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RESUMO 

O kinguio (Carassius auratus) é um dos peixes mais dispersos pelo mundo e o 

mais conhecido dentre as espécies ornamentais em função de sua beleza, 

prolificidade, bem como de sua rusticidade e adaptabilidade ao manejo e as 

condições ambientais, porém durante a fase larval alguns fatores interferem na 

sobrevivência dos peixes, tornando essa fase um forte ponto de 

estrangulamento na produção de grandes quantidades de alevinos. Nesse 

contexto, pesquisadores passaram a realizar estudos em laboratório, visando 

conhecer dietas eficientes para os primeiros dias de vida dos peixes em geral, 

buscando a maximização da produção por meio do fornecimento de condições 

adequadas e controladas. Este trabalho teve como objetivo principal fornecer 

informações a respeito da eficiência de diferentes estratégias alimentares na 

dieta larval de Carassius auratus. Foram realizados 2 experimentos ,o 

experimento 1 em condições de laboratório contou de 3 tratamentos T1 (ração 

comercial), T2 (náuplios de artêmia) e T3 (dáfnia), com 3 repetições cada 

utilizando 24 indivíduos por tratamento. O experimento 2 em condições 

ambientes foi composto por 6 tratamentos T1: ração comercial, T2: náuplio de 

artêmia; T3: Dáfnia, T4: ração + náuplio de artêmia; T5: ração + dafnia T6: 

ração + náuplio de artêmia + dáfnia, com 3 repetições cada, utilizando 150 

indivíduos por tratamento. O experimento 1 apresentou taxas de sobrevivência 

mais elevadas provavelmente devido ao fator temperatura que no experimento 

2 esteve, durante todo o período de estudo, acima do recomendado para 

larvas de kinguio. No experimento 1 as larvas alimentadas com a dieta Ti 

apresentaram melhores resultados em termos de desenvolvimento e 

sobrevivência, não foi observada a presença de coloração dos indivíduos . No 

experimento 2 Ti apresentou melhores resultados em peso e comprimento, T4 

apresentou os melhores resultados em sobrevivência, os indivíduos 

apresentaram coloração. 
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AVALIAÇÃO DE DIFERENTES ESTRATÉGIAS ALIMENTARES NO 

DESEMPENHO LARVAL DO KINGUIO (Carassius auratus) 

ELIZABETH GOMES DAMASCENO 

1.INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações gerais sobre a aquariofilia 

A criação de peixes surgiu como atividade básica para suprir as 

necessidades alimentares. Na China, entretanto, há mais de três mil anos, já 

se cultivava peixes em viveiros para fins ornamentais (VINATEA, 1995). De 

acordo com Botelho (1997) o surgimento da aquariofilia, isto é, a manutenção 

de peixes em recipientes e criados em ambientes domésticos, data de 1596. 

Na sociedade ocidental esta atividade começou a se desenvolver na Europa, 

no século XVII, onde o primeiro aquário público foi construído em 1853 como 

mostra a figura 1 (MILLS, 1998). 

A aqüicultura, de peixes ornamentais foi introduzida no Brasil em 

meados da década de 20 através de criações trazidas por um imigrante 

Japonês, Sigeiti Takase, cujo pai era produtor de peixes ornamentais no Japão 

e Sigeiti, trazendo algumas espécies, se fixou na cidade do Rio de Janeiro 

(LIMA 2001), porém a difusão das pisciculturas de peixes ornamentais no meio 

rural começou no início dos anos 80, década em que a popularidade da 

aquariofilia aumentou consideravelmente em todo o mundo devido à revolução 

tecnológica, que empregando novas técnicas e materiais, permitiram o rápido 

desenvolvimento de oceanários públicos e muitos aquários particulares 

(DELBEEK, 2001); 

Os fatores mais atraentes e que valorizam os peixes ornamentais 

dependem da morfologia externa e comportamento da espécie, incluindo o seu 

caráter exótico (BARRETO, 2002). Espécies raras e de cores fortes, assim 

como aquelas com formatos incomuns, despertam grande interesse no 
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mercado do aquarismo, podendo alcançar valores monetários significativos 

(ALBUQUERQUE FILHO. 2003). 

