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ALIMENTAÇA0 DE PEIXES COM  RAVES  NAU CONVENCIONAIS EM AM 

BIENTES CONFINADOS. 

Francisco Laermar Oliveira Pinheiro 

INTRODUPO 

Em toda criação intensiva de animais domésticos, 

inclusive peixes, os gastos com a alimentação sio bastante 

elevados, o que tem contribuido para a realização de virios 

estudos, com a finalidade de reduzir os custos com o arrago 

amenio desses animais, Polin (1971). Silva (1981), afirma 

que entre os gastos operacionais de um sistema de psicicul 

tura intensiva, a alimentação contribui com uma elevada por 

centagem do valor final da produção do pescado. Silva et 

alii (1983), enfatizam, que os gastos com alimentação de 

peixes confinados podem atingir  at  85% dos custos de  pro  

dução. Paiva et alii (1971) afirmam, que a viabilidade eco  

rib- mica de um sistema de piscicultura intensiva, depende em 

grande parte do custo da quantidade de ração necessiria para 

produzir um quilograma de peixe comercial. 

Neste trabalho analisamos a viabilidade do apro 

veitamento de produtos e  sub-produtos alternativos, ocorren 

tes no Estado do Ceari, em quantidades adequadas para a 

utilização dos mesmos em  rages  balanceadas para a alimen 

tagio de peixes em ambientes confinados, a custos reduzidos. 



MATERIAL E METODOS 

A matéria prima que foi utilizada para este tra 

balho, constou de seis (6) produtos e  sub-produtos, animais 

e vegetais, obtidos no Estado do Ceari, durante o ano de 

1988, selecionados a seguir: Farinha de Alevinos de Tili 

pias do Nilo, Oreochromis, (Oreochromis) niloticus Linna 

eus; caji] concentrado, Anacardium occidentale  Linnaeus;  feno 

de macaxeira, Menihot dulcis  Pax.;  feno de cunhé, Clitoria  

ternatae  Linnaeus;  vagem de algaroba, Prosopis juliflora  

Linnaeus;  feno de couve manteiga, Brassica oleracea Linna 

eus; conforme Tabela I. 

A matéria-prima animal foi submetida a um proces 

sarnento que constou de uma cocção em salmoura a 5%, sendo 

a seguir levada para secar em estufa a 609C, e triturada 

em moinho elétrico. Os produtos vegetais foram submetidos 

a um procgssamento que constou de uma secagem natural e 

posterior trituração. 

Os produtos triturados animais e vegetais, foram 

acondicionados em depOsitos plisticos e estocados em cima 

ra fria a 159C. Cada produto foi analisado sob o ponto de 

vista quimico elementar, sendo determinadas: a umidade, por 

dessecagio em estufa a 1059C,  at  peso constante; a protei 

na, pelo método de Kjeldall, usando 6,25 como fator de  con  

verso do Nitrogénio para proteina; a gordura pelo método 

de Soxhlet, usando a acetona como solvente; a cinza por 

incineração em forno a 550-6009C; a fibra por digestão éci 

da e alcalina; os carboidratos por diferença entre o total 

da porcentagem (100%) e a soma das porcentagens obtidas nas 

cinco primeiras determinações acima citadas; o célcio foi 

determinado por titulagão com permanganato de potéssio e o 

fésforo por espectrofotometria a 440nm, todos de acordo com 

a A.O.A.C. (1965). 

2. 



3. 

ApOs o conhecimento da composição química de 

cada produto, foi procedida a formulagão da ração não  con  

vencional "H", de acordo com o método do quadrado de Pear  

son,  Islabio (1978). A dieta balanceada foi elaborada es 

tabelecendo-se um nivel de 22% de proteina bruta e um ener 

gia liquida disponível da ordem de 1933,9 kcal/kg.(Tab.II) 

De posse da composigão quimica da dieta balance 

ada foi procedida o teste de eficiéncia da mesma, na ali 

mentagão da tilipia do Nilo, Oreochromis, (Oreochromis) ni 

loticus  Linnaeus,  colocada em (3) tanques de alvenaria com 

dimensões de 3x1x1mi. Em cada tanque, foram estocados seis 

(6) peixes machos da referida espécie com 40 a 50g de peso 

inicial numa densidade de 20.000 peixes/ha. Antes do povo 

amento os tanques foram limpos, ficando expostos ao sol 

por um  period()  de 48 horas, para eliminar a vegetag-a-o, inse 

tos, larvas e alguns outros animais nocivos ao cultivo. 

