fólico  R NR 6 

Cianocobalamin
a (B12)  

NR R 0,02 

Colina  400 4000 3000 

Inositol  NR 200 200 

ác. ascórbico  60 R 200 

Lipossolúveis       

Vitamina A  2000 UI 10000 UI 2500 UI 

Vitamina D  500 UI R 2400 UI 

Vitamina E  30 80 30 

Vitamina K R R 10 
 

R = exigência quantitativa não determinada; NR = provavelmente não requerida na

dieta; Fonte: Jobling (1994)



Exigência de algumas vitaminas do
complexo B (mg/kg dieta seca) em
comparação com os níveis
recomendados para aves

vitaminas tilápia
(1)

 tilápia
(2)

 truta
(3)

 padrão
(2)

 aves
(4)

 
Riboflavina (B2) 60 6 3,6 2,7 - 15 3,6 
Piridoxina (B6) 20 10 2 1 – 10 3 
Biotina 10 R 0,1 0,05 – 0,25 0,15 
ác. Pantotênico 40 10 12,1 10 – 20 10 
Tiamina (B1) 60 R 1 1 - 10 1,8 
Cianocobalamina (B12) 0,05 R 0,007 R 0,009 

 

Fonte = adaptados de: 
1Jauncey & Ross (1982); 
2NRC (1993); 
3Woodward (1989);
4NRC (1984);

R=exigência quantitativa não determinado.



Apenas sete minerais (Ca, P, Mg, Fe, Zn, I e 

Se);

Os elementos Na, Mo, Cl, Mn, Co, Cr e F,  

não têm seus níveis determinados - fonte 

de suprimento - meio ambiente;

Cálcio/ fósforo - 1:2 - truta arco-íris;

Água com conteúdo de cálcio dissolvido -

exigências específicas não encontram-se 

plenamente determinados.

Exigência vitamínico-mineral



Níveis de minerais recomendados para 

inclusão na dieta (mg/kg de MS

Mineral tilápia do 
Nilo 

carpa 
comum 

bagre do 
canal 

salmoníde
os 

Cálcio 5000 - 4500 3000 

Fósforo 5000 7000 4500 6000 

Magnésio 750 500 400 500 

Ferro - 150 30 30 – 60 

Cobre 4 3 5 5 

Manganês 12 13 2,5 20 

Cobalto - 0,1 - 5 – 10 

Zinco 30 20 20 30 – 100 

Iodo - - - 0,3 

Selênio - - - 0,3 
 



Exigências nutricionais em rações para 

crescimento de alguns peixes

Fonte: Kubitza (1997)

 Nutrientes Bagre do 
canal 

Truta 
arco-íris 

Carpa 
comum 

Tilápia Pacu Tambaquí 

Proteína (%) 28 a 32 38 a 40 30 a 35 28 a 32 26 a 32 22 a 36 

E.Dig (kcal/kg) 3.000 3.600 3.200 3.000 3.000 2.800 a 3.000 

P.disp. (%) 0,45 0,60 0,60 0,50 - - 

Aminoácidos       

Lisina (%) 1,43 1,80 1,74 1,43 - - 

Met + Cist(%) 0,64 1,00 0,94 0,90 - - 

Fenil + Tiros (%) 1,40 1,80 1,98 1,55 - - 

Treonina (%) 0,56 0,80 1,19 1,05 - - 

Triptofano (%) 0,14 0,20 0,24 0,28 - - 

Ácidos graxos       

Série w 3 (%) 0,5 –1,0 1,0 1,0 - - - 

Série w 6 (%) - 1,0 1,0 0,5-1,0 - - 

Vitamina C 
(mg/kg) 

50 50 R 50 50 - 

 



Níveis de proteína, energia digestível e 

necessidade de suplementação vitamínica e 

mineral em rações para Tilápia do Nilo

Suplemento Fase  

de cultivo 

Biomassa 
econômica 

(kg/ha) 

Proteína 

(%) 

Energia 
Digestível 
(kcal/kg) 

Vit. Min. 

