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RESUMO 

 

Atualmente, há grande esforço de pesquisa no sentido de se substituir, parcial ou totalmente, a 

farinha de peixe das rações artificiais por fontes protéicas vegetais, visando menores custos, e 

maior previsibilidade de produção. O presente trabalhou objetivou avaliar o desempenho 

zootécnico de juvenis do camarão marinho Litopenaeus vannamei (1,59 ± 0,46 g) cultivados 

em laboratório sob condições controladas durante 72 dias, sendo estocados em 50 tanques 

circulares de polietileno de 500 L, na densidade de 40 camarões/tanque (70 camarões/m²). No 

estudo, o concentrado protéico de soja foi o principal substituto da farinha de peixe, e o óleo 

de soja o principal substituto do óleo de peixe. Oito rações experimentais foram formuladas 

combinando quatro níveis de inclusão de farinha de peixe e dois níveis de inclusão de óleo de 

peixe (120/20, 120/ 10, 85/20, 85/10, 50/20, 50/10, 0/20 e 0/10), o primeiro número se refere à 

inclusão de farinha de peixe em g kg
-1

 e o segundo número se refere à inclusão de óleo de 

peixe em g kg
-1

. Houve diferença significativa no crescimento semanal, peso final, consumo 

total de ração, FCA, produtividade e TEP em função do percentual de inclusão de farinha de 

peixe nas dietas, já para sobrevivência e VPP não houve diferença significativa. Pode ser 

concluído que é possível diminuir o nível de inclusão de farinha de peixe na dieta de 120 g.kg
-

1
 para 85 g.kg

-1
 sem comprometer o crescimento dos camarões somente se a dieta contiver, no 

mínimo, 10 g.kg
-1

 de óleo de peixe. Se o nível de inclusão de óleo de peixe cair para 10 g kg
-1

, 

a inclusão mínima de farinha de peixe sem prejuízo zootécnico será para 85 g kg
-1

. Houve 

perda significativa na taxa de crescimento do L. vannamei quando se retirou por completo a 

farinha de peixe da dieta, independentemente do nível de inclusão de óleo de peixe testado 

(20 ou 10 g kg
-1

). Trabalhos futuros são requeridos para avaliar outros níveis de inclusão, 

técnicas de produção baratas, ingredientes alternativos à farinha de peixe etc. 

 

Palavras-chave: Farinha de peixe. Óleo de peixe. Concentrado protéico de soja. Óleo de soja. 
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ABSTRACT 

 

Currently, there are many studies to replace total or part of fishmeal in the artificial feeds by 

plant protein sources in order to lower costs and greater predictability of production. The 

study aimed to evaluate the growth performance of juvenile shrimp Litopenaeus vannamei 

(1.59 ± 0.46 g) reared in the laboratory under controlled conditions for 72 days. They were 

stored in 50 polyethylene circular tanks of 500 L at the density of 40 shrimp/tank (70 

shrimp/m
2
). Soybean protein concentrate was the main substitute for fish meal and the 

soybean oil was the main substitute for fish oil. Eight experimental feeds were formulated 

combining four levels of inclusion of fish meal and two levels of fish oil (120/20, 120/10, 

85/20, 85/10, 50/20, 50/10, 0//20 and 0/10). The first number refers to the inclusion of 

fishmeal (g kg
-1

) and the second number refers to the inclusion of fish oil (g kg
-1

). Differences 

were significant in weekly growth, weight gain, final weight, total feed intake, FCR, yield and 

PER based on the percentage of inclusion of fishmeal in diets. Survival and ANPU were not 

significant. Results showed that it is possible to reduce the level of inclusion of fishmeal in 

the diet of 120 g kg
-1

 to 85 g.kg
-1

 and this doesn’t compromise the shrimp growth only if the 

diet contains at least 10 g.kg 
-1

 of fish oil. If the level of inclusion of fish oil decreases to 10 g 

kg
-1

, the minimum inclusion of fish meal, without prejudice, will be subject to 85 g kg
-1

. 

There was a reduction in growth rate of L. vannamei when it was removed completely from 

the fish meal diet. This fact occurred regardless of inclusion level of tested fish oil (20 or 10 g 

kg
-1

). Further work is required to evaluate other levels of inclusion, cheap production 

techniques, alternative ingredients to fish meal etc. 

 

Keywords: Fish meal. Fish oil. Soy protein concentrate. Soybean oil. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A aquicultura continua a crescer no mundo mais rapidamente do que qualquer 

outro segmento de produção de alimentos. O incremento do consumo per capita de produtos 

aquícolas passou de 0,7 kg em 1970 para 7,8 kg em 2006, o que representa uma taxa de 

crescimento média anual de 6,9% (FAO, 2009a).  A produção mundial de peixes ainda é 

dominada principalmente por carpas, tilápias e bagres. Porém, na aquicultura marinha e 

estuarina predominam os peixes e crustáceos de alto valor agregado, como os salmões, as 

trutas, os camarões marinhos e em menor quantidade, espécies como a solha, o linguado, o 

bacalhau, a garoupa, o robalo e os pargos. (NUNES e SÁ, 2010).  

Mais de 60% do cultivo de peixes e crustáceos no mundo é feito mediante o uso 

de rações balanceadas para alimentação dos animais. Estima-se que em 2020, este valor 

chegará a 75% (TACON e METIAN, 2008). As rações balanceadas para peixes e camarões 

são à base de ingredientes essencialmente protéicos, tais como farinha de peixe (TIDWELL et 

al., 1993) e farelo de soja (LIM & DOMINY, 1990; PIEDAD-PASCUAL e. al., 1990).  

Atualmente, os alimentos com melhor perfil aminoacídico e maior digestibilidade 

e palatabilidade para peixes e camarões cultivados são de origem marinha (CARVER et al., 

1989; SUDARYONO et al., 1995). Dentre eles, destaca-se a farinha de peixe que é o 

ingrediente mais abundante entre todos os disponíveis de origem marinha e onde se 

encontram praticamente todos os nutrientes necessários para o crescimento máximo em 

aquicultura (SUÁREZ et al. 2009).  A farinha de peixe, quando de alta qualidade, é produzida 

através da captura de peixes marinhos pelágicos, tais como a anchoveta, arenque, savelha e 

pescada branca. Durante a produção da farinha de peixe, obtêm-se também o óleo de peixe, 

que é considerado como a fonte-padrão de lipídios para aquicultura (VIDOTTI e 

GONÇALVES, 2006). 

Entre os fatores limitantes para um maior uso da farinha de peixe e do óleo de 

peixe em rações balanceadas está o custo mais elevado destes produtos, quando comparados 

aos produtos de origem vegetal, o que onera consideravelmente o preço da ração, e a escassez 

cada vez maior de matéria-prima para produção destes insumos (FAO, 2009b). Essa situação 

estimula a pesquisas na busca por ingredientes sucedâneos à farinha de peixe e ao óleo de 

peixe, tanto em termos de custo monetário como características nutricionais. Uma grande 

variedade de subprodutos de origem vegetal e animal terrestre vêm sendo testada em rações 

experimentais para organismos aquáticos, principalmente para peixes e camarões marinhos, 

com o objetivo de reduzir os níveis de inclusão de farinha e óleo de peixe nas fórmulas. 



2 

 

 

Muitos desses estudos têm mostrado que é possível substituir com sucesso, de forma total ou 

parcial, a farinha de peixe pelo farelo de soja e outros produtos derivados de soja 

(concentrado protéico de soja e isolado protéico de soja), em rações artificiais para a 

alimentação de várias espécies de peixes (REINITZ, 1980; MOHSEN e LOVELL, 1990; 

VIVYAKARN et al., 1992; WEBSTER et al., 1992; OLLI et al., 1995; 

BOONYARATPALIN et al., 1998; QUARTARARO et al., 1998; ARNDT et al., 1999). 

Além dos produtos da soja, outros alimentos são estudados, tais como farinha de penas, de 

carne e ossos, de sangue, de vísceras de aves (DAVIS & ARNOLD, 2000), farelo de canola 

(DAVIS et al., 2002), farinha de trigo e glúten de trigo (HANSEN et al., 2007). 

Diversos óleos vegetais também são estudados como potenciais substitutos do 

óleo de peixe em rações para aquicultura, entre os quais estão o óleo de girassol, de palma, de 

milho, de linhaça, de amendoim e, principalmente, óleo de soja (LIM et al., 1997; 

GONZÁLEZ-FÉLIX et al., 2002).  Contudo, os resultados obtidos destes estudos são 

contraditórios (LIM et al., 1997). 

As rações à base de ingredientes de origem vegetal, entretanto, apresentam 

algumas limitações do ponto de vista nutricional, tais como deficiência de aminoácidos 

essenciais, especialmente lisina e metionina, e presença de fatores antinutricionais  (TACON, 

1994; FRANCIS et al., 2001). As principais limitações dos óleos vegetais são a deficiência de 

ácidos graxos ômega-3 e baixa palatabilidade (PATNAIK et al., 2006). 

Entre as fontes protéicas de origem vegetal, o concentrado protéico de soja (CPS) 

é visto como uma das melhores opções para substituição da farinha de peixe em rações para 

organismos aquáticos, por ser um produto com alto teor protéico (CHENG et al., 2004), 

possuir um perfil de aminoácidos adequado (LOVELL, 1988) e ter menores níveis de certos 

fatores antinutricionais (GATLIN et al., 2007). O CPS é um produto derivado do farelo de 

soja, que é processado com a finalidade de reduzir os fatores antinutricionais presentes na soja 

bruta. O CPS contém aproximadamente 65% de proteína bruta. A digestibilidade da proteína 

do CPS pode ser equivalente à observada para farinha de peixe (XIE e JOKUMSEN, 1998). 

Quando comparado com outras fontes de proteína vegetal, o CPS tem demonstrado ser um dos 

mais promissores substitutos da farinha de peixe, tendo em vista seu alto valor protéico, baixo 

teor de carboidratos e fibras, além de um satisfatório perfil de aminoácidos essenciais (ALAM 

et al., 2005). 

Na literatura são encontrados alguns estudos com o emprego de CPS na 

alimentação de peixes cultivados (KAUSHIK et al., 1995; ESCAFFRE et al., 1997; 

MÉDALE et al., 1998; STOREBAKKEN et al., 1998; BERGE et al., 1999; ARAGÃO et al., 
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2003; CHATIZFOTIS et al., 2008; SALZE et al., 2010), as informações disponíveis são 

bastante limitadas em camarões (GAUQUELIN et al., 2007). Entre os fatores limitantes à 

substituição total ou elevada da farinha de peixe pelo CPS estão a perda de palatabilidade e a 

queda nos níveis de metionina e lisina nas rações (KISSIL et al., 2000; TAKAGI et al., 2001). 

A expansão de pesquisas sobre o uso do CPS em rações para camarões marinhos pode 

favorecer um aumento na sua produção e levar à redução do custo monetário desse insumo. 

Dada a elevada importância deste tema para a aquicultura e a atual carência de 

conhecimentos sobre as respostas zootécnicas de camarões peneídeos às rações com CPS, em 

substituição à farinha de peixe, e com óleo de soja, em substituição ao óleo de peixe, a 

presente pesquisa teve por objetivo avaliar o desempenho de juvenis de Litopenaeus 

vannamei alimentados com rações balanceadas contendo níveis crescentes de substituição de 

farinha de peixe por CPS. Além disso, observou-se os efeitos da substituição parcial do óleo 

de peixe por óleo de soja. Os níveis de inclusão de farinha de peixe e óleo de peixe nas rações 

experimentais seguiram as previsões feitas por Tacon & Metian (2008), para uso desses 

ingredientes em rações para aquicultura.  

  



4 

 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Uso do Concentrado Protéico de Soja na alimentação de peixes 

 

A soja possui um perfil de aminoácidos é compatível com as exigências 

nutricionais dos peixes, sendo palatável para a maioria destas espécies (LIM & AKIYAMA, 

1992). Em alguns peixes, a palatabilidade da ração contendo farelo de soja (FS) pode ser 

melhorada pela adição de outras fontes protéicas, tais como, farelo de glúten de milho, farinha 

de sangue, farinha de mexilhão e farinha de krill (ARNDT et al., 1999; KIKUCHI, 1999).  

Percebe-se claramente um efeito positivo sobre a digestibilidade dos peixes alimentados com 

concentrados ou isolados protéicos de soja, quando comparados ao FS bruto, que pode ser 

atribuído a uma redução nos fatores antinutricionais (FAN), os quais se encontram presentes 

no FS, fato este constatado em experimentos com a truta arco-íris Oncorhynchus mykiss, o 

salmão do Atlântico Salmo salar e o alabote-do-Atlântico Hippoglossu hippoglossus, onde 

nenhum efeito negativo no crescimento desses peixes foi observado com as rações contendo 

níveis relativamente elevados de concentrado protéico de soja (CPS) (KAUSHIK et al., 1995; 

STOREBAKKEN et al., 1998a,b; BERGE et al., 1999). 

