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§ Em geral, a digestão, absorção e transporte de lipídios em peixes são semelhantes 
aos de mamíferos

§ No entanto, a complexidade do trato intestinal e diferenças anatômicas marcantes 
entre diferentes espécies de peixes, incluindo números altamente variáveis de 
cecos pilóricos e a presença ou ausência de um pâncreas discreto

§ A atividade lipolítica em peixes é geralmente maior na parte proximal do intestino 
e no ceco pilórico (se presente), mas pode se estender para a parte inferior do 
intestino com a atividade diminuindo progressivamente

§ O pâncreas ou hepatopâncreas é geralmente considerado a principal fonte de 
enzimas lipases digestivas em peixes, assim como em mamíferos
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§ Os lipídios têm papel fundamental na história de vida e fisiologia dos peixes

§ Somados às proteínas, os lipídeos são os principais constituintes orgânicos dos tecidos 
corporais

§ Lipídios são uma fonte ótima de energia para os peixes

§ Lipídios funcionam ainda como reguladores metabólicos – são essenciais para que as 
vitaminas lipossolúveis possam ser utilizadas e são precursores de hormônios
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§ Lipídios possuem elevada densidade calórica, liberando energia disponível para os peixes 
a aproximadamente 38,5 kJ/g, enquanto proteínas 23,6 kJ/g e carboidratos 17,3 kJ/g

§ Interações entre o metabolismo de lipídios, carboidratos e proteínas afeta o nível ótimo de 
lipídios na dieta

§ Importantes no acerto da relação energia:proteína na formulação das rações

Lote 1 Lote 2
PB ração (%) 30

(300 g kg-1)
30

(300 g kg-1)

EM na ração (kcal) 3000 3600
EM : PB (kcal g-1) 10 : 1 12 : 1

Exigência 3000 
kcal

Ingestão PB (g kg-1) 300 250
100% alimento 83% do alimento
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§ Nos peixes carnívoros, e particularmente nas espécies carnívoras marinhas, os lipídeos 
constituem a principal fonte de energia, seguidos pelas proteínas,

§ Peixes carnívoros têm capacidade limitada de utilizar carboidratos

Alevinos de dourado recebendo dietas com 
diferentes relações carboidrato:lipídio
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§ Geralmente, dietas contendo entre 10 e 20% de peso seco na forma de lipídios promovem 
uso eficiente da proteína para crescimento, sem acúmulo excessivo de gordura nos tecidos

§ Nível de lipídeos e processamento de rações:  Muito alto = pellet friável; Muito baixo = 
muito atrito, aquecimento e desgaste do equipamento

§ Se a inclusão de lipídeos for muito alta na formulação, apenas parte é adicionada na mistura 
dos ingredientes da ração, e o resto entra por recobrimento (top coating)
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§ Ácidos graxos poli-insaturados [PUFA] 
são importantes na nutrição de peixes

§ Desempenham papel crucial na 
permeabilidade e flexibilidade das 
membranas plasmáticas, funções 
mitocondriais, atividades enzimáticas 
e  sistema nervoso

§ A habilidade de elongar e desnaturar 
estes ácidos graxos em ácidos graxos 
insaturados de cadeia mais longa [LC-
PUFA] varia conforme a espécie
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§ Todos os organismos vivos possuem a habilidade de sintetizar ácidos graxos como os 
saturados 16:0 e 18:0,através da adição ou retirada de duas unidades de carbono e, 
posteriormente, produzir os ácidos graxos monoinsaturados 16:1 n-7 e 18:1 n-9

§ Porém, nenhum vertebrado possui as enzimas ∆12 e ∆15 dessaturases, necessárias para a 
síntese dos ácidos graxos LNA (18:2 n-3) e LA (18:3 n-6) a partir do 18:1 n-9, o que os 
caracteriza como ácidos graxos essenciais
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Principais siglas de ácidos graxos e grupos de ácidos graxos adotados na literatura 
internacional
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§ Embora a essencialidade de carboidratos não tenha sido claramente demonstrada em 
peixes, sua ausência na dieta pode levar à utilização de proteínas para a síntese de energia

§ A inclusão adequada de carboidratos na dieta pode prevenir o uso da proteína para gerar 
energia e minimizar a emissão de compostos nitrogenados na água

purinas
creatinina
porfirinas
pirimidinas
aminas

uréia

urease (?)

