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SINOPSE

Este trabalho apresenta uma avaliação do desempenho de crescimento de
juvenis de tambaqui {Colossoma macropomum) em sistema de tanque-rede e

submetidos a quatro freqüências alimentares (2x/dia, 4x/dia, 6x/dia e 8x/dia) por um
período de 45 dias. Os diferentes tratamentos promoveram crescimentos
estatisticamente diferentes entre os grupos experimentais. Os grupos alimentados

com freqüência alimentar 2x/dia e 8x/dia apresentaram melhores índices de
crescimento que os outros tratamentos experimentais. Os animais tratados com
freqüência alimentar 2x/dia mostraram melhor conversão alimentar aparente.
Palavras-chave: 1. Manejo alimentar; 2. Tambaqui / Colossoma macropomum, 3.

Tanque-rede de pequeno volume; 4. Freqüência alimentar; 5. Crescimento.
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RESUMO

Com a finalidade de produzir informação que possa ser usada com segurança

em protocolos de freqüência alimentar de peixes em cativeiro, os quais resultem um

maior ganho de peso e conversão alimentar, observou-se neste trabalho o

desempenho zootécnico de juvenis de tambaqui, Colossoma macropomum,
submetidos a

diferentes freqüências alimentares diárias em

sistema

de

arraçoamento em tanques-rede de pequeno volume. Os animais experimentais, com
peso médio inicial de 15,41±0,20g, foram confinados aleatoriamente em 12 tanques-

rede de 1m^ cada, em uma densidade de x kg/m^, durante um período de 45 dias e
submetidos a freqüências alimentares de 2x/dia, 4x/dia, 6x/dia e 8x/dia. Os
resultados mostraram que os grupos experimentais de C. macropomum submetidos

a 2x/dia e 8x/dia apresentaram melhores índices de crescimento (ganho de peso,

biomassa produzida, incremento em peso, taxa de crescimento específico e

conversão alimentar) quando comparados aos animais expostos às outras
freqüências de alimentação diária (p<0,05). Observou-se também que durante os
horários alimentares de 21h e 5h da manhã os peixes consumiram maior quantidade
de alimento. Os dados encontrados neste trabalho sugerem, no entanto, que a

melhor freqüência alimentar para esta espécie é a de 2x/dia, por apresentar melhor

conversão alimentar e por exigir menos mão de obra neste sistema de cultivo.

ABSTRACT

The goal of this study was to evaluate growth performance of tambaqui

juveniles, Cotossoma macropomum, submitted to different feeding frequendes in
small volume cages. Tambaqui juveniles of 15.41 ± 0.2 g were randomiy distributed

in twelve 1-m^ cages, with a fish density of x kg/m^, in a complete randomized block
design. The treatments tested were 2x/day; 4x/day; 6x/day and 8x/day. After 45

days, fish fed 2x/day and 8x/day showed better weight gain, biomass production,

percentage weight increment, specific growth rate and apparent feed conversion than
the other feeding frequendes (P< 0.05). It was aiso noticed that the fish consumed

greater amounts of feed at 21:00 and 05:00h. However, resuits indicated that feeding
fish 2x/day is the most appropriate feeding frequency based on a t)etter feed
conversion and reduced labor effort.
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1. INTRODUÇÃO

O avanço da aqüicultura nos últimos anos vem representando um novo
modelo e alternativa para suprir a demanda de proteína cada vez mais crescente no
mundo. Esta atividade contribui com 26% da produção mundial e a piscicultura

representa 51,2% do volume total da produção deste segmento (Rocha, 2001). No
Brasil, somente na década de 70 a atividade começou a ganhar alguma projeção no

cenário nacional e hoje é colocada em um modesto 26° lugar entre os produtores de
organismos aquáticos do mundo (Ostrensky & Borghetti, 2001).
Até poucas décadas atrás, a forma mais comum de piscicultura era o sistema
extensivo, sem a adição de alimentação suplementar, em que apenas a

produtividade natural sustentava uma baixa densidade de indivíduos, resultando
numa baixa eficiência de produção. Em anos recentes, o advento de técnicas

modernas estimulou a progressiva transformação dos sistemas extensivos em
sistemas semi-intensivos ou intensivos, numa evolução essencial para garantir a
viabilização econômica dos cultivos.