As principais limitações na utilização da soja são atribuídas aos baixos níveis de 

metionina e à presença de FAN (OLLI et al., 1994). Diferentes FAN são encontrados nos 

produtos à base de soja, tais como: inibidores de protease, lectinas, proteínas antigênicas, 

compostos fenólicos, oligossacarídeos, fitatos, etc. (LIENER, 1989). Por outro lado, o 

tratamento térmico desses ingredientes pode proporcionar uma melhora no crescimento dos 

organismos cultivados, maximizando a assimilação dos nutrientes em trutas (SANDHOLM et 

al., 1976), carpas (NOUR et al., 1989) e salmões  (ARNDT et al., 1999). VIOLA et al. 

(1983),  constataram que o tratamento térmico a 105ºC do FS, durante 30 a 90 minutos, 

destrói a maioria dos inibidores de proteases presentes na soja. Contudo, o aquecimento pode 

causar a perda de aminoácidos essenciais (PLAKAS et al., 1985). Alguns FAN como o fitato, 

são indigestíveis aos monogástricos, como os peixes, devido à ausência de fitase. São 

relativamente estáveis ao calor e não pode ser removido sem reações enzimáticas 

(NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1993). O fitato também pode interferir na assimilação 

de outros minerais (LIENER, 1994), podendo ainda se acoplar à tripsina, diminuindo a 

disponibilidade da proteína para os peixes (SINGH & KRIKORIAN, 1982; SPINELLI et al., 

1983). 
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TIBBETTS et al. (2006) realizaram experimento visando determinar o coeficiente 

de digestibilidade aparente (CDA) de alguns ingredientes, inclusive do CPS, com o bacalhau-

do-Atlântico Gadus morhua, e constataram um aproveitamento de 99%, contra 92% do farelo 

de soja. O valor do CDA do CPS apresentado neste estudo (99%) para o bacalhau-do-

Atlântico é compatível com outros trabalhos publicados para outras espécies, como a truta 

arco-íris (98%), e o alabote-do-Atlântico (100%) (GLENCROSS et al., 2005; PEACH, 2005). 

Em estudos realizados por HANSEN et al. (2007), foram testados os efeitos de 

rações  100% à base de proteína vegetal, contendo uma mistura de 14% de FS, 36% de CPS e 

50% de glúten de trigo para o bacalhau-do-Atlântico Gadus morhua. Também houve inclusão 

de lisina e metionina para atender à exigência mínima de aminoácidos essenciais necessárias 

para a espécie, sendo o óleo de peixe (OP) adicionado como principal fonte de lipídios. Os 

resultados demonstram que o crescimento foi pouco afetado até 50% de inclusão de 

ingredientes vegetais, porém com 75% e 100% de inclusão, a taxa de crescimento específico 

foi reduzida em 16% e 57%, respectivamente, em comparação com a dieta à base de farinha 

de peixe (FP). O crescimento reduzido pode em parte ser atribuído ao desequilíbrio na 

concentração de aminoácidos na ração. Os concentrados de proteínas vegetais apresentam 

baixos níveis de FAN em relação ao ingrediente bruto, e bons resultados já foram 

demonstrados com altas inclusões de CPS e glúten de trigo em estudos anteriores com o 

bacalhau (HANSEN et al., 2007). 

Ensaios experimentais alimentares foram realizados por ESCAFFRE et al., (2007) 

com a carpa comum, Cyprinus carpio, para determinar se o CPS poderia ser empregado como 

fonte de proteína em rações para alevinos desta espécie. Três rações foram formuladas 

contendo 40%, 60% e 70% de CPS durante um cultivo de 21 dias. A inclusão de até 40% de 

CPS não afetou o crescimento e a sobrevivência dos indivíduos. No entanto, os peixes 

alimentados com as rações contendo 60% e 70% de CPS apresentaram déficit de crescimento, 

mesmo com a adição de aminoácidos essenciais sintéticos. Os ciprinídeos são os peixes que 

melhor toleram os FAN dos produtos de soja (VIOLA et al., 1983). 

MÉDALE et al. (1998) avaliaram o consumo de ração e crescimento da truta 

arco-íris, Oncorhynchus mykiss, alimentados com rações contendo 0%, 50%, 75% e 100% de 

CPS. A total substituição de FP levou a uma diminuição significativa no consumo de ração e 

resultou em baixos índices de crescimento. No entanto, a adição de metionina demonstrou ter 

um significativo efeito sobre o comportamento alimentar do peixe. Dentre as rações 

experimentais que continham 100% de CPS, aquela com maior nível de inclusão de 

metionina, foi a que apresentou os melhores resultados. Em contrapartida, os indivíduos 
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alimentados com CPS tiveram uma diminuição de aproximadamente 25% em seu crescimento 

em comparação com os peixes alimentados com FP. Constatou-se que a proteína da farinha de 

peixe pode ser substituída em até 75% pelo CPS sem afetar o consumo alimentar e o 

crescimento dos indivíduos desta espécie. 

VIELMA et al. (2000) em experimentos realizados com rações experimentais 

contendo uma mistura de CPS e FS, na proporção de 4:1, respectivamente, demonstraram que 

o crescimento da truta arco-íris foi incrementado com a diminuição na concentração de FP de 

91% para 25% pela ração experimental utilizada. Trabalhos anteriores demonstraram que a 

taxa de crescimento diminui ou permanece inalterada, sendo este o primeiro experimento a 

demonstrar que o crescimento da truta pode ser aumentado com a substituição da FP pela 

dieta à base de soja. 

Em experimentos realizados com o beijupirá, Rachycentron canadum, SALZE et 

al. (2010) analisaram a substituição da FP pelo CPS em três concentrações (50%, 75% e 

100%). Os melhores resultados foram obtidos com 75% de substituição na ração, não 

acarretando nenhum efeito negativo sobre o crescimento dos indivíduos. A ração continha 

ainda taurina, lisina, metionina, óleo de soja e farinha de algas rica em ácido 

docosahexanóico. Esse experimento reforça a hipótese relatada em estudos anteriores, que 

além de atender os níveis de aminoácidos essenciais, a dieta deve combinar várias fontes de 

proteínas alternativas, pois uma única fonte de proteína não pode efetivamente substituir a FP 

em rações utilizadas para peixes carnívoros marinhos (CRAIG & McLEAN, 2005). 

CHATZIFOTS et al. (2008) em estudos realizados com o dentão Dentex dentex, 

testaram três rações isoprotéicas e isoenergéticas contendo 0%, 25% e 40% de CPS em vez de 

FP, a fim de investigar o efeito da substituição parcial da FP por CPS na presença ou ausência 

de taurina. Para a espécie estudada, os resultados apontam que uma substituição de 25% de FP 

por CPS, não compromete o crescimento desses indivíduos, podendo haver melhora nos 

índices com a suplementação de taurina na dieta em quantidades de 2g. kg
-1

 de ração. 

Experimentos realizados com o salmão, conduzidos por STOREBAKKEN et al. 

(1998), demonstraram que o CPS pode substituir a FP em até 75%, obtendo 100% de 

sobrevivência e fatores de conversão alimentar maiores que 0,9 em um cultivo com duração 

de 84 dias.  

KISSIL et al. (2000) em experimentos com a dourada Sparus aurata avaliaram o 

crescimento desta espécie através da utilização de rações contendo níveis de inclusão de 30%, 

60% e 100% de CPS em substituição à FP constatando resultados mais desanimadores, 
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indicando que com uma substituição de apenas 30% de FP por CPS acarreta uma redução no 

crescimento dos indivíduos. 

ARAGÃO et al. (2003) avaliaram os efeitos de duas rações isoprotéicas e 

isocalóricas, uma à base de FP, e outra à base de CPS, no crescimento de juvenis de linguado 

senegalês Solea senegalensis. A aceitabilidade das rações pelos peixes foi satisfatória em 

ambas as rações apresentando taxa de crescimento de 6,9% ao dia para os peixes alimentados 

com a ração contendo FP, e 6,0% ao dia com a ração à base de CPS. Não foram observadas 

diferenças significativas no crescimento dos indivíduos em função das dietas utilizadas. 

Estudos foram conduzidos por MAI et al. (2006) a fim de investigar os efeitos da 

substituição total ou parcial da FP pelo CPS em juvenis de Paralichtys olivaceus sobre o 

consumo de ração, crescimento e utilização de nutrientes. Foram formuladas rações em que a 

FP foi substituída pelo CPS em 0%, 25%, 50%, 75%, 87,5% e 100%, em algumas dietas 

houve inclusão de lisina, metionina, valina, leucina e treonina. A taxa de crescimento 

específico dos peixes diminuiu em função do aumento da concentração de CPS. As taxas de 

conversão alimentar e eficiência protéica dos indivíduos alimentados com as rações contendo 

0% e 25% foram significativamente maiores que as dos peixes alimentados com as dietas 

contendo 87,5% e 100% de CPS. Os coeficientes de digestibilidade aparente e a 

disponibilidade aparente de aminoácidos também diminuíram com o aumento nas proporções 

de CPS. As rações suplementadas com aminoácidos apresentaram resultados 

significativamente melhores em relação ao crescimento e à digestibilidade aparente das 

proteínas. Os resultados indicam que o CPS não pode efetivamente substituir a FP em dietas 

para Paralichtys olivaceus. No entanto, a suplementação de aminoácidos é capaz de melhorar 

significativamente a ingestão alimentar e o crescimento dos peixes desta espécie. 

Vários estudos têm sido realizados nos últimos anos sobre o uso de CPS em dietas 

alimentares para peixes, demonstrando resultados bastante contraditórios. Em truta arco-íris, 

uma diminuição no crescimento foi observada em dietas contendo níveis superiores a 50% de 

CPS em substituição à FP (STICKNEY et al., 1996). Em outros estudos, com a mesma 

espécie, foi demonstrado não haver nenhum efeito negativo sobre o crescimento em 

indivíduos alimentados com rações onde a FP foi completamente substituída pelo CPS 

(KAUSHIK et al., 1995).  

A discrepância no relato dos pesquisadores quanto ao uso da soja como fonte de 

proteína para peixes pode estar relacionada à qualidade do produto, ao processamento 

adotado, variações na formulação das rações, diferenças nas espécies de peixes estudadas e 

sistemas de cultivo (WILSON & POE, 1985). 
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2.2 Uso de Concentrado Protéico de Soja na alimentação de camarões 

 

A farinha de peixe tem um alto valor nutritivo e excelente palatabilidade, porém é 

um ingrediente relativamente caro em comparação aos ingredientes ricos em proteínas de 

origem vegetal. Uma boa alternativa à FP tem sido os produtos à base de soja, não somente 

pela sua qualidade nutricional, mas também pelo preço e disponibilidade no mercado. Embora 

os produtos de soja sejam amplamente utilizados em dietas para animais de grande porte, a 

sua utilização em dietas para camarões parece ser limitada (LIM & PERSYN, 1989).  

Diversos produtos de soja são conhecidos por apresentarem um dos melhores perfis de 

aminoácidos dentre os demais ingredientes vegetais existentes, pois atendem às exigências 

nutricionais dos aminoácidos das espécies aquáticas cultivadas. 

Vários produtos de soja, como farelo de soja, CPS e isolado protéico de soja (IPS) 

são excelentes candidatos como substitutos alimentares para fontes de proteína animal para 

dietas em camarões peneídeos. O farelo de soja integral ou desengordurado consiste em uma 

satisfatória fonte de proteína digestível e energia, contudo, são pobres em lisina e metionina 

(PARSONS, 1991). A substituição de ingredientes de origem animal por farelo de soja em 

dietas para camarões tem sido bem sucedida (LAWRENCE et al., 1986; AKIYAMA, 1988; 

LIM e DOMINY, 1989, 1990, 1992; PIEDAD-PASCUAL et al., 1990; AKIYAMA et al., 

1991; PARIPATANANONT et al., 2001; FOSTER et al., 2002; ÁLVAREZ et al. 2007; 

AMAYA et al., 2007; SMITH et al., 2007), sendo o CPS uma boa alternativa dentre os 

produtos purificados à base de soja que podem ser empregados em dietas artificiais para 

camarões. Alguns estudos indicam a necessidade de incluir certos aminoácidos sintéticos, 

como a arginina, metionina, e fenilalanina (COLVIN & BRAND 1977; FOSTER et al., 2002; 

ALAM et al., 2005) para atender as exigências de aminoácidos dos camarões. O teor de lisina 

nos produtos de soja também deve ser levado em consideração, a fim de que haja um 

equilíbrio na dieta semelhante ao perfil de aminoácidos presente no tecido do camarão 

(ALAN et al., 2005; BISWAS et al., 2007). 

