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Sinopse:  

Foram analisados parâmetros zootécnicos e fisiológicos do matrinxã e a avaliação dos 

custos da ração, alimentado com sete rações experimentais isoprotéicas com níveis 

crescentes de substituição da farinha de peixe pelo farelo de castanha da Amazônia e 

farelo de soja: C0, C15, C30, C45, S15, S30 e S45. As diferenças estatísticas entre as 

análises relacionaram-se com diferenças de tamanho e idade dos peixes. Os valores de 

consumo alimentar, parâmetros ficiológicos e avaliação do custo da ração, indicam 

que, no experimento realizado, a substituição da farinha de peixe em até 45 % por 

farelo de castanha ou de soja, foi viável. 
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RESUMO 

 

O Matrinxã (Brycon amazonicus) é uma espécie nativa da Bacia Amazônica de hábito 

alimentar onívoro, que possui elevado valor comercial. O rápido crescimento, 

rusticidade e aceitabilidade de alimento artificial destacam esta espécie para criação 

em sistema intensivo. A alimentação pode corresponder a 70% dos custos de 

produção, sendo a proteína representada pela farinha de peixe o alimento mais 

oneroso. Com a finalidade de reduzir os custos da produção tem se buscado fontes 

vegetais alternativas para substituir a farinha de peixe na formulação de rações 

comerciais. Neste trabalho verificou-se a viabilidade da inclusão de níveis crescentes 

de farelo de soja (Glicine max) e farelo de castanha da Amazônia (Bertholletia excelsa) 

na ração de juvenis de matrinxã, avaliando parâmetros zootécnicos, fisiológicos e 

comparando os custos de cada ração experimental. Neste experimento 420 peixes 

foram distribuídos em 21 tanques de PVC, em um delineamento experimental 

inteiramente casualizado, com sete tratamentos, C0, C15, C30, C45, S15, S30 e S45, 

correspondendo ao controle e aos tratamentos com substituição da farinha de peixe 

por níveis crescentes (15, 30 e 45%) de substituição da farinha de peixe pelos farelos 

de castanha e soja, respectivamente. Para as variáveis analisadas, não houve 

diferença significativa entre tratamentos, indicando que é possível a inclusão de até 

45% do farelo de castanha da Amazônia em rações para juvenis de matrinxã, sem 

prejudicar a performance dos peixes e sem alteração de seus parâmetros fisiológicos 

indicadores de estresse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Matrinxã (Brycon amazonicus) is a species native from the Amazon Basin whith 

omnivorous feeding habit, which has high commercial value. Features such as rapid 

growth, rusticity and acceptability of artificial food highlight this species for breeding in 

intensive cropping systems. The food may correspond to up to 70% of production 

costs, the protein represented by the fish meal the most expensive nutrient. In order to 

reduce costs of production plants has sought alternative sources to replace fish meal in 

the formulation of commercial diets. This work verified the feasibility of inclusion of 

increasing levels of soybean meal (Glicine max) meal and brown of the Amazon 

(Bertholletia excelsa) in the diet of juvenile matrinxã, evaluating parameters 

zootechnical, physiological and comparing the costs of each experimental diet . In this 

experiment 420 fish were distributed in 21 tanks of pvc in a completely randomized 

design with seven treatments, C0, C15, C30, C45, S15, S30 and S45, corresponding to 

the control and treatment with replacement of fishmeal by increasing levels (15, 30 and 

45%) of replacement of fishmeal by soybean meal and brown respectively. For the 

variables analyzed, no significant difference between treatments, indicating that it is 

possible to include up to 45% of the Amazon nut meal in diets for juvenile matrinxã 

without harming the performance of fish, and no change in their physiological indicators 

of stress.  

 



 

1 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1  Estado da arte da aquicultura    

A pesca extrativista mundial alcançou nas últimas décadas altos níveis de 

produtividade, que podem afetar de forma negativa os estoques pesqueiros 

naturais (Godinho, 2007). No entanto, desde o início desta década e até há 

pouco mais de um ano a tendência produtiva da pesca extrativista e da 

aquicultura mundial mantinha-se sem nenhuma modificação drástica. O setor 

pesqueiro vinha produzindo em média entre 90 e 95 milhões de toneladas de 

pescado por ano, e a produção da aquicultura vinha crescendo rapidamente, 

embora apresentasse uma taxa de declínio gradual. No entanto o aumento 

substancial do preço da energia e dos alimentos, que iniciou-se em 2007 e 

manteve-se em 2008, assim como a ameaça de mudanças climáticas 

provenientes do aquecimento global, vieram modificar as condições desses 

setores (FAO, 2009). 

Com a crescente demanda dos mercados mundial e nacional por espécies 

de peixes de alto valor comercial, o esforço de pesca tem aumentado e, 

consequentemente, tem ocorrido uma diminuição no tamanho e na quantidade 

capturada de pescado ao longo dos anos (Pauly et al., 2002). Uma alternativa 

que tem sido vista como grande potencial capaz de minimizar os efeitos da 

explotação de espécies de alto valor comercial é a piscicultura, que é uma das 

modalidades da aquicultura (Morales e Morales, 2006). Em 2006 a aquicultura 

contribuiu com 47 % do total de pescado produzido no mundo e continua sendo 

o setor de produção animal com crescimento mais acelerado. Na China, 90% 

do pescado consumido em 2006 foi proveniente da aquicultura, no entanto uma 

análise da produção por regiões de 1970 a 2006, mostra que o crescimento na 

América Latina e no Caribe, obteve a maior média anual com 22%. Atualmente 

o setor aquícola contribui com 74% da produção mundial de peixes de água 

doce (FAO, 2009). 

Dentre os países que dividem os 68 milhões de km2 da Bacia Amazônica, o 

Brasil foi o que obteve a maior produção em pesca extrativista comercial (17%), 

entre 1996 e 2006, aumentando o rendimento da pesca no país em 37 % 
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durante esse período (FAO, 2009). Em 2006 observou-se um crescimento na 

produção total de pescado do país de 4,1 % em relação à 2005, a pesca 

marinha apresentou um crescimento de 3,9%, e a pesca continental 3,2 %, e a 

aquicultura continental destacou-se com um crescimento de 6,4%. No mesmo 

ano, a aquicultura continental brasileira contribuiu com 191.183,5 t de pescado, 

representando 12,8%  do total produzido no país (IBAMA, 2008). 

 A fauna de peixes de água doce do Brasil é a mais rica do mundo, com cerca 

de 2.587 espécies, existindo ainda muitas desconhecidas (Buckup et al., 2007). 

A maior parte desses estoques pesqueiros (60 %) ainda são considerados 

inexplorados, enquanto 30 % encontram-se em condições de sobrepesca ou 

em recuperação, incluindo algumas espécies de grande porte e crescimento 

lento como tambaqui (Colossoma macropomum) e surubim (Pseudoplatystoma 

spp.). Diversas  espécies de médio porte  como jaraqui (Semaprochilodus spp.) 

e curimatã (Prochilodus nigricans) também demonstram sinais de sobrepesca 

(FAO 2009).  

A região Norte do Brasil gerou 255.884,0 t de pescado em 2006 das 

quais 22.100,0t foram provenientes da aquicultura continental, representando 

11,6% da produção nacional e apresentando um crescimento de 12,15% em 

relação ao ano anterior. Os estados do Pará e Amazonas são os maiores 

produtores de pescado da região Norte. O estado do Pará, com uma produção 

de 71.950t, apresentou um crescimento de 18,2% em 2006 quando comparado 

a 2005, o estado do Amazonas, com uma produção de 57.316 t, apresentou 

um crescimento na produção de pescado de 3,4% em 2006 (IBAMA, 2008). 

Segundo dados publicados pela Sepra/Sepror 2008, o estado do Amazonas 

produziu em 2007 9 mil toneladas de peixes provenientes de sistemas de 

cultivo, sendo a espécie mais cultivada o tambaqui (C. Macropomum), seguida 

pelo matrinxã (Brycon amazonicus). 

O Estado do Amazonas dispõe de todos os recursos necessários para o 

desenvolvimento da atividade de piscicultura. Seus parâmetros ecológicos e 

biológicos são altamente favoráveis, reunindo assim as condições climáticas e 

a biodiversidade necessária para criação de peixes. Um outro fator que 

favorece a execução da atividade são os recursos hídricos existentes na 

região. Trata-se de um estuário de águas salobras, de águas doces e de lagos 
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com vales interiores, o que fornece as condições ideais para a criação de 

peixes. Além disso, existem as espécies nativas que oferecem bom 

desempenho quando cultivadas, incluindo-se, entre estas, os peixes de 

produção alimentar e também os ornamentais. Em se tratando de unidades 

produtivas, existem, no Amazonas, cerca de 800 piscicultores numa área 

inundada de aproximadamente 1.000 ha. A forma mais difundida de manejo é 

por açude/barragem (lago represado num igarapé) e tanque escavado, mas, 

recentemente, iniciou-se também a utilização de tanque-rede. As principais 

espécies cultivadas são tambaqui (C. Macropomum), matrinxã (B. Amazonicus) 

e Pirarucu (Arapaima gigas), sendo que o consumo é in natura (Lima, 2005). 

Apesar disso alguns fatores ainda representam obstáculos ao 

desenvolvimento da piscicultura na região Amazônica, sendo eles: estoques 

pesqueiros naturais abundantes; baixa densidade populacional reduzindo o 

mercado consumidor local; falta de incentivo à  pesquisas científicas que 

auxiliem os  estudo sobre a biologia e a cadeia reprodutiva das principais 

espécies; baixo nível tecnológico das pisciculturas locais, dificuldade de 

acesso da região para os principais mercados consumidores; e custo elevado 

das rações comerciais, entre outros (Petrere Jr, 2001; Freitas, 2003; Ono, 

2005). 

 

1.2 A espécie  Brycon amazonicus 

 

O Gênero Brycon é representado por espécies comercialmente 

importantes, as quais são muito apreciadas pela população da Amazônia 

Central. Encontram-se amplamente distribuídas, abrangendo o maior número 

de espécies desde o sul do México até a região mediana da Argentina (Lima, 

2003). O matrinxã ou matrinchã é o nome popular da espécie Brycon 

amazonicus, cuja distribuição na América do Sul se dá no Rio Amazonas e em 

seus tributários (Lima, 2003), destacando-se na região Amazônica como uma 

das espécies de maior valor comercial, e com grande potencial para a criação 

intensiva (Honczaryck, 2000; Fim, 2002; Brandão et al., 2005). Na natureza, 

seu peso médio adulto é de 3 a 4 kg, atingindo a maturidade sexual com três 

anos de idade. Seu período reprodutivo está associado ao período da 
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enchente, entre dezembro e fevereiro (Val & Honczaryck, 1995), o que 

determina o período de defeso para a pesca e comercialização da espécie 

anualmente entre os meses de novembro a abril, na região Norte. Possui 

hábito alimentar onívoro, alimentando-se na natureza de frutos, sementes, 

flores, restos vegetais, plantas herbáceas, insetos, restos de peixes, etc. 

