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§ Nutrição e alimentação de peixes

§ Efeitos de imunoestimulantes em peixes de água doce

§ Sistemas integrados de produção (aquaponia)

§ Impacto ambiental dos sistemas de produção de peixes
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Alimentação de frangos em 
granja comercial

Alimentação de peixes em 
piscicultura comercial
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§ 1990:  produção das primeiras rações para aquicultura no Brasil

§ 1997:  valores oficiais na estatística 

§ Evolução percentual do mercado de rações para organismos aquáticos é a maior que 
qualquer outro segmento indústria de alimentação animal 
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§ Alto desempenho/crescimento

§ Alta eficiência alimentar (¯ custos) 

§ Resistência (manejo, mudanças de 

temperatura, doenças)

§ Diminuir a produção efluentes

§ Melhorar a qualidade de carcaça

§ Fornecer energia e nutrientes:

üAminoácidos (proteínas)

üÁcidos graxos (gorduras)

üCarboidratos

üVitaminas

üMinerais
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§ O crescimento acontece a partir do aumento do volume dos tecidos

§ que só acontece a partir da deposição de nutrientes

§ que só acontece se os peixes forem apropriadamente alimentados e nutridos!

§ Crescimento = Anabolismo - Catabolismo
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§ Os peixes mantêm uma relação muito mais íntima com o ecossistema aquático que os 
animais terrestres no seu ecossistema

Fatores e processos envolvidos no crescimento dos peixes
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§ Vários fatores governam, limitam ou estimulam o crescimento dos peixes

§ Os fatores nutricionais, metabólicos e bioenergéticos são aqueles que influenciam o 
processo de crescimento de maneira imediata

Fatores relativos à m axim ização do crescim ento. Linhas sólidas indicam  os fatores que influenciam  o crescim ento 

de m aneira im ediata. Linhas pontilhadas indicam  os fatores que afetam , lim itam  ou governam  o crescim ento
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§ O crescimento animal resulta do crescimento dos diferentes tecidos do corpo através do 
aumento da celularidade – hiperplasia – e do aumento do volume celular – hipertrofia 
(aumento da secreção e acúmulo dos produtos celulares nos vários tecidos)  

§ Os diferentes tecidos do corpo do peixe têm taxas de crescimento diferenciadas 
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§ Os tecidos estruturais – músculo e ossos – são 
constituídos basicamente de proteína

§ O aumento no peso destes tecidos reflete um 
crescimento real ou verdadeiro (acúmulo de 
biomassa “útil”)

§ O aumento no conteúdo corporal de proteína nos 
peixes pode ser caracterizado como crescimento 
verdadeiro 

§ O músculo é o depósito primário de proteína no 
organismo animal – 15-22% do total de proteína 
acumulada

§ Em peixes, o tecido muscular pode representar 
cerca de 60% do peso vivo de um adulto
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§ A maximização do crescimento e otimização da produção de biomassa estão condicionadas 
à manipulação eficiente dos mecanismos de síntese e degradação da proteína nos peixes

§ O crescimento verdadeiro ocorre apenas quando o substrato para a síntese proteica vem do 
alimento e não da degradação do tecido muscular
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§ Os nutrientes da dieta devem suprem aos peixes o substrato para o crescimento e exercem 
um estímulo sobre o metabolismo (estímulo anabólico) sem o qual não ocorre utilização 
eficiente dos nutrientes 

Barreira intestinal

“Lastro”Alimento

Hormônios

Nu
tr
ie
nt
es

pr
im

ár
io
s

Nu
tr
ie
nt
es

se
cu
nd

ár
io
s

To
xi
na

s

Ho
rm

ôn
io
s

ex
óg
en

os

Esquem a do fluxo de nutrientes do canal 

alim entar para os tecidos dos peixes
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§ Os nutrientes contidos nas dietas precisam “exceder” as exigências nutricionais para 
crescimento dos animais

Representação esquem ática do estím ulo 

anabólico nutricional
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§ Peixes correspondem a ~50% dos 
vertebrados

§ 24.000 espécies de peixes

§ 23.400 (96%) são teleósteos

§ 9.360 (41%) são espécies de água doce

§ Grande variedade de espécies:

ü diferentes hábitos alimentares, estruturas 
anatômicas com particularidades na 
digestão e aproveitamento dos nutrientes
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§ No Brasil são discutidos meios, métodos e técnicas de produção de 17 espécies ou grupos 
de espécies de peixes de água doce nativos