Intensificar uma criação implica em aumentar a quantidade de biomassa de
animais produzidos por área, à custa do fornecimento constante de alimento

nutricionalmente adequado. Uma vez que tal suprimento de alimento perfaz de 50 a
80% do total dos custos operacionais da aqüicultura intensiva (Pereira Filho, 1995;

Kubitza, 1998), a alimentação se tornou o fator unitário mais importante para a

administração das pisciculturas modernas, que intervém diretamente na produção da
piscigranja.

A criação em tanques-rede, também chamada de gaiolas, é um dos sistemas

mais intensivos usados em piscicultura. É uma modalidade de piscicultura que vem
sendo bastante difundida em todo o mundo (Ono & Kubitza, 1999) e surgiu em

países do sudeste asiático, onde sua atual utilização e divulgação comercial tiveram
início apenas nos anos 70 e 80 (Winckler et ai, 1994). No Brasil e na Venezuela
esta modalidade já foi testada em reservatórios, viveiros e rios (Darmont & Salaya,
1983; Merola & Souza, 1988; Chellapa et ai, 1995) tendo com Isso, apresentado

vantagens do ponto de vista técnico, ecológico, social e econômico sobre o
extrativismo e a piscicultura tradicional (Schmittou, 1993). A criação de peixes em

tanques-rede tem se mostrado bastante viável também, pois possibilita o

aproveitamento de ambientes aquáticos já existentes (Ono & Kubitza, 1999) sendo
uma excelente alternativa para a produção de peixes em corpos d*água onde a
prática da piscicultura convencional não é viável.

Tanques-rede são estruturas fixas ou flutuantes, podendo ser confeccionadas
em vários formatos e tamanhos e com diferentes materiais, devendo, no caso das

flutuantes, possibilitar a flutuação e a sustentação das telas, no interior das quais os

peixes são estocados (Milne, 1976; Castagnolli, 1999; Ono & Kubitza, 1999). É um
sistema de baixo custo e maior rapidez de implantação (Ono & Kubitza, 1999), e o

investimento para a produção de uma tonelada de peixes em tanques-rede é de

apenas 30-40% do necessário para viveiros convencionais(Bozano & Cyrino, 1999).
A densidade de peixe é um dos mais importantes fatores deste tipo de

criação. Este fato, aliado às altas produtividades que este sistema pode

proporcionar, tem sido responsável pela grande expansão que se tem observado em
todo o mundo(Coche, 1975; 1982; Pantuiu, 1976; Watanabe ef a/., 1990).

Além dos altos níveis de produtividade, esse tipo de sistema possibilita um
•■fj

manejo facilitado com relação à alimentação e controle do local. Também permite a
constante renovação de água do interior das unidades de criação, mantendo uma
adequada concentração de oxigênio dissolvido e permitindo a eliminação contínua

dos resíduos orgânicos (fezes e sobras de alimentos) e metabólicos (amônia e gás

carbônico), mantendo assim o bem estar dos peixes (Ono & Kubitza, 1999; Bozano
& Coelho, 2001).

1.1. Aspectos alímentares e nutritivos
t

A alimentação artificial (ração) é um dos principais meios que existem na
piscicultura para aumentar a produção e sua importância varia de acordo com a

intensidade de criação. Nos sistemas mais intensivos, onde a densidade de peixes é
mais elevada, a ração é de fundamental importância na saúde e crescimento dos
organismos (Zimmermann, 2001).

A alimentação ou o arraçoamento tem por base o conhecimento das
necessidades nutritivas reais do organismo, ou seja, regimes alimentares adequados

à condição de vida que o indivíduo se encontra em função da espécie, da idade, do
sexo e do tipo de criação realizada (Hepher, 1988; Kubitza, 1998; Zimmermann,
2001).

Como qualquer outro animal, os peixes necessitam e apresentam exigências
nutricionais bastante diferenciadas ao longo de sua vida, sobretudo nos sistemas

mais intensivos, quando as dietas artificiais desempenham um papel ainda maior na

nutrição dos peixes (Zimmermann, 2001). Nestas condições, o correto manejo da
alimentação é fator-chave no sucesso dos empreendimentos.
O estresse induzido por um mau manejo e uma alimentação inadequada, no
entanto, são os problemas mais comuns em criações intensivas (Zimmermann,

2001), uma vez que não há alimentação natural disponível e há freqüentemente uma

deterioração na qualidade da água com restos de ração e metabólitos dos próprios
peixes confinados.

