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INTRODWZO 

Historicamente, sempre se buscou uma -Forma indireta de 

melhorar a dieta humana, mediante o uso de fontes alimentares nao 

convencionais para  animals  criados, consumidos por aquele. 

Hoje, com o aumento da producao industrial de alimentos e 

quantidade de subprodutos que ela gera, a elaboracao de raç3es 

para animais tende a ser uma das formas principais de recuperacao 

de prote(na de  or an  

A mundial, a captura de pescado, em 1986,  at  

91.500 mil toneladas (FAO, 1989). Calcula -se que cerca de 40X 

desse montante foi usada na producao de racao animal ou 

descartada, dos 60X restante, parte foi consumida  in  natura" e 

outra foi resTriada, congelada, enlatada,  etc.  Do pescado que, em 

maior ou menor escala, passa pelo  process°  de industrializacao, 

perde-se cerca de 40X, correspondente a cabeca, pele, barbatanas 

e visceras, nao utilizadas. 

Os resíduos de pescado sao rapidamente deterioraveis, 

tornando -se agentes poluidores, mas, quando imediatamente:- 

utilizados, se constituem mater ia prima na obtenqao de produtos 

dteis, COMO racao para animais ou  :at:  mesmo para aiimentaçao 

humana (Morais & Martins, 1981i Lesei, 1989), 

O nivel de recuperacao dos resíduos de pescado varia muito de 

pais para pais, embora em nenhum deles se atinja i00X. A Noruega, 

por exemplo, que tem tradicao na utilizacao de residuos, usa 



cerca de 150 mil toneladas/ano de um total de 400 mil 

toneladas/ano, existente em 1978 (Raa & Gildberg, 1982;  Stanton,  

1984). 

No Brasil, para uma captura, em 1986, de 942 mil toneladas de 

pescado, tem -se cerca de 280 mil toneladas de res(duos  (THE,  

1989). Destes, ainda segundo o IBGE (1989), foram produzidas em 

1986, 24 mil toneladas de Tarinha de peixe, correspondente a 43X 

dos resíduos (relaço mater ia prima: farinha de peixe 6 de 5:1), 

nau se considerando que parte desta farinha pode ter sido 

produzida a partir de peixe I nteiro, que por qualquer motivo, ngo 

tenha sido comercializado. 

A farinha de peixe, produto desidratado, com elevado teor 

prot6ico, requer equipamento de custo elevado e emite odores que 

tm de ser controlados, sendo o custo de transporte do produto 

final pequeno. 

Hidrolisado de pescado 6 definido  comb  um produto líquido 

feito com resíduo de pescado, que liquefeito pela ag.go das 

enzimas do pescado, na presença de acido adicionado. As enzimas 

desdobram as. proteínas em unidades menores ldveis, o acido 

ajuda a  at enzimatica e previne contra a deterioracgo 

bacteriol6gica. Ele e um produto relativamente novo e começa 

ser usado mais frequentemente em alguns  pa (see apresentando 

vantagens como: ngo putrefaz, retendo o aroma fresco acidificado, 

mesmo depois de semanas de armazenagem em temperaturas troPicais; 

bacterias patog&nicas, como a  Salmonella,  ngo resistem; 6 

rentitvel a diferentes escalas de produao, esta 6 de custo baixo, 
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quandó comparado com a produçgo de farinhai a energia consumida 

na produgao é muito baixa, quando comparada com a da produçao da 

far'inkai pode secar ao sol, pois os insetos sao repelidos pelos 

vapores :c dos e utiliza tecnologia e equipamento 

Na Brasil, as pesquisas sobre hidrolisados acidos foram 

iniciadas em 1978, nos laborat6rios da Faculdade de Farm:ia da 

Universidade Federal Fluminense, pelo professor Edson Lessi e 

equipe. 

A produçao de tilapia no Nordeste do Brasil, em 1991,  -Poi  de 

3.168,8 toneladas, i..qto somente em 89 açudes, administrados pelo 

DNOCS. Calcula -se que outro tanto tenha sido produzido nos 

milhares de açudes (federais; estaduais e municipais) e 

particulares, existentes na regi ao 

Segundo (UROEL FREITAS (1991), o rendimento do fil6 da 

tilapia é de 32,2%, sendo que a pele representa e os 

residuos do processamento 62,7% . Deste modo, considerando apenas 

a produqao de tilapia acima referida, ter-se-. 1.986,8 toneladas 

de resíduos, potencialmente utilizAveis na elaboraqao do 

hidrolisado. 