Reversão 10 a 50 mm - 40-45 3.600 a 3.800 completa completa 

Recria 1 a 100g > 5.600 32-36 2.900 a 3.200 completa completa 

Recria 1 a 100g 3.400 a 3.900 24-26 2.600 a 2.800 ausente 
ou parcial 

ausente 
ou parcial 

Engorda 100 a 600g > 8.000 28-30 2.800 a 3.000 completa completa 

Engorda 100 a 600g 4.800 a 5.600 22-24 2.600 a 2.800 ausente 
ou parcial 

ausente 
ou parcial 

Tanques rede ou 
tanques de alto fluxo 

- 32-36 3.000 a 3.200 completa completa 

REPRODUTORES  

Com alimento natural - 26-28 2.800 a 3.000 ausente 
ou parcial 

ausente 
ou parcial 

Sem alimento natural - 30-32 3.000 a 3,200 completa completa 

 



Alimentos convencionais

• Farinha de peixe; Estudo

• Farinha de carne;

• Farinha de abatedouro de aves;

• Farinha de penas;

• Farelo de soja;

• Milho;

• Farelo de trigo;

• Farelo integral de arroz.

Nova%20pasta/alimentos%20convencionais.ppt


Alimentos Não Convencionais

• Farinha de mandioca; Estudo

• Levedura de cervejaria;

• Farelo de coco; Estudo

• Farelo de canola; Estudo

• Farelo de amendoim;

• Sorgo; Estudo

• Torta de dendê;

• Farinha de pupunha;

• Feno de alfafa;

• Farelo de tegumento de cacau;

• Farelo de guandu;

• Farinha de filetamento de camarão:Estudo

Nova%20pasta/mandioca%20boscolo.ppt
Nova%20pasta/farelo%20de%20coco.ppt
Nova%20pasta/canola%20furuya.ppt
Nova%20pasta/tanino%20metionina.ppt
Nova%20pasta/camar�o.ppt


Restrições quanto ao nível de inclusão de alguns ingredientes em rações

para peixes (SR= sem restrições; RC= restrições condicionadas

Ingrediente Restrição (%) Causa da restrição 

Farinha de peixe 4 a 20 Alto teor de cálcio 

Farinha de carne < 25 Alto teor de cálcio 

Farinha de carne e 
ossos 

< 10 a 15 Alto teor de cálcio, aminoácidos limitantes 

Farinha de vísceras < 20 Alto teor de gordura, aminoácidos limitantes 

Farinha de penas < 10 Baixa palatabilidade, aminoácidos limitantes 

Farinha de sangue < 5 a 10 Aminoácidos limitantes, alto teor de ferro, baixa 
palatabilidade 

Farelo de soja SR ou RC Baixa palatabilidade, RC para peixes carnívoros 

Farelo de soja integral < 3 Elevado teor de óleo 

Farelo de algodão RC 20 a 30 RC< 20 para peletização; RC< 30 para extrusão; 
gossipol, aminoácidos limitantes; alta fibra 

Farelo de glúten de 
milho 

SR ou RC< 6 RC < 6 se não desejar pigmentação amarelada 
no filé 

Farelo e amendoim SR ou RC RC aos teores de aflatoxina e aos aminoácidos 
limitantes 

Farelo de trigo < 25 Alto teor de fibra 

Farelo de arroz 
integral 

< 15 Alto teor de gordura e fibra; rancifição e fitatos 

F. arroz 
desengordurado 

< 25 Alto teor de fibra; aminoácidos limitantes; fitatos 

Milho SR ou RC RC ao nível total de amido em rações para 
peixes carnívoros 

Sorgo < 20 Tanino e baixa palatabilidade 
 



Processamento de rações

• Rações fareladas:
– Lixiviação (necessitam vitamina, 3 a 4 vezes)

• Rações trituradas: (crumbles)
– Desintegração de uma ração peletizada (peletes de 