Fonte: http://www.iforumaquario.com.br  

Figura 1. Aquário de Bringhton, o primeiro aquário público, construído na 

Inglaterra em 1853 

1.2 Carassius auratus 

Neste estudo a espécie escolhida(Figura 2), Carassius auratus (GÜNTHER, 

1870) pertencente à classe Actinopterygii, ordem Cypriniformes e família 

Cyprinidae, é denominada popularmente como kinguio, peixe japonês ou 

dourado (português) e goldfish (inglês), pez rojo (espanhol) e poisson rouge 

(francês) (FAO, 2009). Esta espécie é oriunda de mutações genéticas de 

Carassius carassius, assim como as carpas koí são de Cyprinus carpio (SILVA, 

2009). É um peixe originário da China e segundo Lima (2003) é um dos peixes 

ornamentais mais comercializados e conhecidos do mundo,visto que, além de 

ser muito resistente às variações dos parâmetros físico químicos da água na 

criação, apresentam altas taxas de prolificidade e variados padrões de 

coloração e polimorfismo, principalmente, nos olhos e nadadeiras. Essa 

espécie atinge a maturidade sexual a partir do segundo ano de vida, 

dependendo da temperatura da água, alimento disponível, entre outros fatores 

ambientais. Apresentam dimorfismo apenas na época da reprodução quando a 

fêmea distingue-se por apresentar o ventre mais arredondado enquanto os 

machos, desenvolvem pequenos tubérculos nupciais (semelhantes a pontos 
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brancos) em zonas específicas do corpo, cabeça, opérculos e barbatanas 

peitorais — sendo especialmente notórios no primeiro raio das barbatanas 

peitorais uma fila destes tubérculos. (APPELT E SORENSEN, 2007; 

NADZIALEK et al., 2008). Na natureza, a reprodução ocorre durante o verão, 

mas em laboratório pode ocorrer durante todo o ano. Antes da postura dos 

ovos, o macho persegue a fêmea durante vários dias, na véspera da desova 

que, geralmente ocorre nas primeiras horas do dia, o macho realiza 

movimentos circulares em volta da fêmea de modo a pressioná-la na região 

ventral com o intuito de estimular a desova, os ovos são aderentes e 

costumam ficar em raízes de plantas aquáticas, logo após a desova o macho 

nada sobre os ovos liberando o sêmen para a fecundação. 

Segundo Souza (1996) o Carassius auratus tem várias outras 

denominações dependendo da região. Os nomes mais conhecidos 

popularmente são: kinguio, peixe japonês, goldfish, cabeça de leão, oranda, 

ryukin, pérola, olho de bolha e telescópio. atingem comprimento médio de 15 

cm (FROESE E PAULY 2009), dependendo da variedade. Cada variedade 

apresenta características particulares que as diferenciam das demais. No 

presente estudo foram utilizadas matrizes do kinguio cauda véu ou kinguio 

normal (Figura 2A). O kinguio ryukin (Figura 2B) possui um volume avantajado 

na região abdominal e sua cauda é um pouco maior do que do kinguio normal. 

O kinguio pérola (Figura 2C) possui o corpo compacto e bastante arredondado 

com o formato de uma bola de beisebol, a característica principal são as 

escamas brilhantes como pérolas. O kinguio oranda (Figura 2D) tem como 

característica principal uma protuberância carnosa sobre a cabeça 

predominantemente de coloração avermelhada que são na verdade cistos 

cebáceos ou tumores benignos , na China é conhecido como o peixe com 

sorte na cabeça, é oriundo do cruzamento do cabeça de leão com o cauda véu 

(APPEL,1994). O kinguio telescópio (Figura 2E) tem os olhos saltados e 

normalmente possui cores mais discretas do que as demais variações. O 

kinguio bolha (Figura 2F) possui bolhas de fluidos corporais que ficam abaixo 

dos olhos e não possui nadadeira dorsal. 