CRUZ-SUÁREZ et al. (2009) realizaram experimento objetivando determinar os 

coeficientes de digestibilidade aparente (CDA) da proteína, energia e matéria seca, de quatro 

produtos à base de soja, inclusive o CPS, e uma ração comercial à base de FP, em juvenis do 

camarão branco do Pacífico Litopenaeus vannamei. O CDA da proteína do CPS encontrado 

no presente estudo foi de 93%. Os resultados também demonstraram que a digestibilidade de 

aminoácidos, matéria seca, proteína e energia foram superiores aos mesmos parâmetros 
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encontrados na ração comercial à base de FP, confirmando que os produtos de soja possuem 

boa digestibilidade e excelentes fontes de aminoácidos em dietas para camarões. No entanto, 

a digestibilidade de aminoácidos foi significativamente menor no CPS em comparação aos 

demais produtos à base de soja. Este resultado pode ser atribuído às alterações moleculares 

ocasionadas pelo processo de lavagem com álcool etílico para obtenção de CPS a partir do 

farelo de soja desengordurado, e à sensibilidade dos camarões aos aminoácidos específicos 

que são desnaturados neste processo, embora estas suspeitas exijam estudos posteriores. 

Outras modificações, como a eliminação de flavonóides (THOMPSON, 1989) ou 

oligossacarídeos (SMIRICKY et al., 2002) não parecem explicar a digestibilidade inferior de 

aminoácidos no CPS, uma vez que teriam afetado também a digestibilidade do isolado 

protéico de soja. Finalmente, é importante reconhecer que os valores de CDA em camarões 

são sistematicamente influenciados pela lixiviação de nutrientes na água antes da ingestão da 

ração. 

Estudos realizados com o camarão-tigre Penaeus monodon por 

PARIPATANANONT et al. (2001) avaliaram a utilização de rações isoprotéicas e isocalóricas 

com CPS em substituição à FP. As rações foram formuladas com níveis de inclusão de CPS 

de 0%, 8,75%, 17,5%, 26,25% e 35%, em função da substituição de 0%, 25%, 50%, 75% e 

100% de FP, respectivamente. Os camarões foram alimentados quatro vezes ao dia durante 

um período de oito semanas. Não foram encontradas diferenças significativas entre as dietas 

substituídas em 0%, 25% e 50% de FP. No entanto, nas dietas contendo 75% e 100% de 

substituição houve uma redução considerável no ganho de peso dos indivíduos, sendo que a 

substituição de 100% demonstrou ter um grave efeito negativo sobre o crescimento dos 

indivíduos. A mortalidade não foi significativamente diferente entre os tratamentos 

analisados. Esses dados indicam que a inclusão de 17,5% de CPS em dietas para P. monodon 

podem proporcionar um crescimento normal com potencial para substituir a FP. 

 

2.3 Uso de farelo de soja na alimentação de camarões 

  

A busca por fontes alternativas de proteínas de alta qualidade nutricional tem sido 

foco de diversos segmentos da aquicultura (TACON & AKIYAMA, 1997). Assim, a fonte de 

proteína deve preencher as exigências nutricionais das espécies cultivadas (por exemplo, 

composição de aminoácidos), concomitantemente, deve ser facilmente digestível. Além da 

farinha de peixe, os camarões alimentam-se normalmente de ingredientes como farelo de soja 

e farinha de trigo (LAN & PAN, 1993). 
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Um experimento de seis semanas foi realizado por SAMOCHA et al. (2004), para 

determinar a viabilidade de uma dieta à base de FS suplementada com farinha de vísceras de 

aves em substituição à FP com exemplares do camarão branco do Pacífico Litopenaeus 

vannamei. A sobrevivência final foi superior a 95%, não havendo prejuízo sobre o peso final, 

ganho de peso semanal e conversão alimentar dos indivíduos amostrados. Estes resultados 

sugerem que o FS suplementado com farinha de vísceras de aves pode substituir a FP em 

dietas para o L. vannamei. A resposta favorável dos camarões neste experimento 

provavelmente foi atribuída à alta qualidade dos ingredientes utilizados, tanto em termos de 

perfil nutricional, como em digestibilidade. DAVIS & ARNOLD (2000) também verificaram 

que não há ocorrência de problemas com a palatabilidade quando a farinha de vísceras é 

empregada como substituto da farinha de peixe para a espécie L. vannamei.  

AMAYA et al. (2007) avaliaram estratégias de substituição da farinha de peixe 

por proteínas vegetais. Quatro dietas foram formuladas para conter 35% de proteína bruta e 

8% de lipídios. Estas dietas incluíram diferentes níveis de farinha de peixe (9, 6, 3 e 0%) que 

foram substituídas por uma combinação em níveis crescentes de farelo de soja (32,5, 34,9, 

37,2 e 39,6, respectivamente) e farelo de glúten de milho (0, 1,7, 3,2 e 4,8, respectivamente). 

A maioria dos estudos que realizaram experimentos dessa natureza foi realizada em condições 

de laboratório, que difere das características de um cultivo comercial em viveiros. No entanto, 

neste experimento os juvenis de L. vannamei com aproximadamente 0,03g foram estocados 

em pequenos viveiros escavados de 0,1 ha de área e 1 m de profundidade, e cultivados por um 

período de 18 semanas. A produtividade média, o peso final, a taxa de conversão alimentar e a 

sobrevivência apresentaram valores variando entre 5.363 – 6.548 kg ha
-1

; 18.4 – 20.7 g; 1.38 

– 1.12 e 84.0 – 94.0%, respectivamente. Não houve diferença estatística entre os tratamentos, 

demonstrando que a farinha de peixe pode ser substituída em dietas práticas para esta espécie 

sem comprometer sua performance de crescimento e produtividades. 

Quatro dietas isoprotéicas e isoenergéticas foram formuladas por SUÁREZ et al. 

(2009), para avaliar o desempenho do L. vannamei tendo como fontes principais de proteína 

uma mistura de farelo de soja e farelo de canola, ambos fornecendo 58, 69, 75 e 81% do total 

de proteínas nas dietas, em substituição à farinha de peixe nas proporções de 15, 10, 6 e 0%, 

respectivamente. A escolha da canola foi devido à satisfatória presença de aminoácidos neste 

ingrediente, a qual substitui a inclusão de aminoácidos sintéticos. A alta sobrevivência 

observada ao final do cultivo (84 a 86.5%) indica um satisfatório estado de saúde dos 

indivíduos confirmando a ausência de qualquer nutriente em quantidade insuficiente. A 
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combinação de soja e canola compõe um substituto adequado para a farinha de peixe, a nível 

de substituição de 80%.  

A viabilidade da substituição de farinha de peixe por farelo de soja foi avaliada 

para juvenis (0,35 g) de Litopenaeus schimitti por ALVAREZ et al. (2007). Cinco dietas 

foram avaliadas utilizando 46, 59, 75, 88 e 100% de substituição de FP por FS. Após 52 dias 

de experimento, diferenças significativas foram encontradas nos pesos dos camarões, taxas de 

conversão alimentar e eficiência protéica, os valores foram 0.64 – 1.06 g, 2.8 – 7.9 e 0.45 – 

1.21, respectivamente. Os melhores resultados foram obtidos com as dietas nas quais o farelo 

de soja substituiu a farinha de peixe em 75%. A inclusão de 100% de farelo de soja 

demonstrou um reduzido crescimento nos indivíduos. As taxas de sobrevivência se 

mantiveram acima de 90% em todos os tratamentos, não havendo diferença significativa entre 

os mesmos. 

TIDWELL et al. (1993) avaliaram os efeitos sobre a produtividade, 

sobrevivência, peso individual e taxa de conversão alimentar de exemplares do camarão de 

água-doce Macrobrachium rosenbergii alimentados com três dietas com níveis de farinha de 

peixe de 15, 7.5 e 0%. Não houve diferença significativa entre os tratamentos, cujos valores 

médios foram de 1.268 kg ha
-1

, 78.1%, 42 g e 2.9, para a produtividade, sobrevivência, peso 

individual e taxa de conversão alimentar, respectivamente. 

Uma dieta à base de farelo de soja foi formulada por BROWDY et al. (2006) para 

alimentar juvenis de L. vannamei cultivados em um viveiro escavado e estocados a uma 

densidade de 25 camarões.m
-
². Não foram encontradas diferenças significativas entre as dietas 

à base de farinha de peixe, convencionalmente utilizada em cultivos comerciais, e a dieta 

experimental à base de farelo de soja, apresentando os seguintes resultados: produtividade 

(4.594 e 4.592 kg ha
-1

), peso médio (18.7 e 19.2 g), sobrevivência (93 e 88%) e taxas de 

conversão alimentar (1.4 e 1.3), respectivamente. 

Diferentes níveis de inclusão de farelo de soja (15, 25, 35, 45 e 55%) foram 

avaliados por PIEDAD-PASCUAL et al. (1990), para o camarão tigre Penaeus monodon. Os 

exemplares foram colocados em tanques-rede de 3 m³, no fundo de um viveiro com 1 ha de 

área, estocados a densidades de 10 ou 20 camarões/m², alimentados durante três meses. 

Alguns camarões foram estocados fora dos tanques-rede, a uma densidade de 0,5/m². O ganho 

de peso foi significativamente afetado pela suplementação alimentar e densidade de 

estocagem. Os camarões que foram cultivados fora dos tanques-rede atingiram peso de 13,2 g, 

enquanto os cultivados nos tanques-rede atingiram o dobro deste valor, sendo que os 

camarões estocados a 10 indivíduos/m² atingiram pesos maiores. Não houve diferença 
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significativa entre os indivíduos estocados a 10 ou 20/m², indicando que o farelo de soja pode 

ser incorporado à ração em níveis elevados. Em ambas as densidades de estocagem, as taxas 

de sobrevivência foram relativamente elevadas e não apresentaram diferença significativa 

entre si. Embora não tenha sido observada nenhuma diferença significativa entre o ganho de 

peso dos indivíduos nos diferentes tratamentos, a ração contendo 35% de inclusão de farelo de 

soja apresentou melhor produtividade. 

  

2.4 Uso de óleos vegetais na alimentação de camarões 

 

É de conhecimento geral que os lipídeos são necessários na dieta, não só como 

fonte de energia, mas também como de ácidos graxos essenciais, esteróis, fosfolipídeos e 

vitaminas lipossolúveis. Vários estudos demonstram que ácido linoleico, linolênico e uma 

série de ácidos graxos são essenciais para o Farfantepenaeus aztecus (SHEWBART & MIES, 

1973), Marsupenaeus japonicus (KANAZAWA & TESHIMA, 1977; KANAZAWA et al. 

1977, 1979a; JONES et al., 1979), Penaeus monodon e Fenneropenaeus merguiensis 

(KANAZAWA et al. 1979b), Fenneropenaeus sindicus (READ, 1981) e Litopenaeus 

stylirostris (FENUCCI et al., 1981).  

Segundo AKIYAMA et al. (1992), os níveis recomendados de inclusão lipídica 

nas dietas comerciais para camarões devem estar entre 6 a 8%, não devendo ultrapassar 10%, 

sob o risco de diminuir o crescimento dos camarões, e a mortalidade aumentar devido ao 

desequilíbrio nutricional. 

LIM et al. (1997) avaliaram o desempenho de cinco dietas à base de óleos 

vegetais (óleo de côco, óleo de girassol, óleo de milho, óleo de soja e óleo de linhaça) para 

juvenis de L. vannamei, dentre os quais o óleo de soja apresentou resultados positivos em 

comparação aos demais óleos, apresentando a melhor taxa de conversão alimentar dentre os 

tratamentos, perdendo apenas no ganho de peso dos indivíduos alimentados com óleo de 

linhaça, e na sobrevivência dos exemplares alimentados com óleo de girassol. 

GONZÁLEZ-FÉLIX et al. (2002) avaliaram o crescimento e a sobrevivência de 

indivíduos da espécie L. vannamei durante um ensaio alimentar com duração de oito semanas, 

no qual os indivíduos foram alimentados com dietas contendo quatro fontes lipídicas vegetais 

diferentes (óleo de côco, soja, linhaça e amendoim) e uma fonte lipídica de origem animal 

(óleo de savelha). Ao final do experimento, não foi observada diferença significativa entre os 

tratamentos que utilizaram fontes lipídicas vegetais, no entanto, o óleo de savelha apresentou 
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menores taxas de conversão alimentar e satisfatórias taxas de crescimento em relação aos 

óleos vegetais. 