2,0 a 2,5mm) – boa estabilidade

• Rações peletizadas:
– Temperatura – 80 a 90º - umidade 16 a 18% -

resfriados e secos

– Estabilidade: no mínimo 20 minutos (gelatinização 
do amido – aglutinantes) 

– Para alevinos 10 gramas ou 7 a 8 cm (5cm



• Rações expandidas, flutuantes ou extrusadas:

– requer alta pressão (30 a 60 atm) 

– temperatura em torno de 130 a 150ºC

– minerais antes da extrusão - vitaminas após

– antes do resfriamento: cobertura de óleo –

finos, adição de vitaminas, energia

– estabilidade acima de 15 horas

Processamento de rações



Comparação entre ração peletizada e 

extrusada

  Parâmetros Ração 
peletizada 

Ração 
extrusada 

Densidade/flutuação alta/afunda baixa/flutua 

Observação da resposta alimentar difícil fácil 

Nível de arraçoamento % de biomassa à vontade 

Possibilidade de perdas alta baixa 

Estabilidade na água baixa a média alta 

Manejo alimentar complexo simples 

Impacto negativo na água médio a grande reduzido 
Tempo de engorda dos peixes médio a longo reduzido 

Eficiência alimentar média a baixa alta 
Cus   Custo Brasil (28% PB) R$  0,32 R$  0,46 

Custo USA  (32% PB) US$  0,22 US$  0,28 
 



Expectativa de performance produtiva 

e econômica no cultivo de tilápia

Alimento 
utilizado1 

Produção 
(kg/ha) 

Alimento 
(kg de 
MS/ha) 

kg de 
alimento/ 
1000kg de 

peixe 

Carga 
poluente 

kg MS/ha2 

R$ /kg 
de 

peixe3 

Receita 
líquida 
R$ /ha4 

Cama de 
frango 

1.800 17.190 10.610 16.686 1.06 1.692 

Ração 
farelada 

3.400 12.852 4.200 11.900 1.32 2.312 

Peletizada 4.600 9.522 2.300 8.234 1.05 4.370 

Extrusada 6.800 7.956 1.300 6.052 0.85 7.820 
 

1Custo (R$)/kg: cama de frango: o,07; ração farelada: 0,22; peletizada:0,32; 

extrusada: 0,46
2Diferença entre a quantidade de MS aplicada e a Ms removida no peixe 

(100kg de peixe contém 280kg de MS)
3Considerando o alimento como responsável por 70% do custo da produção
4Preço de venda R$ 2,00/kg



Perdas de vitaminas após os processos 

de peletização ou  extrusão
 

Vitaminas 

Perdas de 

vitaminas(%) 

 Peletização Extrusão 

Fatores que levam a 

inativação/destruição 
(fonte sintética de vitaminas) 

A 10 a 20 20 Oxidação e luz (retinol/palmitato) 

D3 0 a 20 estável colecalciferol 

E 0 a 20 estável Oxidação, luz, rancificação de 

gorduras 
(DL- alfa tocoferol acetato) 

K3 30 a 50 - Oxidação  (bissulfeto de meladiona) 

Riboflavina(B2) 0 a 5 26 Luz (riboflavina monofosfato de sódio) 

Ác. pantotênico 10 a 20 10 Oxidação e luz (pantotenato de Ca ou 
Na) 

Niacina 5 20 Estável nas rações (nicotinamida) 

B12 10 - Oxidação e luz (cianocobalamina) 

Colina estável estável Estável nas rações (colina-HCl) 

Biotina 0 a 5 10 Oxidação (D-biotina) 

Ác. fólico 10 a 40 - Oxidação e luz (ác.fólico) 

Tiamina (B1) 20 a 40 11 a 12 Oxidação e luz (tiamina-HCl) 

Piridoxina (B6) 0 a 20 - Oxidação (piridoxina HCl) 

Ác. ascórbico 40 a 70 55 a 95 Calor, oxidação, luz, ferro e cobre 
 



Manejo da alimentação

O que é melhor? Ração caseira mais barata ou 

ração industrial, quase sempre mais cara?