(Pizango – Paima, 1997). 

Segundo Hoshiba et al. (2007), a criação da matrinxã vem crescendo desde 

a década de 90, devido a características como excelente sabor da carne e 

comportamento agressivo, tornando a espécie interessante para a pesca 

esportiva. O governo do Estado do Amazonas, através do “Programa de 

Incentivo à Piscicultura” desenvolvido pela Secretaria de Estado da produção 

Rural (Sepror), tem promovido a distribuição de alevinos de matrinxã para 

piscicultores rurais da região de Manaus, visando incentivar o cultivo da 

espécie e incrementar a renda da população (SEPA/SEPROR, 2008). O 

interesse pela criação de matrinxã em cativeiro tem estimulado as pesquisas 

para o desenvolvimento de novas tecnologias de produção. Exemplo disso é o 

sistema intensivo de criação da espécie em canais de igarapé que tem se 

mostrado uma alternativa promissora para a região. (Fim et al. 2001; Fim, 

2002). Esse sistema assemelha-se aos raceways, oferecendo algumas 

vantagens em relação ao cultivo em viveiros como: permitir maiores 

densidades de estocagem e maior produção de biomassa por unidade de 

volume do que o sistema semi-intensivo (viveiro), visto que ocorre constante 

renovação da água com elevada carga de matéria orgânica por água limpa; 

ocupar menos espaços que viveiros ou barragens; facilitar a despesca, 

alimentação e observação dos peixes e reduzir os custos com mão-de-obra no 

manejo do sistema (Arbeláez-Rojas et al., 2002). 

O bom desempenho reprodutivo, hábito alimentar onívoro, crescimento 

rápido e boa aceitação da ração, contribuem para o sucesso da produção da 

espécie em cativeiro (Val e Honczaryck, 1995). No cultivo a espécie apresenta 

boa aceitabilidade a rações extrusadas e peletizadas, bem como subprodutos 

agroindustriais (Izel et al. 1996). Segundo Izel et al. (2004), o matrinxã 

aproveita, com eficiência, gorduras, carboidratos e proteínas como fonte de 

energia para a manutenção de suas funções biológicas, pois é capaz de 
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adaptar seu metabolismo ao tipo de nutriente presente nas dietas, aumentando 

a atividade das enzimas digestivas em função do substrato de alimento 

oferecido (proteína, carboidrato ou gordura). Essa característica, associada ao 

seu hábito alimentar onívoro, tornam o matrinxã uma espécie potencial para 

prática de manejo alimentar. 

 

1.3 Manejo alimentar de peixes – ingredientes alter nativos 

 

A piscicultura representa uma atividade zootécnica de crescente 

desenvolvimento na última década, exigindo portanto estudos de nutrição e de 

alimentação das espécies nativas de valor comercial, para tornar-se uma 

atividade economicamente viável e importante para o país (Frasca–Scorvo et 

al., 2007). Um manejo alimentar adequado pode proporcionar uma produção 

sustentável tanto ecológica quanto econômica, pois pode diminuir a descarga 

de nutrientes em seus efluentes, bem como, produzir um peixe com menor 

custo de produção, já que a alimentação é o insumo mais oneroso num sistema 

de cultivo (Scorvo Filho et al. 2004). A obtenção de um manejo alimentar 

adequado de uma espécie depende de um conjunto de fatores que influenciam 

a ingestão de alimentos, tais como: quantidade e qualidade do alimento, 

tamanho, textura, cor, propriedades organolepticas do alimento, temperatura da 

água, oxigênio dissolvido, horário de arraçoamento, frequência e ritmo de 

alimentação, sistema de criação, teor de proteína e energia na ração (Frasca-

Scorvo et al., 2007). 

A nutrição dos peixes diferencia-se dos demais animais pelo elevado nível 

protéico, os alimentos de origem animal são mais utilizados na formulação das 

rações por apresentarem melhores balanços em aminoácidos essenciais, 

minerais e vitaminas do complexo B, melhor valor nutritivos e palatabilidade, 

mesmo encarecendo as rações produzidas. Os alimentos de origem vegetal 

são inferiores aos de origem animal devido ao menor nível de aminoácidos 

essenciais (metionina + cistina e lisina) e presença de fatores antinutricionais. 

Entretanto, devido à grande disponibilidade e ao baixo custo de produção, têm 

sido utilizados com freqüência em substituição parcial ou total aos ingredientes 
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de origem animal, mesmo requerendo cuidados ao se formular as rações 

(Pezzato, 1995; Furuya et al., 1997; Galdioli et al., 2000). 

A farinha de peixe é utilizada como principal fonte protéica nas dietas da 

maioria dos peixes e dos crustáceos carnívoros (Lovell, 1989), devido a alta 

qualidade nutricional e a digestibilidade da proteína em sua composição, é um 

subproduto desidratado e moído, obtido pela cocção do peixe integral, do corte 

de órgãos ou de ambos, após extração parcial do óleo. Apresenta equilíbrio 

ideal em aminoácidos essenciais e é importante fonte de fósforo e 

microminerais (zinco, manganês, cobre, selênio e ferro) aos peixes. (Ribeiro et 

al., 2005). A disponibilidade da farinha de peixe, a longo prazo, é incerta, e 

alimentar peixes e crustáceos, em detrimento de pessoas, com uma fonte 

protéica de qualidade alimentar potencial, é um assunto preocupante que pode 

comprometer a evolução da aqüicultura (FAO, 2006). De acordo com Pauly e 

Watson (2003), a piscicultura só poderia diminuir a pressão sobre os estoques 

pesqueiros se as espécies cultivadas não fossem alimentadas com farinha de 

peixe. Para esses autores, o cultivo de peixes carnívoros pode consumir mais 

peixes do que produz, sendo necessário cerca de 1,5 kg de farinha de peixe 

para engorda de 0,5 kg de salmão. 

Portanto, há necessidade de buscar ingredientes alternativos que possam 

substituir parcial ou total a proteína animal por fontes protéicas vegetais de 

menor custo, sem comprometer a qualidade das rações e o bom desempenho 

dos animais produzidos (Hardy, 1996; Regost et al., 2003; Chou et al., 2004; 

Tomás et al., 2005; Hansen et al., 2007).A substituição de determinados 

produtos e subprodutos da agroindústria, empregados como ingredientes nas 

dietas dos peixes, por produtos alternativos, tem se apresentado como prática 

econômica alternativa (Pascoal et al., 2006). A digestibilidade destes alimentos 

tem sido estudada, demonstrando resultados efetivos sobre o conhecimento da 

nutrição animal (Pascoal et al., 2006).. Oliveira (2005) testou a inclusão de 

frutos nativos da Amazônia, como Embaúba, Catoré, jauarí e Camu-camu na 

alimentação de juvenis de tambaqui (C. Macropomum), concluindo que todas 

as dietas experimentais apresentaram potencial para incorporação nas rações 

desses animais, destacando-se as dietas contendo camu-camu e jauari. 

Hernández (2007) avaliou a substituição da farinha de peixe pelo farelo de soja 
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em até 60% na ração de Diplodus puntazzo, sem encontrar dieferença 

significativa no crescimento dos animais. 

A soja é a principal fonte protéica de origem vegetal utilizada na formulação 

de rações para peixes, , podendo ser encontrada nas mais diversas regiões do 

país, com preço variável, possui aproximadamente 40% de proteína no seu 

grão, o qual é rico em cálcio, fósforo, potássio e magnésio entre outros 

compostos. Cada 100g de grãos da soja apresenta em média 230mg de cálcio, 

quantidade que supre em 30% a necessidade diária recomendada para 

humanos adultos (Embrapa, 2008). Porém, sua utilização pode ser limitada 

devido a presença de substâncias antinutricionais como inibidores de enzimas 

digestivas (Carratore et al., 1996), conhecidos com inibidores de proteases 

como o inibidor de tripsina e o inibidor de quimiotripsina, presentes na soja e 

em outras leguminosas. No entanto esses inibidores são fatores 

antinutricionais, termolábeis, ou seja são inativados pelo calor tanto úmido 

(cozimento), quanto seco (torra), portanto, a torragem adequada da soja antes 

do preparo da ração é fundamental para bloquear a ação destes fatores 

(Embrapa, 2008). 

O farelo de soja possui perfil de aminoácidos essenciais balanceados (Lim 

& Akiyama, 1992), embora possua menor valor de energia digestível e 

carência de aminoácidos sulfurados (metionina e cistina), considerados 

limitantes nos produtos de soja em vista da exigência desses aminoácidos 

para a maioria das espécies de peixe (NCR, 1993). Albrektsen et al. (2006) 

utilizaram diferentes quantidades de farelo de soja e glúten de milho na 

formulação da ração para o bacalhau (Gadus morhua L.), até atingir uma 

concentração de 68% da proteína total da ração, sem apresentar resultados 

significativos no consumo de alimento e no crescimento dos peixes. Da mesma 

forma, Refstie et al., (2006a), não encontraram efeito significativo no 

crescimento do bacalhau com a substituição da proteína animal por farelo de 

soja em até 24%. Esses resultados demonstram o potencial da utilização do 

farelo de soja como fonte protéica em rações para peixes. 

Na região Norte, a inclusão de produtos e resíduos agrícolas na 

alimentação de animais em cativeiro ainda é um entrave, pois os principais 

ingredientes, como, por exemplo, a soja,  são importados de outras regiões do 



 

8 

 

país, o que pode inviabilizar economicamente o processo. A utilização de 

produtos endêmicos, e que estão disponíveis em grande quantidade na região, 

surgem como alternativa para a substituição parcial de fontes de proteína 

animal. A castanha-do-Brasil (Bertholletia excelsa) também é conhecida como 

castanha do Pará e castanha da Amazônia, originária da América Latina e 

encontrada nas matas de terra firme em vários países da região Amazônica,  O 

fruto da castanha se chama ouriço, pesa cerca de um quilo e pode conter de 

15 a 24 sementes. Além de calórica a semente da castanha possui cálcio, 

fósforo, magnésio, potássio, cobre, vitamina A, B1, B2  C e E. A castanha é 

constituída de ácido palmítico, oléico, linoléico e pequenas quantidades de 

ácidos mirístico, esteárico e fitosterol sendo rica em proteínas de alto valor 

biológico. Quando desidratada, a amêndoa da castanha possui 17% de 

proteína, cerca de cinco vezes mais do que o conteúdo do leite de vaca, in 

natura (Nelson e Fujiwara, 2001; Souza e Menezes, 2004)  

Sun et al. (1987) verificaram que a semente de castanha da Amazônia 

contém, concentração de aminoácidos sulfurados de aproximadamente 

8,3%/peso de proteína, constituídos, basicamente, de metionina e cisteína. 

Para redução do elevado valor energético das amêndoas da castanha da 

Amazônia, estas são processadas para extração do material graxo, o que 

resulta em produto denominado torta, parcial ou completamente 

desengordurado, dependendo da metodologia aplicada (Souza & Menezes, 

2004). A torta da castanha da Amazônia é, portanto candidata potencial à 

substituição de fontes protéicas de origem animal. O estado do Amazonas 

destaca-se como o maior produtor nacional de castanhas, representando, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 34% da 

produção nacional. 