VASAGAM et al. (2005) testaram óleo de girassol, óleo de palma, óleo de 

amendoim e óleo de sardinha na alimentação do camarão-tigre Penaeus monodon na presença 

ou ausência de lecitina de soja. Oito dietas foram formuladas para avaliar o desempenho no 

crescimento da espécie durante 42 dias. Os camarões alimentados com óleo vegetal e lecitina 

de soja apresentaram valores de crescimento significativamente maiores em comparação que 

aqueles alimentados contendo o mesmo óleo sem lecitina de soja. Não houve diferença 

significativa entre as dietas com óleo vegetais e com lecitina de soja, embora o ganho de peso 

e a eficiência alimentar tenham sido maiores nos indivíduos alimentados com óleo de 

amendoim e óleo de sardinha, respectivamente. Entre os tratamentos sem lecitina de soja, a 

dieta contendo óleo de sardinha proporcionou melhores resultados em relação às demais 

dietas. Os resultados demonstram que camarões alimentados com óleos vegetais 

suplementados com lecitina de soja podem atingir elevados índices de crescimento em 

comparação a fontes lipídicas animais, como óleo de sardinha, sem suplemento de lecitina de 

soja. 

Seis dietas isoproteicas e isocalóricas elaboradas por ZHOU et al. (2007) 

contendo farelo de soja, caseína e gelatina foram adicionadas a cinco fontes lipídicas: óleo de 

peixe, gordura de porco, óleo de soja, óleo de amendoim e óleo de colza. As dietas foram 

administradas durante oito semanas para exemplares de L. vannamei. Ao final do 

experimento, o ganho de peso, taxa de crescimento específico e taxa de eficiência protéica 

foram significativamente maiores nos indivíduos alimentados com óleo de peixe. Os valores 

dos índices zootécnicos dos camarões alimentados com os demais óleos foram semelhantes. 

FOSTER et al. (2009) avaliaram o efeito do óleo de soja em substituição ao óleo 

de peixe sobre o crescimento de juvenis de L. vannamei, seis dietas foram formuladas e 

fornecidas aos camarões durante 12 semanas. Paralelamente ao óleo de soja, o farelo de soja 

também foi incluído nas dietas como substituto da farinha de peixe em três níveis de 

substituição (0, 50 e 100%). Em conclusão, os resultados deste estudo indicam que o óleo de 

soja só pode substituir o óleo de peixe, sem haver prejuízo no crescimento dos indivíduos, em 

dietas nas quais há níveis suficientes de farinha de peixe. 

Os efeitos da alimentação com diferentes fontes lipídicas foram avaliados por 

DEERING et al. (1997) em dietas para juvenis de Penaeus monodon. Óleo de soja, de 

linhaça, de canola, de fígado de bacalhau, banha de porco e óleo de cadeia média de 

triglicerídeos (MCT) foram avaliados, também foi testada uma dieta que combinava MCT e 
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óleo de fígado de bacalhau. As taxas de crescimento dos camarões alimentados com óleo de 

linhaça, óleo de canola, óleo de soja, óleo de fígado de bacalhau/MCT foram 

significativamente maiores que as taxas dos camarões alimentados com apenas óleo de fígado 

de bacalhau e banha de porco. A sobrevivência dos camarões ficou entre 77 e 100%. No 

entanto, os resultados obtidos a partir de estudos de alimentação com fontes lipídicas vegetais 

são contraditórios (LIM et al., 1997).  

 

  



15 

 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Camarões e sistema de cultivo experimental 

 

Pós-larvas do camarão branco do Pacífico (Litopenaeus vannamei) com peso 

corporal aproximado de 0,01 g foram obtidos no laboratório de camarão marinho ―Sea Life‖ 

(Cajueiro da Praia, Piauí), sendo transportados em sacos plásticos com ⅓ de água e ⅔ de 

oxigênio até as instalações do Laboratório de Nutrição de Organismos Aquáticos (LANOA), 

unidade de pesquisa do Centro de Estudos Ambientais Costeiros (CEAC), Instituto de 

Ciências do Mar (Labomar / Universidade Federal do Ceará), localizado no município de 

Eusébio, Ceará. A fase de berçário durou 45 dias, os indivíduos foram estocados em tanques 

de 3.000 L com aeração constante. Durante esse período os indivíduos foram alimentados oito 

vezes ao dia com uma ração comercial contendo 40% de proteína bruta. Após alcançarem 

cerca de 1,0 g de peso, os animais foram transferidos para tanques externos de 1.000 litros. 

Após a fase de berçário, os juvenis com peso médio de 1,59 ± 0,46 g foram estocados em 50 

tanques circulares de polietileno de 500 L e área de fundo de 0,57 m², na densidade de 70 

juvenis/m² (40 camarões/tanque). 

O sistema de cultivo experimental consistiu de dez linhas de tanques, com cinco 

tanques interligados entre si, formando cada linha, uma unidade de recirculação de água. Cada 

linha foi equipada com bomba d’água de ¼ CV, com filtro de areia de 45 kg, que fornecia 

uma vazão nominal de 3,8 m³.h
-1

. A água dos tanques foi submetida à aeração constante, 

fornecida por soprador de 2,5 CV, conectado a mangueiras de silicone e pedras porosas. A 

água do cultivo foi captada diretamente do estuário de Rio Pacoti (03°50’01,55‖S e 

38°25’22,74‖W), distante cerca de 300 m do laboratório, através de moto-bomba, sendo 

armazenada em caixa d’água de 20.000 L. Antes do uso, a água foi desinfetada com 

hipoclorito de sódio, para eliminar possíveis agentes transmissores de doenças. O cultivo 

experimental teve duração de 72 dias, a partir do povoamento dos camarões nos tanques de 

500 litros. 

 

 3.2 Delineamento e dietas experimentais 

 

Oito dietas experimentais isoprotéicas (38,9 ± 0,37% PB), isocalóricas (19,83 ± 

0,19 kJ/g), isofosfóricas para fósforo disponível (0,94 ± 0,06%), isocálcicas (1,86 ± 0,11%) e 

isoaminoacídicas para metionina (0,86 ± 0,45%) e lisina (1,44 ± 0,20%) foram formuladas e 
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fabricadas no LANOA (Tabela 1). Houve duas dietas-controles experimentais (120/20 e 

120/10) e seis dietas experimentais (85/20, 50/20, 0/20, 85/10, 50/10 e 0/10). Na abreviação 

das dietas experimentais, o primeiro número se refere à inclusão de farinha de peixe em g kg
-

1
, o segundo número se refere à inclusão de óleo de peixe em g kg

-1
. O delineamento 

experimental foi inteiramente casualizado, em arranjo fatorial 4 x 2 (4 níveis de inclusão de 

farinha de peixe e 2 níveis de inclusão de óleo de peixe), havendo seis repetições/grupo 

experimental e sete repetições do grupo-controle (Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Delineamento experimental adotado no estudo do concentrado protéico de soja e 

óleo de soja em dietas balanceadas para o camarão marinho Litopenaus vannamei, 

empregando-se oito dietas com percentuais de inclusão distintos de farinha de peixe, 

concentrado protéico de soja, óleo de peixe e óleo de soja. 

 

As dietas 120/20 e 120/10 foram os controles do experimento. Nas mesmas, foram 

empregados os níveis usuais de farinha de peixe e farelo de soja em rações para camarão 

marinho (TACON & METIAN, 2008) sem nenhuma inclusão do concentrado protéico de soja 

(CPS). Os teores de lisina e metionina também foram os usuais. A dieta 120/20 continha 120 

g.kg
-1

 de inclusão de farinha de peixe e 20 g.kg
-1

 de inclusão de óleo de peixe e a dieta 

120/10, apresentava 120 g.kg
-1

 de farinha de peixe e 10 g.kg
-1

 do mesmo óleo.  

Dentre as oito rações formuladas, quatro tinham níveis usuais de inclusão de óleo 

de peixe (20 g.kg
-1

) e as quatro restantes com inclusões alternativas (10 g.kg
-1

).  Nas últimas 

rações, houve incremento no nível de inclusão de óleo de soja, mantendo-se as dietas 

isocalóricas. 
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Nas dietas 85/20, 50/20 e 0/20, as inclusões de quirera de arroz foram reduzidas 

para que o CPS pudesse ser introduzido nas dietas. Nas mesmas, o percentual de inclusão de 

óleo de peixe foi de 20 g.kg
-1

. O mesmo ocorreu nas dietas 85/10, 50/10 e 0/10, no entanto 

nestas o nível de inclusão de óleo de peixe foi de 10 g.kg
-1

. Houve suplementação crescente 

de lisina e a metionina sintéticas, à medida que se elevou a participação de CPS nas dietas 

experimentais. 

Todas as dietas foram fabricadas no LANOA. Inicialmente, os micro-ingredientes 

foram misturados à farinha de trigo com o auxílio de um misturador em ―Y‖ por 10 minutos. 

Em seguida, os macro-ingredientes secos, finamente moídos foram misturados à pré-mistura 

de micro-ingredientes e os ingredientes líquidos (óleo de soja, óleo de peixe e lecitina de soja) 

foram misturados em batedeira planetária industrial por 15 minutos. Aproximadamente 400 

ml de água doce para cada quilo de ração produzida, com temperatura aproximada de 60°C, 

foi adicionado à massa até a obtenção do ponto ideal para peletização. Logo após este 

procedimento, a mistura foi submetida a cozimento por vapor durante 15 minutos em panela 

cuscuzeira. A massa foi peletizada em moedor de carne de 1,5 CV, equipado com matriz com 

orifícios de 2 mm de diâmetro, para a produção dos filamentos de ração. Estes filamentos 

foram colocados em estufa com circulação e renovação de ar a 60°C, até apresentarem teor de 

umidade entre 8 e 10%. O controle de umidade foi realizado periodicamente, em intervalos de 

uma hora, através de amostras retiradas da estufa durante a secagem das dietas, e colocadas 

em um analisador de umidade marca Ohaus modelo MB-35 Halogen. Neste equipamento a 

amostra foi submetida a uma temperatura de 150ºC. Finalmente, os filamentos secos foram 

cortados para a produção de péletes com comprimento de 1-2 cm, com o auxílio de aparelho 

doméstico multiprocessador de alimentos. Uma vez prontas, as dietas foram colocados em 

sacos plásticos devidamente identificados e armazenados em freezer a uma temperatura de -

20°C até posterior uso. 
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TABELA 1 – Composição dos ingredientes das rações experimentais para L. vannamei utilizadas 

na substituição de farinha de peixe por concentrado protéico de soja em dois níveis de óleo de 

peixe (valores expressos em g kg
-1 

de dieta em base de matéria natural) 

Ingrediente 

Dieta
1
 

120/20 85/20 50/20 0/20 120/10 85/10 50/10 0/10 

Farelo de soja
2 

330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 

Farinha de trigo
3 

250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 

Farinha de vísceras
4 

150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0 

Farinha de peixe (Anchova)
5
 120,0 85,0 50,0 0,0 120,0 85,0 50,0 0,0 

Concentrado protéico de soja
6
 0,0 38,5 77,5 133,4 0,0 38,4 77,5 133,2 

Quirera de arroz
7 

41,5 35,1 25,7 11,8 41,5 35,4 25,9 12,7 

Óleo de soja
8 

10,5 13,3 18,0 25,2 20,4 23,0 27,9 34,5 

Óleo de peixe
9 

20,0 20,0 20,0 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Lecitina de soja
10 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Premix mineral-vitamínico
11

 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Fosfato bicálcico 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 

Sal comum 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Cloreto de potássio 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

Sulfato de magnésio 1,1 0,7 0,8 0,8 1,2 0,7 0,7 0,8 

Aglutinante
12 

7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

L-lisina
13

 1,2 1,3 1,5 1,7 1,2 1,4 1,5 1,7 

DL-metionina
14

 0,0 0,4 0,8 1,4 0,0 0,4 0,8 1,4 

Vitamina C
15

 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
1
 120/20: 12% de farinha de peixe (FP), 0% de concentrado protéico de soja (CPS) e 2% de óleo de peixe (OP); 

85/20: 8,5% FP, 3,85% CPS e 2% OP; 50/20: 5% FP, 7,75% CPS e 2% OP; 0/20: 0% FP, 13,34% CPS e 2% OP; 

120/10: 12% FP, 0% CPS e 1% OP; 85/10: 8,5% FP, 3,84% CPS e 1% OP; 50/10: 5% FP, 7,75% CPS e 1% OP; 

0/10: 0% FP, 13,32% CPS e 1% OP. 
2
 Bunge Alimentos S.A. (Luis Eduardo Magalhães, BA) 46,59% PB; 1,29% EE; 6,27% cinzas; 4,33% FB; 9,00% 

umidade. 
3
 13,04% PB; 1,23% EE; 0,78% MM; 0,66% FB; 4.306 kcal/kg EB. 