PRODUÇÃO DA AQUICULTURA POR TIPO DE PESCADO | (IBGE PPM 2017) 
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Quanto à preferência alimentar, peixes são agrupados como:

i. carnívoros – alimentam-se aos bocados; podem atacar presas maiores que eles próprios 
(piranhas)

ii. ictiófagos – alimentam-se de presas engolfadas inteiras (tucunarés; traíras); são os verdadeiros 
predadores

iii. suspensívoros – “filtram” a água, retirando dela o fitoplâncton (fitoplanctófagos) ou o zooplâncton 
(zooplanctófagos) (carpas prateada e cabeça-grande, respectivamente)

iv. iliófagos – raspam o substrato a remexem o fundo dos tanques à procura de algas ou detritos 
(curimbatá, cascudos)

v. bentófagos – recolhem o benthos do substrato dos corpos d’água

vi. onívoros – peixes que apresentam dieta mista, explorando uma ampla gama de fontes 
alimentares (pacu, carpa)

18
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§ Peixes são animais heterotermos e mantêm uma relação muito mais íntima com o meio e 
com a cadeia alimentar no ecossistema aquático que os animais terrestres no seu 
ecossistema

Respostas gerais dos peixes a diferentes níveis de variáveis do ambiente aquático
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§ A temperatura afeta direta ou indiretamente outras variáveis de qualidade da água, 
produtividade natural e crescimento dos peixes

§ Deve-se selecionar espécies que cresçam bem na faixa de temperatura da água de um 
determinado local
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§ O aumento da temperatura 
aumenta a taxa de processos, 
reações químicas e metabolismo 
e crescimento dos organismos 
aquáticos

§ Esse fator de aumento é chamado 
de Q10, que geralmente é cerca 
de 2 para animais aquáticos

§ Taxas de reação química dobram 
com um aumento de 10°C na 
temperatura

§ Naturalmente, se a temperatura 
exceder o ideal, o crescimento 
dos animais aquáticos diminuirá

Dependência da temperatura pelas taxas de reações químicas e de vários processos 
biológicos, para vários coeficientes de temperatura Q10
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§ Além da diminuição da atividade enzimática, a temperatura afeta o consumo de alimento, 
que, por sua vez, afeta o crescimento
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§ A tabela abaixo fornece alguns valores críticos de temperatura para a criação de algumas 
espécies de peixes

§ A faixa ótima é a faixa de temperatura na qual os peixes se alimentam

§ Valores entre parênteses são os intervalos para melhor crescimento

Espécie *Limite mínimo Ótimo *Limite máximo

Tilápia 10–14 18-(28-32)-35 36–42

Bagre-do-canal 0–10 15-(25-30)-34 35–40

Black bass 0–10 12-(25-30)-32 32–38

Truta-arco-íris 0–4 5-(10-16)-20 22–26

*Tem peraturas críticas superiores e inferiores descrevem  as faixas nas quais podem  ocorrer 

distúrbios significativos no m etabolism o, m esm o que os peixes estejam  aclim atados
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Interpretando os dados na tabela:

§ A tilápia pode morrer a temperaturas próximas a 10°C e 40°C

§ Não se alimentam a temperaturas abaixo de 18°C ou acima de 35°C

§ O melhor crescimento é alcançado em temperaturas de 28 a 32°C

Espécie *Limite mínimo Ótimo *Limite máximo

Tilápia 10–14 18-(28-32)-35 36–42

24
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§ O estudo da funcionalidade das formas é o primeiro passo na definição e entendimento da 
ecologia de uma espécie de peixe: hábito ou comportamento alimentar e reprodutivo

Aruanã
Osteoglossum bicirrhosum

Tilápia do Nilo 
Oreochromis niloticus

Carpa comum
Cyprinus carpio

Ictalurus punctatus
“channel catfish”
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A cavidade oral compreende a região da mandíbula até o esfíncter esofágico, enquanto 
a faringe é caracterizada pela região posterior da boca, próxima do esôfago e brânquias

a. dentes da mandíbula

b. rastros branquiais semelhantes a dentes

c. placa faríngea com vários dentes faríngeos pequenos

d. esfíncter esofágico
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§ A posição da boca dos peixes pode ser dorsal, terminal, semiventral ou ventral

§ Diferentes formas da boca estão relacionadas à condição diversificada dos 
tróficos/disponibilidade do alimento em vários compartimentos da coluna d’água

27
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§ Os lábios dos peixes podem ter diferentes formas e funções

§ Em algumas espécies pode ser um órgão adesivo (cascudos) ou protrátil (tilápia)