Oishi (2007) verificou o desempenho produtivo, e a composição corporal 

de juvenis de tambaqui, alimentados com rações contendo resíduos de 

castanha da Amazônia em até 30% da sua composição, concluindo que até 

esse nível de inclusão não houve comprometimento da qualidade da água do 

cultivo ou dos parâmetros de desempenho zootécnico dos peixes, e que a 

farinha de resíduo de castanha da Amazônia é um  ingrediente com potencial 
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para substituição de insumos como a soja e a farinha de peixe em rações para 

peixes. Santos (2007) verificou que com os mesmos níveis de inclusão de 

farinha de castanha na ração de juvenis de tambaqui, não houve diferença 

significativa nos parâmetros fisiológicos indicadores de estresse nos peixes 

estudados. É importante que além do desempenho zootécnico como parâmetro 

indicador do estado nutricional dos peixes e da viabilidade econômica da 

produção, os estudos sejam subsidiados pelos indicadores fisiológicos do 

animal. O conhecimento e o monitoramento da fisiologia dos peixes, sob 

criação intensiva, tem sido uma importante ferramenta para o desenvolvimento 

do cultivo de diversas espécies de teleósteos (Wedemeyer, 1996, Menezes et 

al., 2006; Andrade et al., 2007). 

 

1.4 Estresse fisiológico em peixes 

 

Práticas de manejo comuns na piscicultura como despesca, biometrias, e 

transporte, assim como elevadas densidades de estocagem, alterações na 

qualidade da água, e qualidade nutricional da ração, podem ser apontados 

como agentes estressores para os peixes (Portz et al., 2006). Segundo Barton 

et al, (2002) estresse é definido como uma condição onde a homeostase 

interna do peixe é comprometida por um agente estressor, debilitando assim 

seu equilíbrio fisiológico e o bom funcionamento de seu organismo. Os efeitos 

desses agente estressores podem se manifestar na forma de supressão do 

sistema imune, tornando os animais suscetíveis à doenças, infecções e à 

propagação de parasitas, redução no crescimento, na natação, e na 

capacidade reprodutiva, podendo a longo prazo, levar a morte (Portz et al., 

2006). 

Como tentativa de manter sua homeostase interna os peixes, em situações 

de estresse, dispõem de ajustes fisiológicos produzidos pelo próprio 

organismo, essas respostas fisiológicas ao estresse podem ser classificadas 

como primárias, secundárias ou terciárias (Wedemeyer, 1996; Bonga 1997; 

Barton et al., 2002; Urbinati e Carneiro, 2004). A resposta primária ao estresse 
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em peixes teleósteos ocorre com a liberação de catecolaminas (adrenalina e 

noradrenalina) no sistema circulatório pelas células cromafins, essa resposta 

ao estresse também estimula o eixo hipotálamo-pituitária-interrenal a liberar o 

hormônio cortisol (Bonga, 1997; McDonald e Milligan, 1997; Portz et al., 2006). 

A liberação dessas substâncias na corrente sanguínea desencadeia as 

respostas secundárias ao estresse, as quais são representadas por aumento 

da taxa metabólica e alterações hematológicas, como por exemplo, 

hiperglicemia, diminuição na concentração de íons no sangue, alterações 

quantitativas e qualitativas nas células sanguíneas entre outras, as quais se 

mantidas por um longo período podem afetar o animal como um todo, 

comprometendo seu crescimento, resistência a doenças e sucesso 

reprodutivo, caracterizando as respostas terciárias ao estresse (Bonga, 1997; 

Portz et al., 2006). 

Atualmente diversos estudos vêm utilizando parâmetros sanguíneos como 

indicadores de estresse fisiológico, visando testar e aprimorar novas técnicas 

de cultivo em piscicultura, como inclusão de suplementos vitamínicos e 

imunoestimulantes em rações, uso de anestésicos e práticas de transporte, 

entre outros (Oliveira, 2005; Brandão et al., 2006; Menezes et al., 2006; 

Andrade et al., 2007; Inoue et al., 2008). Com esses estudos tem sido possível 

entender como os sistemas fisiológicos interagem com as mudanças que 

ocorrem naturalmente no ambiente aquático (físicas, químicas e biológicas) e 

aquelas impostas pelo processo de cultivo (adensamento, manuseio, 

alimentação, tratamento por drogas, entre outros). Portanto, com os resultados 

obtidos no presente trabalho, espera-se subsidiar o preparo de rações 

comerciais que viabilizem sua utilização em regime de criação intensivo no 

estado do Amazonas, além de contribuir para o crescimento sustentável da 

aquicultura na região. 
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2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo geral 

 Avaliação do desempenho zootécnico e fisiológico de juvenis de 

matrinxã, B. amazonicus, e dos custos das rações contendo substituição 

parcial da proteína animal por fontes alternativas de proteínas vegetais.  

 

2.2 Objetivos específicos e hipóteses nulas  

 

2.2.1 Comparar o desempenho zootécnico do matrinxã, alimentado com 

diferentes rações experimentais. 

H01: Não há diferença entre o desempenho zootécnico dos peixes 

alimentados com ração com fonte protéica animal daqueles, alimentados com 

rações com substituição parcial da farinha de peixe pelo farelo de soja ou 

farinha de castanha da Amazônia. 

2.2.2 Avaliar a influência das rações experimentais nas respostas 

fisiológicas dos peixes. 

H02: Não há diferença entre os parâmetros fisiológicos avaliados dos 

peixes alimentados com ração contendo farinha de peixe como fonte protéica 

daqueles, alimentados com as rações experimentais, onde a farinha de peixe 

foi parcialmente substituída por farelo de soja ou farinha de castanha da 

Amazônia. 

2.2.3 Relacionar o desempenho dos peixes com os custos obtidos com 

cada ração experimental. 

 H03: Não há diferença no desempenho dos peixes alimentados com as 

rações experimentais de diferentes custos. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS  

3.1 Obtenção e aclimatação dos peixes  

Juvenis de matrinxã foram reproduzidos artificialmente na Estação 

Experimental de Piscicultura da Coordenação de Pesquisas em Aquicultura 

(CPAQ) do INPA. Ao atingirem aproximadamente 0,25 g e 5,0 cm, estes foram 

transferidos para tanques de PVC de 500L no Laboratório Úmido da CPAQ, 

onde receberam ração extrusada com 45% de proteína bruta (PB), moída e 

peneirada em peneiras de 1 mm, durante o período de aclimatação. Os peixes 

passaram por uma transição de ração farelada para extrusada, com crescente 

tamanho dos peletes de acordo com seu crescimento, sendo alimentados cinco 

vezes ao dia, até saciedade aparente. Os peixes permaneceram nos tanques 

até atingirem o peso aproximado de 50 g para o início dos experimentos.  

 

3.2 Desenho experimental 

Após biometria inicial, 420 peixes foram distribuídos em 21 tanques de 

PVC com capacidade para 500L, contendo 300 L de água cada, num sistema 

de fluxo contínuo e aeração constante. Esses foram submetidos a sete 

tratamentos com 3 réplicas cada: C0 (controle), C15, C30, C45 com 15, 30 e 

45% de farelo de castanha da Amazônia incrementadas na ração e S15, S30 e 

S45 com 15, 30 e 45% de farelo de soja incrementadas na ração. Os peixes 

foram alimentados duas vezes ao dia até a saciedade aparente pelo período de 

60 dias. Mensalmente, foi feita biometria de todos os peixes de cada 

tratamento e de suas réplicas. Para análise dos parâmetros sanguíneos, foram 

coletadas amostras de sangue de dez peixes no início do experimento (basal) e 

de seis peixes de cada unidade experimental ao final de 60 dias. 

  

3.3 Preparação das rações experimentais 

Os resíduos da castanha da Amazônia foram adquiridos junto à 

empresa privada Inovam Brasil, especialista na produção de óleos vegetais, 

entre eles o de castanha, a qual é extraída na região de Ji Paraná, RO. A 
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empresa enviou por meio de doação 100 kg da torta de castanha 

desengordurada para o Laboratório de Fisiologia Aplicada à Piscicultura 

(LAFAP) da CPAQ. O farelo de soja, assim como os demais ingredientes das 

rações experimentais foi adquirido no comércio local. 

Os componentes das rações foram moídos, pesados, misturados, 

umedecidos com água e, em seguida, extrusados na CPAQ utilizando uma 

Extrusora Inbramaq modelo MX-80. Foram formuladas sete dietas 

experimentais isoprotéicas com 36% PB, com níveis crescentes de adição de 

farelo de castanha da Amazônia e de farelo de soja na ração, de acordo com a 

Tabela 1. 

Tabela 1.  Composição percentual e proteína bruta das dietas experimentais: C0 

(controle), C15, C30, C45 com 15, 30 e 45% de farelo de castanha da 

Amazônia incrementadas na ração e S15, S30 e S45 com 15, 30 e 45% de 

farelo de soja incrementadas na ração.  

 Ingrediente 

  

Dieta 

Controle   

Farelo de 

soja     

Farelo de 

castanha   

  15% 30% 45% 15% 30% 45% 

        

Farelo de soja 0,0% 6,2% 12,5% 18,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

Milho moído 33,5% 32,1% 30,7% 29,7% 25,5% 18,5% 11,7% 

Farelo de castanha 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,3% 22.7% 34,0% 

Farinha de trigo 9,7% 8,5% 7,3% 5,6% 10,0% 9,0% 8,0% 

Farinha de peixe 30,0% 25,5% 21,0% 16,5% 25,5% 21,0% 16,5% 

Farelo de glúten de milho 6,0% 6,4% 6,7% 7,1% 6,9% 8,0% 9,0% 

Farinha de carne 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 20,0% 

Óleo de soja 0,0% 0,5% 1,0% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 

Suplemento vit.e mineral1 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 

Total  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

PB2 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 36,0 36,0 

 1 Enriquecimento de microminerais e vitaminas em mg/kg de ração: manganês (26); zinco 

(140); ferro (100); cobre (14); cobalto (0,2); iodo (0,6); selênio (0,6), Vit. A (10.000 UI); Vit D3 

(4.000 UI); Vit E (100 mg); Vit K (5 mg); Vit B1 (25 mg); Vit B2 (25 mg); Vit B6 (25 mg); Vit B12 

(30 mg); niacina (100 mg); ácido fólico (5 mg); ácido pantotênico (50 mg); biotina (0,8 mg); 

colina (2000 mg); inositol (50 mg); Vit C (350 mg). 

2 Proteína bruta calculada a partir da análise dos ingredientes. 
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3.4 Monitoramento da qualidade de água 

Antes do início dos experimentos e durante todo o processo 

experimental, foram feitas análises físico-químicas da água. As concentrações 

de oxigênio dissolvido, temperatura, condutividade e pH foram medidas 

diariamente às 9:00 horas, enquanto que as análises de amônia, nitrito, 

alcalinidade, dureza e CO2 foram realizadas semanalmente. 