Na presente pesquisa pretende-se testar o kidrolisado quimico 

na substituiçao da farinha de peixe, em dietas para o apaiari, 

Astrlaultaa  acaljalusk acgljatua  (Cuvier, 1829) Swainson, 1839, 

espécLe  or da bacia amaz8nica, introduzida e aclimatizada 

no Nordeste brasileiro _pela antiga "Comissgo Técnica de 

Piscicultura do Nordeste.  (atual Diretoria de Pesca e 

Piscicultura) da Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas, 
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atual Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), em 

1938, como parte do programa de enriquecimento da ictiofauna 

regional. Até esse ano, careciam os açudes do Nordeste de 

espécies onivoras de valor comercial, que explorassem os diversos 

niveis da cadeia tr6fica. 

0 apaiari veio preencher aquela lacuna, sendo disseminado em 

qUaSe OCI e r  i  'Ds d a. 14 egiao, em S, j rt d  

multiplicar-se em ambientes aquaticos reduzidos; nao oferecer 

perigo as demais espécies; dispensar o recebimento de água nova 

pelos açudes para o desempenho de suas funq3es reprodutoras; ser 

bastante precoce e poder desovar até quatro vezes or  ano, 

predicadoS esses aliados a admirável qualidade de sua carne 

(Silva, 1978; Fontenele et alii, 1983). 

A espécie tem sido criada nas estaç3es de piscicultura 

brasileiras, principalmente do Nordeste, para produçao de 

alevinos destinados ao povoamento de aqudes, represas, rios e 

outras coleç3es de água, sendo os peixes alimentados com filé de 

peixes, pequenos camar3es e raq3es comerciais para galináceos. g 

criada, também como peixe ornamental (aquariofilia), dada a 

bonita coloraçgo de seu corpo. 

0 presente trabalho contribuira, sem divida, para melhores 

resultados nas criaç3es de apaiari, seja na produqao de alevinos, 

seja em regime de engorda, apresenta alternativa para alimentaçgo 

da espécie em cativeiro. 



MATERIAL E ME!TODOS 

0 trabalho foi realizado no período de 17 de março a 17 de 

junho de 1993  it  i  I izou as instalaç3es da Est:  :.i; de  

Piscicultura 'Raimundo Saraiva da Costa' (Fortaleza, Ceara, 

Brasil), localizada no  Campus  do Universidade Federal do 

Ceara. 

0 experimento constou de 6 tratamentos (tabela 1), cada um 

utilizando um tanque, e visou  an os efeitos da .substituiçgo 

da farinha de peixe pelo hidrolisado químico de pescado, tendo o 

farelo de trigo como  aliment° basic°  e participando com 50% das 

dietas. Cada tratamento (Ti a T6) correspondeu, pois, a uma 

dieta, tendo Ti 50% de farinha de peixe e 00% de hidrolisado; T2 

40% de farinha de peixe e 10% de* hidrolisado; T3 30% de farinha 

de peixe e 20% de hidrolisado; T4 20% de farinha de peixe e 30% 

de hidrolisado; T5 10% de farinha de peixe e 40% de hidrolisado; 

T6 00% de farinha de peixe e 50% de hidrolisado. 

Na produçao de hidrolisado, utilizou-se carcaça e vísceras de 

tilapia do Nilo, argi_DsilLomla njl&ad&aa (L., 1766), triturado •  em 

moinho, tipo moedor de carne, com furos de icm de diametro, 

eletrico. Ap6s isto, o triturado foi pesado em balança de balcao, 

capacidade de i5kg, recebendo, na sequ&ncia, 35m1 de acido 

T6rmico por kg. Triturado mais acido foram colocados em balde 

plastico, levado ao agitador mecanico, durante 72 horas;  at  que 

o produto ficasse totalmente homogeneizado e 1i.vre de putrefaço,, 



Em seguida, o hidrolisado  -Poi  aquecido em "banho maria", para 

retirar parte da gordura ou  oleo.  Finalmente, secou -se o mesmo ao 

sol. 