Apbs esse período foram feitas, a calagem, a lavagem, e a 

colocagão da areia grossa limpa, no fundo dos tanques e sb- 

entio foi procedido o enchimento dos mesmos com 5gua, at  

seus niveis m-iximos de replexão, ficando a água de repouso 

por um  period()  de uma semana, antes da montagem do experi 

mento. 

A taxa de arragoamento das til5pias foi feita com 

base em 3% da biomassa existente em cada tanque. 

Mensalmente, durante oito (8) meses, foram efe 

tuadas medidas de peso e comprimento dos peixes estocados em 

cada tanque, sendo usadas balança e régua 
•
apropriadas. Com  

base nos dados obtidos em cada medigão, foram calculados 

os pesos e comprimentos médios dos peixes, objetivando cor 

rigir o valor da biomassa e consequentemente, a nova quan 

tidade de alimento a ser fornecida aos animais. 

Como termo de comparação, foi delineado um expe 

rimento paralelo, em idénticas condições, sendo os peixes 

alimentados com ração comercialmente utilizada para 

n5ceos,.(Tabela  III). 

gall 



RESULTADOS E DISCUSSA0 

Os resultados obtidos no experimento com ti15pi 

as do Nilo, alimentadas com uma dieta riao convencional de 

nominada "H" (Tratamento 2), e outra comercial (Tratamento 

1), foram os seguintes: 

Crescimento em comprimento 

Analisando o ganho de comprimento médio, das ti 

15pias alimentadas com a dieta no convencional "H", e a 

ração comercial, observou-se que os peixes dos dois trata 

mentos, tiveram um ganho de peso semelhante do inicio ate 

o quinto mes do cultivo. A partir deste ponto, os indivi 

duos alimentados com a ração comercial tiveram um melhor 

rendimento  at  o final do experimento, conforme Figura 1 

e Tabela IV. Com  relação a diferença final no ganho de com 

primento 'dos peixes do tratamento 1, pode-se afirmar que 

esta no foi significativa, pois ficou na casa dos 2 centi 

metros, configurando um rendimento da dieta no convencio  

nab  "H" considerado muito bom em rela0o a este parâmetro. 

Os peixes do tratamento 1, no inicio do cultivo, 

apresentaram um comprimento médio de 14,8cm e os do trata 

mento 2, 14,2cm. No final da pesquisa, esses valores foram 

alterados para, 24,3cm e 22,0cm, respectivamente, para os 

tratamentos 1 e 2. 

Ganho de peso media 

Na Figura 2 e Tabela IV, pode-se observar que o 

ganho de peso médio nos dois tratamentos foi semelhante do 

inicio ate o quinto mes do cultivo, sendo que apartir dai, 

verificou-se um melhor desempenho dos peixes alimentados 

com a dieta comercial, ate o final do experimento. 

4.  



5. 

Do sexto para o setimo  ms  do cultivo, os peixes alimenta 

dos com a dieta não convencional "H", apresentaram uma que 

da no ganho de peso media, porem, do sétimo ao oitavo más, 

(Ultimo más de cultivo) esta deficiencia foi superada e o 

ganho de peso medio desses animais voltou a ser positivo. 

Vale salientar que por ocasião da setima amostragem pôde- 

se constatar indicios de alteragées na qualidade da água 

utilizada nos tanques onde se conduzia o tratamento 2 do 

experimento. As prováveis alteragées ocorridas na água fo  

ram  as seguintes: uma coloração marrom-escuro, tendendo para 

negra e um odor caracterTstico de águas poluidas; possivel 

mente, por materia org5nica em decomposição. Os peixes do 

tratamento 1, no inicio do experimento, apresentaram um 

peso médio de 50,6g e os Ao tratamento 2, 47,0g. No final 

do experimento esses valores foram os seguintes, 232,9g e 

170,5g, respectivamente para os tratamentos 1 e 2. 

Castagnolli (1979), afirma que as águas contami 

nadas geralmente téxicas e com baixos teores de oxigenio 

dissolvido, induzem nos peixes uma .aceleração no ritmo res 

piratério e dai, maior exigencia de energia para sua manu 

tenção. 