Fontes: www.boq spot.com, www.aquamundi.com.br, www.qvhonqda.com   

Figura 2. Algumas das variedades mais populares entre os aquariofilistas 
locais. A. kinguio comum, B. kinguio Ryukin, C. kinguio pérola, D. Kinguio 
Oranda, E. kinguio telescópio, F. kinguio bolha gold 

1.3 Importância da alimentação durante a larvicultura de peixes 

ornamentais 

Diversos fatores interferem na sobrevivência das larvas de peixes, 

tornando a larvicultura um forte ponto de estrangulamento na produção de 

grandes quantidades de alevinos. Nesse contexto, pesquisadores passaram a 

realizar estudos com algumas espécies em laboratório, visando conhecer 
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dietas eficientes para os primeiros dias de vida, buscando a maximização da 

produção por meio do fornecimento de condições adequadas e controladas. 

Como conseqüência, organismos vivos selvagens, organismos produzidos em 

laboratório e alimentos inertes vêm sendo utilizados como alimento inicial de 

larvas. 

A alimentação natural é de fundamental importância no desenvolvimento 

dos peixes, principalmente nos estágios iniciais, uma alimentação inadequada 

pode ocasionar elevadas taxas de mortalidade e redução nos parâmetros de 

desenvolvimento (ZANIBONI FILHO, 2000). A alimentação de larvas é 

considerada uma das fases mais difíceis da aqüicultura (NRC, 1993), pois os 

organismos estão na fase de diferenciação estrutural e funcional do sistema 

digestório, o qual na maioria das espécies, passa da alimentação endógena 

(vitelo) para a alimentação exógena. Portanto, a primeira alimentação 

apresenta dificuldades de adaptação, sendo recomendado o uso de alimento 

vivo, ao menos em parte da dieta. A transição do alimento vivo para dieta 

artificial deve ser gradual, pois, nesta fase, as larvas apresentam o trato 

digestório imaturo, e as dietas fornecidas podem apresentar-se de difícil 

digestão. Por outro lado, o alimento natural apresenta determinadas enzimas, 

hormônios e outros reguladores e fatores de crescimento não encontrados nos 

alimentos artificiais. autores afirmam que as pesquisas em relação à nutrição 

de larvas estão sendo desenvolvidas no sentido de limitar o emprego de 

alimento vivo aos primeiros dias de vida, substituindo-o por alimentos 

totalmente artificiais. 

1.4 Uso de artêmia na larvicultura 

Naúplios do crustáceo Artemia sp. (Figura 3) têm sido utilizados como 

alimento durante a larvicultura de muitas espécies de peixes de água doce, e 

considerados como um excelente alimento para os estágios iniciais dos peixes 

além de ser um organismo de fácil produção (ZANIBONI FILHO, 2001). 

Entretanto, o alto custo e as dificuldades de obtenção de cistos limitam o seu 

uso. Experimentos realizados com diversas espécies mostram que o uso de 

plâncton proporciona desenvolvimento satisfatório das larvas (FURUYA et al., 

1999). . 



0,5mm 

Fonte: http: II www. blogspot.com  

Figura 3. Náuplio de artêmia, alimento utilizado na larvicultura de peixes 
ornamentais 

Manejos alimentares associando alimentos vivos, como zooplâncton e 

náuplios de Artemia sp às rações proporcionam melhores índices de 

crescimento e sobrevivência, quando comparados ao uso de ração ou 

organismos vivos utilizados na alimentação durante os estágios iniciais de 

desenvolvimento de diferentes espécies de peixes; De acordo com Lopes et ai. 

(1996), para a utilização de alimento vivo em cultivo de larvas de peixes, deve-

se levar em consideração que tipos de organismos são mais indicados na 

alimentação de larvas e como realizar a cultura destas espécies propriamente 

ditas. 