4
 NORDAL Nordeste Indl. de Derivados Animais Ltda. (Maracanaú, CE).61,25% PB; 13,80% EE; 11,90% cinzas; 

0,52% FB; 4,33% umidade.  
5
 COPEINCA Corporación Pesquera INCA S.A. (Lima, Peru) 67,65% PB; 7,61% EE; 14,41% cinzas; 0,15% FB; 

9,00% umidade. 
6
 Selecta (Araguari, MG). 62% PB; 2% EE; 5% FB; 5% MM, 10% umidade. 

7
 Usina Catende, Catende, PE. 9,21% PB; 1,06% EE; 0,63% MM; 1,21% FB; 4.250 kcal/kg EB.  

8
 Perdigão. Bunge Alimentos S.A. (Luis Eduardo Magalhães, BA) 99,60% EE; 9.330 kcal/kg EB. 

9
 COPEINCA Corporación Pesquera INCA S.A. (Lima, Peru) 98,00% EE; 8.620 kcal/kg EB.  

10
 Cargill Nutrição Animal Ltda. (São Paulo, SP). 92,76% EE; 6,11% cinzas; 8.188 kcal/kg EB. 

11
 Níveis de garantia por kg de produto: vitamina A 1.250.000 UI, vitamina D3 350.000 UI, vitamina E 25.000 UI, 

vitamina K3 500 mg, vitamina B1 5.000 mg, vitamina B2 4000 mg, vitamina B6 5000 mg, vitamina B12 10 mg, 

ácido nicotínico 15.000 mg, ácido pantotênico10.000 mg, biotina 150 mg, ácido fólico 1,250 mg, vitamina C 25.000 

mg, colina 50.000 mg, inositol 30.000 mg, ferro 2.000 mg, cobre 3.500 mg, cobre quelatado 1.500 mg, zinco 10.500 

mg, zinco quelatado 4.500 mg, manganês 4.000 mg, selênio 15 mg, selênio quelatado 15 mg, iodo 150 mg, cobre 30 

mg, cromo 80 mg e veículo (Rovimix Camarões Intensivo, DSM Produtos Nutricionais do Brasil Ltda., São Paulo, 

Brasil). 
12

 Aglutinante sintético à base de uréia formaldeído. Pegabind® (Bentoli Agrinutrition, FL, EUA). 
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13
 ADM do Brasil Ltda. (Santos, SP). Níveis de garantia por kg: 98,5% L-lisina monohidrocloridrica (mínimo); 

1,5% umidade (máximo). 
14

 EvonikDegussa Brasil Ltda. (São Paulo, SP). Níveis de garantia por kg: 99% (mínimo) DL-metionina: 1% 

umidade (máximo). 
15

 Ácido L-ascórbico-2-monofosfato. Rovimix Stay-C® 35%, DSM Produtos Nutricionais do Brasil Ltda., São 

Paulo, Brasil. 

 

3.2.1 Composição centesimal das rações 

 

TABELA 2 – Composição centesimal das rações experimentais para L. vannamei utilizadas 

na substituição de farinha de peixe por concentrado protéico de soja em dois níveis de óleo de 

peixe. 

Ingrediente 
Dieta¹                          

120/20 85/20 50/20 0/20 120/10 85/10 50/10 0/10 

Proteína Bruta
2
(%) 38,81 38,41 39,39 39,08 39,35 38,49 38,59 38,84 

Extrato Etéreo
2
(%) 9,98 9,28 9,48 9,70 9,30 8,93 9,37 9,78 

Fibra Bruta
2
(%) 1,47 1,73 1,70 1,92 1,93 1,55 1,34 1,74 

Cinzas
2
(%) 10,47 13,36 9,61 8,89 10,56 9,71 9,46 9,13 

Extrato não-nitrogenado
3
(%) 40,57 39,84 39,82 40,41 38,86 41,32 41,24 40,51 

Cálcio
4
(%) 1,99 1,91 1,83 1,71 1,99 1,91 1,83 1,71 

Fósforo disponível
4
(%) 1,02 0,97 0,93 0,87 1,01 0,97 0,93 0,87 

Energia Bruta
2 

(kJ/g) 19,67 19,61 19,93 20,09 19,62 19,80 19,89 20,07 

Energia Metabolizável
5
(kJ/g) 17,11 16,14 16,87 17,01 16,66 16,38 16,95 17,04 

Relação EM:PB (kJ/g) 44,09 42,02 42,83 43,53 42,34 41,48 43,92 43,87 
1
 120/20: 12% de farinha de peixe (FP), 0% de concentrado protéico de soja (CPS) e 2% de óleo de peixe (OP); 

85/20: 8,5% FP, 3,85% CPS e 2% OP; 50/20: 5% FP, 7,75% CPS e 2% OP; 0/20: 0% FP, 13,34% CPS e 2% OP; 

120/10: 12% FP, 0% CPS e 1% OP; 85/10: 8,5% FP, 3,84% CPS e 1% OP; 50/10: 5% FP, 7,75% CPS e 1% OP; 

0/10: 0% FP, 13,32% CPS e 1% OP. 
2
 Valores obtidos da análise bromatológica das dietas experimentais, determinada pelos métodos padrão (AOAC, 

2000); 
3
 ENN = 100 – (PB + EE + FB + Cinzas); 

4
 Composição nutricional calculada a partir de dados tabelados por Rostagno (2000) com base na matéria seca; 

5
 Energia digestível calculada usando os seguintes coeficientes: 16,8 kJ/g para proteínas e carboidratos (extrato 

não-nitrogenado) e 37,8 kJ/g para lipídeos, de acordo com Paripatananont (2001). 
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3.2.2 Perfil aminoacídico das rações 

 

TABELA 3 - Perfil de aminoácidos das rações experimentais para L. vannamei 

utilizadas na substituição de farinha de peixe por concentrado protéico de soja 

em dois níveis de óleo de peixe (valores expressos em base de matéria seca, g. 

kg
-1

 de dieta). 

Aminoácido 
Dieta¹                          

120/20 85/20 50/20 0/20 120/10 85/10 50/10 0/10 

Alanina 1,92 1,88 1,88 1,82 1,94 1,86 1,70 1,63 

Arginina 2,18 2,22 2,31 2,38 2,26 2,28 2,31 2,36 

Ácido aspártico 3,14 3,21 3,34 3,44 3,14 3,19 3,33 3,41 

Cistina 0,41 0,49 0,43 0,51 0,50 0,52 0,43 0,43 

Glicina 2,00 1,94 1,96 1,93 2,12 2,03 2,03 2,00 

Ácido glutâmico 5,72 5,86 6,12 6,34 5,76 5,83 6,14 6,33 

Histidina 0,75 0,75 0,78 0,79 0,71 0,73 0,79 0,81 

Isoleucina 1,59 1,52 1,59 1,63 1,59 1,56 1,56 1,55 

Leucina 2,92 2,95 3,04 3,08 3,06 3,04 3,06 3,09 

Lisina 2,36 2,43 2,43 2,50 2,36 2,41 2,49 2,52 

Metionina 0,76 0,75 0,77 0,77 0,72 0,74 0,78 0,79 

Metionina + cistina 1,17 1,24 1,20 1,28 1,22 1,26 1,21 1,22 

Fenilalanina 1,51 1,53 1,60 1,65 1,57 1,58 1,60 1,63 

Prolina 1,96 1,97 2,05 2,11 2,21 2,19 2,16 2,23 

Serina 1,48 1,52 1,61 1,62 1,79 1,75 1,64 1,68 

Treonina 1,12 1,13 1,16 1,14 1,16 1,16 1,16 1,13 

Triptofano 0,15 0,15 0,17 0,15 0,14 0,13 0,14 0,17 

Tirosina 1,20 1,23 1,24 1,27 1,22 1,24 1,27 1,27 

Valina 1,76 1,73 1,75 1,77 1,83 1,77 1,72 1,67 
1
 120/20: 12% de farinha de peixe (FP), 0% de concentrado protéico de soja (CPS) e 2% de óleo 

de peixe (OP); 85/20: 8,5% FP, 3,85% CPS e 2% OP; 50/20: 5% FP, 7,75% CPS e 2% OP; 0/20: 

0% FP, 13,34% CPS e 2% OP; 120/10: 12% FP, 0% CPS e 1% OP; 85/10: 8,5% FP, 3,84% CPS e 

1% OP; 50/10: 5% FP, 7,75% CPS e 1% OP; 0/10: 0% FP, 13,32% CPS e 1% OP. 
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3.2.3 Composição de ácidos graxos das rações 

 

TABELA 4 - Composição de ácidos graxos das rações experimentais para L. vannamei 

utilizadas na substituição de farinha de peixe por concentrado protéico de soja em dois níveis de 

óleo de peixe (valores expressos em base de matéria seca; g.kg
-1

 de dieta). 

Ácido graxo 

Dieta¹                          

120/20 85/20 50/20 0/20 
 

120/10 85/10 50/10 0/10 

Nível de óleo de peixe 

Padrão  Baixo 
  

Ác. Laurico (12:0) 0,02 0,01 0,01 0,00 
 

0,02 0,00 0,00 0,00 

Ác. Mirístico (14:0) 0,33 0,23 0,22 0,19 
 

0,14 0,13 0,13 0,10 

Ác. Pentadecanóico (15:0) 0,03 0,02 0,02 0,02 
 

0,01 0,01 0,02 0,01 

Ác. Palmítico (16:0) 1,73 1,36 1,67 1,69 
 

1,79 1,66 1,55 1,55 

Ác. Heptadecanóico (17:0) 0,05 0,04 0,04 0,04 
 

0,04 0,34 0,03 0,03 

Ác. Esteárico (18:0) 0,44 0,34 0,44 0,44 
 

0,52 0,48 0,42 0,41 

Total saturadas 2,60 2,00 2,40 2,40 
 

2,52 2,32 2,15 2,11 

Ác. Palmitoléico (16:1 n-7) 0,32 0,25 0,30 0,27 
 

0,22 0,21 0,20 0,18 

Ác. Oléico (18:1 n-9) 1,90 1,64 2,14 2,19 
 

2,06 2,01 2,20 2,36 

Total monosaturadas 2,22 1,89 2,44 2,46 
 

2,28 2,22 2,40 2,54 

Ác. Linoléico (18:2 n-6) 3,19 2,65 3,31 3,67 
 

3,61 3,53 3,82 4,24 

Ác. Araquidônico (20:4 n-6) 0,05 0,04 0,03 0,03 
 

0,01 0,01 0,02 0,01 

Total n-6 PUFA 3,24 2,69 3,34 3,70 
 

3,62 3,54 3,84 4,25 

Ác. Linolênico (18:3 n-3) 0,52 0,39 0,49 0,52 
 

0,51 0,49 0,47 0,50 

Ác. Eicosatrienóico (20:3 n-3) 0,05 0,03 0,03 0,03 
 

0,01 0,02 0,02 0,02 

Ác. Eicosapentaenóico (20:5 n-3) 0,77 0,53 0,42 0,31 
 

0,19 0,18 0,26 0,16 

Ác. Docosahexaenóico (22:6 n-3) 0,58 0,43 0,35 0,29 
 

0,17 0,16 0,22 0,21 

Total n-3 PUFA 1,92 1,38 1,29 1,15 
 

0,88 0,85 0,97 0,89 

Total PUFA
2
 5,16 4,07 4,63 4,85 

 
4,50 4,39 4,81 5,14 

n-3/n-6 0,59 0,51 0,39 0,31 
 

0,24 0,24 0,25 0,21 
1
120/20: 12% de farinha de peixe (FP), 0% de concentrado protéico de soja (CPS) e 2% de óleo de peixe (OP); 

85/20: 8,5% FP, 3,85% CPS e 2% OP; 50/20: 5% FP, 7,75% CPS e 2% OP; 0/20: 0% FP, 13,34% CPS e 2% OP; 

120/10: 12% FP, 0% CPS e 1% OP; 85/10: 8,5% FP, 3,84% CPS e 1% OP; 50/10: 5% FP, 7,75% CPS e 1% OP; 

0/10: 0% FP, 13,32% CPS e 1% OP.  
2
 Total PUFA = (Total n-6 PUFA) + (Total n-3 PUFA). 
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3.3 Manejo alimentar 

 

Após a estocagem inicial, os camarões foram submetidos a um período de 

adaptação às condições experimentais, durante 10 dias. Nessa fase, os animais foram 

alimentados com ração comercial para camarões (Camaronina 35 hp, Evialis do Brasil 

Nutrição Animal Ltda.), de modo que foi ofertado 2 g no período da manhã e 4 g no período 

da tarde em cada tanque. Os camarões encontrados mortos durante esse período foram 

substituídos por outros de peso similar, a partir do estoque de reserva. Terminada essa fase, 

foi iniciado o fornecimento das dietas experimentais. 