Oxigênio dissolvido, temperatura, condutividade: foram medidos utilizando 

um oxímetro digital da marca YSI (Yellow Spring Instruments) modelo 85/10. 

Potencial Hidrogeniônico : o pH da água foi medido com um pH-metro digital 

da marca YSI modelo 60/10. 

Amônia : as concentrações de amônia total (NH3 + NH4+) foram determinadas 

pelo método colorimétrico segundo Verdouw (1978). As absorbâncias foram 

obtidas usando um espectrofotômetro da marca Amersham Pharmacia 

Biotech, modelo Novaspec II. 

 

Nitrito : a determinação da concentração de nitrito (NO2) na água foi feita pelo 

método colorimétrico de Boyd e Tucker (1992). As absorbâncias foram lidas no 

mesmo espectrofotômetro descrito acima. 

 

Alcalinidade e Dureza : foram determinadas pela titulação descrita por Boyd e 

Tucker (1992). A alcalinidade foi determinada usando o indicador metil-laranja, 

titulando-se a amostra com solução de H2SO4. A determinação da dureza da 

água foi feita utilizando como indicador o eriocromo-negro. O pH da amostra 

manteve-se constante utilizando-se solução tampão de NaOH para posterior 

titulação com uma solução de EDTA 

. 

Gás Carbônico : foi feito segundo Boyd e Tucker (1992), porém, utilizando 

adaptação para o mínimo contato com o ar atmosférico. Para isso, foram 

utilizadas seringas de 10 mL, para a retirada das amostras sem contato com o 

ar. Foi utilizado como indicador fenolfetaleína e como titulante o carbonato de 

sódio.  
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3.5 Análise dos parâmetros zootécnicos 

As biometrias foram realizadas mensalmente até o final do experimento, 

com a análise dos seguintes parâmetros de desempenho dos peixes: 

Ganho de peso diário : (GPD) = [Peso médio final (g) – Peso médio inicial (g)] / 

Peso médio inicial (g) / tempo (em dias) * 100%;  

Taxa de eficiência protéica : (TEP) = Ganho de peso (g) / Proteína bruta 

ingerida (g);  

Consumo médio de ração individual : (CMRI) = Quantidade de ração 

fornecida (kg)/Número de peixes;  

Conversão alimentar aparente : (CAA) = CMRI / [(Peso médio final(g) – Peso 

médio inicial(g)];  

Taxa de crescimento específico : (TCE) = 100 x (ln peso médio final – ln peso 

médio inicial)/tempo;  

Taxa de sobrevivência (TS)  = 100% x (número final de peixes/número inicial 

de peixes). 

 

3.6 Análise econômica 

Para estabelecer a viabilidade econômica das rações experimentais, 

foram avaliados o custo da ração, por meio do custo dos ingredientes utilizados 

na formulação, em conjunto com os valores encontrados na conversão 

alimentar. Desta forma, será determinado o custo por ganho de peso em cada 

tratamento, sendo então estabelecido o preço do quilo da engorda. 

Preço por quilo da engorda (PQ)  = P (Preço de 1 kg de ração experimental) x 

CAA 
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3.7 Coleta de sangue e análise dos parâmetros sangu íneos 

As amostras de sangue foram coletadas pela punção do vaso caudal 

utilizando seringas com EDTA 10%, as quais se destinaram à determinação 

dos seguintes parâmetros:  

• Contagem de eritrócitos e leucócitos totais   

A contagem de eritrócitos (RBC) foi realizada em câmara de Neubauer 

após diluição em solução de Natt e Herrick (1952). Após 10 minutos de 

repouso, a contagem dos eritrócitos foi feita na câmara de Neubauer com 

auxílio de microscópio óptico com ampliação de 400 vezes. Os eritrócitos 

foram contados em cinco áreas de 0,04 mm2 e os valores  expressos em µL de 

sangue. A contagem dos leucócitos totais (WBC) foi feita utilizando-se as 

extensões sanguíneas segundo Tavares-Dias et al. (2002), após serem 

previamente coradas pelo método de coloração rápida May Grünwald-Giemsa 

Wright (MGGW) segundo Tavares-Dias e Moraes (2003).  

• Determinação do Hematócrito (Ht)  

O Ht foi determinado com uso de um tubo capilar heparinizado e 

centrifugado em uma centrífuga de microhematócrito FANEM modelo 241 a 

5000 rpm durante 6 minutos. A leitura do percentual (%) da sedimentação dos 

eritrócitos foi feita em uma escala padronizada de volume celular. 

• Determinação da taxa de hemoglobina 

Para a determinação da taxa de hemoglobina (Hb) foi usado o método 

da cianometahemoglobina. O procedimento consiste na diluição de 10 µl de 

sangue em 2 mL do reagente de Drabkin, que após homogeneização 

permanece em repouso por 3 minutos. A amostra foi lida em absorbância de 

540 nm num espectrofotômetro da marca Amersham Pharmacia Biotech, 

modelo Novaspec II. A concentração de hemoglobina foi calculada usando-se 

a fórmula: 

Hb (g/dL) = Absorbância da amostra x Fator* 

*Fator = 14,3/Absorbância padrão 
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• Índices hematimétricos de Wintrobe 

Após obtenção dos resultados de RBC, Ht e [Hb], para cada indivíduo, os 

valores do volume corpuscular médio (VCM) e concentração de hemoglobina 

corpuscular média (CHCM) foram determinados seguindo as recomendações 

de Wintrobe (1934), como descrito a seguir: 

VCM (um3/cel) = Ht*10/RBC 

CHCM (%) = [Hb]*100/Ht 

• Determinação da glicose plasmática 

A determinação da glicose foi feita pelo método enzimático-colorimétrico 

(glicose oxidase), utilizando um kit comercial (Doles). As amostras de sangue 

foram centrifugadas numa centrífuga da marca Eppendorf, para a separação do 

plasma. Em seguida, 10 µl de plasma de cada amostra foi diluído em 1 mL do 

reagente Glucox, que, após homogeneização num agitador de tubo da marca 

FANEM modelo 251, foi mantida por 10 min em banho-maria a 37 ºC. As 

amostras foram lidas em 510 nm no mesmo espectrofotômetro citado acima. A 

glicose plasmática foi calculada usando-se a fórmula: 

Fator = 100/Absorbância padrão 

Glicose (mg/dL) = Absorbância da amostra x Fator 

• Determinação das proteínas plasmáticas totais 

As proteínas plasmáticas totais foram determinadas pelo método de 

biureto modificado, com auxílio de kit comercial (Doles). Após a obtenção do 

plasma, como descrito acima, foi feita uma diluição com 20 µL de plasma e 

1mL do reagente de Cor (Biureto), e, posteriormente, uma gota de NaOH – 6M. 

As amostras foram lidas em 550 nm no mesmo espectrofotômetro citado 

acima. As proteínas plasmáticas totais foram calculadas utilizando-se a 

fórmula: 

Proteínas (g/dL) = Absorbância da amostra x Fator 

Fator = 4/Absorbância padrão 
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• Determinação do colesterol plasmático 

Para determinação do colesterol plasmático foi utilizado o plasma 

sanguíneo. Foram diluídos 20 µL de cada amostra em 2,0 mL do reagente de 

cor que, após homogeinização, foram incubados por 10 min, em banho-maria, 

a 37 oC. As amostras foram lidas em 510 nm  no mesmo espectrofotômetro 

citado acima. O colesterol foi determinado pela seguinte fórmula: 

Colesterol (mg/dL) = Absorbância da amostra x Fator 

Fator = 200/Absorbância padrão 

 

• Determinação dos triglicérides 

A concentração de triglicérides no sangue foi determinada pelo sistema 

colorimétrico, utilizando um kit comercial (Doles). Os triglicérides são extraídos 

com mistura de heptano, isopropanol e ácido sulfúrico. Foram diluídos 500 µL 

de plasma em 4 mL de reagente. Após a homogeinização, a solução ficou 

incubada por 20 min, em banho-maria, a 37 oC. As amostras foram lidas em 

410 nm, no mesmo espectrofotômetro citado acima. Os triglicérides foram 

calculados pela seguinte fórmula: 

Triglicérides = Absorbância da Amostra x F 

F = 200 / Absorbância 

3.8 Análise estatística 

Os resultados dos tratamentos e da qualidade da água dos experimentos 

foram analisados mediante a análise de variância (ANOVA) (p<0,05). Os 

tratamentos que apresentaram diferenças significativas tiveram suas médias 

comparadas pelo teste de Tukey (p<0,05) (Mendes, 1999), com o auxílio do 

programa Statsoft Statistica 7.0. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O meio aquático pode influenciar negativamente a nutrição dos peixes, 

pela perda de nutrientes por lixiviação, piorando a eficiência de utilização dos 

alimentos e provocando queda na qualidade da água (Furuya et al., 1998). Os 

resultados do parâmetros de qualidade da água analisados nos diferentes 

tratamentos estão expressos na Tabela 2. Nenhum dos parâmetros (O2, 

temperatura, pH, CO2, condutividade elétrica, amônia, nitrito, alcalinidade e 

dureza) apresentou diferença  significativa,  entre os diferentes tanques em 

todos os tratamentos. Os valores encontrados encontram-se dentro do limite 

aceitável para o desenvolvimento produtivo e a manutenção da saúde de 

espécies tropicais (Kubitza, 2003). 

Os peixes são animais pecilotérmicos, ou seja, variam a temperatura 

corporal de acordo com a temperatura do ambiente em que se encontram. 

Portanto, a temperatura da água do cultivo é parâmetro essencial para a 

manutenção de seus processos metabólicos e de sua fisiologia (Portz et al.; 

2006). Frascá-Scorvo et al. (2001) afirmaram que a temperatura ideal, para 

produção da maioria das espécies de peixes de clima tropical, está entre 25 e 

28 ºC e que, com a variação da temperatura para valores além dos limites da 

faixa ideal, os peixes reduzem, ou até cessam, a alimentação. Rocha et al. 