A alimentação correta, com a quantidade própria de ração é muito importante.

A superalimentação é um desperdício de ração e de dinheiro, podendo também
comprometer a qualidade da água, levando os peixes a uma maior suscetibilidade
às doenças secundárias e parasitas (Kubitza, 1998; Zimmermann, 2001). A
subalimentação reduz a taxa de crescimento, produção e lucro (Zimmermann, 2001).

A freqüência alimentar apropriada favorece um crescimento ótimo dos peixes,
-í^
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aumenta a eficiência alimentar, reduz as perdas por excesso, diminui o tempo gasto
com alimentação desnecessária e aumenta com isso os lucros.

Uma alimentação racional tem por objetivo fornecer ao indivíduo os nutrientes
necessários à manutenção do organismo e assegurar as melhores condições de

rendimento (Andriguetto et al, 1982). Um rendimento ótimo, por sua vez, não ê fácil
de ser obtido, a não ser pelos esforços experimentais de pesquisa. Vários estudos

têm mostrado que a freqüência alimentar múltipla ê mais eficiente em termos de
crescimento do que a alimentação única, porém o número de alimentações por dia e
o intervalo entre alimentações variam entre espécies, tamanho/idade e condições
ambientais em que se encontram os peixes (Thomassen & Fjaera, 1996; Koskela et

a/., 1997; Ruohonam et al., 1998; Lambert & Dutil, 2001; Webster et ai.. 2001;
Gandra, 2002).

Segundo Hepher (1988), quanto maior a freqüência alimentar na fase inicial
de suas vidas, maior o consumo, melhor a eficiência e conversão alimentar desses

peixes. Afinal, esta fase de maior crescimento está relacionada à deposição de
tecido ósseo e muscular, razão pela qual as exigências nutricionais são mais
elevadas para os animais juvenis do que para os adultos.

1.2. A espécie estudada

Foto: Nazaré Paula

Figura 1. Exemplar de Colossoma macropomum.

O Colossoma macropomum, comumente conhecido como tambaqui, pertence
à família Serrassaimidae e ordem Characiformes. Amplamente distribuído na parte
setentrional da América do Sul, o tambaqui encontra-se nas bacias do

Solimões/Amazonas e Orinoco. A espécie habita os rios do Brasil, Peru, Colômbia,

Bolívia e Venezuela onde também é conhecido por cachama (Araújo-Lima &

Goulding, 1997)

É o segundo maior peixe de escamas da região Amazônica, podendo
alcançar até 1m de comprimento e 30Kg de peso (Goulding & Carvalho, 1982; SaintPaul, 1984; Falabella, 1994; Araújo-Lima & Goulding, 1997). Tem alto valor

comercial e é muito apreciado pelo consumidor local, sendo uma das espécies mais

procuradas em mercados e feiras de Manaus (Araújo-Lima & Goulding, 1997). Por
ser uma das mais importantes espécies exploradas na Amazônia Central, a sobre-

exploração dos seus estoques, evidentemente observada nos últimos anos (Bayley
& Petrere, 1989; Falabella, 1994), levou o IBAMA a colocar o tambaqui na lista de

espécies protegidas durante o período de defeso (período de piracema ou de
reprodução natural da espécie) para ajudar na recuperação dos estoques.
Atualmente é considerada a principal espécie nos empreendimentos

aqüícolas na região Amazônica e devido à sua grande importância econômica

regional e o seu grande potencial para aqüicultura, o tambaqui vem sendo a espécie

que mais atrai pesquisadores e aqüicultores (Vai & Honczaryk, 1995; Araújo-Lima &
Goulding, 1997). É uma das principais espécies de água doce destinada à criação
no momento e o seu cultivo vem se difundindo em várias partes do país. O tambaqui

não é a única espécie regional que merece atenção especial, mas é a primeira para