2 NH3 + CO2

aminoácidos proteínasNH4
+

NH3

esqueleto 
carbônicoproteína 

ingerida

meio peixe

ciclo da 
ornitina

excreção
para o meio
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O aproveitamento de carboidratos pelos 
peixes é muito variável entre espécies:

i. Peixes carnívoros como salmão e truta não 
aceitam bem os carboidratos

ii. Os onívoros como a carpa comum e tilápia 
aceitam níveis mais altos de carboidratos 
na dieta

Tá difícil cortar o 
carboidrato...
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§ Regra geral: aproximadamente 25% é o limite máximo de carboidratos que pode ser 
incluído na dieta sem comprometer o desempenho do animal

§ Peixes herbívoros toleram níveis mais elevados de carboidratos na ração, cerca de 40%, 
enquanto onívoros 20% e carnívoros apenas 10%

§ Pelo menos 10% de amido na formulação para expansão do pellet durante a extrusão
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Há portanto dois fatores de tolerância de carboidratos em dietas para peixes:

§ Primeiramente, não podem prejudicar o crescimento ou resultar em aumento de mortalidade

§ Em segundo lugar, deve resultar em glicose sendo totalmente oxidada para produzir energia e, 
assim, poupar proteína

§ Carboidratos promovem crescimento quando mantidos dentro de limites que atendam a 
necessidade metabólica

Nível de inclusão de carboidratos na dieta

Baixo M édio AltoM uito 

baixo

Efeitos no desempenho dos peixes

Proteína usada com o energia

(crescim ento lento)

Oxidação de glicose e econom ia de proteína

(crescim ento ideal)

Prejuízo ao desem penho

(crescim ento lento)
M orte

Carnívoros Onívoros
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§ As vitam inas são com postos orgânicos, distintos de 
am inoácidos, carboidratos e lipídios, exigidos em  
quantidades relativam ente pequenas, m as essenciais para 
a saúde, crescim ento e reprodução dos peixes

§ Tendo em  vista a im portância e o fato destas substâncias 
não serem  sintetizadas, ou as quantidades sintetizadas não 
serem  suficientes para atender às exigências dos peixes, é 
im prescindível a sua suplem entação na dieta

§ Os peixes exigem  todas as vitam inas essenciais, 
lipossolúveis e hidrossolúveis, m as nem  todas as vitam inas 
são exigidas por todos os peixes
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§ Quanto mais intensivo o sistema de criação, menor a disponibilidade de alimento natural e 
maior a necessidade de suplementação vitamínica na dieta para peixes

§ Megadoses de algumas vitaminas, particularmente C e E, podem influenciar positivamente 
o sistema imunológico de peixes (efeito imunoestimulante), aumentando a tolerância ao 
estresse e resistência a doenças
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Vitamina Função Sinais de deficiência
B 1

(tiamina)
M etabolismo de carboidratos; ativadora de enzimas e 
essencial para ao sistema nervoso.

Perda de apetite, crescimento reduzido, atrofia muscular, despigmentação, 
anemia, hemorragia na pele e nadadeiras, exoftalmia, torção opercular.

B 2

(riboflavina)
Atua no metabolismo energético, no transporte do íon 
Hidrogênio e em processos de oxidação e redução.

Anorexia, crescimento reduzido, distúrbios nervosos, hemorragia: pele, 
olhos e nadadeiras; necrose branquial; catarata, fotofobia, alta mortalidade, 
curvatura espinal.

B 6

(piridoxina)
M etabolismo de proteínas e utilização de aminoácidos; 
síntese do mRNA e acetil-CoA.

Anorexia, crescimento reduzido, espasmos nervosos; natação errática, 
anemia, alta mortalidade; exoftalmia e ascite.

B 12

(cianocobalamina)
Formação das hemácias; manutenção do tecido nervoso; 
síntese dos ácidos nucléicos, metabolismo do colesterol e 
síntese de purinas e pirimidinas.

Anemia (diminuição do nível de proteína sérica), crescimento reduzido, 
baixa utilização do alimento e escurecimento da pele.

Ácido Pantotênico M etabolismo de proteínas, lipídios e carboidratos; síntese 
de fosfolipídios, ácidos graxos, hemoglobina, colesterol e 
esteróides.

Anorexia, crescimento reduzido, alta mortalidade, fígado gorduroso, 
anemia, dificuldade respiratória (adesão dos filamentos branquiais), 
exoftalmia, baixa utilização do alimento, natação errática.

B 3

(niacina)
M etabolismo de proteínas, lipídios e carboidratos; liberação 
de energia da maioria dos nutrientes.

Anorexia; crescimento reduzido; má conversão alimentar, inflamação das 
brânquias, desprendimento do opérculo, hemorragia, alta mortalidade, 
anemia, exoftalmia, natação errática, e coloração escura.
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Vitamina Função Sinais de deficiência
Colina Componente essencial da acetil-CoA; vital na 

manutenção da estrutura celular e transmissão do impulso 
nervoso; doador de metil na síntese de metionina.

Crescimento reduzido; deposição de gordura no fígado; hemorragia nos 
rins e intestinos; coloração branco-acinzentada dos intestinos; distensão da 
cavidade abdominal; anemia; exoftalmia; alta mortandade; anorexia e 
despigmentação.

Inositol Importante componente do tecido esquelético, cerebral e 
cardíaco, possivelmente envolvido no transporte de 
colesterol, síntese de RNA e crescimento das células.