(2001) chamam de “faixa de independência térmica” ao intervalo de 

temperatura que aparentemente não afeta a demanda de energia para o 

metabolismo. Frascá-Scorvo et al. (2001) determinaram que a frequência de 

alimentação pra matrinxã, deve ser duas vezes ao dia: meio do dia e à tarde, 

no período  do ano em que a temperatura é mais baixa (maio a setembro).  
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Tabela 2. Parâmetros de qualidade de água dos tanques com matrinxãs, Brycon amazonicus, submetidos por 60 dias a diferentes 

dietas. (C0; C15; C30; C45 com 15, 30 e 45% de farelo de castanha da Amazônia e S15, S30 e S45 com 15, 30 e 45% de farelo de soja 

incrementadas na ração.) Valores são médias ± desvio padrão (DP) 

Parâmetros 

Físico-químicos 

Tratamentos 

C0 C15 C30 C45 S15 S30 S45 

Oxigênio dissolvido (mg/L) 5,04  ± 0,04 4,99 ± 0,23  5,08 ± 0,25 5,15 ± 0,3 4,93 ± 0,13 4,96 ± 0,08 5,2 0 ± 0,07 

Temperatura (ºC) 27,43 ± 0,01 27,45 ± 0,04 26,88 ± 0,02 27,85 ± 0,03 27,46 ± 0,01 26,94 ± 0,05 27,46 ±  0,05 

pH 5,19 ± 0,06 5,45 ± 0,08 5,18 ± 0,02 5,57 ± 0,06 5,66 ± 0,07 5,19 ± 0,04 5,22 ± 0,02 

Condutividade elétrica 
(uS/cm) 

21,29 ± 0,17 22,22 ± 0,94 22,07 ± 0,35 20,97 ± 0,56  21,87 ± 0,74 21,6 ± 0,55 21,92 ± 0,42 

CO2  1,3 ± 0,06 1,7 ± 0,06 1 ± 0,00 1,5 ± 0,00 1,3 ± 0, 06 1,3 ± 0,06 1,5 ± 0,00  

Amônia total (mg/L) 0,57 ± 0,02 0,55 ± 0,04 0,50 ± 0,07 0,53 ± 0,02 0,56 ± 0,15 0,58 ± 0,13 0,60 ± 0,0 9  

Nitrito (mg/L) 0,005 ±0,001 0,007 ± ,001 0,006 ± ,0 02 0,006 ±0,000 0,007 ± ,002 0,006 ± ,001 0,006±0,0 01 

Alcalinidade (mg/L) 4,00 ± 0,12 3,79 ± 0,47 4,25 ± 0,22 3,96 ± 0,38 4,04 ± 0,44 4,10  ± 0,24 3,62 ± 0, 22 

Dureza (mg/L) 1,88 ± 0,025 1,83 ± 0,05 1,75 ± 0,25 1,95 ± 0,20 1,88 ±0,11 1,67 ± 0,1 1,85 ± 0,12 
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No presente estudo, a média de temperatura dos tanques foi de 

aproximadamente 27oC, valor que se encontra dentro da faixa adequada para o 

conforto da espécie B. Amazonicus que, por ser espécie tropical, encontra-se 

entre 25 e 32oC (Kubitza, 2003). A concentração de oxigênio dissolvido na 

água decresce com o aumento da temperatura, devendo, segundo Kubitza 

(2003), manter-se acima de 4 mg/L em cultivos comerciais para evitar estresse 

e possível morte por hipóxia dos animais. No presente experimento as 

concentrações de oxigênio dissolvido mantiveram-se acima de 5 mg/L durante 

todo o experimento em todos os tratamentos. Kubitza (1999) ressalta que o 

bom crescimento de peixes pode ser obtido quando a água das unidades de 

produção apresentar, dentre outras, as seguintes características: a) oxigênio 

dissolvido superior a 5 mg/L; b) gás carbônico abaixo de 10 mg/L; c) 

concentração de amônia não ionizada inferior a 0,05 mg/L; d) pH entre 6,5 e 

8,5 e variação diária inferior a 2. 

 

Variações do pH tem efeito direto em outras variáveis de qualidade de 

água, acidez da água diminuem NH3:NH4
+, aumentando os níveis de ácido 

carbônico (H2CO3) (Portz, 2006). O pH ácido tem ação direta na brânquias dos 

peixes, aumentando sua permeabilidade, geralmente causando perda de Na+ e 

Cl- , essa mudança na permeabilidade dos íons causam diminuição na pressão 

osmótica, aumentam a porcentagem de hematócrito no sangue, assim como a 

de proteína plasmática (Randall, 1991). As concentrações de pH determinadas 

no presente estudo apesar de encontrarem-se dentro da faixa de pH ácido, 

anda estão dentro do nível de tolerância para matrinxã. 
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  A Amônia é a principal excreta nitrogenada produzida pelos peixes, sua 

oxidação resulta em nitrito, composto químico intermediário do ciclo do 

nitrogênio (Avilez et al., 2004). Esta molécula é obtida pela digestão de 

proteínas e do catabolismo de aminoácidos, sendo o aumento da sua 

concentração no ambiente diretamente proporcional ao aumento do pH  (Boyd, 

1997). Nos peixes, a excreção da amônia ocorre, na maioria, por difusão 

passiva através das brânquias, quando o gradiente de concentração é 

favorável (Hargreaves e Kucuk, 2001). 

 

Fatores como alta densidade de estocagem no ambiente de cultivo e 

manejo alimentar inadequado podem causar aumento na concentração de 

nitrito, o que pode ocasionar diversos distúrbios fisiológicos nos animais. No 

sangue, o nitrito pode oxidar a hemoglobina em metahemoglobina, molécula 

não funcional (Jensen, 2003) comprometendo o transporte de oxigênio e 

consequentemente a produção de energia pelo organismo. Avilez et al. (2004), 

concluíram que o matrinxã tem alta sensibilidade ao aumento da concentraçao 

de nitrito no ambiente, obtendo a DL 50 em 96h na concentração de 0.86 ± 

0.05mg.L-1. Os níveis de amônia total e nitrito encontrados no presente estudo 

não foram significativos. Portanto não influenciaram a capacidade de difusão 

do oxigênio durante o período experimental.  

 

A taxa de sobrevivência durante todo o período experimental foi de 100 

% em todos os tratamentos. Resultados semelhantes foram obtidos por Oishi 

(2007) para tambaquis alimentados com dieta contendo diferentes níveis de 

farelo de castanha da Amazônia. Dentre os parâmetros zootécnicos 
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avaliados, não houve diferença significativa entre tratamentos nas análises, 

ganho de peso diário, taxa de eficiência protéica, taxa de crescimento 

específico e conversão alimentar aparente. O consumo médio de ração 

individual (CMRI) foi significativamente maior nos peixes do tratameto C45, 

do que nos peixes dos demais tratamentos, enquanto os animais do 

tratamento C30 apresentaram CMRI significativamente maior do que os 

submetidos aos tratamentos controle (C0) e S15 (Tabela 3). 

 Os resultados sugerem que a substituição da farinha de peixe pelo 

farelo de castanha da Amazônia e farelo de soja, em todos os tratamentos, 

não influenciou o incremento diário de biomassa dos peixes. Os tratamentos 

com inclusão de farelo de castanha na dieta apresentaram altos valores de 

desvio padrão na variável GPD avaliada, estando relacionado com 

desigualdade de ganho de peso diário nas réplicas destes tratamentos. De 

acordo com Oishi (2007), a diferença no tamanho dos peixes pode estar 

relacionada com dominância de peixes maiores dentro das unidades 

experimentais, favorecendo sua competição por alimento. Os resultados de 

GPD encontrados nesse experimento se mostraram inferiores aos valores 

estabelecidos por Romagosa et al. (1998), de 2,97g/dia, por Izel et al. (2004), 

4g/dia e Frasca-Scorvo et al. (2007), em média 3,0g/dia. As diferenças entre 

os resultados podem estar relacionadas às diferentes idades dos animais 

utilizados nos experimentos, além das variadas condições de cultivo, 

densidade de estocagem e manejo alimentar adotados em cada experimento. 

A taxa de crescimento específico determina o ganho de comprimento 

em centímetros dos animais após determinado período de tempo. A ausência 
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de diferênça significativa entre tratamentos demonstra que a substituição da 

farinha de peixe pelo farelo de castanha e de soja nos diferentes tratamentos, 

não influenciou o taxa de crescimento dos peixes, durante os 60 dias de 

experimento. Os valores de TCE obtidos para o matrixã nesse experimento, 

foram em média semelhantes aos encontrados por Mendonça et al. (1993) e 

Frasca-Scorvo et al. (2007), para a mesma espécie e superiores aos 

encontrados por Carvalho et al. (1997). 

A conversão alimentar aparente exprime a quantidade de ração 

necessária para produzir um quilo de peixe. Em sistemas de cultivo são 

desejáveis as melhores taxas de conversão alimentar, ou seja, obter maior 

crescimento dos animais utilizando menor quantidade de ração. Comparando 

sistemas intensivos e semi-intensivos de criação, Arbeláez-Rojas et al. (2002) 

determinaram que a melhor conversão alimentar aparente foi atingida no 

sistema intensivo (1,9), enquanto no semi-intensivo a conversão alimentar foi 

de 2,14. Jobling et al. (1993) enfatizaram que esse índice é melhorado com a 

redução no comportamento agressivo dos peixes. A densidade de estocagem 

também é fator que pode influenciar a conversão alimentar, quanto maior a 

densidade, pior o índice de CAA. A CAA obtida pelos peixes nos diferentes 

tratamentos está de acordo com valores encontrados por outros 

pesquisadores para a mesma espécie (Mendonça et al., 1993; Ramagosa et 

al., 1998; Izel et al., 2004; Frasca-Scorvo et al., 2007)   

.
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 Tabela 3. Índices de desempenho zootécnico de juvenis de matrinxã, B. Amazonicus, alimentados com rações experimentais contento níveis 
de substituição da farinha de peixe por farelo de castanha da Amazônia e farelo de soja por 60 dias. (C0; C15; C30; C45 com 15, 30 e 45% de 
farelo de castanha da Amazônia e S15, S30 e S45 com 15, 30 e 45% de farelo de soja incrementadas na ração.) Valores são médias ± Desvio 
Padrão (DP) 

Parâmetro 

Zootécnico 

Tratamento 

C0 C15 C30 C45 S15 S30 S45 

GPD (g/dia) 0,309 ±0,021 0,414 ±0,115 0,491 ±0,125 0,503 ±0,125 0,276 ±0,081 0,379 ±0,089 0,41 ±0,053 

 

(TEP) 

 

0,061 ±0,003 0,064 ±0,014 0,073 ±0,014 0,056 ±0,012 0,056 ±0,022 0,065 ±0,010 0,076 ±0,01 

CMRI (g) 42,45 ±1,22c  53,6 ± 2,2bc 56,23 ±10,7b  74,82 ± 3,9a 41,24 ±3,38c  47,93 ±3,9bc  45,3 ± 1,9bc 

 

 TCE (cm) 

 

0,56 ± 0,04 0,74 ± 0,13 0,83 ± 0,18 0,90 ± 0,20 0,5 1 ± 0,14 0,66 ± 0,15 0,75 ± 0,12 

(CAA) 2,30 ± 0,11 2,25 ± 0,54 1,95 ± 0,33 2,56 ± 0, 53 2,74 ± 0,92 2,16 ± 0,30 1,86 ± 0,29 

Valores com letras diferentes, diferem entre si à 5% de significância. GPD= Ganho de peso diário, TEP=Taxa de eficiência protéica, CMRI= Consumo médio de ração 

individual, TCE=Taxa de crescimento específico, CAA= Conversão alimentar aparente.
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A taxa de eficiência protéica (TEP) determina o aproveitamento da 

proteína consumida pelos animais. Os resultados sem diferenças 

signicativas demonstram que os dois alimentos de diferentes fontes 

protéicas utilizados no experimento foram igualmente aproveitadas pelos 

peixes. De acordo com Izel et al. (2004) comparando diferentes níveis 

protéicos para a nutrição de juvenis de matrinxã, as melhores taxas de 

conversão alimentar foram obtidas com rações contendo entre 25 e 28% 

PB na ração, sugerindo que a exigência protéica do matrinxã possa ser 

atendida com rações contendo concentrações de PB entre esses valores. 