1.5 Uso de dáfnia na !arvicultura 

Várias espécies de cladóceros em âmbito mundial são consideradas 

como um dos recursos alimentícios adequados em aquicultura por seu 

tamanho, facilidade de cultivo, quantidade considerável de enzimas digestivas 

e facilidade de aumentar o valor nutricional mediante o enriquecimento graças 

a sua capacidade filtradora (ATENCIO GARCÍA, 2000). 

A Dáfnia (Figura 4) é um cladócero muito comum no meio aquático, é 

utilizada na nutrição de alevinos de peixes (PRIETO 2000). Estes crustáceos 

têm grande importância como alimento vivo nas etapas iniciais de peixes 

destinados ao consumo e peixes ornamentais (ATENCIO GARCIA 2000). Seu 

cultivo é relativamente simples, a produção e o conhecimento sobre algumas 

espécies estão limitados a práticas de fertilização nos tanques orgânicos 

(MARTINEZ E GUTIÉRREZ 1991). 

Figura 4: Indivíduo adulto de Dafnia pulex 



1.6 Objetivos 

1.6.1 Geral 

Este trabalho teve como objetivo fornecer informações a respeito da eficiência 

de diferentes estratégias alimentares na dieta larval de Carassius auratus. 

1.6.2 Específicos 

1. Comparar o desempenho zootécnico entre diferentes dietas alimentares; 

2. Quantificar a sobrevivência e o índice de deformidade; 

3. Observar o aparecimento de coloração ao final do experimento. 

8 



2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Instalações 

O experimento foi realizado na Estação de piscicultura professor 

Raimundo Saraiva da Costa (Figura 5) do Departamento de Engenharia de 

Pesca (DEP) do Centro de Ciências Agrárias (CCA) da Universidade Federal 

do Ceará (UFC). Para a realização do experimento 1 utilizou-se o laboratório 3 

com temperatura ambiente, iluminação com lãmpadas fluorescentes brancas 

ligadas aproximadamente 10 horas diárias, aeração constante com soprador 

de 12 volts e para o experimento 2 o pátio externo da estação com 

temperatura ambiente exposto a variações climáticas. 

Figura 5. Estação de Piscicultura Professor Raimundo Saraiva da Costa 

2.2 Aquisição das pós-larvas 

Os tanques para reprodução das matrizes foram previamente limpos e 

cheios, foram colocadas plantas do tipo aguapé (Eichornia crassipes) que além 

de contribuir para melhorar a qualidade da água com a redução dos 

a 
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metabólitos provenientes do cultivo dos peixes (SIPAÚBA-TAVARES; 

FAVERO; BRAGA, 2002) servem como substrato para que as fêmeas 

depositem seus ovos (Figura 8). As matrizes (Figuras 6 e 7) provenientes de 

cultivo previamente estabelecido na própria estação foram submetidas a um 

banho profilático antes do início do experimento com sal (30g/litro) por cinco 

minutos com a finalidade de eliminar possíveis parasitas. 

Figura 6. Fêmea de C.auratus oriunda de um cultivo pré estabelecido na 
estação de piscicultura onde foi realizado o presente trabalho 

Figura 7 — Macho de C.auratus oriundo de um cultivo pré estabelecido na 
estação de piscicultura onde foi realizado o presente trabalho 



Figura 8 - aguapés utilizados como substrato para a fixação dos ovos 

dos japoneses. 

Foram formados os grupos de reprodutores e estocados nos tanques 

destinados à reprodução. Diariamente pela manhã as plantas eram verificadas 

para observar a ocorrência de desova. Notada a desova (Figura 9) as plantas 

foram transferidas para aquários para eclosão. Ao eclodir foi observado o 

período de absorção do saco vitelínico, e após esse período as larvas 

começaram a receber a alimentação exógena composta por náuplios de 

artêmia durante 2 semanas. 

11 

Figura 9 - ovos aderidos nas raízes do aguapé, detalhe para a fotografia do 

embrião momentos antes da eclosão. 



