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Exigências nutricionais das 
espécies confinadas

Nutrição de Peixes LZT 0443
Nutrição dos
Não-Ruminantes
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§ Recapitulando a aula passada: peixes são um caso à parte!

§ Existe uma expressão na língua inglesa: “this is a totally different animal”

§ Traduzindo literalmente: um animal totalmente diferente, mas na verdade:

§ Ou seja, peixes são “totally different animal...” (óbvio né professor!?)
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§ exigência /z/ s.f. (1713 cf. RB) ato ou efeito de exigir

§ necessário adj. (1256 cf. JM) 1 absolutamente preciso, que tem que ser, essencial, 
indispensável ¤ SIN/VAR básico, essencial, exigido, forçoso, imprescindível, indispensável

§ necessidade s.f. (1365 cf. FichIVPM) 1 qualidade do que é necessário

§ requerer v (1200 cf. JM) 1 t.d.bit. pedir por meio de requerimento

§ requerimento s.m. (1381 cf. JM) 1 ato ou efeito de pedir por meio de petição por escrito, 
segundo as formalidades legais
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§ A palavra “dietária” não existe na língua portuguesa

§ A versão correta é DIETÉTICA
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§ Diversas variáveis bióticas e abióticas afetam as exigências nutricionais e desempenho dos 
peixes em sistemas (intensivos) de piscicultura

§ Distúrbios nutricionais, ou síndromes de deficiência nutricional, são mais susceptíveis em 
sistemas de piscicultura intensiva do que extensiva
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§ Os peixes evoluíram em um ecossistema com distribuição tridimensional de alimentos

§ Quando confinados os não têm acesso a alimentos que se complementam naturalmente, 
suprindo as exigências diárias, qualitativas e quantitativas, em nutrientes
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O estudo da nutrição de organismos aquáticos objetiva produzir e utilizar alimentos 
nutricionalmente completos que envolvem:

§ rações granuladas

§ de alta digestibilidade

§ estáveis na água

§ de baixo impacto ambiental
§ que atendem as exigências alimentares e nutricionais de peixes confinados
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§ Custos de alimentação podem ser responsáveis por 50 a 70% dos custos totais da produção

§ O uso de alimentos de baixo preço reduz os custos de produção em um primeiro momento, 
mas não é garantia de maior lucratividade no longo prazo

§ A obtenção de uma maior receita líquida por unidade de área ou volume depende do 
aumento da produtividade e da redução do índice de conversão alimentar

Curva de biomassa acumulada [BA] e quantidade de ração [RA] consumida durante o ciclo 
de produção em função do tempo de duração do ciclo de produção.
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§ Índice de conversão alimentar (ICA): índice de desempenho que mede a eficiência de 
aproveitamento da ração pelos peixes

§ Para calcular o ICA, divida a quantidade total de ração fornecida pelo ganho de peso total 
dos peixes em um determinado período da criação

Salmão do Atlântico Suíno Frango Ovinos

Rendimento (%) 68,3 52,1 46,1 38,2

Conversão Alimentar 1,15 2,63 1,79 6,3

Retenção Proteica (%) 31 18 21 5

Retenção Energética (%) 23 14 10 5
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Vantagens do uso de rações comerciais de qualidade versus “rações caseiras”:

§ economia com remuneração da mão de obra

§ precisão na formulação

§ poder econômico (de barganha) das grandes fábricas

§ melhor qualidade dos produtos (em função do nível de tecnologia empregado)

§ segurança econômica, sanitária e ambiental

12
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§ Quanto melhores a qualidade nutricional e a estabilidade do alimento na água, menor a 
carga de poluentes e maior a produtividade

500 g de fezes sólidas
5,5 g de PO4 - P

340 g de CO2
30 g de amônia

250 g de O2

200 g de perdas 
físicas

1 kg de 
alimento

100 g de fezes sólidas
5,5 g de PO4 - P

340 g de CO2
30 g de amônia

250 g de O2

50 g de 
perdas 
físicas

1 kg de 
alimento

Ração peletizada Ração extrudada
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§ Aumento a produção de pescado e a eficiência econômica sem aumento dos danos 
ambientais