Esses resultados podem explicar os baixos valores de TEP encontrados 

nesse experimento. 

O consumo médio de ração individual determina o quanto de ração foi 

consumido em média pelos peixes de cada unidade experimental e esses 

valores podem ser relacionados com os valores de ganho de peso, e 

crescimento. Os resultados demonstaram que a ração experimental C45 

proporcionou CMRI significativamente maior que as demais, sem haver 

diferença entre os demais parâmetros zootécnicos (Figura 1). Esse fato 

demonstra que para o mesmo crescimento e ganho de peso que os demais 

tratamentos foi necessário maior consumo de ração, fato que determina 

pior eficiência dessa dieta em relação às demais. As melhores taxas de 

CMRI foram encontradas nos tratamentos controle (C0) e S15, ambos 

proporcionaram os piores valores de consumo individual de ração, 

mantendo as mesmas taxas de engorda e crescimento que os demais 

tratamentos. Os indivíduos submetidos à dieta C30 obtiveram CMRI 
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significativamente maior que os das dietas C0 e S15. Portanto de acordo 

com os resultados os peixes das dietas C45 e C30 apresentaram as piores 

taxas de consumo individual de ração. 
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Figura 1 . Consumo médio de ração individual (CMRI) de juvenis de 

Matrinxã alimentados com dietas contendo níveis crescentes de 

substituição da farinha de peixe por farelo de castanha da Amazônia e 

farelo de soja. 

 

Para os valores de ganho de peso, os peixes que receberam a ração  

S15 foram os únicos que não apresentou  diferença significativa em relação 

ao ganho de peso inicial (basal). Os maiores valores desta variável foram 

observados nos peixes arraçoados com as dietas C30 e C45 (Tabela 4), 

fato que pode ser explicado pelos valores de CMRI encontrados nesses 
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tratamentos e pelas elevadas taxa de lipídios da torta da castanha, embora 

tenha sido previamente desengordurada. O comprimento padrão dos 

peixes dos tratamentos C30 e C45 também foram significativamente 

maiores que o controle, não apresentando diferença significativa em 

relação as demais dietas experimentais (Tabela 4). Nenhum dos outros 

tratamentos foram significativamente diferentes que o controle. Esses 

resultados corroboram com os dados de ganho de peso e CMRI. 

A avaliação dos custos das rações experimentais considerou valores 

estabelecidos por quilo para os ingredientes da dieta, sendo eles: farelo de 

soja (R$ 1,28), farinha de peixe (R$ 0,85), farelo de castanha (R$0,60), 

milho moído (R$ 0,70), farinha de carne (R$ 1,14), farelo de Glúten de 

milho (R$4,00), farinha de trigo (R$ 2,00), óleo de soja (R$ 2,00) e 

suplemento multivitamínico (R$ 18,00). Os valores foram determinados por 

meio de pesquisa em mercado local, o valor do quilo do farelo de castanha 

foi estabelecido pela empresa que realizou a doação do ingrediente para o 

experimento, como provável valor de revenda do produto. Os resultados de 

preço por quilo da engorda foram os seguintes para os tratamentos: C0 (R$ 

2,98); C15 (R$ 2,95); C30 (R$ 2,57); C45 (R$ 3,37); S15 (R$ 3,64); S30 

(R$ 2,94); S45 (R$ 2,41). Os dietas experimentais S15 e C45 obtiveram os 

maiores custos com ração para um quilo de engorda, enquanto as dietas 

mais econômicas foram a com maior nível de inclusão de soja S45 e a C30, 

demonstrando a viabilidade da inclusão desses ingredientes alternativos 

para rações de juvenis de matrinxã. 
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 Dos parâmetros hematológicos (série vermelha) analisados, a 

porcentagem de hematócrito, número de eritrócitos, a taxa de hemoglobina, 

VCM e CHCM, não apresentaram diferenças significativas entre as dietas 

experimentais. As porcentagens de hematócrito dos peixes alimentados 

com tratamentos C0, C30, C45 e S15 foram significativamente menores 

que o basal. Na contagem de eritrócitos (RBC), todos os peixes submetidos 

aos diferentes tratamentos obtiveram valores significativamente maiores 

que o basal, já a taxa de hemoglobina foi significativamente menor nos 

peixes de todos os tratamentos quando comparados com os do 

experimento basal. Os valores de VCM e CHCM foram significativamente 

menores nos animais de todos os tratamentos em relação aos do 

experimento basal (Tabela 4). Essas diferenças podem ser resposta á 

variações  ontogenéticas  entre  os  indivíduos.  
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Tabela 4 - Peso, comprimento e parâmetros hematológicos de Brycon. amazonicus no início dos experimentos (basal) e após 60 dias 
alimentados com diferentes dietas experimentais. C0; C15; C30; C45 com 15, 30 e 45% de farelo de castanha da Amazônia e S15, S30 e S45 
com 15, 30 e 45% de farelo de soja incrementadas na ração. VCM - Volume corpuscular médio, CHCM – concentração de hemoglobina 
corpuscular média. 

Tratamento Peso (g) Comprimento  
padrão (cm) 

Hematócrito 
(%) 

RBC 
(x10 6/µL) 

[Hemoglobina] 
(g/dL) 

VCM 
 (f:L)  

CHCM 
(g/dL) 

Basal 50,1 ± 15,4b 13,8 ± 1,42b 32,5 ± 2,6a  1,67 ± 0,02a  7,54 ± 0,73a  194,3 ± 15,2a 26,4 ± 2,6a 

C0 85,6 ± 10,6ª 15,6 ± 0,7ab 28,1 ± 1,7b 2,24 ± 0,18b 5,53 ± 0,06b 126,7 ± 2,1b 18,5 ± 3,1b 

C15 86,9 ± 17,5ª 15,4 ± 1,1ab 28,6 ± 1,8ab 2,10 ± 0,11b  4,97 ± 0,44b 137,5 ± 14,7b 17,5 ± 2,5b 

C30 95,5 ± 13,4ª 16,2 ± 1ª 28,2 ± 0,9b 2,01 ± 0,12b 4,95 ± 0,22b 141,9 ± 14,2b 17,8 ± 1,1b 

C45 92,4 ± 6,2ª 15,8 ± 0,4ª 27,8 ± 1b 2,06 ± 0,09b 4,78  ± 0,25b 138,9 ± 6,1b 16,4 ± 2,7b 

S15 80,9 ± 13,8ab 15,37 ± 0,64ab 27,4 ± 1,3b 2,08 ± 0,12b 5,07 ± 0,33b 134,4 ± 2,2b 17,0 ± 2,6b 

S30 92,6 ± 6,2ª 15,70 ± 0,53ab 29,17 ± 1,2ab 2,15 ± 0,06b 5,22 ± 0,22b 136,2 ± 7,4b 17,9 ± 1,3b 

S45 86,3 ± 9,7ª 15,60 ± 0,52ab 28,83 ± 1,7ab 2,29 ± 0,03b 5,59 ± 0,50b 127,4 ± 6,4b 18,2 ± 4,2b 

Valores expressos em média  ± DP. Letras diferentes significam médias estatisticamente diferentes (p<0,05). 
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A diferença entre os parâmetros hematológicos dos peixes do 

experimento basal e os alimentados com os demais tratamentos pode estar 

relacionada com o tamanho diferenciado dos peixes nas duas fases do 

experimento. Os resultados de RBC, encontrados nesse estudo foram 

maiores do que a média descrita para a mesma espécie por Tavares-Dias 

et al. (2008) 1,27 x10 6/µL, enquanto as concentrações de hemoglobina, 

VCM e CHCM, foram em média menores do que as descritas pelo mesmo 

autor 6,6 g/dL, 220(fL) e 24 (g/dL) respectivamente, mas encontram-se 

dentro dos valores determinados para outras espécies do gênero Brycon 

descritos por Tavares-Dias et al. (2008).  

As análises das variáveis e plasmáticas e dos leucócitos parâmetros 

colesterol, leucócitos e proteínas, não apresentaram diferença significativa 

entre os parâmetros dos peixes alimentados com os diferentes tratamentos 

e entre os parâmetros desses animais e dos peixes do experimento basal. 

Já os valores de triglicérides não foram significativamente diferentes entre 

os indivíduos dos diferentes tratamentos, mas estes apresentaram valores 

significativamente menores do que os dos peixes do experimento basal. A 

glicose plasmática (Figura 2) foi significativamente menor nos peixes de 

todos os tratamentos em relação aos indivíduos do experimento basal, e os 

peixes arraçoados com as dietas experimentais com substituição da farinha 

de peixe pelo farelo de soja, nas concentrações S15 e S30 obtiveram 

concentrações de glicose significativamente menores do que os 

alimentados dentro do tratamento C45 (Tabela 5).  
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Figura 2.  Glicose plasmática de juvenis de matrinxã alimentados com 

dietas contendo níveis crescentes de substituição da farinha de peixe por 

farelo de castanha da Amazônia e farelo de soja. 

Os parâmetros triglicérides, colesterol e proteínas totais, estão 

diretamente relacionados com o balanceamento de nutrientes da dieta dos 

peixes e com os níveis de lipídios e proteínas encontrados na formulação. 

Os resultados demonstram que a utilização de um ingrediente alternativo 

de alto teor lipídico como a castanha da Amazônia,sendo previamente 

desengordurada, não interfere nas taxa de colesterol e triglicérides dos 

peixes, sendo portanto viável sua utilização na formulação de dietas, já que 

também foram capazes de suprir a demanda por proteína desses animais. 

A hiperglicemia pode ocorrer em peixes como resposta ao estresse 

(Urbinati e Carneiro, 2001; Carneiro e Urbinati, 2001a; Tavares-Dias e 

Moraes, 2004), devido ao aumento nos níveis de cortisol e catecolaminas 
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na corrente sanguínea, os quais induzem a glicogenólise hepática. A 

glicose é a unidade energética utilizada pelos organismos para a produção 

de moléculas de ATP, ou seja, de energia para o organismo. Em situações 

de estresse, o organismo produz mais energia, para manter sua 

homeostase. Os elevados níveis de glicose plasmática encontrados nos 

indivíduos no início dos experimentos (basal), provavelmente, decorrem do 

fato de que peixes menores possuem maior metabolismo 

consequentemente necessitando de mais energia manter sua homeostase 

e, portanto, mais glicose no sangue. 

Os leucócitos são células brancas presentes na corrente sanguínea, cuja 

função está diretamente relacionada com os processos de defesa do 

organismo contra infecções. No presente estudo, não houve diferença 

significativa entre as contagens de leucócitos dos peixes alimentados com 

as rações dos tratamentos e os submetidos ao experimento basal, o que 

demonstra a boa qualidade das rações utilizadas, visto que a a ocorrência 

de imunossupressão ou deficiência do sistema de defesa dos animais é 

uma das respostas às injúrias causadas nos peixes em resposta ao 

estresse. 
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Tabela 5 - Parâmetros sanguíneos plasmáticos de Brycon amazonicus alimentados 
com diferentes rações no início (basal) e após 60 dias de experimentais. C0; C15; 
C30; C45 e S15, S30 e S45 com 15, 30 e 45% de farelo de castanha da 
Amazônia e farelo de soja incrementadas na ração respectivamente.  