2.3 Aquisição do alimento 

Foram utilizados dois tipos de alimento natural Artemia sp. e Dáfnia 

pulex. Sendo o primeiro obtido através da eclosão de cistos (Figura 10A) 

provenientes de uma loja de aquarismo da região, os cistos foram colocados 

para eclodir em uma incubadora feita artesanalmente com garrafa pet de 2 

litros preenchida com cerca de 1 litro de água marinha com salinidade de 35 

ppt, (Figura 10B) os cistos foram colocados na quantidade de 2 gramas a cada 

dois dias. 

k 
Figura 10 . A. Cistos de artêmia adquiridos de uma loja local, B. Incubadora 

feita de maneira artesanal com garrafas pet utilizada para a eclosão dos cistos 

de artêmia 

As dáfnias foram provenientes de um cultivo pré estabelecido na 

estação de piscicultura onde foi realizado o experimento eram coletadas 

diariamente com uma tela (Figurai 1). 
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Figura 11. Recipiente (100 litros) usado para o cultivo de dáfnias na estação de 

piscicultura da UFC. 

2.4 Delineamento Experimental 

O estudo foi dividido em dois experimentos cada um com duração de 30 

dias. Semanalmente foram feitas análises dos parâmetros físico-químicos da 

água: oxigênio dissolvido, amônia total, nitrito (NO2"), dureza total, dureza 

carbonata e pH através de testes colorimétricos, e temperatura com o uso de 

termômetro. Foram realizadas duas biometrias para cada experimento uma ao 

início e outra ao final (Figura 12). 
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Figura 12 . A. indivíduos antes da biometria; B. peixe sendo submetido a 

aferição de comprimento com o uso de paquímetro. 



2.4.1 Experimento 1 

O experimento 1 foi realizado em condições de laboratório, foram utilizados 

8 reprodutores na proporção de três machos para uma fêmea. Os peixes foram 

distribuídos em caixas de fibra de 3000 litros úteis (Figura 13). Após verificada 

a absorção do saco vitelínico as larvas passaram a ser alimentadas com 

náuplios de artêmia na proporção de 20 náuplios por litro em cada aquário por 

um período de aproximadamente 2 semanas. Um dos indivíduos foi isolado em 

recipiente de vidro, tornando possível a observação da completa absorção do 

saco vitelínico. Foi realizada uma catalogação fotográfica, com máquina 

fotográfica digital da marca Nikon coolpix 885 e lupa binocular, para o 

acompanhamento das mudanças morfológicas ocorridas durante os primeiros 

dez dias de vida do individuo, logo após a absorção do saco vitelínico. 

Figura 13 - Piscinas de fibra de 3000 litros Utilizadas para a reprodução 

das matrizes. 

Uma amostra de oito indivíduos foi submetida a biometria para 

verificação de peso e comprimento. Após esta etapa as larvas foram 

transferidas para aquários de 8 litros estabelecidos em um laboratório ao 

abrigo da luz solar direta e dividas em três tratamentos com três repetições 

cada (Figura 14), sendo classificados como tratamento: T1 (ração comercial) 
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T2: Náuplio de artêmia 

T2: Náuplio de artêmia 
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cuja sua composição centesimal: umidade 10%, proteína bruta 55%, extrato 

etéreo 4%, cálcio 5%, fósforo 1,5%, de acordo com o fabricante; T2 (náuplios 

de artêmia) e T3 (Dáfnia). A ração foi fornecida "ad libitum". Os náuplios de 

artêmia foram ofertados na proporção de 20 náuplios / individuo. No tratamento 

D3, a cada dia foram adicionadas 10 Dáfnias adultas em cada repetição para 

que houvesse reprodução desses indivíduos e os peixes se alimentassem dos 

náuplios recém nascidos. Foi realizada uma biometria, aos 30 dias de 

experimento. O desempenho dos animais foi avaliado em termos de 

crescimento médio em peso e comprimento e sobrevivência. 