Os camarões foram alimentados duas vezes por dia (7h30 min e 15h30 min). O 

alimento foi fornecido em bandejas circulares, havendo uma por tanque. Cada bandeja 

apresentava 150 mm de diâmetro e 30 mm de borda. As bandejas com as rações ficaram 

submersas nos tanques por 8 e 16 h, na primeira e última refeição, respectivamente. Portanto, 

os animais tiveram acesso ao alimento 24 h/dia. Ao final de cada refeição, as bandejas eram 

recolhidas e as eventuais sobras de ração eram pesadas em balança de precisão. À medida que 

os valores de sobra de rações eram inseridos na planilha alimentar, havia um ajuste 

automático na quantidade de ração da próxima refeição. Portanto, a cada sobra de ração 

registrada havia uma diminuição na refeição prevista para a próxima oferta em 10%. Ao 

contrário, ocorria um incremento de 5% na quantidade de ração a ser oferecida no próximo 

horário de alimentação.  

Biometrias parciais foram realizadas a cada três semanas de cultivo, em cada 

tanque foram capturados 10 camarões mediante o auxílio de um puçá, sendo individualmente 

pesados. 

 

3.4 Monitoramento da qualidade da água dos tanques 

 

Diariamente, às nove horas, foi realizada a verificação da temperatura e pH da 

água dos tanques de cultivo, com o auxílio de medidor eletrônico portátil. Logo em seguida, a 

salinidade da água dos tanques foi verificada com o auxílio de refratômetro manual.  

Das 17h às 7h do dia seguinte, diariamente, os filtros de areia de cada bateria de 

tanques foram ligados para realizar a filtragem da água. Quinzenalmente, era realizada a 

retrolavagem em cada uma das dez baterias de tanques para evitar o aumento da concentração 

de compostos nitrogenados na água. Nessas ocasiões, havia a drenagem de aproximadamente 

25% da água dos tanques, com imediata repleção por água nova. 
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3.5 Indicadores de desempenho zootécnico 

 

Por ocasião das biometrias parciais, dez camarões de cada tanque foram 

capturados aleatoriamente e pesados individualmente. Na biometria final, todos os camarões 

de cada tanque foram individualmente pesados. De posse dos resultados de peso corporal, 

consumo alimentar e número de indivíduos por tanque, os seguintes indicadores de 

desempenho zootécnico foram calculados e avaliados: 

 

 

1. Ganho em peso semanal (g) = (peso corporal úmido final – peso corporal úmido 

inicial)/Nº semanas de cultivo; 

2. Fator de conversão alimentar = Consumo alimentar aparente/ganho em peso corporal 

úmido; 

3. Taxa de Sobrevivência (%) = (Nº final de indivíduos/Nº inicial de indivíduos)*100; 

 

 

3.6 Avaliação da estabilidade dos péletes na água 

 

A estabilidade das dietas na água foi determinada através da imersão de três 

gramas de cada ração por bandeja em água salgada (35 ppt). As bandejas foram introduzidas 

em tanques de 500 L com aeração reduzida, utilizando-se cinco refeições por dieta. Os 

períodos de imersão corresponderam aos mesmos intervalos de arraçoamento do estudo (16 e 

8 h). Após a retirada das rações da água, as mesmas foram pesadas em balança de precisão e 

submetidas à secagem em estufa à 105ºC por 24 h. Em seguida, determinou-se o peso seco 

das dietas. A quantidade de alimento lixiviado no período de imersão em água foi calculada a 

partir do peso inicial de ração ofertada subtraído do peso seco recuperado após o período de 

imersão. A estabilidade do pélete na água (retenção de matéria seca) foi calculada de acordo 

com a seguinte equação: 

 

 

Estabilidade na água (%) = (matéria seca recuperada após 

lixiviação/matéria seca da amostra original) x 100. 
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3.7 Análise estatística 

 

Os indicadores experimentais de desempenho produtivo e de estabilidade da ração 

foram analisados através de análise de variância (ANOVA) para delineamentos inteiramente 

casualizados (DIC), em arranjo fatorial 4 x 2, através do software estatístico SPSS, versão 

7.5.1 (Chicago, EUA). Em virtude da ocorrência de diferenças significativas entre as médias, 

foi aplicado o teste de Tukey HSD para comparar-lhes duas a duas.  Adotou-se o nível de 

significância de 5% em todas as análises estatísticas realizadas. 
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4. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

4.1. Qualidade da Água 

 

Não houve diferença significativa na temperatura, pH e salinidade da água entre 

os tanques de todos os tratamentos testados, sendo que a temperatura média foi de 28,7± 

4,86°C (ANOVA P = 0,440; n = 335), o pH teve valor médio igual a 7,4 ± 0,16 (ANOVA P = 

0,149; n = 335) e a salinidade da água igual 35,4  ± 0,96 ppt. (ANOVA P = 0,856; n = 335). Os 

valores de qualidade da água para temperatura, pH e salinidade estão compatíveis com os 

exigidos para o bom desenvolvimento da espécie estudada (BARBIERI-JUNIOR & 

OSTRENSKY-NETO, 2002). 

 

4.2 Estabilidade hídrica das rações (lixiviação de matéria seca) 

 

Não houve diferença significativa entre os resultados de estabilidade hídrica das 

rações experimentais (Tabela 5). 

 

TABELA 5 – Lixiviação de matéria seca de dietas práticas durante um período de 16 h de 

imersão na água. 

Variável 
FP¹             

(g kg
-1

) 
Ano² 

Nível de óleo de peixe 

20 g kg
-1

 10 g kg
-1

 

Lixiviação de 

matéria seca – 

16h                

(%) 

120 2010 22,29 ± 1,82 20,22 ± 3,21 

85 2015 25,25 ± 2,45 20,00 ± 3,40 

50 2020 19,85 ± 3,33 18,96 ± 2,42 

0 2025 18,44 ± 8,49 17,11 ± 4,06 

  
   ANOVA (P<0,05) 

  
     Fator FP OP FP x OP  

 

ns ns ns  

     

    
1
 COPEINCA Corporación Pesquera INCA S.A. (Lima, Peru).67,65% PB; 7,61% EE; 14,41% cinzas; 0,15% 

FB; 9,00% umidade. 
2
 Previsão baseada no trabalho de TACON & METIAN (2008), exceto o ano de 2025 que consiste em uma 

previsão dos autor. 
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Os fatores que podem melhorar a estabilidade do pélete na água abrangem a 

preparação e o processamento da ração (MEYERS 1991; BOERNER 1992; RIAZ 1997; 

OBALDO et. al. 1999), tipos de ingredientes e composição das dietas (CHEN & JENN, 1992; 

SANHOTRA, 1993; DAS et al., 1994), tipos de aglutinantes (STOREBAKKEN & 

AUSTRENG, 1987; DOMINY & LIM, 1991; HASHIM & SAAT, 1992) e agitação da água 

(ROMERO-ALVAREZ, 1995). 

A desintegração dos péletes e lixiviação dos nutrientes são mais determinantes no 

cultivo de camarões do que no cultivo de peixes ou outros organismos aquáticos devido ao 

fato daqueles serem bentônicos, se alimentando no fundo, e possuírem lenta capacidade de 

ingestão (OBALDO et al., 2002). 

 Também não houve efeito significativo entre os resultados de estabilidade 

hídrica das rações que permaneceram imersas durante 8 h na água (Tabela 6).  

 

TABELA 6 - Lixiviação de matéria seca de dietas práticas das dietas práticas durante um 

período de 8h de imersão na água. 

Variável 
FP¹             

(g kg
-1

) 
Ano² 

Nível de óleo de peixe 

20 g kg
-1

 10 g kg
-1

 

Lixiviação de 

matéria seca-8h              

(%) 

120 2010 16,76 ± 2,61 13,78 ± 2,38 

85 2015 16,30 ± 1,82 12,81 ± 3,26 

50 2020 17,55 ± 16,23 22,30 ± 16,92 

0 2025 19,70 ± 5,77 16,44 ± 7,19 

  
   ANOVA (P<0,05) 

  
     Fator FP OP FP x OP  

 

ns ns ns  

     
1
 COPEINCA Corporación Pesquera INCA S.A. (Lima, Peru).67,65% PB; 7,61% EE; 14,41% cinzas; 0,15% FB; 

9,00% umidade. 
2
 Previsão baseada no trabalho de TACON & METIAN (2008), exceto o ano de 2025 que consiste em uma 

previsão dos autor. 

 

 

4.3 Composição centesimal das rações 

 

 Os níveis de Proténa Bruta (PB) de todas as dietas estiveram em níveis acima 

de 30% de PB, o que corresponde a um nível ótimo de inclusão em dietas para camarões 

capazes de promover o máximo crescimento dos indivíduos, de acordo com os resultados 
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encontrados por COLVIN & BRAND (1977), SMITH et al., (1984), COUSIN et al., (1991) e 

KURESHY & DAVIS (2002). 

 Os valores de fibra encontrados não ultrapassam os níveis recomendados por 

LOGATO (2000) para organismos aquáticos onívoros, que é de 8%. Níveis elevados de fibra 

podem reduzir a digestibilidade, aumentando a excreção de nitrogênio fecal (LOGATO, 

2000). 

O cálcio (Ca) e o fósforo (P) estão estreitamente relacionados e os níveis de Ca 

devem ser reduzidos na formulação das rações para que seja minimizada a suplementação de 

P nas dietas (PEÑAFLORIDA, 1999). O Ca é essencial na contração muscular, transmissão 

nervosa e osmorregulação (LALL, 1989), enquanto o P é crucial na alimentação dos camarões 

peneídeos devido a sua disponibilidade limitada em condições de cultivo (LOVELL, 1989), 

além de estar associado principalmente ao Ca no exoesqueleto (LOVETT et al., 1994).  

 As rações comerciais para camarões usualmente possuem entre 1,5 a 2,5% de 

P, oriundo da farinha de peixe (BRIGGS & FUNGE-SMITH, 1994). Observa-se uma relação 

entre a diminuição nos valores de Ca e P (Tabela 2) em função da diminuição de farinha de 

peixe na dieta. Esta tendência também ocorre com os valores de peso final dos indivíduos, o 

que sugere que uma maior quantidade de Ca e P podem proporcionar um maior incremento no 

crescimento dos indivíduos, tais como os resultados encontrados por NIU et al. (2008) e por 

CHENG et al. (2006) para o L. vannamei. 

 

4.4 Perfil aminoacídico das rações 

  

A importância dos aminoácidos se deve ao fato destes comporem as unidades 

básicas das proteínas, as quais são utilizadas para sua função primordial que é formação e 

manutenção dos tecidos, transporte de minerais e formação de hormônios e enzimas 

(LOGATO, 2000).  

Rações que contém aminoácidos em proporções próximas às existentes nos 

próprios músculos dos camarões são aquelas que propiciam as melhores taxas de crescimento 

e de sobrevivência durante os cultivos comerciais. Assim, a qualidade da ração não está 

obrigatoriamente relacionada à quantidade total de proteínas existentes na ração, mas sim ao 

balanço de aminoácidos (BARBIERI-JUNIOR & OSTRENSKY-NETO, 2002). Camarões e 

peixes não possuem uma verdadeira exigência de Proteína Bruta, mas tem exigência por uma 

mistura bem equilibrada de aminoácidos essenciais e não-essenciais (WILSON, 2002). 
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Quase todos os aminoácidos listados na Tabela 3, apresentam níveis crescentes na 

medida em que se diminui o percentual de inclusão de FP e aumenta o CPS. Provavelmente 

este aumento na quantidade de aminoácidos pode ter sido provocado pelo CPS, o qual foi 

capaz de proporcionar um aporte satisfatório de aminoácidos às dietas. Os níveis de lisina e 

metionina mantiveram-se estáveis, sugerindo que a suplementação sintética destes 

aminoácidos foi capaz de manter os níveis desejáveis para as dietas. 

 

4.5 Composição de ácidos graxos das rações 

 

 Os camarões peneídeos possuem uma exigência específica na dieta por ácidos 

graxos insaturados, ou seja, ácido linoléico (18:2 n-6), ácido linolênico (18:3 n-3), ácido 

eicosapentaenóico - EPA (20:5 n-3) e ácido docosahexaenóico - DHA (22:6 n-3) 

(D'ABRAMO, 1997). Destes quatro, os ácidos graxos altamente insaturados são considerados 

os mais importantes na satisfação das necessidades alimentares destes animais para ácidos 

graxos essenciais (GLENCROSS & SMITH, 2001). 