Tratamento  Triglicérides 
(mg/dL) 

Colesterol  
(mg/dL) 

Leucócitos  
Totais 
(µL) 

Glicose 
(mmol/L)  

Proteínas  
  Totais 
  (g/dL) 

Basal 264,15 ± 29,6a 123,3 ± 21,07 13.875 ± 5588 103,3 ± 16,8a 2,31 ± 0,26 

C0 185 ± 5,2b 113,1 ± 13,3 21.538 ± 5947 63,7 ± 4,1bc 2,80 ± 0,23 

C15 187,9 ± 18,7b 106,5 ± 14,6 18 725 ± 6343 76,8 ± 2,3bc 2,99 ± 0,14 

C30 175,3 ± 14,6b 111 ± 9,3 20527 ± 6891 72,5 ± 14,2bc 2,81 ± 0,16 

C45 186,7 ± 17,7b 103,4 ± 7,5 18595 ± 5046 81,1 ± 5,6b 2,95 ± 0,16 

S15 194,3 ± 27,7b 126,2 ± 21,9 17923 ± 6878 59,6 ± 1,6c 2,89 ± 0,08 

S30 186,7 ± 33,4b 113,9 ± 13,3 16985 ± 9154 60,7 ± 5,8c 2,87 ± 0,14 

S45 185,8 ± 30,1b 119,1 ± 14,1 22134 ± 7838 68,5 ± 5,1bc 2,78 ± 0,16 

Valores expressos em média  ± DP. Letras diferentes significam médias estatisticamente 
diferentes (p<0,05).  
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5. CONCLUSÃO 

Com os resultados obtidos é possível sugerir que a adição de até 45% 

de farelo de castanha da Amazônia ou de soja é viável, tornando esses 

ingredientes fontes protéicas alternativa para a dieta de matrinxã, pois dentro 

das condições experimentais utilizadas no presente estudo, não houve 

comprometimento da qualidade da água, do ganho de peso e da saúde dos 

peixes, resultados que podem ser corroborados pela avaliação de custo das 

rações que comprovaram viabilidade da utilização desses ingredientes em 

dietas para peixes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Albrektsen, S.; Mundheim, H.; Aksnes, A. 2006. Growth, Feed efficiency, digestibility 

and nutrient distribution in Atlantic cod (Gadus morhua) fed two different fish meal 

qualities at three dietary levels of vegetable protein sources. Aquaculture  261: 

626–640. 

Andrade, J.I.A.; Ono, E.A.; Menezes, G.C.; Brasil, E.M.; Roubach, R.; Urbinati, E.C.; 

Tavares-Dias, M.; Marcon, J.L.; Affonso, E.G. 2007. Influence of diets 

supplemented with vitamin C and E on pirarucu (Arapaima gigas) blood 

parameters. Comp. Biochem. Physiol., A, 146(4): 576-580. 

 

Arbeláez-Rojas, G. A.; Fracalossi, D.M.; Fim, J.D.I. 2002. Composição corporal de 

Tambaqui, Colossoma macropomum, e Matrinxã, Brycon cephalus, em sistemas 

de Cultivo Intensivo, em Igarapé, e Semi-Intensivo, em Viveiros. Rev. Bras. 

Zootecnia, 31(3): 1059-1069. 

 

Avilez, I.M.; Aguiar, L.H.; Altran, A.E.; Moraes, G. 2004. Toxicidade aguda ao nitrito em 

 matrinxã, Brycon cephalus (GÜNTHER, 1869), (Teleostei-Characidae).Ciência 

 Rural, Santa Maria, 34(6): 1753-1756. 

 

Barton, B.A.; Morgan, J.D.; Vijayan, M.M. 2002. Physiological and condition-related 

 indicators of environmental stress in fish. In: Adams Sm (eds) Biological

 indicators of aquatic ecosystem stress. American Fisheries Society. Bethesda, 

 MD: 111-148. 

Bonga, S.E.W.1997.The stress response in fish. Physiological Reviews, 77(3): 591-

 625. 

 

Boyd, E.; Tucker, C.S. 1992. Walter quality and pond soil analyses for aquaculture. 

Alburn University, Auburn, USA. 

 

Boyd, C.E.1997. Practical aspects of chemistry in pond aquaculture. Prog. Fish Cult. 

59: 85-93. 

 



 

37 

 

Brandão, F.R.; Gomes, L.C.; Chagas, E.C.; Araújo, L.D.; Silva, A.L.F. 2005. Densidade 

de estocagem de matrinxã (Brycon amazonicus) na recria em tanque-rede. 

Pesquisa Agropecuária Brasileira, 40(3): 299-303. 

Buckup PA, Menezes NA, Ghazzi MS (Ed.). Catálogo das espécies de peixes de água 

 doce do Brasil. Rio de Janeiro: Museu Nacional, 2007. 

 
Carratore, C.R.; Pezzato, L.E.; Pezzato, A.C.; Barros, M.M.M.; Ribeiro, P. 1996. Pesq. 

Agrop. Bras., 31 (5): 369-374. 

Carneiro, P.C.F.; Urbinati, E.C. 2001ª Salt as a stress response mitigator of matrinxã 

Brycon cephalus (teleostei: Characidae) during transport. Aquaculture Research, 

32: 297-304. 

Carvalho, R.A.P.L.; Ferraz de Lima, J.A.F.; Silva, A.L.N. 1997. Efeito da densidade de 

estocagem no desempenho do matrinchã, Brycon cephalus, cultivado em 

tanques-rede no período de inverno. B. Inst. Pesca, São Paulo, 24: 177-185. 

Chou, R.L.; Her, B.Y.; Su, M.S.; Hwang, G.; Wu, Y.H.; Chen, H.Y. 2004. Substituting 

fish meal whith soybean meal in diets of juvenile cobia Rachycentron canadum. 

Aquaculture. 229: 325-333. 

Embrapa. 2008. Soja na alimentação- Embrapa soja. 

www.cnpso.embrapa.br/soja_alimentacao. Acessado em jan/2009. 

FAO. Use of fishery resources as feed inputs to aquaculture development: Trends and 

policy implications. Fisheries Circular, 1018, 114p. 2006. 

 

FAO. The state of worlds fisheries and aquaculture 2008. Rome, 2009. 

 

Fim. J.D.I.; Randall. C.F.; Storti-Filho. A. 2001. Cultivo intensivo e manejo de 

reprodutores de matrinxã, Brycon cephalus, em canal de igarapé. Trabalho 

apresentado para concorrer ao prêmio FUCAPI/CNPq de tecnologia, 7ª ed. 

Fim, J.D.I. Criatório de matrinxã em igarapé. 2002. Revista Agroamazônia, Região 

Norte do Brasil, 1(1). p. 56. 

Frascá-Scorvo, C.M.; Carneiro, D.J., Malheiros, E.B. 2001. Comportamento alimentar 

do matrinxã (Brycon cephalus) no período de temperaturas mais baixas. Boletim 

do instituto de pesca, São Paulo, 27(1):1-5. 



 

38 

 

Frascá-Scorvo, C.M.; Carneiro, D.J.; Malheiros, E.B. 2007. Efeito do manejo alimentar 

no desempenho do matrinxã Brycon amazonicus em tanques de cultivo. Acta 

Amazônica. Vol. 37(4).p. 621-628. 

Freitas, C.E.C. 2003. Recursos pesqueiros amazônicos status atual da exploração e 
 perspectivas de desenvolvimento do extrativismo e da piscicultura. 
 
Furuya, V.R.B.; Hayashi, C.; Furuya, W.M. Farelo de canola na alimentação da tilápia 

 do Nilo (Oreochromis niloticus L.), durante o período de reversão de sexo. Rev. 

 Soc. Bras. Zoot., 26(6):1067-1073, 1997. 

Furuya, W.M.; Souza, S.R.; Furuya, V.R.B.; Hayashi, C.; Ribeiro, R.P. 1998. Dietas 

 peletizada e extrusada para machos revestidos de tilápias do Nilo 

 (Oreochromis niloticus L.), na fase de terminação. 

 

Galdioli, E.M.; Hayashi, C.; Soares, C.M.; Furuya, W.M.; Nagae, M.Y. 2000. Diferentes 

 fontes protéicas na alimentação de alevinos de curimba (Prochilodus lineatus 

 V.). Acta Scientiarum 22(2):471-477 

 

Godinho, H.P. 2007. Estratégias reprodutivas de peixes aplicadas à aquicultura: bases 

 para o desenvolvimento de tecnologias de produção. Rev Bras Reprod Anim, 

 Belo Horizonte, 31(3): 351-360.  

 

Hansen, A.C.; Roselund, G.; Karlsen, O.; Koppe, W.; Hemre, G.I. 2007. Total 

replacement of fish meal with plant proteins in diets for Atlantic cod (Gadus 

morhua L.) Effects on growth and protein retention. Aquaculture. 272: 599-611. 

 Hardy, R.W., 1996. Alternate protein sources for salmon and trout diets. Anim. Feed 

Sci. Technol. 59, 71– 80. 

Hargreaves, J.A.; Kucuk, S. Effects of diel un-ionized ammonia fluctuation on juvenile 

 hybrid striped bass, chanel catfish, and blue tilapia. Aquaculture, v.195, p.163-

 181, 2001. 

 
Honczaryk, A. 2000. O Potencial da Matrinxã Brycon cephalus na piscicultura da       

Amazônia. In: Conferência Internacional “Amazônia no Terceiro Milênio: Atitudes 

Desejáveis”., Resumos... São Paulo: Associação Brasil SGI. CD-ROM.  

Hoshiba, M.A.; Ganeco, L.N.; Senhorini, J.A.; Urbinati, E.C. 2007. Utilização do 

triptofano no enriquecimento da ração na larvicultura de matrinxã (Brycon 



 

39 

 

amazonicus). Anais da 44a. Reunião Anual da Sociedade Brasileira de 

Zootecnia, Jaboticabal, SP.1 CD-room. 

IBAMA, Estatística da pesca 2006 Brasil – Grandes regiões e unidades da federação. 

2008.  

Inoue, L.A.K.A.; Moraes, G.; Iwama, G.K.; Afonso, L.O.B. 2008. Physiological stress 

responses in the warm-water fish matrinxã (Brycon amazonicus) subjected to a 

sudden cold shock. Acta Amazônica. 38(3): 603-610. 

Izel, A.C.U.; Perin, R.; Melo, L.A.S. 1996. Desempenho de matrinxã (Brycon cephalus) 

submetidos a dietas com diferentes níveis protéicos na Amazônia Central. Anais 

da XXXII Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia, Fortaleza. p. 

258-259. 