Três tratamentos 

T3: Dáfnia 

T3: Dáfnia 

T3: Dáfnia 

Figura 14 . Desenho esquemático do experimento 1 

2.4.2 Experimento 2 

O experimento foi realizado em condições ambientes, no pátio externo 

da estação de piscicultura. Foram utilizadas 11 matrizes, sendo 6 machos 5 

fêmeas, Todos os peixes foram acondicionados em um tanque de alvenaria 

(Figura 15). 



Figura 15 . Tanque de alvenaria onde as 11 matrizes de C.auratus foram 

distribuídas. 

Sendo verificada a ocorrência de desova, as plantas com ovos foram 

transferidas para 9 aquários de 10 litros onde permaneceram até a eclosão dos 

ovos e absorção do saco vitelínico (Figura 16). 
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Figura 16. Larvas recém-eclodidas as larvas ainda não conseguem nadar , o 

saco vitelínico pode ser visualizado na imagem destacada. 



T2: náuplio de artêmia 

T3: dáfnia 

T2: náuplio de artêmia 

T3: dáfnia 

T2: Náupito de artêmia 

T3: dáfnia 
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Para esse experimento formou-se uma bateria de 6 tratamentos com 3 

repetições cada (Figura 17), sendo T1: ração comercial, composição 

centesimal era: umidade 10%, proteína bruta 55%, extrato etéreo 4%, cálcio 

5%, fósforo 1,5%. T2: náuplio de artêmia fonecido na proporção de 20 

náuplios por larva; T3: Dáfnia eram colocadas diariamente cerca de 10 dáfnias 

adultas para que se reproduzissem no sistema de cultivo, T4: ração + náuplio 

de artêmia; T5: ração + dafnia T6: ração + náuplio de artêmia + dáfnia. 

Seis tratamentos 

T4: ração comercial+ 
nãuplio 

Figura 17. Desenho esquemático do experimento 2 

foram utilizadas 18 caixas de polietileno de 100 litros cada (Figura 18), que 

foram dispostas e etiquetadas em 6 (seis) filas representando os diferentes 

tratamentos com 3 (três) repetições. Cada recipiente foi abastecido com 50 

litros de água e foram distribuídos 50 larvas que eram alimentadas diariamente 

pela manhã. 
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Figura 18 : Recipientes onde as larvas de C.auratus foram estocadas para os 

tratamentos. 

Ao final de cada experimento foi analisada a taxa de sobrevivência através 

da fórmula: 

S(%)=100*NfI Ni  

Onde: 

S(%): taxa de sobrevivência 

Nf: número de peixes no final do experimento 

Ni: número de peixes no inicio do experimento 

Foram observados a ocorrência de deformidade nos opérculos e 

nadadeiras e o desenvolvimento ou não de coloração. 

As análises estatísticas foram feitas para as variáveis de crescimento 

(peso e comprimento), através da Análise de Variãncia (ANOVA) utilizando o 

programa de estatística BioEstat 5.0. No caso de diferença significativa, foi 

aplicado o teste t de tukey independente para médias. Nas análises foi 

utilizado o nível de 5% de significância. 



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Início da alimentação exógena 

A absorção completa do saco vitelínico ocorreu dentro de 48 horas, a 

partir deste tempo os indivíduos passaram a se alimentar de maneira exógena 

com náuplios de artêmia. Durante essa etapa, houve um significativo 

desenvolvimento das larvas, este fato pode ser verificado através da 

comparação entre as mudanças na coloração e desenvolvimento das 

nadadeiras do individuo( Figura 19). 

Figura 19. a. larva no 1° dia de alimentação exógena logo após a absorção do 
saco vitelínico, b larva no 5° dia de alimentação exógena cauda começa a se 
expandir, c larva no 6° dia de alimentação exógena já é possível notar o 
aparecimento das nadadeiras, d larva no 10° dia de alimentação exógena 
larva apresenta coloração dourada característica 

3.1 Experimento 1 

As larvas alimentadas com a dieta T1(ração comercial) apresentaram 

melhores resultados em termos de desenvolvimento e sobrevivência essa 

informação pode ser confirmada pelos dados apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1. Valores médios dos dados analisados do experimento 1 com a 

!arvicultura de Carassius auratus durante 30 dias de cultivo. 