§ Rações devem ser formuladas (“desenhadas”) com rigor e precisão

§ As formulações devem ser espécie-específicas

§ Considerar interações da biologia e fisiologia nutricional da espécie com os ingredientes 
da potencial ração e com as variações abióticas do meio
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1) Porque o conhecimento disponível sobre as mais de 200 espécies de peixe produzidas 
comercialmente no mundo, pelo menos 40 delas catalogadas no Brasil, é considerado 
ainda incipiente, e

2) Existem sistemas de produção de peixe, nos seus mais variados regimes de exploração, 
implantados em todas as condições ecológicas possíveis sob regulamentações 
ambientais particularizadas,

Produzir rações ambientalmente corretas para espécies neotropicais é, por 
enquanto, bastante difícil (mas não é impossível)

15
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Exigências, funções metabólicas e particularidades dos peixes

16

§ A energia em si não é um nutriente

§ A energia é liberada durante a oxidação metabólica 
de carboidratos, gorduras e aminoácidos

17

§ A necessidade energética de manutenção é 
muito diferente entre mamíferos e peixes

Mamíferos

Peixes

18
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§ Estudo do balanço entre a energia ingerida e a utilização dessa energia pelo animal

Energia bruta ingerida Energia retida

Perdas de energia metabólica  e 
energia urinária e branquial 

Perdas de energia fecal

19

Objetivos:

§ Ajustar a composição do alimento às necessidades energéticas do peixe:

§ Melhorar o desempenho de crescimento

§ Aumentar a eficiência alimentar

§ Reduzir custos das rações

§ Reduzir resíduos/excretas na água

Modelos bioenergéticos

§ Predição do crescimento, consumo alimentar, consumo de oxigênio, descarte de 
poluentes

§ Otimização da formulação da ração e das técnicas de manejo alimentar 
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Importância do nível energético ótimo na dieta:

Baixa energia
- Proteína é usada para produção de energia

- Redução do crescimento

Alta energia
- Inibição da ingestão voluntária antes que haja o consumo
da quantidade suficiente de proteína

- Aumento do acúmulo de gordura corporal

21
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§ Relação ideal de Energia e Proteína: 
aproximadamente 10 kcal de ED para cada 
grama de proteína

§ A relação energia:proteína de alimentos 
usados em piscicultura é mais alta (8~10) que 
na fauna nutritiva aquática (5~6)

§ O pescado originado de peixes capturados na 
natureza (pesca) é geralmente mais magro 
que o pescado originado de peixes 
produzidos em confinamento (piscicultura)

23

Primeira lei da termodinâmica:

Lei da Conservação de Energia

24
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Energia Bruta (EB)

Energia Fecal 
(EF) 12 – 35 %

Energia Digestível 
(ED)

Energia Brânquias 
+ urina: 2 – 8 %

Energia 
Metabolizável (EM)

Incremento Calórico: 10 – 30%
Processos digestivos, formação 

de produtos

Energia Líquida 
(EL)

Mantença: até 37%
Metabolismo basal e 
atividade voluntária

Energia Retida 
(ER)

25

§ Menor gasto enérgico no metabolismo do nitrogênio em peixes

§ Metabolito mais tóxico (amônia)

26

§ Formulação de dietas com ED é sempre 
mais aconselhável do que EB

§ Alimento à digestão à absorção

§ Parte do alimento passa diretamente pelo 
TGI e é eliminado nas fezes

§ Perdas fecais representam 15 – 30% da 
EB ingerida
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§ Para um mesmo alimento (principalmente 
de origem vegetal), o coeficiente de 
digestibilidade aparente é bastante 
variável entre as espécies