Izel, A.C.U.; Pereira-Filho, M.; Melo, L.A.S.; Macedo, J.L.V. 2004. Avaliação de níveis 

protéicos para nutrição de juvenis de matrinxã (Brycon cephalus). Acta 

Amazônica, vol.34(2). P 179-184. 

Jensen, F. 2003. Nitrite disrupts multiple physiological functions in aquatic animals. 

Comp. Biochem. Physiol. A. 135:9-24. 

Jobling, M.; Baarvik, B.M.; Christiansen, J.S. 1993. The effects of prolonged exercise 

training on growth performance and production parameters in fish. Aquaculture 

international. (1): 95-111. 

Kubitza, F. 2003. Qualidade da água no cultivo de peixes e camarões. In: Kubitza, F. 

(Ed), Jundiaí, SP.F.Kubitza, p 229. 

Lim, C., Akiyama, D.M. 1992. Full-fat soybean meal utilization by fish. Asian Fisheries 

Science, 5: 181-197. 

Lima, F. C. T. 2003. Subfamily Bryconinae (Characins, Tetras). In: Reis, R. E.; 

Kulander, S.O.; Ferraris Jr., C.J. (Orgs.) Check List of the Freshwater Fishes of 

South and Central America. EDPURCS: Porto Alegre, p. 174-181. 

Lima, M.S. 2005. Os fluxos de conhecimentos na piscicultura do estado do Amazonas: 

 Uma análise da trajetória e das condições institucionais. ConTexto, Porto 

 Alegre, v. 5, n. 8 

 

Lovell, T., 1989. Nutrition and Feeding of Fish. Van Nostrand Reinhold, New York, NY. 



 

40 

 

 

Mcdonald, G., Milligan, L. 1997. Ionic, osmotic and acid– base regulation in stress. In: 

 Iwama, G.W., Pickering, A.D., Sumpter, J.P., Schreck, C.B. (Eds.), Fish stress 

 and Health in Aquaculture. University Press, Cambridge, p. 119–144. 

Mendonça, J.O.J.; Senhorini, J.A.; Fontes, N.A.; Cantelmo, O. 1993. A influência da 

fonte protéica  no crescimento do Matrinchã, Brycon cephalus em viveiros. Bol. 

Tec. CEPTA, Pirassununga, SP. 6(1): 51-57. 

Menezes, G.C.; Tavares-Dias, M.; Ono, E.A.; Andrade, J.I.A.; Brasil, E.M.; Roubach, 

R.; Urbinati, E.C.; Marcon, J.L.; Affonso, E.G. 2006. The influence of dietary 

vitamin C and E supplementation on the physiological response of pirarucu, 

Arapaima gigas, in net culture. Comp. Biochem. Physiol. A, 145: 274–279. 

Morales, V. V.; Morales, R. 2006. Regional Review on Aquaculture Development. 1. 

Latin América and the Caribbean – 2005. FAO Fisheries Circular. No. 1017/1. 

Roma, Rome,1779. 

National Research Council – NRC. 1993. Nutritional Requirements of fishes. National 

Academy Press. Washington, DC, USA. 114 p. 

Natt, M.P.; Herrick, C.A. 1952. A new blood diluent for counting the erythrocytes and 

leucocytes of the chicken. Poultry Science, 31: 735-738. 

Oishi, C.A. 2007. Resíduo da castanha da Amazônia (Bertholletia excelsa) como 

ingrediente em rações para juvenis de tambaqui (Colossoma macropomum). 

Dissertação de Mestrado, Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia/Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Amazonas. 64pp. 

Oliveira, A.M. 2005. Aspectos fisiológicos e bioquímicos do Tambaqui (Colossoma 

macropomum, Cuvier, 1818) alimentados por dietas suplementadas por frutos e 

sementes de áreas alagáveis. Dissertação de mestrado, Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia/Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 

Amazonas.82pp. 

Ono, E.A. 2005. Cultivar peixes na Amazônia: possibilidade ou utopia? Panorama da 

Aqüicultura, 90: 41-48. 



 

41 

 

Pascoal, L.A.F.; Miranda, E.C.; Silva Filho, F.P. O uso de ingredientes alternativos em 

dietas para peixes. Revista Eletrônica Nutritime, v.3, n°1, p.292-303, 

janeiro/fevereiro 2006. 

Pauly, D.; Christensen, V.; Guénette, S.; Pitcher, T.J.; Sumaila, U.R.; Walters, C.J.; 

Watson, R.; Zeller, D. Towards sustainability in world fisheries. Revista 

Eletrônica Nature, v.418, 8 de Agosto de 2002. 

 Petrere Jr., M. 2001. Desarrollo sustenible del área Amazonica fronteriza. Brasil y 

Colômbia. Report to Convenio OEA/Sinchi?Sudam, Rio Claro, 136pp. 

Pezzato, L.E. Alimentos convencionais e não-convencionais disponíveis para indústria 

da nutrição de peixes no Brasil. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE 

NUTRIÇÃO DE PEIXES E CRUSTÁCEOS, 1995, Campos de Jordão. Anais... 

Campos de Jordão: Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” - 

Universidade de São Paulo (ESALQ). 1995. p. 34-52. 

Pizango-Paima, E.G. 1997. Estudo da alimentação e composição corporal do 

matrinxã, Brycon cephalus (Gunther, 1896) (Characiformes, Characidae) na 

Amazônia central. Dissertação de mestrado, Instituto Nacional de Pesquisas da 

Amazônia/ Fundação Universidade do Amazonas. Manaus, Amazonas. 71p. 

Portz, D.E; Christa, M.W.; Cech Jr, J.J. 2006. Stress- associated impacts of short- 

term holding on fishes. Rev. Fish Biol. Fisheries. 16:125-170. 

Randall, D.J.1991.The impact of variations in water pH on fish. In: Brune, D.E., 

Tomasso, J.R.(eds) Aquaculture and water quality. World aquaculture society, 

Baton Rouge, LA, pp 90-104. 

Refstie, S.; Forde-Skjærvik, O.; Rosenlund, G.; Rorvik, K.-A. 2006a. Feed intake, 

growth, and utilisation of macronutrients and amino acids by 1 and 2-year old 

Atlantic cod (Gadus morhua) fed standard or bioprocessed soybean meal. 

Aquaculture. 255, 279. 

Resgot, C.; Arzel, J.; cardinal, M.; Rosenlund, G.; Kaushik, S.J. 2003. Total 

replacement of fish oil by soybean or linseed oil with a return to fish oil in  Turbot 

(Psetta maxima). Flesh quality properties. Aquaculture. 220:737-747. 

Rocha, A. J. S.; Gomes, V.; Ngan, P. V. 2001. Variações na demanda de energia 

 metabólica de juvenis de Haenolon steindachneri (Perciformes, Haemulidae) 



 

42 

 

 em função da temperatura. Revista Brasileira de Oceanografia, São Paulo, v. 

 49, n. 1-2, p. 87-97. 

 

Romagosa, E.; Ayroza, L.M.S.; Scorvo-Flilho, J.D.; Frasca-Scorvo, C.M.D.1998. 

 Influência da aeração no crescimento e engorda do matrinxã Brycon cephalus 

 em viveiros. Bol. Tec. CEPTA, Pirassununga, SP. p49-58. 

 

Scorvo-Filho, J.D.; Martins, M.I.E.G.; Frascá-Scorvo, C.M.D.2004. Instrumento para 

 análise da competitividade na piscicultura In: Tópicos especiais em piscicultura 

 de Água Doce Tropical Intensiva. Cyrino, J.E.P. et al. Ed, São Paulo, p 517-

 533. 

SEPA/SEPROR. Portal SEPROR – Distribuição de alevinos de matrinxã fomenta 

projetos de piscicultura familiar no Estado. Brasil, 2008. Disponível em: 

http://www.sepror.am.gov.br/home/modules. Acesso em 30/09/2008.  

SEPROR, Secretaria de Estado da produção Rural, Municípios com representatividade 

em piscicultura no Estado do Amazonas. 2008ª . 

Souza, M. L. de; Menezes, H. C. de. 2004. Processamento de amêndoa de torta de 

castanha-do-Brasil e farinha de mandioca: parâmetros de qualidade. Ciênc. 

Tecnol. Aliment., 24(1):120-128. 

Sun, S. S. M.; Leung, F. W.; Tomic, J. C. 1987. Brazil nut (Bertholletia excelsa H. B. K.) 

proteins: fractionation, composition, and identification of a sulfur-rich protein. J. 

Agric. Food Chem., 35: 232-235. 

Tavares-Dias, M.; Mataqueiro, M.I.; Perecin, D. 2002. Total leukocyte counts in  fishes 

by direct or indirect methods. Boletim Técnico do Instituto de Pesca, 28(2):155-

161. 

Tavares-Dias, M.; Moraes, F.R. 2003. Características hematológicas da Tilapia  rendalli 

Boulenger, 1896 (Osteichthyes: Cichlidae) capturada em "Pesque-Pague" de 

Franca, São Paulo, Brasil. Bioscience Journal, 19: 103-110. 

Tavares-Dias, M.; Moraes, F.R. 2004. Hematologia de peixes teleósteos, Ribeirão 

Preto, São Paulo:Villimpress. 

Tavares-Dias, M.; Affonso, E.G.; Oliveira, S.R.; Marcon, J.L.; Egami, M.I. 2008. 

Comparative study on hematological parameters of farmed matrinxã, Brycon 



 

43 

 

amazonicus Spix and Agassiz, 1829 (Characidae: Bryconinae) with others 

Bryconinae species. Acta Amazonica. 38(4): 799-806. 

Tomás, A.;  La Gándara, F.; García-Gomez, A.; Pérez, L.; Jover, M. 2005. Utilization of 

soybean meal as an alternative protein source in the mediterranean yellowtail, 

Seriola dumerili. Aquaculture Nutrition. 11: 333-340. 

Urbinati, E.C; Carneiro, P.C.F. 2001. Metabolic and hormonal responses of matrinxã 

 Brycon cephalus (Teleostei: Characidae) to the stress of transport under the 

 influence of benzocaine. Journal of Aquaculture in the Tropics, 16(1): 75-85. 

Urbinati, E. C.; Carneiro, P. C. F. 2004. Práticas de manejo e estresse dos peixes em 

 piscicultura. In: Cyrino, J. E. P. et al., Tópicos Especiais em Piscicultura de 

 Água Doce Tropical Intensiva. Editora TechArt, São Paulo, pp. 171-194. 

Val, A. D.; Honczaryk, A. 1995. Criando peixes na Amazônia. INPA, Manaus, 160 pp. 

Verdouw, H.; Van Echted, C.J.A.; Dekkers, E.M.J. 1978. Ammonia determination 

based on indophenol formation with sodium silicylate. Water Research, 12(6): 

397-402. 

Wedemeyer, G.A. 1996. Physiology of fish in intensive culture systems. In: Chapman e 

Hall, New York. p. 232. 

Wintrobe, M.M. 1934. Variations on the size and hemoglobin content of  erythrocytes 

in the blood of various vertebrates. Folia Hematology., 51: 32-49. 

 

 

 

 

 