Tratamento 
Ração 

(T1) 

Artêmia 

(T2) 

Dáfnia 

(T3) 

Peso Inicial (g) 0,01 ± 0,01 0,01 ± 0,01 0,01 ± 0,01 

Peso Final (g) 0,04 ± 0,01 0,03 ± 0,01 0,03 ± 0,01 

Comprimento inicial (mm) 4,0 ± 1,0 4,0 ± 1,0 4,0 ± 1,0 

Comprimento final (mm) 6,0 ± 0,6 6,0 ± 1,09 6,0 ± 1,09 

No de peixes estocados 24 24 24 

Sobrevivência (%) 91,6 66,6 45,8 

Resultados semelhantes foram apresentados por Rema e Gouveia, 

(2005) que obtiveram resultados satisfatórios ao testar dietas artificiais na 

alimentação de kinguio. Segundo Teixeira, (2006) dietas artificiais com 

elevados teores de proteína resultam em elevadas taxas de sobrevivência na 

fase larval de peixes. A dieta T3 apresentou taxa de sobrevivência menor 

comparado aos outros tratamentos, também foi observado um menor 

desenvolvimento dos indivíduos neste tratamento, provavelmente pelo fato de 

as dáfnias ofertadas não serem pequenas o suficiente para que os peixes 

fossem capazes de consumi-las. As larvas só eram capazes de ingerir os 

náuplios de dáfnia resultantes da reprodução, o que pode ter gerado pequeno 

número de indivíduos e baixa disponibilidade de alimento neste tratamento. 

Radunz Neto (2003) alerta para o fato de que o uso de alimento vivo apresenta 

alguns inconvenientes como custos de produção em laboratório, variabilidade 

na produção em função das condições climáticas, quando cultivados em 

tanques de terra e riscos de introdução de predadores e patógenos nos 

sistemas de criação. Com  relação ao alimento artificial, salienta que este 

apresenta maior facilidade de que aquisição e estocagem, além da 

uniformidade dos ingredientes e agilidade no fornecimento. 

Os valores médios dos parâmetros físico químicos da água observados 

estão representados na Tabela 2. Houve pequenas variações dos parãmetros 

entre os três tratamentos. Os valores de temperatura, oxigênio dissolvido e pH, 
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DIAS DE CULTIVO 

Figura 20. Resultados para crescimento em peso (g) dos indivíduos ao final do 

experimento 2, as barras em 1 representam o peso inicial dos indivíduos. 

Letras diferentes significam que houve diferença estatisticamente significativa. 

r 	I T1 - RAÇÃO 
§~1  T2 - NÁUPLIO 
V./,-1 T3 - DÁFNIA 
	1 T4 - RAÇÃO + NÁUPLIO 
~I  T5 - RAÇÃO + DÁFNIA 
&$1  T6 - RAÇÃO + NÁUPLIO + DÁFNIA 

1 	 30 

DIAS DE CULTIVO 

30 

Figura 21. Resultados de crescimento em comprimento (mm) dos indivíduos ao 

final do experimento 

Para a taxa de sobrevivência (Figura 22) foram observados os maiores 

valores para o T4( ração+artêmia) e T5 (ração+dáfnia) e os menores valores 

para T3(dáfnia) e T1 (ração). 



I 	I TI - Ração 
meg T2 - n rté-m Ia 
2-77IT3  D afi 

T4 - Ração + A rtEm 13 
imemi T6 - R ação + D 2 fh la 
¡rM T6 - Ração + rté'm td + D à Ti Ia 

23 

150 - 

120 - 

00 - 

I 

     

     

CO - 

    

30 

    

     

     

     

      

DIAS DE CULTIVO 

Figura 22 . Taxa de sobrevivência ao fim do experimento (71:13,33%, T2:34%, 

73: 7,33%,T4: 54,66%,T5: 52,66%, T6: 36%) 

A Tabela 3 mostra os valores médios dos parâmetros da água 

mensurados durante o experimento. 