Anorexia; crescimento reduzido; má conversão alimentar; comportamento 
apático; quebra das nadadeiras e perda da nadadeira caudal; deposição de 
gordura no fígado e dilatação gástrica.

C
(L-ácido ascórbico)

Cofator de reações de hidroxilação; importante na 
manutenção do tecido conectivo, vascular e ósseo; 
previne a oxidação dos lipídeos da dieta e dos tecidos 
corporais.

Crescimento reduzido, anorexia, má conversão alimentar; lordose e 
escoliose; deformidade do opérculo; anemia, hemorragia de vários órgãos, 
demora ou diminuição da cicatrização de feridas; baixo desempenho 
reprodutivo e coloração escura.

Biotina Tem papel importante na síntese de ácidos graxos e da 
niacina e na ativação dos lisossomos.

Perda de apetite, crescimento reduzido, atrofia muscular, diminuição da 
atividade, natação errática e coloração escura.

Ácido Fólico M etabolismo de proteínas; essencial na formação das 
hemácias e síntese e metabolismo de aminoácidos.

Anemia; crescimento reduzido; perda da nadadeira caudal; fígado 
hiperplásico; anorexia; letargia; coloração escura e anemia eritrocítica.
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§ Funções e sinais de deficiência de vitaminas liposolúveis em peixes de água doce
Vitamina Função Sinais de deficiência

A
(retinol)

Importante na manutenção da resistência à infecções;

essencial para a visão normal (componente dos pigmentos
visuais); atua na manutenção da secreção do muco pelos
tecidos epiteliais.

Crescimento reduzido; anorexia; redução do peso relativo do fígado;

despigmentação; hemorragia dos olhos, rins, pele e base das nadadeiras;
edema; queratinização do tecido epitelial, degeneração da retina; catarata;
ascite; torção do opérculo; exoftalmia e aumento da mortandade.

D
(ergocalciferol)

Importante no metabolismo de cálcio e fósforo,

manutenção dos níveis de cálcio no sangue e conversão
do fósforo orgânico em inorgânico nos ossos.

M á conversão alimentar; redução do crescimento; possível diminuição no

hematócrito; redução do conteúdo de cinzas, cálcio e fósforo corporal;
escurecimento; letargia e tetania.

E
(α-tocoferol)

Atua como antioxidante, juntamente com a vitamina C e o
selênio, protegendo as vitaminas e os ácidos graxos
insaturados contra oxidação, inibindo os radicais livres; é
responsável pela manutenção da permeabilidade dos
capilares e músculos cardíacos; parece estar envolvida
com a respiração celular e a síntese de DNA.

Redução do crescimento; anemia; ascite; distrofia muscular; degeneração
do fígado; aumento da mortandade; hemólise; falta de apetite, má
conversão alimentar; deficiência reprodutiva; letargia; despigmentação e
exoftalmia.

K
(menadiona)

Essencial para a manutenção da coagulação normal do
sangue; regula a produção e liberação de protrombina e
tromboplastina.

Redução do peso relativo do fígado; anemia; hemorragia nas brânquias,
olhos, pele e tecido vascular e aumento do tempo de coagulação sanguínea.
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Bagres do canal normal (cima) e 
deficiente em vitamina C (baixo)

Radiografia da vértebra quebrada de bagre do canal deficiente 
em vitamina C
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Coluna vertebral de um bagre do canal deficiente em 
vitamina C.

Escoliose em bagre do canal 
deficiente em vitamina C.
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Grupo de pacus (esquerda) e juvenil de pintado (direita) com deformidades corporais 
(lordose e escoliose) causada por deficiência em vitamina C
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§ Os peixes se valem das brânquias e das escamas como órgãos principais para manutenção 
de sua homeostase mineral

§ Os macrominerais, à exceção do fósforo, podem ser eficientemente absorvidos diretamente 
da água pelo peixe

§ Por outro lado, os microminerais ainda têm nos alimentos as suas principais fontes

Rotas do metabolismo dos minerais nos peixes
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§ A quantidade do mineral no alimento que é efetivamente aproveitada pelo organismo 
animal, ou seja, a sua biodisponibilidade, varia em função de fatores tais como

i. forma química

ii. digestibilidade da dieta

iii. tamanho de partícula

iv. interação com outros nutrientes
v. presença de ligantes positivos e negativos

vi. estado fisiológico do animal

vii. química da água

viii. processamento da dieta
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§ Portanto, há relevância em se diferenciar a concentração bruta ou total do mineral no 
ingrediente ou dieta do mineral que está biodisponível

§ Assim, muito facilmente, podem ocorrer deficiências minerais e consequentemente, 
aparecimento de certos sinais clínicos:

§ prejuízo no crescimento e desmineralização da coluna vertebral (fósforo)

§ anemia (ferro)
§ hiperplasia de tireóide e diminuição do crescimento (iodo)

Fitato: forma orgânica de fósforo (indisponível)
Fosfato bicálcico: forma inorgânica de fósforo 
(disponível), principal suplemento de P em rações
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