Um outro fato relevante a ser considerado e".  que, 

a partir do quinto más, a ração que antes vinha sendo ofe 

recida aos peixes na forma peletizada, passou a ser minis 

trada na forma de farinha, ate o final do cultivo, em vir 

tude de uma bane na máquina peletizadora do DNOCS. Este 

Fato, provavelmente, causou um disperdicio maior da ração, 

por falta de adaptação temporária dos peixes, em capturar 

o alimento nesta forma, contribuindo, ainda, para aumentar 

a poluição na água. 

Com relação ao ganho de peso positivo do sétimo 

para o final do experimento, dos peixes alimentados com a 

dieta "H", deve-se provavelmente, ao fato de que as águas 

dos tanques deste tratamento foram parcialmente renovadas 

por ocasião da sitima amostragem, proporcionando aos pei 

xes, melhores condigées no criatUrio. 



Ganho de peso individual (g/dia) 

Referindo-se ao ganho de peso individual em g/ 

dia (Tabela V), para o tratamento 1, verificou-se que hou 

ve ganho de peso sempre positivo, porem de forma não uni 

forme, durante todo o perTodo de cultivo, tendo o menor 

valor ocorrido no sétimo mes, num montante de0,45g/dia e 

o maior valor, no sexto mas, 1,01g/dia. Para o tratamento 

2, houve ganho de peso (g/dia) positivo e também não uni 

forme, do inicio ao sexto  ms  do experimento, entretanto 

no sétimo mis, esse ganho foi negativo, ou seja, ocorreu 

uma perda de peso individual num montante de - 0,24g/dia, 

que foiomenor valor, ficando o maior, no quinto mis, quan 

do atingiu 0,89g/dia. 0 ganho de peso individual negativo, 

verificado no tratamento 2, pode ser justificado, provavel 

mente, pelos mesmos motivos que conduziram a queda no ga 

nho de peso médio, anteriormente citado 

Ganho de peso total (g/ms) 

Quanto ao ganho de peso, em g/mes (Tabela V), ob 

servou-se que a distribuição desses valores, nos dois tra 

tamentos, moustrou-se irregular. Para o tratamento 2, ocor 

reu um valor negativo no sétimo  ms  do cultivo, quando atin 

giu - 45,0g/ms, tendo o maior valor ocorrido no quinto 

mas, num montante de 160g/ms. No tratamento 1, o maior va 

br, apresentou-se no sexto Ines, de 193,0g/ms, e o menor 

no  ms  seguinte, quando atingiu 83,4g/ms. 

Biomassa 

Analisando o ganho de biomassa nos dois tratamen 

tos constatou-se que os valores encontrados para a biomas 

sa do tratamento 1, foram semelhantes aos valores do trata 

mento 2,  at  o quinto  ms  do cultivo, quando a biomassa do 

tratamento 1 passou a apresentar um rendimento superior, 

6.  



7. 

at  o final do experimento. No tratamento 2, houve uma  re  

dugio de biomassa no final do sexto mis, apresentando-se cres 

cente no  ms  seguinte, ou seja, no Ultimo  ms  de cultivo, 

sendo este fato, um reflexo do ocorrido com o ganho de peso 

médio. Na figura 3 e Tabela V, observa-se que a biomassa 

inicial nos tratamentos 1 e 2, foram respectivamente, 303, 

4g e 282,1g, e no final, 1397,3g e 1023,3g. 

Consumo de Ração 

Durante todo o cultivo, as dietas foram forneci 

das diariamente, de segunda a sexta feira, com base em 3% 

da biomassa existente em cada tanque. No final do experi 

mento, o consumo de ração atingiu o montante de 3961,04g, 

para o tratamento 1 e 3443,099, para o tratamento 2. Como 

esperava-se, o consumo de ragão foi sempre crescente, do 

inicio ao final da pesquisa (Tabela V). 

Converssio alimentar 

Na Tabela V e Figura 

o tratamento 1, o maior indice 

cultivo (1,4:1), e o menor, no 

um crescimento deste parimetro 

4, pode-se observar que para 

ocorreu no primeiro  ms  de 

sétimo  ms  (3,2:1), havendo 

no Ultimo  ms  do experimen 

to (2,7:1). A conversão alimentar no tratamento 2, apresen 

tou valores decrescentes do inicio ao final do experimento. 