Espécie Proteína Energia

Catfish 93 72

Truta arco-íris 90 72

Tilápia 87-94 84

Salmão 77 89

Seabass 90 69

Hybrid striped bass 80 55

Perca 95 78

Sea bream 87-91 72

Cobia 91 87

Pacu 91 78

Camarão 89-97 79-81

CDA (%) do farelo de soja

28

ED = EB - EF

Método direto: quantificação do consumo total de ração e 
fezes produzidas 

Método indireto: marcador externo é adicionado na ração 
e totalmente recuperado nas fezes

29

Método Indireto com marcador na ração

§ Completamente indigestível e não absorvível

§ Sem ação farmacológica

§ Passar uniformemente através do aparelho digestório

§ Não interferir na taxa de passagem do alimento

§ Nenhuma interação com outros componentes da dieta

§ Fácil e rápida determinação química

§ Marcador mais utilizado em dietas para peixes e camarões: óxido de cromo 

30
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Características de uma ração referência:

§ Alto consumo

§ Garantir a normalidade da digestão

§ Produzir material fecal suficiente para análises laboratoriais

Ração Referência 

+ 0,1 a 1% Cr2O3

Ração Teste

70% Ração Referência

30% Ingrediente teste

+ 0,1 a 1% Cr2O3

31

32

§ Cálculos:

!"#!"çã% % = 100 − 100× %!*2+3()çã*
%!*2+3+,-,. × %,-.*/0,.0 1- 0,0*2/3 ,34 50604

% ,-.*/0,.0 1- 0,0*2/3 ,34 *3çã1

!"#/0(%) = !"#10+ !"#10 − !"#11 × 2,4 567!89579 %6 959!:8"! !
2,; 567!89579 %6 959!:8""#

CDA = Coeficiente de Digestibilidade Aparente

RT = Ração Teste
RR = Ração Referência
IT = Ingrediente Teste
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Área mais estudada dentro da nutrição de peixes

§ Melhorar a utilização proteica (efeito economizador de proteína)

§ Aumentar o crescimento (músculo) dos peixes

§ Reduzir a excreção de nitrogênio e consequentemente a poluição dos corpos hídricos

§ Reduzir custos de produção

34

§ As proteínas são os principais constituintes orgânicos do tecido dos peixes, perfazendo 65 a 
75% do total de matéria seca corporal

§ Responsáveis pela estrutura (músculo, colágeno e queratina), mecanismos de regulação do 
metabolismo (enzimas e hormônios), transporte (hemoglobina) e defesa (anticorpos)

35

§ Os peixes consomem proteínas na forma de alimento para obter aminoácidos

§ Apesar da exigência de proteína ser amplamente descrita na literatura, na verdade, os 
peixes não necessitam de proteína propriamente dita

§ A proteína é hidrolisada liberando aminoácidos livres, os quais são absorvidos pelo trato 
intestinal e distribuídos pelo sangue para todos os órgãos e tecidos

§ Ingestão contínua de proteínas para atender necessidades para crescimento e manutenção

36
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§ Se a quantidade de proteína na dieta for superior às exigências do peixe, somente parte 
desta proteína dietética poderá ser usada para produção de novas proteínas nos tecidos

§ Se a “oferta/demanda” de aminoácidos não estiver sincronizada no organismo, os 
aminoácidos excedentes são usados como energia

Processo de deaminação de aminoácidos via transaminases e glutamato-desidrogenase

37

§ Durante muitos anos, as rações de peixes foram 
formuladas com base nas exigências em proteína 
bruta

§ Avanços no conhecimento permitiram o uso de 
aminoácidos industriais nas rações para suprir 
possíveis deficiências

§ Passou-se a considerar nas formulações as 
exigências específicas em aminoácidos 
considerados essenciais para um crescimento 
ideal dos peixes

§ A eficiência de síntese de proteínas será sempre 
determinada pelo aminoácido mais limitante, 
sendo os aminoácidos em excesso utilizados 
como energia e excretados principalmente na 
forma de amônia