§ Em períodos de depleção de oxigênio na água, algumas espécies podem exibir 
protuberâncias dérmicas labiais para facilitar a respiração aquática superficial

A boca protrátil da tilápia perm ite engolir pequenas 

partículas de alim ento, bem  com o alim entos m aiores
Adaptação m orfológica do lábio inferior 

de tam baqui em  resposta à hipóxia
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§ Os dentes variam de acordo com o hábito alimentar da espécie

§ Os dentes podem estar localizados nas maxilas (inferior, superior e pré-maxilar), nos 
palatinos, na língua, na faringe e nos lábios

§ Podem ser pontiagudos, esféricos, curvados, com formatos de caninos ou molariformes
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§ Em peixes carnívoros, os dentes com formato pontiagudo possuem a função de segurar ou 
perfurar, enquanto os dentes de borda cortantes são utilizados para cortar e triturar a presa

Serrassalmus sp. (piranha)Rhaphiodon vulpinus (cachorra; dourado cachorro) 

30
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§ Os dentes orais pontiagudos do dourado, espécie ictiófaga anatomicamente adaptada à 
predação, são dispostos na maxila (ossos pré-maxilares e maxilares), na mandíbula (ossos 
dentários) além de dentículos pontiagudos e placas dentígeras na faringe

Placas dentígerasDentição oral
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§ Peixes herbívoros e onívoros não possuem dentes bem desenvolvidos devido à dieta 
constituída de alimentos inertes, animais pequenos, sementes, plantas aquáticas e algas

Tilápia-do-Nilo
Carpa-de-cabeça-grande Curimbatá
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§ Divergências são encontradas em espécies onívoras como o tambaqui que possui dentes 
cônicos e duas fileiras de dentes com formato molariforme multicúspides adaptados a 
quebrar e esmagar frutos e sementes duras

Piaçu, piavuçuLambari do rabo amarelo Tambaqui
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§ Os dentes localizados na faringe (dentes faríngeos) estão envolvidos na mastigação e 
quebra de material vegetal resultando em partículas menores

§ Facilita a ação de enzimas digestivas e são mais desenvolvidos em espécies herbívoras
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§ As placas ou áreas dentígeras repletas de dentículos são utilizadas para apreender e raspar 
o corpo da presa e deixar o seu conteúdo mais exposto à ação enzimática

Pintado (Pseudoplatystoma corruscans)
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§ Na maioria dos Pimelodidae (bagres) a dentição é representada por áreas dentígeras que 
podem se estender até o palato

Vista ventral das áreas dentígeras de alguns Pimelodidae: Duopalatinus emarginatus jovem [A] e adulto  [B] 
(mandiaçu); Pseudoplatystoma coruscans [C] (pintado) e Bagropsis reinhardti [D] (bagre-mandi)

36
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§ Formações cartilaginosas ou ósseas, localizadas na parte anterior dos arcos branquiais 

§ Funções: filtrar a água e reter pequenas partículas de alimento (onívoros) ou prevenir o 
escape da presa (carnívoros) e até “saborear” (devido à presença de papilas gustativas),

Onívoro Carnívoro
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§ Estrutura do arco, filamentos branquiais e padrão de rastros branquiais de peixes teleósteos 
com capacidade de filtração:

§ (A) onívoros; (B) fitoplancófagos; (C) zooplanctófagos
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De modo geral, o trato gastrintestinal dos peixes pode ser dividido em quatro regiões:

i. Intestino cefálico “headgut” (boca e faringe)

ii. Intestino anterior “foregut” (esôfago e estômago)

iii. Intestino médio “midgut” (intestino propriamente dito)

iv. Intestino posterior “hindgut” (reto)

39
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§ O trato digestório dos peixes consiste em um tubo composto por lúmen e uma parede 
formada por basicamente quatro camadas distintas: mucosa, submucosa, muscular e serosa
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§ Órgãos em que predominam os processos de digestão dos alimentos e absorção dos 
nutrientes, compreendendo:

i. estômago (nas espécies que possuem estômago) ou bulbo intestinal (presente em algumas 
espécies agástricas)

ii. cecos pilóricos (encontrado em algumas espécies)

iii. intestino

iv. anexos: fígado, pâncreas e vesícula biliar
intestino anterior

esôfago

intestino médio

intestino posterior

ânus

Trato gastrintestinal da carpaTrato gastrintestinal da tr uta

41

§ O estômago dos peixes apresenta anatomia bastante variável, mesmo em espécies com 
hábitos alimentares semelhantes