A analise química mostrou que o hidrolisado tem 28% de 

proteína, 27,9% de gordura, 8% de umidade e 18,6% de cinza. A 

farinha de peixe mostrou ter 32% de proteina, 9,6% de gordura, 

de umidade e 17,6% de cinza. Segundo Paiva et alii (1971), o 

farelo de trigo tem 15% de proteína, 2,6% de gordura, 8% de 

Fibra, 4,5% de cinzas, 19,5% de umidade e 49,6% de hidrato de 

carbono. 

Foram utilizados 6 tanques, cada um com 3m de  area  inundada 

e profundidade média de 1,00m. Antes da estocagem cada tanque foi 

lavado, esterelizado com sal e exposto 3 dias ao sol. A densidade 

de estocagem foi de 12 apaiaris por tanque, obtendo -se dos 

peixes, comprimento total e peso médio, utilizando -se, 

respectivamente, régua "icti6metro" e balança, divis3es de 1 em 

19 . Na pesagem aqueles foram colocados em becker de 250m1, 

devidamente tarado. 

Amostragens quinzenais foram realizadas em cada tanque, 

abrangendo todos os apaiaris. Nelas seguiu -se metodologia de 

Santos 5, usada por Silva et alii 81 9. Os peixes foram medidos, 

comprimento total, e pesados em grupos. Usou-se, para isto, o 

mesmo procedimento descrito na estocagem. Para captura deles, 

utilizou-se puc5., confeccionado com "mjlon". Com os dados de peso 

médio calculou-se a biomassa e com esta determinou-se 

quantidade de cada racao a ser fornecida aos apaiaris nos tanques 

(tratamento). Ela correspondeu a 10% da biomassa por dia. 



RESULTADO E DISCUSSZO 

Crescimento em Compr ii uento 

Na tabela 2 e figura 1 v& -se que os apaiaris apresentaram 

comprimento total de 79mm(Ti), 95mm(T2), 106mm(T3), i06mm(T4), 

89mm(T5) e 85mm(T6). Deste modo os tratamentos em que o 

hidrolisado e a Farinha de peixe variaram de 20 a 80%  or  

maior crescimento Effi comprimento dos peixes. Na estocagem o 

comprimento total mil  lo  dos Peixes foi de 33mm(T8) e 34mm, demais 

tratamentos. 

Crescimento em Peso e Ganhe -de Peso Indivildual 

As tabelas 2 e 3eafigura 2 mostram que os apaiaris 

apresentaram maiores crescimento em peso e ganho de peso 

individual em T3, em ordem decrescente v&ill T4, T2, T5, T6 e Ti. 

Como ocorreu para o crescimento em comprimento, T3(:7;0% 

farinha de peixe e 20% hidrolisado) possibilitou maior 

crescimento e ganho de peso dos apaiaris. Contudo, a anlise de 

variancia (tabela 4) mostrou insignificancia pare o ganho de peso 

entre Os tratamentos, ao nível de significancia de 5%. Deste 

modo, os ganhos de peso foram equivalentes, devido possivelmente 

aos teores proteicos das dietas, que pouco vriaram (Tabela i). 
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TABELA 2 - ConpriEento Total, Peso e Bionassa Obtidos no Cultivo de Apaiari, 

Astrawtfis ,gellefus oceti6*s(Cuvier, 1829)Suainson, 1839, nos 

diversos tratanentos. 

TEMPO DE CULTIUO COMPRIMENTO TnTP (mm) F50(g) PI0N8SA(g) 
(DIAS) T1 12 13 14 15 15 11 12 13 14 T5 16 T1 12 T.:, - 

00 34 34 33 34 3A 34 1 0,5 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 6,5 6,8 6,2 7,2 5,5 7.2 
15 46 52 48 53 50 51 1,7 2,5 1,9 2,5 2,0 2,3 17,3 10,0 13,3 10,5 5,9 11,5 
30 5369 57 54 60 63 2,7 5,9 3,4 4,8 2,8 4,5 27,2 23,4 13,7 19,2 11,3 .1',,,t 
45 51 78 72 7773 71 4,2 8,0 7:0 8,2 6,4 5,7 42,9 32,0 28,0 32,6 191 17 1 
60 6333 83 89 74 77 6,2 9,9 10,7 12,7 7,0 7,8 52,3 39,7 42,5 51:0 20,9 
75 72 91 94 99 82 81 7,7 13,6 16,8 17,8 9,8 9,2 77,0 54,4 67,0 71,0 -9.3 27,6 
90 79 95 105 106 89 85 9,7 15:3 23,5 22,7 13,0 . 11,0 97,2 61,3 47,0 58,0 39,1 23,1 
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Tabela 3 - Ganhos de peso nedio (g/I5 Aias) obtidos no oultivo de Apaiari, 