a qual se conhece o suficiente para um bom manejo e controle de sua criação em
cativeiro (Araújo-Lima & Goulding, 1997).
Suas características no ambiente de criação são as melhores possíveis,

tendo em vista que esta espécie se adapta facilmente ao cativeiro, aceita muito bem

rações, grãos e sub-produtos agro-industriais. Também apresenta boa conversão

alimentar, relativa facilidade de manejo para reprodução induzida, com uma

conseqüente disponibilidade de alevinos, alta taxa de crescimento e fácil manejo
(Kramer et ai, 1978; Castagnolli, 1992), além de alta resistência a doenças, à

temperaturas entre 26 °C e 35 °C (Saint-Paul,1986) e tolerância a baixos teores de
oxigênio dissolvido (Saint-Paul, 1984; Vai, 1993; Almeida-Val et ai, 1993).

1.3. A Piscicultura na região: Aspectos gerais

A região amazônica é considerada berço de importantes espécies de peixes

com potencial de criação (Saint-Paul, 1986), no entanto a piscicultura na região
Norte do Brasil ainda é uma atividade de pequeno porte, que vem se desenvolvendo
de várias formas e, como no restante do país, tem se mostrado uma alternativa
viável para a produção de proteína animal.
Como se trata de uma atividade de grande importância na produção de

alimento de alto valor nutritivo, a piscicultura tem despertado grande interesse nos

criadores locais. Entretanto, a produção piscícola oriunda do estado do Amazonas
ainda é incipiente, pois a deficiência em técnicas específicas e o manejo nutricional
inadequado têm acarretado uma maior incidência de doenças e mortalidade nos

peixes, elevando desta forma os custos com a produção para a maioria dos

criadores do Estado (Andrade & Randall, 1999).

Segundo Graef (1995), são necessários estudos sobre a viabilidade
econômica, o aumento da produção por área e o registro de dados biológicos como,

por exemplo, métodos de cultivo, alimentação, adubação e biomassa para o
desenvolvimento da atividade na região. No entanto, Melo et al (2001)

apresentaram resultados de pesquisas que apontam dados técnicos e econômicos
da viabilidade do cultivo desta espécie no estado do Amazonas.

2. OBJETIVOS

Geral:

Determinar a melhor freqüência alimentar para juvenis de tambaqui
alimentados com ração comerciai e criados em sistema de tanque-rede de pequeno
volume.

Específicos:
^ identificar a influência da freqüência alimentar sobre os vários
parâmetros

do

desempenho

zootécnico

em

juvenis

de

C.

macropomum]

^ Determinar o horário de maior consumo de alimento durante um ciclo

de 24 horas em juvenis de C. macropomum',

^ Comparar a conversão alimentar aparente com a freqüência alimentar
nos diferentes tratamentos testados;

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O experimento foi realizado nas dependências da Coordenação de Pesquisas
em Aqüicultura do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - CPAQ/INPA
(Figura 2).

•-Í'/

Foto: Manoel Pereira-Filho

Figura 2. Instalações do CPAQ/INPA.

3.1. Animais experimentais

Os juvenis de tambaqui utilizados neste trabalho foram adquiridos na Estação
de Piscicultura de Balbina, localizada em Presidente Figueiredo-AM e apresentaram

comprimento padrão médio e peso médio igual a 7,55±0,07cm e 15,41±0,20g

respectivamente.

Os animais foram transportados até o CPAQ/INPA, sendo

aclimatados até que se iniciassem os experimentos.

Foto: Manoel Pereira Filho

Figura 3. Unidades experimentais de tanques-rede utilizados

3.3. Densidade de estocagem

Utilizou-se densidade de estocagem de 80 indivíduos m^, pois segundo
Meroía & Souza (1988) o tambaqui cresce muito bem quando criado em densidades

de 100-150 indivíduos por m^ e pouca diferença resulta da redução da densidade

para 50 indivíduos por m^.

3.4. Delineamento experimental

Foi utilizado um delineamento em blocos ao acaso com 4 tratamentos e 3

repetições, onde: tratamento 1 (T1) os peixes foram alimentados 2 vezes ao dia (às
9:00 e às 21:00h); tratamento 2(T2) os peixes foram alimentados 4 vezes ao dia (às
9:00, 15:00, 21:00 e às 03:00h); tratamento 3(T3) alimentados 6 vezes ao dia (às
9:00, 13:00, 17:00, 21:00, 01:00 e às 05:00h) e tratamento 4 (T4) onde os animais
experimentais foram alimentados 8 vezes ao dia (às 9:00, 12:00, 15:00, 18:00,
21:00, 00:00, 03:00 e às 06:00h).