§ O tamanho do estômago está relacionado à duração entre as refeições e a natureza da 
dieta 

§ De acordo com o formato, o estômago dos peixes pode ser classificado em três tipos:

i. retilíneo (formato de saco ou I e com lúmen grande)

ii. sifoide (semelhante a um sifão, em forma de U ou J e com lúmen amplo) 
iii. cecal (similar a um saco, em forma de Y)

42
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§ Em peixes ictiófagos, o estômago é bastante distensível graças à presença de pregas 
longitudinais que permitem um aumento de 3 a 4 vezes o seu tamanho

O  “olho m aior que a boca” de um  dourado 

(ictiófago estrito) encontrado m orto por asfixia

Desenho esquem ático do estôm ago de peixe 

ictiófago m ostrando pregas longitudinais
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§ Peixes onívoros  apresentam estômago com reduzida capacidade de armazenamento
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§ Projeções digitiformes no início do intestino para aumentar a área de digestão e absorção 
de nutrientes e prolongar o tempo de trânsito do alimento 

§ Os cecos pilóricos são encontrados em alguns teleósteos, majoritariamente carnívoros e 
onívoros

§ De forma geral, possui ultraestrutura similar à composição do intestino proximal

45
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§ Função primária é completar o processo de digestão iniciado no estômago e absorver 
nutrientes

§ O intestino dos peixes é comumente dividido em duas porções: uma proximal que pode ser
subdividida em mais de um segmento, e outra distal, também denominada de reto

Peixes Suínos

Peixes

Suínos

46

47

Onívoros/Herbívoros – fino e longo (enovelado)
§ Ingestão parcelada (pequena) e rápido trânsito de alimentos

§ mucosa pouco pregueada

Carnívoros – espesso e curto
§ Maior quantidade alimento ingerido (presas grandes) 

§ Nutrientes mais aproveitáveis
§ Trânsito lento – nutrientes difundem nas pregas

Representação esquem ática do trato digestório do dourado 

(carnívoro), pacu (onívoro com  cecos pilóricos) e  tilápia-do-
Nilo (herbívoro/oportunista sem  cecos pilóricos)

48
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§ Fígado, vesícula biliar e pâncreas: funções similares a aves e suínos

Anatom ia interna da tr uta arco-íris destacando trato 

gastrintestinal e glândulas anexas
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§ O fígado é um indicador do estado nutricional e fisiológico em peixes

§ Índice hepatossomático: peso do fígado / peso do peixe

§ Indicador de poluição aquática em estudos ambientais por ser um órgão central na 
acumulação e desintoxicação de contaminantes orgânicos e inorgânicos

Peixe doente: fígado com  coloração pálida e heterogênea
Fígado saudável: coloração viva e hom ogênea
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§ Peixes são capazes de adaptar suas estruturas digestórias às alterações na composição e 
disponibilidade dos alimentos

§ Apresentam maior habilidade em explorar uma maior variedade de recursos alimentares

§ A plasticidade é mais frequente em espécies de hábito alimentar onívoro que naturalmente 
consomem dietas com composição bastante variável
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§ Peixes carnívoros aparentemente perderam ou não desenvolveram capacidade de modular 
a morfofisiologia do TGI em resposta a mudanças na dieta (menor diversidade de alimento)

§ Restringe a habilidade de peixes carnívoros em aproveitar dietas de menor custo com 
níveis mais altos de carboidratos e proteínas de origem vegetal 

§ A suscetibilidade do trato digestório a distúrbios patológicos induzidos por fatores 
antinutricionais comuns em fontes vegetais é maior em carnívoros

Estrutura de m icrovilosidades: A – truta alim entada com farinha de peixe; B truta alim entada com  farelo de soja
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§ O manejo alimentar e nutrição representam uma parcela que excede 
60% dos custos variáveis de produção em piscicultura.

§ A nutrição adequada dos peixes de criação deve ser entendida como 
uma garantia de altos níveis de produtividade em vez de uma elevação 
dos custos de produção.

§ A ferramenta mais básica para se fazer um manejo alimentar preciso, 
economicamente eficiente e ecologicamente correto é o conhecimento 
dos alimentos utilizados na base e preparo das dietas para atender as 
exigências nutricionais das espécies confinadas.

§ Entretanto, antes de mais nada, a determinação das exigências 
nutricionais demanda conhecimentos ainda mais fundamentais, mais 
básicos, qual seja a morfologia, a anatomia funcional e a fisiologia 
digestiva das espécies que é bastante diversa.

§ Ou seja: Piscicultura é para os fortes!
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