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Nutrição de Peixes LZT 0443
Nutrição dos
Não-Ruminantes

Brunno da Silva Cerozi, Ph.D.
Departamento de Zootecnia

Setor de Piscicultura

Alimentos, formulação e processamento 
de rações, e alimentação de peixes
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Formular rações nutricionalmente completas envolve primeiramente:

i. Combinação de ingredientes para atingir as exigências em nutrientes e energia para a espécie:  
funções fisiológicas vitais (crescimento, saúde, reprodução)

ii. Mistura de ingredientes: processadas, estocadas, transportadas, estabilidade na água

iii. Qualidade da carcaça

iv. Mínimo impacto ambiental
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Em segundo lugar, a escolha dos ingredientes deve levar em conta:

i. Valor nutricional

ii. Variação na qualidade

iii. Digestibilidade

iv. Presença de fatores antinutricionais

v. Disponibilidade na região
vi. Custo
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§ Alguns ingredientes usados em rações para peixes

Ingrediente
PB
(%)

EB
(kcal kg-1)

Fatores limitantes

Farinha de peixe 48-61 4065-4199 Custo, excesso de Ca 

Farinha de vísceras de aves 56-58 4750 Custo, alta gordura, pigmentos

Farinha de carne e ossos 36-63 3122-4341 Matéria mineral

Farelo de soja 45-48 4090-4161 Palatabilidade, ↓ aminoácidos sulfurados  

Glúten de milho 61 5010 Custo, pigmentos, pobre em lisina e triptofano

Farelo de Milho 8-9 3940 Deficiente em aminoácidos, micotoxina

Farelo de trigo 16 3914 Altos teores de fibra

Farelo de arroz 13-15 4335 Composição variável
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§ Farinha de peixe: o “dilema” da piscicultura

§ Busca constante por ingredientes alternativos à farinha de peixe

§ Fish in : Fish out “FIFO”

Evolução das formulações de rações para salmão do 
Atlântico ao longo dos anos
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§ A estrutura dos grânulos de rações extrudadas depende da presença de amido nos 
ingredientes utilizados na formulação

§ Para que o processo de extrusão seja eficiente, as misturas devem conter ingredientes que 
propiciem níveis adequados de amido
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4 passos para se formular uma ração para peixes:

i. Caracterizar os animais (espécie, idade,  peso)

ii. Verificar exigências nutricionais

iii. Verificar/analisar a composição química dos 
alimentos

iv. Disponibilidade de alimentos (logística e preço)

Não tem nada 
de bom pra 

comer!
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Métodos de formulação:

§ Quadrado de Pearson

§ Matrizes

§ Programação linear
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Moagem dos ingredientes

§ Tamanho máximo da partícula = 1/3 da abertura do furo da matriz

i. Evita entupimento

ii. Facilidade para cozinhar

iii. Redução de finos (quebra)

iv. Maior estabilidade na água

v. Melhor retenção de líquidos durante recobrimento

vi. Melhor digestibilidade
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§ Moinho a martelos

motor

correias

alimentador

rotor e
martelos

eixo

descarga
carenagem

(caixa)
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§ Homogeneização da mistura
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Processo de extrusão:
i. Dar formato

ii. Cozinhar

iii. Esterilizar

iv. Expandir
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§ Processo de extrusão:
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Perdas de nutrientes na extrusão:

§ Perda de vitaminas por desnaturação (aquecimento)

Vitamina Perda (%)

Tiamina (B1) 6 ~ 62

Riboflavina (B2) 0 ~ 40

Piridoxina (B6) 4 ~ 44

Cianocobalamina (B12) 1 ~ 40

Ácido ascórbido (C) 0 ~ 87
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Estratégias para solucionar os problemas de perda de nutrientes:

§ uso de superdoses de vitaminas nas formulações, exceto para vitamina C

§ uso de formas termoestáveis de vitamina C encapsulada

§ aplicação tópica de óleo enriquecido com vitaminas nos grânulos extrudados
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§ Três fatores principais influenciam o 
crescimento dos peixes: temperatura, 
tamanho do organismo e a quantidade 
de alimento na refeição de um indivíduo

§ A quantidade de alimento consumido, é 
expressa como porcentagem do peso 
corporal por unidade de tempo

§ Portanto, o crescimento é limitado por 
qualquer fator abiótico ou biótico, ou um 
conjunto desses fatores que limitam a 
taxa de consumo de alimentos

Curva típica crescim ento de peixes × quantidade 

de alim ento diário. Qualquer valor abaixo da linha 
de crescim ento zero resultará em  perda de peso
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§ Familiarize-se com os rótulos e planos alimentares das fábricas de ração
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§ As taxas de alimentação de peixes variam de acordo com a idade e peso do animal

Peso (g) Taxa de alimentação
(% biomassa /dia)

<10 9-7
10-40 8-6

40-100 7-5
100-300 5-3

> 300 2-1
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§ Maior número de refeições ao dia melhora a conversão alimentar

Manejo alimentar correto Manejo alimentar incorreto
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No máximo 50% do 
diâmetro da abertura 

da boca do peixes
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§ Na criação em tanques-rede e gaiolas, todos os ingredientes da ração não convertidos em 
biomassa de peixe entram no corpo de água onde os sistemas são instaladas

§ Excreção de N e P

§ Licenciamento ambiental do projeto
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§ Resolução CONAMA no 357/05 de 17 de março de 2005:

Art 15. Aplicam-se às águas doces de classe 2 as condições e padrões da classe 1 
previstos no artigo anterior, à exceção do seguinte:

IX – fósforo total:

a) até 0,030 mg/L, em ambientes lênticos; e,
b) até 0,050 mg/L, em ambientes intermediários, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e 
tributários diretos de ambiente lêntico.

§ 0, 05 mg/L = 0,05 g/m3 de P

24



18/09/2020

9

Cálculos:

i. Volume do reservatório

ii. Taxa de renovação ou retenção

iii. Vazão

iv. Concentração atual de fósforo dissolvido na água

v. Teor de P (% ou g/kg) na ração

vi. Taxa de retenção de P pelo peixe (% ou g/kg)

vii. Conversão alimentar
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§ Em dias nublados e baixa temperatura, reduzir a taxa de arraçoamento

§ Menor produção de oxigênio e menor atividade metabólica (redução no apetite)

§ A demanda de O2 é maior em peixes recém-alimentados do que por peixes em jejum

Efeito do tem po nublado nas concentrações de oxigênio dissolvido 

no início da m anhã e no final da tarde durante um  período de 4 dias. 
Barras escuras ao longo do eixo x indicam  noite.
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§ Em dias excessivamente ensolarados, limitar a taxa de arraçoamento para evitar problemas 
de queda de oxigênio no período da noite

§ Crescimento exacerbado de fitoplâncton
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§ E-mail: brunno.cerozi@usp.br

§ LinkedIn

§ Website: https://bcerozi.wixsite.com/about/
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