2

3

1

4

Tratamento 1: 2x ao dia

Tratamento 2: 4x ao dia

Tratamento 3: 6x ao dia

Tratamento 4: 8x ao dia

Figura 4. Desenho experimentai.
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Os peixes foram alimentados até a saciação aparente todos os dias durante o

período experimental. As rações foram pesadas antes e depois de serem oferecidas,
sendo determinada pela diferença de peso a quantidade consumida pelos peixes. O
experimento teve duração de 45 dias e após este período os animais foram

novamente pesados para que fossem analisados os índices zootécnicos atingidos.

3.5. índices zootécnicos

A partir dos valores obtidos de peso inicial e final dos peixes, e da quantidade

de ração oferecida aos peixes, foram calculados os seguintes parâmetros de
desempenho:

Ganho em Peso (GR):

GR = peso final (g)- peso inicial (g)

Taxa de Crescimento Específico (TOE):
TOE = 100*[(ln Peso final - In Peso inicial)/dias de experimento]
% Incremento em Peso(% IP):
%IP = 100*ganho de peso/peso inicial
Conversão Alimentar Aparente (CAA):

CAA = quantidade de ração ingerida(g)/ ganho em peso (g)
Biomassa Produzida (BP):
BR = ganho de peso (g) x número de peixes
Consumo Médio Diário de Ração(CMDR):

CMDR = Consumo médio diário de ração
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Consumo Médio de Ração Total por Tratamento(CMRT):
CMRTT = Z dos consumos médios diários de ração * dias de tratamento

Coeficiente de Variação do Peso dos Peixes(CV)
CVP(%)= 100 *(desvPf / peso médio final)
Taxa de Sobrevivência (TS):

TS = 100 *(número final de peixes/número inicial de peixes)

3.6. Variáveis físicas e químicas da água

Também foi realizado regularmente, o monitoramento da qualidade da água,
sendo medidos diariamente o oxigênio dissolvido (mg/l), o potencial hidrogeniônico

(pH), a temperatura (° C)e a condutividade (pS/cm^) e a cada quatro dias, nitrito e
amônia total (mg/l). As medidas foram realizadas em dois horários: pela manhã, às
6:00h e à tarde, às 16:00h, pois nestes horários podiam ser observados os dois

extremos de produtividade dentro dos tanques de cultivo. O pH e a condutividade
foram medidos com o auxílio de um medidor de pH Micronal B374 e o oxigênio

dissolvido e a temperatura com um oxímetro YSI-55/12FT. As análises de nitrito e
amônia total foram realizadas por espectrofotometria.

3.7. Composição centesimal

Com a finalidade de analisar a composição centesimal dos peixes de cada

freqüência alimentar testada foram coletados aleatoriamente, exemplares de animais
no início e no final do experimento, segundo a metodologia descrita na Association
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of Offícial Agricultural Chemists/ A. O. A. C. (1995).

Foram determinadas a

umidade, proteína bruta, extrato etéreo, cinzas e extrativos não nitrogenados. As
análises foram realizadas no Laboratório de Nutrição de Peixes/CPAQ/INPA.

3.8. Análise estatística

As análises estatísticas foram realizadas segundo Mendes (1999).

3.8.1. Ao INÍCIO DO EXPERIMENTO

Testou-se a homogeneidade das amostras, para isso utilizou-se o teste de
Cochran com nível de significância de 5%. O valor não significativo (p>0,05), indicou
a homogeneidade dos animais experimentais distribuídos dentre os tratamentos.