 O óleo de soja contém ácido linoleico e linolênico, no entanto, não possui EPA 

e DHA, portanto não pode substituir totalmente a FP na alimentação de camarões 

(GLENCROSS & SMITH, 2001, ZHOU et al., 2007).  

 Muitos animais aquáticos conseguem converter ácido linolênico em EPA e 

DHA (TOCHER & GHIONI, 1999), porém os camarões não são capazes de satisfazer suas 

exigências de ácidos graxos completamente desta forma (D'ABRAMO, 1997). 

 A inclusão de alguns componentes pode melhorar significativamente o 

crescimento dos indivíduos quando estes são alimentados com dietas com óleos vegetais, 

como a lecitina de soja (VASAGAM et al., 2005). Pode-se sugerir então, que os resultados na 

composição de ácidos graxos EPA e DHA das dietas experimentais foram positivamente 

influenciados pela inclusão de lecitina de soja. O percentual de lipídeos das dietas 

experimentais não ultrapassou os 10% de inclusão (Tabela 2), recomendados por AKIYAMA 

et al. (1992). 

 Os valores da relação n-3/n-6 foram maiores nas dietas com 20 g kg
-1

 de OP 

que os valores observados na dieta com nível baixo de OP (10 g kg
-1

), notadamente os valores 

das dietas 120/20 e 85/20 quando comparadas às dietas 120/10 e 85/10, respectivamente, 

aquelas possuem praticamente o dobro do valor destas, isto provavelmente se deve a maior 

quantidade de ácidos graxos n-3 oriundos da FP e OP. Estes efeitos podem estar associados ao 
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perfil lipídico da ração, pois mantendo o OP nas rações, é possível aumentar a substituição de 

FP. 

Observa-se uma considerável redução de EPA e DHA nas dietas com baixa 

inclusão de óleo de peixe (10 g kg
-1

) em comparação às dietas com nível de inclusão padrão 

(20 g kg
-1

). O peso final dos indivíduos e o consumo total de ração acompanharam a 

diminuição do percentual de EPA e DHA nas dietas, pode-se sugerir que o crescimento dos 

indivíduos foi influenciado pela inclusão de ácidos graxos da série n-3 nas dietas, resultados 

semelhantes foram encontrados por LIM et al. (1997). 

   

4.6 Indicadores de desempenho zootécnico 

 

4.6.1 Peso final e crescimento semanal 

 

Houve diferença significativa em relação ao peso final e crescimento semanal dos 

indivíduos estudados, em função do percentual de inclusão de FP. Nas dietas com 20 g kg
-1

 de 

OP, os camarões alimentados com a dieta 120/20 apresentaram peso final e crescimento 

semanal significativamente maiores que os animais alimentados com a dieta 0/20. Não houve 

diferença significativa entre os pesos finais e crescimento semanal dos camarões alimentados 

com 120/20, 85/20 e 50/20. Nas dietas com 10 g kg
-1

 OP, os pesos finais e ganhos em peso 

dos camarões alimentados com as dietas 120/10 e 85/10 foram significativamente maiores que 

os animais alimentados com as dietas 50/10 e 0/10. Não se verificou diferença significativa 

para peso corporal final e crescimento entre os animais alimentados com 120/10 e 85/10 ou 

entre 50/10 e 0/10 (Tabela 7). 

Não houve diferença significativa entre os pesos finais e crescimento semanais 

dos camarões ao mesmo nível de inclusão de FP, em resposta à de inclusão de OP nas dietas. 

Houve um decréscimo no peso final e crescimento semanal dos camarões à 

medida que se reduziu o teor de inclusão de FP e se incrementou o teor de CPS. O menor peso 

corporal e crescimento dos camarões alimentados com as dietas contendo níveis elevados de 

CPS podem estar associados à presença dos fatores antinutricionais (FAN) presentes no CPS. 

Os resultados satisfatórios de peso corporal final e crescimento semanal obtidos para as dietas 

com apenas 10 g kg
-1

 de OP, em pelo menos, 85 g kg
-1

 de FP, provavelmente tenham sido 

favorecidos pela maior inclusão de óleo de soja nas dietas, que variou entre 20 e 35g kg
-1

, 

consequentemente pelo aporte de ácido linoleico, já que o L. vannamei apresenta um bom 

aproveitamento deste nutriente essencial. Sendo assim, pode-se sugerir que é possível 
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diminuir o percentual de inclusão de farinha de peixe nas rações para camarões marinhos, de 

20 para 10 g kg
-1

, sem que haja detrimento no crescimento dos animais, desde que se aumente 

o nível de inclusão de óleo de soja na dieta e se tenha, no mínimo, 85 g kg
-1

 de FP. 

Para o crescimento observou-se que a inclusão de CPS está na dependência do 

nível de óleo de peixe. Quando a ração contou apenas com 10 g kg
-1

 de OP, a inclusão de CPS 

a partir de 7,75% houve prejuízo nos resultados. Entretanto, quando foi utilizado o nível de 20 

g kg
-1

 de OP, a inclusão de CPS pode aumentar havendo prejuízo nos resultados apenas com a 

inclusão de 13,3% de CPS. Certamente, o melhor aproveitamento da energia do óleo de peixe 

em relação ao óleo de soja influenciou os resultados de peso final e crescimento semanal. 

O efeito significativo da interação FP x OP indica que a substituição de FP e OP 

por CPS e OS, respectivamente, são dependentes. Tendo em vista que não houve diminuição 

no peso final, bem como no crescimento, dos camarões alimentados com a dieta contendo 10 

g kg
-1

 de OP e 85 g kg
-1

 de FP, podemos sugerir que o perfil de ácidos graxos existente na 

dieta 85/10 atendeu às exigências nutricionais da espécie estudada. 

 

4.6.2 Produtividade 

 

Não houve diferença significativa em relação à produtividade dos tanques 

experimentais aos quais se forneceu as diferentes dietas contendo 20 g kg
-1

 de OP. Nos 

tanques que receberam as dietas contendo 10 g kg
-1

 de OP, a produtividade observada para as 

dietas 120/10 e 85/10 foram significativamente maiores que aquelas para as dietas 50/10 e 

0/10. Não houve diferença significativa para produtividade entre as dietas 120/10 e 85/10 e 

entre as dietas 85/10 e 0/10. 

A produtividade é o índice que expressa a quantidade de camarão produzida por 

unidade de área de tanque, em determinado período de tempo (no caso do presente trabalho, 

72 dias). Este indicador apresenta, em termos quantitativos, o êxito ou o fracasso de um 

determinado cultivo. A produtividade está atrelada aos demais indicadores zootécnicos, de 

forma que um maior consumo alimentar geralmente representa maior ganho em peso semanal 

que, por sua vez, acarreta maior peso final e maior produtividade. 

Ao analisarmos os valores das produtividades dos tanques com camarões 

alimentados com as dietas 85/20 (539,97±12,95 g m
2
) e 85/10 (597,37±46,18 g m

2
) 

observamos diferença de 57,40 g m
2
 a favor da dieta contendo 10 g kg

-1
 de OP. Através deste 

resultado, podemos reforçar nossa sugestão de que a concentração de FP de 85 g kg
-1

 é o nível 

mínimo de inclusão de FP em dietas com 10 g kg
-1

 de OP. Por esses resultados, deduz-se que 
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é viável alimentar os animais com uma dieta contendo apenas 10 g kg
-1

 de OP, desde que a 

mesma contenha concentração mínima de 85 g kg
-1

 de FP e inclusão aumentada de óleo de 

soja. Essa tendência também foi observada nos demais indicadores zootécnicos estudados, tais 

como: peso final, ganho em peso semanal, sobrevivência, TEP e VPP.  

É importante destacar que o cultivo experimental ocorreu em águas claras, na 

ausência de fito e zooplâncton. Presume-se, por isso, que em cultivos comerciais, onde o 

alimento natural contribui significativamente na alimentação dos camarões, os resultados com 

a dieta 85/10 seriam ainda mais promissores, tais como os valores observados por AMAYA et 

al. (2007). 

É importante que haja novas pesquisas, no sentido de ratificar as hipóteses aqui 

levantadas, de forma a complementar estas informações. 

 

4.6.3 Taxa de Sobrevivência 

 

Não houve diferença significativa entre os resultados de sobrevivência, 

independentemente do percentual de inclusão de FP ou OP (Tabela 7). Estes resultados 

corroboram com os apresentados por PARIPATANANONT et al., (2001), que também não 

observaram diferença significativa entre as sobrevivências dos indivíduos alimentados com 

dietas com CPS em substituição à FP. 
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TABELA 7 - Peso final, crescimento semanal, produtividade e sobrevivência de juvenis de 

L. vannamei cultivados durante 72 dias em tanques indoor de polietileno de 500-L e 

alimentados com dietas práticas em que a farinha de peixe foi substituída pelo concentrado 

protéico de soja em dois níveis de óleo de peixe (peso corporal inicial = 1.59 ± 0.46 g; média 

± D.P.; n = 6). 

Variável¹ 
FP

2
             

(g kg
-1

) 
Ano

3 
Nível de óleo de peixe 

20 g kg
-1

 10 g kg
-1

 

Peso final
4
                 

(g) 

120 2010 8,86 ± 0,58 A 9,40 ± 0,69 A 

85 2015 8,56±0,38 AB 9,05 ± 0,85 A 

50 2020 8,23 ± 0,88 AB 8,03±0,52 B 

0 2025 7,88±0,74 B 7,44±0,58 B 

  
   

Crescimento 

semanal                 

(g/semana) 

120 2010 0,89 ± 0,06 A 0,90 ± 0,07 A 

85 2015 0,86±0,04 AB 0,91 ± 0,08 A 

50 2020 0,83 ± 0,08 AB 0,81±0,05 B 

0 2025 0,79 ± 0,07 B 0,75±0,06 B 

  
   

Produtividade           

(g/m²) 

120 2010 569,8 ±48,0 A 592,7±47,1 A 

85 2015 539,9 ±12,9 A 597,3 ±46,1 A 

50 2020 538,5 ±47,4 A 505,5 ±52,4 B 

0 2025 524,5±62,9 A 477,6±59,1 B 

 
 

   Sobrevivência 

(%) 

120 2010 91,3±5,65  94,2±2,04  

85 2015 90,0±5,00  94,2±3,03  

 

50 2020 93,3±4,08  89,6±5,10  

0 2025 94,6±4,31  91,3±5,42  

 ANOVA (P<0,05) 

  
     

Fator Peso final 

Ganho em 

peso Produtividade Sobrevivência 

FP <0.01 <0.01 <0.01 ns 

OP ns ns ns ns 

FP x OP <0.05 <0.05 <0.05 ns 
1
 Peso final = Biomassa final/nº de indivíduos da unidade de cultivo; Crescimento semanal = Biomassa final/ nº 

de semanas de cultivo; Produtividade = Biomassa final/área de cultivo; Sobrevivência = (Nº de indivíduos 

povoados/ Nº de indivíduos despescados) x 100. 
2
 COPEINCA Corporación Pesquera INCA S.A. (Lima, Peru) 67,65% PB; 7,61% EE; 14,41% cinzas; 0,15% 

FB; 9,00% umidade. 
3
 Previsão baseada no trabalho de TACON e METIAN (2008), exceto o ano de 2025 que consiste em uma 

previsão do autor deste trabalho. 
4
 Em uma mesma coluna, médias com letras maiúsculas distintas são estatisticamente diferentes entre si pelo 

Teste de Tukey HSD (P<0.05). Em uma mesma linha, médias com letras minúsculas distintas são 

estatisticamente diferentes entre si pelo Teste de Tukey HSD (P<0.05) 
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4.6.4 Consumo total de ração 

 

Houve diferença significativa entre o consumo alimentar dos animais, em função 

do percentual de inclusão de FP na dieta. À medida que se retirou a FP da dieta, substituindo-

a por CPS, o consumo alimentar caiu significativamente. Entretanto, a redução no nível de 

inclusão de FP de 120 g kg
-1

 para 85 g kg
-1

 não teve efeito significativo no consumo 

alimentar. Por outro lado, não se observou diferença significativa entre o consumo alimentar 

dos camarões por efeito do nível de OP da dieta. Portanto, não houve efeito significativo no 

consumo alimentar se o nível de OP era reduzido de 20 g kg
-1

 para 10 g kg
-1

, mantendo-se 

inalterado o nível de inclusão de FP (Tabela 8). 

Quando o OP diminuiu, o consumo de ração aumentou. No entanto, os resultados 

de crescimento semanal não aumentaram na mesma proporção, indicando que os camarões 

podem ter tido uma deficiência no aproveitamento dos nutrientes da ração.  