A maior conversão, deu-se no primeiro  ms  da pesquisa 

1,2:1) e a menor, nos últimos dois meses (4,6:1). 

Vale salientar que os  indices  de conversão nos 

dois tratamentos, apresentaram resultados satisfatOrios, 

visto que, para o tratamento 1 este indice obteve um valor 

médio de 2,4:1 e para o tratamento 2, 2,9:1. 



8.  

Taxa de sobrevivência e mortalidade 

A taxa de sobrevivência neste cultivo foi de 

100% e obviamente não houve mortalidade, apesar de alguns 

problemas ocorridos com a água no sexto mis do experimento. 

Produgão e Produtividade 

A produção deste cultivo foi de 1,3973kg/8 meses, 

para os peixes alimentados com a dieta comercial o que cor 

responde a uma produtividade de 6.986,5kg/ha/ano. Para os 

peixes alimentados com a dieta no convencional a produção 

foi de 1,0233kg/8 meses, correspondente a 5. 1 16 ,9<g/ha/ano. 

Quanto aos resultados das produtividades nos dois tratamen 

tos, verificou-se que, embora a densidade de estocagem de 

20.000 peixes/ha, possa ser considerada inadequada, ou seja, 

muito alta para esse tipo de cultivo, pode-se considerar 

o rendimento da dieta não convencional "H", como muito bom, 

quando comparado com o rendimento da comercial. 



CONCLUSÕES  

Nas condigOes em que se desenvolveu este experimen 

to, foram observadas as seguintes conclusOes: 

1.- Os resultados obtidos para o ganho de peso médio, com 

primento médio e biomassa média, dos peixes alimentados com 

a dieta não convencional "H" e comercial, obtiveram valores 

semelhantes do inicio ao quinto  ms  do cultivo, quando a par 

tir deste ponto, os peixes alimentados com a dieta comercial 

apresentaram melhor rendimento  at  o final do cultivo; 

2 -. O índice de conversão alimentar médio para os peixes a-

limentados com a dieta não convencional "H", foi de 2,9:1,en 

quanto que para os peixes alimentados com a dieta comercial, 

correspondeu a 2,4:1, o que pode ser considerado muito bom 

para os dois tratamentos; 

3 - Os ganhos médios de peso em g/dia e g/mes para o trata-

mento 1, foram respectivamente, 0,73 g/dia e 136,8 g/mes. Pa 

ra o tratamento 2, estes valores corresponderam a 0,5 g/ dia 

e 92,6 g/mes; 

4 - A produtividade obtida nos tratamentos 1 e 2, foram res 

pectivamente, 6986,5 kg/ha/ano e 5.116,5 kg/ha/ano, podendo 

ser considerada boa; e 

5 - Tendo em vista o desempenho da dieta riao convencional !. 

"H", recomendamos uma diminuição da densidade de estocagem 

de 20.000 para 10.000 peixes/ha e um estudo mais intensivo e 

detalhado para o aproveitamento da mesma, no arraçoamento de 

peixes em ambientes confinados. 



10.  

SUMARIO 

Neste trabalho verificamos viabilidade do apro 

veitamento de produtos e  sub-produtos vegetais e animais 

tendo em vista o aproveitamento desses recursos, na formu 

laço de dietas para a alimenta0o de peixes confinados, 

no Estado do Cear5. 

Todos os produtos foram processados, estocados 

em forma trituradas e determinadas as suas composigbes qui 

mica elementar. De acordo com os dados quimicos obtidos em 

cada produto, foi procedida a formulag-ao da dieta. 

sendo a mistura dos produtos realizada de acordo com o me 

todo do quadrado de  Pearson.  