Astron-Jtus oceLles ocellJtus (Cuvier, 1829) Soainson, 1839, 

nos diversos tratanentos, 

INTERUAIOS  

AMOSTRAIS  

GANHOS  DE FEED NEDIO kg/15 di)  

11 12 T 14 T5 TS 

0 - 1 1,2 1,9 1,4 2,0 1,5 1,7 

1 -2 1,0 3,4 3,5 2,2 1,6 2,2 

2 - 3 1,5 2,1 3,6 3,4 2,6 1,2 

3 - 4 2,0 1,9 3,7 4,5 0,6 2,1 

4 - 5 1,5 3,7 6,1 5,1 2,8 1,4 

5 - 6 2,0 1,7 6,7 4,5 3,2 1,8 

TOTAL 22,1 12,5 10,4 

MEDIA 1,5 2,5 •:, '7 '..., 4 
'' 

• E-_, 
'.,. 

n  
- 

i,  1
= 

 47  
12 12 
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Na estocagem o peso medio  in dos peixes Toi de 0,59 (Ti, 

T3 e T5) e 0,6g (T2, 14 e T6). 

Biomassa e Ganho de Biomassa 

A tabela 2 e a figura 2 mostram que os apaiaris apresentar:m1-1 

maior biomassa em Ti, devido a aita taxa de sobreviv&ncia. Em 

ordem decrescente aparecem 14, T2, e T6. Estes  

apresentaram vai ores baixos para a biomassa, devido as altas 

taxas de mortalidade dos peixes. 

A tabela ti mostra que o maior ganho medio de biomassa 

(i5,i/i5 dias), ocorreu em Ti. Seguem -se T4 (12,7g/15 dias), T3 

(12,2g/i5 dias), T2 (9,ig/i5 dias), T5 (6,6g/i5 dias) e T6 

(4,39/15 dias). Aqui cabem os Comentrios feitos para biomassa, 

no que se refere as taxas de sobreviv&ncia e mortalidade. 

Taxa de Sobrevivência 

Na tabela 6 v&-se que os apaiaris apresentaram maior taxa de 

sobreviv&ncia em Ti, com 83,3%. Seguem -se em ordem decrescente, 

T2 com 32,3X, Ti, T5 e T6 cada um com 16,7%. Isto influ&nciou na 

biomassa final e na produqgo. 

Em Ti a raçgo no contem hidrolisado (tabela 1), o que no 

acontece CO{ os demais. Deste modo, as elevadas mortalidades nos 

.1 I:7 
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Talela 5 -  sans  ae hionassa chtiaos no cultivo  le  apaiari, Astr/2oo; 

oceiLltus ocelLatlis (Cuvier, 1829) Suainson, 1839, r 

diversos tratanentos. 

INTERUALOS 

AMOSTRPTS 

GPNHOS DE 610MASSP (g/15 di as 

T1 12 T2 T4 T5 T6 

2 - 1 10,8 3,2 7,1 3,2 - 4 . 3  

9,9'13,4 2,4 8,7 5,4 2,1 

2 - 2 15,7 .8,6 14,3 13,4 7,8 3,5 

- 4 19,4 7,7 14,6 18,4 1,8 6,2 

- 5 14,7 14,7 24,4.  20,0 8,4 4,3 

5 - 4  20,2 6,9 - - 9,8 5,5 

, 

TOT91 
.Y!,? i5d5 62,8 63,7 33,2 25,9 

-- 

MEDIA 15,-  11
_ 
 
[
12,2 12,7 6,6 4,3 

..- 
12. 12 12 12 

-- 
12 12 



tratamentos 12 a T6, ocorridas nos primeiros dias da pesquisa, 

pode ser atribuida a adaptaq.ao dos demais peixes ao  aliment°  ou a 

incid&ncia dealgum nutriente ou substancia no hidrolisado. Por 

exemplo, este contem teor de 9ordura de 27,9%, contra 9,6% da 

farinha de peixe. As recomendaces de varios pesquisadores em 

nutriço desses animais variam de 4 a 10% de 9ordura na dieta 

(Cowe...3, 1979). 