3.8.2. Ao FINAL DO EXPERIMENTO

A)Freqüência Alimentar

Os dados da pesagem dos peixes foram submetidos à análise de variância
para que fosse avaliado o efeito dos diferentes tratamentos sobre o ganho de peso

dos peixes (p<0,05).
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B) Desempenho Zootécnico

Foi realizada análise de variância para todos os parâmetros de desempenho
propostos neste trabalho, a fim de verificar se ocorreu diferença estatística
significativa entre os tratamentos testados (p<0,05).

c) Composição Centesimal

Os dados de composição centesimal dos peixes coletados ao final do

experimento também foram submetidos à análise de variância. O teste verifica se
ocorreu diferença estatística entre as amostras dos diferentes tratamentos (p<0,05).

Os dados em porcentagem foram transformados de acordo com a equação

Y =\J arcsen X/100, onde X eram os valores em porcentagem (Gomes
1987). Os valores em porcentagem em questão foram de análises centesimais e
■IP

taxa de sobrevivência.
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4. RESULTADOS

4.1. Monitoramento da qualidade da água

Durante todo o período de estudo, as variáveis físicas e químicas
temperatura, pH, condutividade, oxigênio, nitrito e amônia não apresentaram
variações significativas entre si. Os valores médios registrados nos diferentes
tanques experimentais estão representados na Tabela 1.

Tabela 1. Valores médios das variáveis físicas e químicas da água medidos nos
tanques experimentais de juvenis de ,tambaqui (C. macropomum), submetidos a

diferentes freqüências alimentares (2x, 4x, 6x e 8x/dia) durante o período de 45 dias.
Os vaiores estão expressos como média ± erro padrão da média.
Variáveis Às 6:00h
RI

R2

R3

Temperatura.(° C)

28,0±0.75

28.3±0.42

27.8±083

pH

6,22±0,93

6.02±1,07

6,28±1,15

52,10±2,21

55,45±3,67

55,65±3,98

2,06±0,81

2,16±0,46

2.08±0.62

RI

R2

R3

29,1±1,83

29,8±1.44

30,01±1,46

7.4±0,96

8.1±0.55

7,86±0,62

Condutividade(pS/cm^)

56,1±4,71

58,8±5,90

56,8±4,10

Oxigênio(mg/l'^)

10,41±2,68

10.45±2.40

9,71±2,82

Amônia(mg/l)

0,030±0.03

0,031±0,03

0.029±0.03

Nitrito (mg/l)

0,003±00

0,003±00

0,003±00

Condutividade(nS/cm^)
Oxigênio(mg/l'^)

VARIÁVEIS ÁS 16:00h

Temperatura.(°0)
pH
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4.2. Composição centésima! da ração

Durante todo o período experimental os animais foram alimentados com
ração comercial. Foram realizadas análises bromatológicas para checar se os dados

de níveis de garantia dos teores de nutrientes informados pelo fabricante eram
consistentes (Tabela 2).

Tabela 2. Composição centesimal da ração comercial com 45% de proteína e 3000

kcal de energia bruta/kg, extrusada (Purina TC45, Agribrands, Paulinia, SP, Brasil)
utilizada na alimentação de juvenis de tambaqui (C. macropomum), submetidos a
diferentes freqüências alimentares (2x, 4x, 6x e 8x/dia) durante o período de 45 dias.
Dados a 100% de matéria seca
Umidade

PB

EE

CH20

8.9*

46,5*

10,5*

30,6*

<13**

>45,0**

<14,0**

20,5**

Cinzas

FB

2,4*

<14,0**

<6,0**

PB = Proteína bruta; EE = Extrato etéreo (gordura); CH20 = Carboidrato; PB = Fibra bruta

(*) Análise bromatológica realizada no laboratório de Nutrição de Peixes da
Coordenação de Pesquisas em Aqüicultura/CPAQ doO OInstituto Nacional de
4-

Pesquisas da Amazônia/INPA.

(**) Níveis de garantia fornecidos pelo fabricante da ração.

4.3. Composição centesimal dos peixes

Os valores da análise de composição centesimal dos peixes inteiros ao início
e ao final deste estudo estão representados na Tabela 3. Ao final dos 45 dias de

experimento não foram observados diferenças estatísticas significativas (p>0,05)
entre os quatro tratamentos testados nas concentrações de umidade, proteína bruta,
extrato etéreo, cinza e energia bruta. Os valores percentuais dos nutrientes foram

transformados para valores de arco seno antes da análise de variância (Zar, 1996).
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Peso Inicial x Peso Final

Peso Inictal

Peso Final

8

60

Freqúencia Alimentar/dia

Figura 5. Peso inicial e final dos peixes, obtidos para juvenis de tambaqui (C.
macropomum), submetidos a diferentes freqüências alimentares {2x, 4x, 6x e 8x/dia)
durante o período de 45 dias. Letras diferentes indicam diferenças estatísticas em
relação aos tratamentos experimentais.