As  rages  foram experimentadas em til5pias do 

Nilo, Oreochromis (Oreochromis) niloticus  Linnaeus.  duran 

te um periodo de cultivo de oito meses. Os dados do arrago 

amento  so  mostrados nas tabelas deIaVefiguras de n9s 

de 1 a 4. 
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TABELA I 

Dados Referentes a Analise Quimica Elementar de Produtos Vegetais e Animais utilizados 
_ na Elaboração da  Di eta  No Convencional  

Combos  i  çao Quimi  ca  

Produtos 
 

Proteina Gordura II-  
Extrato no 

Nitrogenado 

% 

Energia Liqui 

da DisponïveT 
kcal/kg 

ibra 
' 

% 

Umidade 

% 

Cinza 

% 

Cal cio 

% 

Fb-sforo 

% 

Caju Concentrado 12,4 7,9 55,8 1.996,0 5,8 15,4 2,6 0,1 0,59 

Vagem de Al garoba 12,4 3,4 24,0 1.127,2 38,2 13,5 8,3 1,05 0,19 

Feno de Macaxeira 13,2 10,4 49,1 2.119,2 9,7 11,0 5,3 1,68 0,53 

Feno de Cunha 17,0 3,2 28,9 1.364,4 34,1 11,5 5,0 1,36 0,74 

Feno de Couve 21,8 8,4 15,4 1.747,4 10,9 22,7 20,8 1,86 0,19 

Farinha de Alevinos 
de Ti lapi a 44,8 7,4 4,8 2.294,1, 1,5 19,7 26,6 5,0 3,0 



TABELA II 

Dados Referentes a participag.6o percentual dos componentes da  rag-50 rt .-6o covencional "H" , 

utilizada no experimento de arragoamento da til5pia do Nilo Oreochromis. •(Oreochromis) 
niloticus. 

Produtos Parte Quantidade 

% kg 

Proteina 

% 

Gordura 

% 

Hidratos 

de 

Carbono 

Energia 

Liquida 

Dimir 
Umidade 

% 
Fibra C-alcio 

% 
Fósforo Cinza 

Farinha de Alevinos 

de Tilapias 21,4 21,4 10,0 2,7 2,3 635,1 - 0,2 0,6 0,3 5,2 

Caju Concentrado 23,6 23,6 3,0 1,9 13,2 460,2 - 1,4 0,2 0,1 0,6 

Feno de Cunh-d 7,9 7,9 1,0 0,3 2,3 107,8 - 2,7 0,1 0,06 0,4 

Feno de Macaxeira 7,9 7,9 1,1 0,8 3,9 167,4 - 0,8 0,1 0,04 0,4 

Vagem de Algaroba 19,6 19,6 2,5 0,7 4,7 220,9 - 7,5 0,2 0,03 1,6 

Feno de Couve Man _ 
teiga 19,6 19,6 4,4 1,7 3,0 342,5 - 2,1 0,4 0,19 4,1 

Total 100,0 100,0 22,0 8,1 29,4 1.933,9 - 14,7 1,6 0,72 12,3 



14.  
TABELA  III  

Dados referentes a composição quTmica da ra 

g5o comercial usada como termo de comparag5o 

para a rag5o no convencional "H". 

Composição puTmica 

Produto 

(*) 

P -toteTna 

bruta 
0, 
, 

Gordura 
o
io 

 / 

Extratos 

n
—
ao ni 

trogena---  

dos 

Umidade 

!' 

Fibra 

/0 , o/ 
Cinza 

0/
0 

Cálcio 

% 

FOsforo 
0,  
,0 

Ração 

Comer 

cial— 

18,0 2,0 54,8 12,0 6,0 7,21,3 0,6 

* Componentes básicos: 

Milho moido, farelo de soja, farinha de carne,  fare 

lo  de trigo, fosfato bicilcico, sal comum e suplementos. 

Eventuais substitutos dos componentes bisicos: 

Sorgo moido, farinha de peixe, farinha de vísceras 

de aves, farelo proteinoso de milho, concentrado protei  

co  de milho, farinha de ostras, faripha de ossos e calcá 

reo calcitic°.  

Enriquecimento por quilograma da ração: 

Vitamina A 4.500 UI; Vitamina D3  1.000 UI; Vitamina 

E 10,1mg; Vitamina K.1,2mg; Vitamina 82  4,0mg; Vitamina 

81  1,0mg; Vitamina B6  0,6mg; Acido prontotánico 7,2 • mg; 

Niacina 30,0mg; Acido f6lico 0,45mg; Vitamina B
12 

15,0 

mag; Antibiatico 12,5mg; Manganes 50,0mg, Cobre 50,0 mg; 

Iodo 0,36 mg; Selenio 0,10mg; Metionina 1.132,5mg; Lisi 

na 35,0mg; Coccidicida 500,0mg; Antioxidante (BHT)100,0mg. 