 Ração caseira;

 Perda na elaboração;

 Erro: ração mais barata terá maior

lucratividade.

• fornecido maior;

• qualidade da água



Adequação periódica da granulometria 

da ração
Tamanho do 

Peixe (cm) 

Tipo de Ração Tamanho da 

Partícula (mm) 

Pós-larva Farelada Fina 0,42 a 0,60 

1,3 a 2,5 Triturada/farelada 0,60 a 0,84 

2,5 a 3,8 Triturada 0,84 a 1,19 

3,8 a 6,3 Triturada ou micropelete 1,19 a 1,68 

6,3 a 10 Peletizada ou extrusada 1,69 a 2,38 

10 a 15 Peletizada ou extrusada 2,38 a 3,36 

> 1,5 Peletizada ou extrusada > 4,75 

 
Kubitza: (1997)



Ajuste nos níveis e na freqüência de 

arraçoamento 

 Pós-larva Alevinos Recria e 

Engorda 

T(ºC) Ref/dia % PV Ref/dia % PV Ref/dia % PV 

> 32 4 a 5 15 a 20 1 a 2 3 a 5 1 1 

28 a 32 6 a 8 20 a 30 2 a 3 5 a 8 2 a 3 3 

24 a 28 4 a 5 15 a 20 1 a 2 3 a 5 1 a 2 2 

20 a 24 3 a 4 10 a 15 1 2 a 3 1 1 

< 20 Dias 
alternados 

5% do 
PV 

Dias 
alternados 

2% do 
PV 

Dias 
alternados 

1% do 
PV 

 

Kubitza: (1997)



Cálculo da quantidade de ração a ser 

fornecida diariamente aos peixes 

Período Biomass
a total 

Consum
o diário 

Total de 
ração(g) 

Biomassa Total (g) 

(semana) (Bt g) % do PV dia semana estimada Uma semana 

início 8000 10 800 5600 2800 8000+2800 = 10800 

2ª 10800 10 1080 7560 3780 10800+3780= 14580 

3ª 14580 5 750 5250 2600 14580+2600 = 17180 

4ª 17180 5 860 6020 3010 17180+3000= 20180 

5ª 20180 5 1000 7000 3500 20180+3500= 23680 

 

Kubitza: (1997)



LABORATÓRIO DE NUTRIÇÃO 

DE ORGANISMOS AQUÁTICOS

Instituto de Química e Biotecnologia



Vista do laboratório

Laboratório de nutrição 
de organismos aquáticos



Bateria de aquários de 70 litros



Bateria de aquários de 70 litros



Aquários para experimentos de desempenho



Vista parcial dos aquários de alimentação



Aquário de coleta de fezes



Pesagem dos peixes para experimento



Preparando as rações



Peletização



Detalhes dos Biofiltros

Ração pronta para secagem



Classificação das raçoes



Rações com diferentes granulometria



Máquina extrusora



Ração extrusada



Finalização dos trabalhos



Finalização dos trabalhos



Finalização dos trabalhos



Pesagem



Pesagem do filé



 Nutrição de peixes apresenta-se como uma

grande área de estudo. Os dados são

escassos, em relação a outras espécies.

 Encontra-se longe o estabelecimento de

padrões de exigência, pois apresentam

dependência direta e indireta com o meio em

que vivem.

 Carnívoros e herbívoros, em cultivo, podem

utilizar ingredientes similares nas formulações,

porém, em proporções diferentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS



 Fatores como temperatura, fotoperíodo,

qualidade de água, quantidade e qualidade das

rações podem interferir na obtenção de índices

zootécnicos indesejáveis.

Faz-se necessário que as rações produzidas

em nosso país sejam apresentadas ao

mercado, pelo valor biológico dos ingredientes

que as compõem, e não por sua composição

química.

CONSIDERAÇÕES FINAIS



 Somente quando pudermos recomendar a

espécie mais adequada, manejo mais

funcional, dieta mais econômica e garantir

sucesso aos criadores, temos certeza do

desenvolvimento da atividade entre nós.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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