Tabela 3. Valores médios dos parâmetros da água 

TRATAMENTOS 
PARÂMETRO 
ANALISADO 

(T1) (T2) (T3) (T4) (T5) (T6) 

Temperatura (°C) 

pH 

ODD (mg/L) 

Amônia total 
(NH3/N1-14) 

Nitrito (NO2) 

Dureza 
carbonata (kH) 

Dureza 
geral (GH) 

CO0  

29 ± 2,8 

7,25 ± 013 

5,0 ± 1,4 

2,0 ± 0 

0,5 ± 0,7 

2,0 ± 0 

5,0 ± 0 

7,0 ± 0 

29 ± 2,8 

8,5 ± 0,7 

6,0 ± 0 

0,12 ± 0,1 

O 

2,0 ± 0 

4,5 ± 0,7 

0,7 ± 0 

29 ± 2,8 

8,5 ± 0,7 

6,0 ± 2,8 

O 

O 

2,0 ± 0 

4,5 ± 0,7 

0,7 ± 0 

29 ± 2,8 

7;25 ±, 0,3 

4,5 ± 2,1 

3,6 ± 0 

0,87 ± 1,2 

2,0 ± 0 

5,0 ± 0 

7,0 ± 0 

29 ± 2,8 

8,25 ± 1,1 

4 ± 0 

2,75 ± 1,1 

0,25 ± 0,3 

2 ± 0 

5 ± 0 

2 ± 0 

29 ± 2,8 

8 1 0,7 

4,5 ± 2,1 

2 ± 2,1 

0,25 ± 0,3 

2 ± 0 

5 ± 0 

2 ± 0 
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Em todos os tratamentos houve a ocorrência de deformidade sendo 

mais freqüentes as deformidades na coluna e cauda, nadadeiras e opérculos 

não apresentaram deformidades (T1. 20%, T2. 20,51%, T3 . 20,51%, T4. 

14,10%, T5. 11,11%, T6. 9,09%) ver figura 23. Em todos os tratamentos foi 

possível observar coloração dos indivíduos ou início de pigmentação na pele 

(T1. 30%; T2. 17,94%; T3. 36,36%; T4. 28,20%; T5. 23,45%; T6. 38,18%) 

Figura 23. Indivíduo após 30 dias de experimento, detalhe da deformidade 

Próximo a região caudal, indivíduo apresenta ainda sinais de início de 

pigmentação da pele. 

4. CONCLUSÕES 

A partir destes experimentos em questão foi possível constatar que o 

tratamento T1 apresentou resultados superiores se comparado aos demais 

tratamentos, indicando que a ração utilizada é adequada para a larvicultura, 

trazendo resultados positivos para Carassius auratus; Os tratamentos 

utilizando só ração ou ração combinada com alimento vivo apresentaram os 

melhores resultados, indicando que a combinação de alimento natural com 

artificial pode ser vantajosa para a larvicultura de peixes ornamentais; 

Os tratamentos que utilizaram alimentos combinados apresentaram 

menores índices de deformidade,isso leva a concluir que com a combinação 

de nutrientes provenientes dos alimentos natural e artificial propiciou um 

aspecto mais saudável aos peixes; Apenas os peixes do experimento 2 
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desenvolveram coloração durante o período de estudo, indicando que a 

exposição ao sol faz com que os peixes desenvolvam mais rapidamente a 

pigmentação da pele. 

Deve-se ter uma atenção especial para a temperatura a que os peixes 

são submetidos, pois isso pode influenciar na sobrevivência. 

Peixe japonês apresentam crescimento desuniforme. A absorção do 

saco vitelínico ocorre em média dentro de um período de 48 horas após a 

eclosão das larvas. A alimentação com nauplios de artêmia logo após a 

absorção do saco vitelínico é adequada. A partir da segunda semana de vida a 

alimentação natural pode ser substituída por alimento artificial sem ocasionar 

prejuízos a produção. 
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