TABELA IV 

Dados gerais do cultivo intensivo da ti15.pia do Nilo, Oreochromis (Oreochromis) nilc 
ticus, alimentadas com a ragio no convencional "H" e a dieta comercial. 

Tempo de 

Cultivo 

[ Intervalo 

Amostrol 

Dias 

de 

N9' de Individuos  

Tratamento 

Comp. m-édio total (cm) 

Tratamento 

Peso maio.total 

Tratamento 

(meses) (dias) Arrogoamento 1 2 1 2 1 2 

0 - - 6 6 14,8 14,4 50,6 47,0 

1 31 21 6, 6 16,5 16,2 73,9 71,6 

2 32 22 6 6 17,7 17,4 93,1 93,5 

3 33 23 6 6 19,2 18,4 111,4 102,6 

4 31 21 6 6 20,0 19,6 137,3 126,5 

5 30 20 6 6 21,0 20,6 165,7 153,2 

6 32 21 6 6 22,5 21,2 197,9 158,5 

7 31 20 6 6 23,5 21,5 211,8 151,0 

8 32 22 6 6 24,3 22,0 232,9 170,5 

(71 



TABELA V 

Dados gerais do cultivo intensivo da tilipia do Nilo, Oreochromis (Oreochromis) nibo 
ticus, alimentadas com a  rag-a- o no convencional "H" e a dieta comercial. 

Tempo de 
Cultivo 
(Meses) 

-{ 

Biomassa Total (g)  
Tratamento 

1 2 

Consumo de 
Rag-ao (g) 
Tratamento 
1 2 

onsumo acumulado 
de  Rag-ao (g) 
Tratamento 

1 2 

ano de Peso n 
dividual (g/dia7 
Tratamento 

1 2 

banho de Peso  lo  a 
(g/ms) 

Tratamento 
1 2 

Conversao 
Alimentar 
Tratamento 

1 2 

0 303,4 282,1 - - - - - - - - - 

1 443,6 429,7 191,10 78,50 191,10 178,50 0,75 0,79 140,40 147,60 1,4:1 1,2:1 

2 558,7 561,2 293,26 83,80 494,36 462,30 0,60 0,68 115,10 131,40 1,7:1 1,6:1 

3 668,5 615,5 384,79 387,09 869,15 849,39 0,55 0,28 109,80 54,40 2,4:1 2,5:1 

4 824,0 759,0 420,63 388,50 1289,78 1237,89 0,83 0,77 155,50 143,50 2,5:1 2,6:1 

5 994,0 919,0 494,60 455,40 1784,38 1693,29 0,95 0,89 170,00 160,00 2,6:1 2,6:1 

6 1187,3 950,7 625,80 580,80 2410,18 2274,09 1,01 0,16 193,30 31,70 2,7:1 ,4:1 

7 1271,0 905,7 712,00 570,60 3122,18 2844,69 0,45 0,24 83,70 45,00 3,2:1 4,6:1 

8 1397,3 1023,3 838,86 598,40 3961,04' 3443,09 0,66 0,61 126,30 117,60 2,7:1 4,6:1 
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Figura 1 Relação comprimento m6did tettipo de cUl -tAvo entre a dieta 

no convencional "H" e a dieta comercial, durante 

o periodo de cultivo da til5pia do Nilo Oreochromis  

(  Oreochromis ) ni 1 oti cus. 

1 2 3 
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Figura 2 - Relação peso médio tempo de cultivo entre a di eta  
no convencional "H" e a  die  ta comercial, durante o 
periodo de cultivo da ti 15pi a do Nibo Oreockrromis  
(Oreochromis) niloti cus. 

18. 
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• dieta comercial 

• dieta não convencional 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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(meses) 

Figura 3 - Relação biomassa média tempo de cultivo entre a 
dieta no convencional "H" e a dieta comercial,  du  
rante o  period()  de cultivo da tilipia do Nilo Ore-d 
chromis (Oreochromis) nilotteus. 
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Figura 4 - Rela(do de conversão alimentar tempo de cultivo  en  

tre a dieta não convencional "H" e a dieta comerci  

al,  durante o período de cultivo da til5pia do NilT 
Oreochromis (Oreochromis) nflottcus. 

20. 
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