Os resultados indicam que os camarões consumiram, em maior quantidade, as 

rações que continham uma maior quantidade de FP, fato este provavelmente atribuído a maior 

palatabilidade da FP frente ao CPS (LOVELL, 1984; HARDY, 1999). Na medida em que se 

aumentou o nível de inclusão de CPS nas dietas, houve diminuição no consumo alimentar dos 

camarões que também refletiu no ganho em peso semanal dos indivíduos. Resultados 

semelhantes aos obtidos no presente trabalho foram observados por MÉDALE et al., (1998). 

Através dos resultados observados no presente trabalho, observou-se claramente que níveis de 

inclusão mais elevados de CPS (> 7%) têm efeito negativo no consumo alimentar. Uma 

alternativa seria a formulação de dietas de alta densidade nutricional, ou seja, aquelas que 

garantiriam a nutrição do animal, mesmo quando a ingestão é baixa. 

O consumo alimentar não está diretamente relacionado com qualidade nutricional 

(perfil de nutrientes essenciais e digestibilidade). É possível existir, por exemplo, uma ração 

que tenha boa palatabilidade mas apresente baixa digestibilidade aos camarões. Tal ração 

provavelmente não proporcionaria aos animais nutrição satisfatória, fazendo com que eles 

continuassem se alimentando em demasia para compensar a deficiência nutricional existente 

na mesma. Situação semelhante foi verificada por BERGE et al., (1999), onde os autores 

relacionaram o maior consumo alimentar ao alto teor de fibras das dietas de baixa densidade 

energética. Essa situação levou os animais a consumirem maiores quantidades de alimento 

para satisfazer suas exigências energéticas.  
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4.6.5 Fator de Conversão Alimentar (FCA) 

 

Houve diferença significativa para os resultados de FCA dos camarões 

alimentados com as dietas contendo 10 g kg
-1

 de OP, em função do percentual de inclusão de 

FP na dieta. As diferenças entre os resultados de FCA para as dietas 120/10 e 50/10 e 120/10 

e 0/10 foram significativas. Já para as dietas com 20 g kg
-1

 de OP não houve diferença 

significativa entre os valores de FCA (Tabela 8). 

Dentre as dietas com 20 g kg
-1

 de OP, a inexistência de diferença significativa 

para os resultados de FCA entre as dietas talvez tenha sido proporcionada pelo percentual de 

inclusão de OP nas dietas, o qual pode ter favorecido uma maior conversão alimentar mesmo 

em concentrações reduzidas de FP. Apesar disso, observa-se que há uma tendência para piora 

do FCA com a diminuição no nível de inclusão de FP. Já entre as dietas com 10 g kg
-1

 de OP, 

os camarões alimentados com as dietas 85/10, 50/10 e 0/10 foram incapazes de converter o 

alimento recebido em ganho em peso de forma mais eficiente que aqueles que receberam a 

dieta 120/10, provavelmente devido à diminuição de OP nas dietas, associada à redução de 

FP. 

Percebe-se claramente o aumento nos valores de FCA na medida em que se reduz 

a quantidade de FP nas dietas, especialmente nas dietas com 10 g kg
-1

 de OP. Este fato pode 

estar associado ao menor ganho em peso corporal dos camarões que obedeceu à mesma 

tendência. Os elevados índices de conversão alimentar para as dietas 50/10 e 0/10 podem ser 

explicados pela baixa produtividade verificada nos tanques desses tratamentos. Estes 

resultados se assemelham aos encontrados por AMAYA et al. (2007) e SUÁREZ et al., 

(2009). 

 

4.6.6 Taxa de Eficiência Protéica (TEP) 

 

Houve diferença significativa entre a TEP dos animais em função do percentual 

de inclusão de FP na dieta. Dentre as dietas que continham 20 g kg
-1

 de OP, na medida em 

que se retirou a FP da dieta, substituindo-a por CPS, a TEP diminuiu. A redução de TEP teve 

efeito significativo na redução de FP de 120 g kg
-1

 para 85 g kg
-1

, assim como para as demais. 

Os resultados de TEP das dietas com 10 g kg
-1

 de OP não foram tão claros quanto 

aqueles observados para as dietas com 20g kg
-1

 de OP. Nas primeiras dietas, apenas 0/10 

apresentou redução significativa no valor de TEP, em relação à 120/10. Apesar disso, 

observou-se mesma tendência das rações que continham 20 g kg
-1

 de OP, ou seja, diminuição 
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da TEP em função da retirada de FP e incremento de CPS. Estes resultados corroboram 

aqueles encontrados por SUAREZ et al., (2009). 

Não se observou diferenças significativas entre a TEP dos camarões por efeito do 

nível de OP da dieta. Portanto, não houve efeito significativo na TEP se o nível de OP era 

reduzido de 20 g kg
-1

 para 10 g kg
-1

, mantendo-se inalterado o nível de inclusão de FP (Tabela 

8). 

Os resultados nos mostram o esperado, que a proteína do CPS é nutricionalmente 

inferior à proteína da FP. Existem os fatores anti-nutricionais que atrapalham a digestão da 

soja e há também a deficiência de metionina. Embora tenha havido suplementação de 

metionina, o aproveitamento da metionina sintética pode ter sido inferior ao da metionina 

íntegra (FP). 

A TEP consiste em uma das variáveis de mensuração da qualidade protéica de um 

ingrediente associada ao seu percentual de proteína bruta e digestibilidade (WEBSTER & 

LIM, 2002). Este indicador nos informa o quanto da proteína bruta foi convertida em peso 

corporal (SÁ & FRACALOSSI, 2002).  

 

4.6.7 Valor Produtivo da Proteína (VPP) 

 

O VPP mensura, em termos percentuais, quanto da PB consumida foi convertida 

em PB corporal. Por exemplo, para a dieta 120/20, cujo valor de VPP foi de 24,4%, significa 

dizer que para cada 1g de PB consumida na dieta houve um incremento médio de 0,244 g de 

PB no corpo dos camarões, e desse modo 0,756 g de PB foram utilizadas para produção de 

energia e/ou foram parcialmente excretadas junto com as fezes (SÁ & FRACALOSSI, 2002). 

Não houve diferença significativa entre o VPP dos indivíduos em função do 

percentual de FP nas dietas, havendo apenas influência do OP nos valores de VPP em duas 

das dietas experimentais, encontradas nas dietas 0/20 e 0/10 (Tabela 8). O reduzido valor de 

VPP na dieta 0/10, ante aos demais valores, pode ser explicado pelo fato desta dieta ser a mais 

desafiadora, apresentando as menores inclusões de FP e OP dentre as rações. Ao observarmos 

a tabela de composição de aminoácidos das dietas experimentais (Tabela 5), verificamos que 

a dieta 0/10 apresenta 16% menos alanina que a dieta controle. Além disso, a dieta 0/10 

apresentou a menor relação de ácidos graxos n-3: n-6 dentre todas as dietas (0,21;Tabela 6). 

Esses resultados sugerem que a dieta 0/10 era deficiente em alanina e/ou deficiente em ácidos 

graxos HUFA que prejudicaram o incremento de proteína corporal. 
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Entre as dietas contendo 10 g kg
-1

 de OP, percebe-se mais claramente a 

diminuição nos valores de VPP em função da diminuição de FP nas dietas. Portanto, houve 

queda progressiva no valor nutricional da proteína da dieta com a substituição crescente da 

proteína da farinha de peixe pela proteína do concentrado protéico de soja. Esta tendência 

também foi observada por DIAS et al., (1997). 

 

TABELA 8 - Consumo total de ração, fator de conversão alimentar, taxa de eficiência 

protéica e valor produtivo da proteína de juvenis de L. vannamei cultivados durante 72 dias 

em tanques indoor de polietileno de 500-L e alimentados com dietas práticas em que a 

farinha de peixe foi substituída pelo concentrado protéico de soja em dois níveis de óleo de 

peixe (peso inicial corporal = 1.59 ± 0.46 g; média ± D.P.; n = 6). 

Variável¹ 
FP²                   

(g kg
-1

) 
Ano³ 

Nível de óleo de peixe 

20 g kg
-1

 10 g kg
-1

 

     
Consumo 

alimentar 

total                              

(g/camarão)
4 

120 2010 17,60±1,34 A 18,64±0,82 A 

85 2015 17,16±0,51 A 18,63±1,17 A 

50 2020 15,91±1,09 BC 16,43±1,67 BC 

0 2025 15,26±2,21 C 15,07±2,59 C 

 
    

FCA 

120 2010 2,19±0,21 Aa 2,23 ±0,12 Aa 

85 2015 2,31 ±0,09 Aa 2,39±0,17 ABa 

50 2020 2,29 ±0,18 Aa 2,46 ±0,19 Ba 

0 2025 2,36 ±0,10 Aa 2,61 ±0,23 Bb 

 
    

TEP 

120 2010 1,22 ±0,08 A 1,14 ±0,10 A 

85 2015 1,13 ±0,04 B 1,09 ±0,08 AB 

50 2020 1,12 ±0,09 B 1,06 ±0,08 AB 

0 2025 1,09 ±0,05 B 0,99 ±0,09 B 

 
    

VPP                       

(%) 

120 2010 24,4 ± 1,53 a 24,2 ± 4,07 a  

85 2015 24,5 ± 1,09 a 23,7 ± 1,76 a 

50 2020 24,5 ± 2.24 a 22,5 ± 4,10 a 

0 2025 25,5 ± 2,03 a 20,9± 2,18 b 

     ANOVA (P<0,05) 

   
     

Fator 

Consumo 

alimentar FCA TEP VPP 

FP <0.01 <0.01 <0.01 ns 

OP ns <0.01 ns <0.05 

FP x OP ns <0.05 <0.05 <0.05 
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1 
Consumo alimentar total = (Quantidade de ração total ofertada – Quantidade de sobra total)/ nº de camarões no 

tanque; FCA [Fator de Conversão Alimentar] = Consumo alimentar aparente/biomassa total; TEP [Taxa de 

Eficiência Protéica] = Ganho em peso úmido/proteína consumida; VPP [Valor Produtivo da Proteína] = 

(Proteína corporal final – Proteína corporal inicial/ proteína consumida) x 100. 
2 
COPEINCA Corporación Pesquera INCA S.A. (Lima, Peru).67,65% PB; 7,61% EE; 14,41% cinzas; 0,15% FB; 

9,00% umidade. 
3
 Previsão baseada no trabalho de TACON & METIAN (2008), exceto o ano de 2025 que consiste em uma 

previsão do autor deste trabalho. 
4
 Em uma mesma coluna, médias com letras maiúsculas distintas são estatisticamente diferentes entre si pelo 

Teste de Tukey HSD (P<0.05). Em uma mesma linha, médias com letras minúsculas distintas são 

estatisticamente diferentes entre si pelo Teste de Tukey HSD (P<0.05) 
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5. CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos, podemos concluir que: 

É possível reduzir o nível de inclusão de farinha de peixe na dieta para 

Litopenaeus vannamei de 120 g kg
-1

 para 50 g kg
-1 

se e somente se a dieta contiver, no 

mínimo, 20 g kg
-1

 de óleo de peixe sem comprometer o crescimento dos indivíduos. Se o 

nível de inclusão de óleo de peixe cair para 10 g kg
-1

, a inclusão mínima de farinha de peixe 

sem prejuízo zootécnico será para 85 g kg
-1

. 

Houve perda significativa na taxa de crescimento do L. vannamei quando se 

retirou por completo a farinha de peixe da dieta, independentemente do nível de inclusão de 

óleo de peixe testado (20 ou 10 g kg
-1

). 

A previsão de Tacon & Metian (2008) para o uso de apenas 50 g kg
-1 

de farinha de 

peixe no ano de 2020 somente se mostrou viável quando se manteve a inclusão de 20 g kg
-1

 

de óleo de peixe nas dietas. Da mesma forma, o atual estágio de conhecimento ainda não 

permite a completa substituição da farinha de peixe por fontes vegetais, visto que os 

resultados experimentais que simularam as previsões para 2025 foram negativos. 
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APÊNDICE A. Sequência do processo fabricação das dietas experimentais. A, pesagem 

dos ingredientes; B, mistura em batedeira; C, incorporação de 

ingredientes líquidos; D, adição de água quente; E, cozimento a vapor; F, 

peletização; G, secagem; H, análise de umidade; I, produto acabado. 
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APÊNDICE B. Sistema de engorda no estudo com L. vannamei. A, tanques utilizados no 

berçário; B, tanques indoor utilizados no experimento; C, tanques de 

armazenamento de água. 

 

 
 

 

 

 