Consumo de Raçao e Converso Alinefitar 

A tabela 7 mostra que os apaiaris consumiram maior quantidade 

de raçao em Ti. Em sequida, e em  or decrescente, aparecem T4, 

T3, T2, T6 e T5. Isto  most maior aceitaço da dieta com 50% de 

farinha de peixe e 00% de hidrolisado, podendo isto ter influído 

na menor taxa de mortalidade em Ti e noutros resultados da 

pesquisa. 

is  



Talela 6 - Numero ae inaiviauos (n) e taxa de sobrevivencia (Y.) oLtiaos nu 

cultivo de apaiari, 4str,m.offis ocellatus oceiLiqus (Cuvier, 182 

Svainson, 1839, nos diversos tratamentos. 

TEMPO DF 
CULTIU0 

Ti TL; 13 14 T5 15 

n 
., ,_ n (DIAS) 

O 12 - 12 - 1-7,  .‘_, - 12 - 12 - 12 - 

15 10 83,3 04 33,3 07 58,3 04 33,3 03 25,0 05 41 ; 7 

30 10 83,3 04 33,3 04 33,3 04 33,3 03 25 ; 0 03 25,0 

45 10 83,3 04 33,3 04 33,3 04 33,3 03 25,0 03 25,0 

60 10 83,3 04 33,3 04 33,3 04 33,7 03 250 03 25,0 

75 10 83,3 04 33,3 04 33,3 04 33,3 03 25,0 07 25,0 

90 10 83 ; 3 04 333 02 16,7 03 25,0 03 75,0 03 25,8 . 
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Takla  7 - Consumo ae racao e conversan alimentar ohtiaos no cultivo ae 
apaiari, Astronotus o-cettgtgE ocetiatus (Cuvier, 1829) 
Suainson, 1839, nos aiversos tratamentos. 

TEMPO DE 

CLITIVO 

(we)  

DIAS 

DE 

ARRAMENTO 

CONSUMO DE R4Ç40 (q) 
-- CONUERSA0 ALIMENTAR 

TI 1---: is, 13 14 T5 T4 ,,  

P P P A H P H c T1--  T? 

15 13 8,5 8,9 8,8 8,8 8,1 8,1 9,5 9,5 8,5 8,9 9,4 9,4 0,8:1 2,8:1 1,1:1 3,0:1 - 2,2:1 

20 12 33,8 29,3 12,0 20,8 16,0 24,1 12,6 22,1 7,1 15,6 13,8 23,2 1,4:1 1,3:1 3,2:1 1,9:1 3,3:1 3,6:1 

45 13 35,4 64,7 30,4 50,2 17,8 41,9 25,0 47,1 14,7 30,2 17,7 40,9 1,8:1 2,0:1 1,9:1 1,9:1 2,4:1 4,1:1 

60 13 55,8 120,5 41,5. 92,2 36,4 78 3 42,4 68,5 24,8 55,1 22,2 63,1 2,2:1 2,8:1 2,2:1 2,1:1 3,6:1 3,9:1 

75 12 74,8 195,3 47,6 140,4 51,1 129,4 61,2 150,7 25,1 63.228,0 91,1 2,8:1 3,0:1 2,1:1 2,4:1 3,5:1 4,5:1 

35 12 92,4 287,7 65,3 205,7 80,4 203,8 85,2 235,9 35,3 115,4 33,1 124,2 3,2:1 3,8:1 5,1:1 20:1 3,5:1 4,8:1 

F - onsumo e racao no perlorio 
A - çcrisurno 8e racao no acurfuTado 
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CONCLUSBES 

Os resultados mostram que nos tratamentos em que as raç3es 

continham hidrolisado, a mortalidade ocorrida, quase sempre na 

primeira semana da pesquisa, foi maior, acarretando diminuiggo na 

biomassa final. Isto sugere g necessidade de pesquisas que visem 

determinar as possiveis causas desse fato. 

Sugere -se tambem, extrair maior quantidade de gordura e 61eo 

do hidrolisado, a fim de que o mesmo fique dentro dos limites 

recomend:i.veis pelos nutricionistas de peiXes para a composig.go da 

racgo 

Apesar disso, os dados de crescimento (comprimento e peso) e 

de biomassa apontam a viabilidade na utilizaçgo do hidrolisado de 

pescado, para substituicgo da farinha de peixe, em rac3es 

destinadas ao apaiari. Como dito, ngo houve diferenqa 

significativa no ganho de peso dos peixes entre os tratamentos. 
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