Lei do mínimo

38

§ A proteína ideal é definida como o balanceamento exato de aminoácidos

§ Atender as exigências de todos os aminoácidos para manutenção e produção

§ Considera-se que cada aminoácido essencial seja expresso em relação a um aminoácido de 
referência: em peixes, a lisina
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§ A suplementação múltipla de aminoácidos essenciais resulta em melhoria no crescimento, 
conversão alimentar, rendimento e composição da carcaça

§ Até mesmo quando o teor de proteína na dieta é menor do que o recomendado pela 
literatura

§ Muitas vezes, somente a suplementação múltipla de aminoácidos, sem aumentar o teor de 
proteína da dieta, permite a manutenção do desempenho produtivo dos peixes

§ A suplementação com aminoácidos permite o uso de ingredientes proteicos de baixo custo 
e fontes alternativas de origem vegetal
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§ A concentração ótima de proteína em rações para peixes é marcada por um delicado 
balanço entre energia digestível e proteína bruta

§ Efeito economizador de proteína

Baixa energia
- Proteína é usada para produção
de energia
- Redução do crescimento

Alta energia
- Inibição da ingestão voluntária antes que haja 

o consumo da quantidade suficiente de proteína
- Aumento do acúmulo de gordura corporal

Efeito do teor de energia da dieta sobre a eficiência 
de utilização da lisina por truta-arco-íris

Evolução das formulações de rações para salmão do 
Atlântico ao longo dos anos

41

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

42
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§ Fontes proteicas são os ingredientes de maior custo na formulação de rações

§ Não existem reservas de proteína/aminoácidos no organismo

§ Proteína em excesso (acima do ótimo para promover a retenção proteica máxima) será 
metabolizada em energia (glicose, lipídios, energia)

§ Peixes são metabolicamente bem adaptados para utilizar proteína para fins energéticos

Tonelada de milho: R$750

43

Importância do nível proteico ótimo na dieta:

Baixa proteína

- Redução do crescimento

- Perda de peso

- Mobilização da proteína corporal de órgãos menos vitais
para os órgãos mais vitais

- Morte

Alta proteína
- Parte da proteína usada para crescimento e manutenção e
o resto para fins energéticos

- Aumento da excreção nitrogenada

44

§ Nível ótimo de proteína na dieta de diferentes espécies de peixe

45
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§ Peixes necessitam de maior proporção de proteína na dieta que animais homeotérmicos

§ Entretanto, a quantidade de proteína exigida pelos peixes por unidade de ganho de peso é 
menor

Espécie
Exigência dietética em PB 

(g kg-1)
Exigência em PB por unidade de 

ganho de peso (g kg-1)

Bagre do canal 320 480

Truta arco-íris 380 525

Suínos 165 640

Bovinos 140 800

46

§ Peixes têm capacidade inata de deaminar aminoácidos e produzir esqueletos carbônicos 
que são utilizados como fonte de energia,

§ O que parece ser uma alta exigência em proteína dietética pelos peixes é, na realidade, 
uma baixa exigência em energia

Processo de deaminação de aminoácidos via transaminases e glutamato-desidrogenase

47

§ Exigências em aminoácidos essenciais para o crescimento de peixes

Exigência

Am inoácido Tr uta Carpa com um Bagre do canal Tilápia

------------------------------------------------- % PB -------------------------------------------------

Arginina 3,95 3,74 3,75 3,69

Histidina 1,84 1,83 1,31 1,50

Isoleucina 2,37 2,17 2,28 2,72

Leucina 3,68 2,86 3,06 2,97

Lisina 4,74 4,97 4,47 4,47

M etionina 2,63 2,69 2,00 2,81

Fenilalanina 4,74 5,66 4,38 4,84

Treonina 2,11 3,40 1,75 3,28

Triptofano 0,53 0,69 0,44 0,88

Valina 3,16 3,14 2,63 2,44
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§ Na formulação de rações, primeiramente, considera-se o perfil de AAs dos ingredientes 
presentes na ração

§ Se há deficiência em certos AAEs, há suplementação com AAs sintéticos

Conteúdo de am inoácido essencial digestível dos alim entos (base na m atéria natural)

49