4.5. Parâmetros de desempenho dos peixes

Na Tabela 4 são apresentados os ganhos em peso (GR), taxa de

sobrevivência (TS), biomassa produzida (BR) em gramas, incremento em peso (%
IR), taxa de crescimento específico (TCE) e conversão alimentar aparente (CAA)
para cada freqüência alimentar. Rara o parâmetro de GR foram observados valores

significativamente (p<0,05) maiores nos animais tratados das freqüências
alimentares 2x/dia e 8x/ao dia, 82,49+6,08 e 82,49±8,08 respectivamente.

O mesmo aconteceu com os valores de BR (7.133,05+26,38g e
7.052,54+21,14g) e IR (501,83±75,49 e 536,69+98,54) respectivamente. Valores de

TCE e CAA no grupo alimentado 2x/dia foram estatisticamente diferentes (p<0,05)
de todos os outros grupos experimentais.

Tabela 4. Ganho em Peso (GR), Conversão alimentar aparente (CAA), Incremento
em Peso (IP) em %, Blomassa Produzida (BP) em gramas, Taxa de Crescimento
Específico (TCE) e Taxa de Sobrevivência (TS) obtidos para juvenis de juvenis de
tambaqui (C. macropomum), submetidos a diferentes freqüências alimentares (2x,
4x, 6x e 8x/dia) durante o período de 45 dias. Os valores estão expressos como
média (g)± erro padrão da média.
Freqüência

Freqüência

Freqüência

Freqüência

2x/dia

4x/dia

6x/dia

8x/dia

GP (g)

82,25±6,08®

68,27110.07"

65.2219,38"

82,4918,08"

TS

87,05±8,31

81,2519,65

78,7519,52

86,2517,21

Parâmetros

7.133,05±26,38^ 5.508,15117,21" 5.070,78115,12" 7.052,54121,14"

BR (g)

501,83±75,49''

385,05145,28"

371,62149,57"

536,69198,54"

TCE

4.13±0,32

3.5710.73

3,4510,36

4,0110,20

CAA

2,72±0,40^

4,0310,88

4,5611,03

3,8111,45"

IP(%)

A Tabela 5 mostra o consumo médio diário de ração(CMDR)e o consumo de

ração total por tratamento durante os 45 dias de experimento. Valores encontrados
para o tratamento alimentar com freqüência de 2x/dia foram significativamente
menores, que os valores de consumo encontrados nos outros tratamentos.

Tabela 5. Consumo médio diário de ração (CMDR)e consumo médio de ração total

por tratamento (CMRTT) obtido para juvenis de tambaqui (C. macropomum),

submetidos a diferentes freqüências alimentares (2x, 4x, éx e 8x/dia) durante o
período de 45 dias. Os valores estão expressos como média ± erro padrão da
média.

Freqüência

Freqüência

Freqüência

Freqüência

2x/dia

4x/dia

6x/dia

8x/dia

CMDR (g)

432,0111,96

494,3120,29

514,9119,38

597,0120,50

CMRTT(g)

19.441,5189,56

22.235,2175,02

23.131,1180,22

26.863.5198,89

Parâmetros
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4.6. Horário alimentar X alimentação aparente

A Tabela 6 mostra os valores médios de alimentação aparente em todos os
horários alimentares no qual foram submetidos os animais durante os 45 dias

experimentais. De caráter empírico, a tabela apresenta as possíveis tendências

alimentares dos juvenis de tambaqui alimentados com diferentes freqüências
alimentares.

Tabela 6. Relação entre o horário alimentar e a quantidade de consumação aparente
de ração por juvenis de tambaqui (C. macropomum), submetidos a diferentes
freqüências alimentares (2x, 4x, 6x e 8x/dia), durante o período de 45 dias. Os
valores estão expressos como média ± erro padrão da média.
Horários de

Freqüência

Freqüência

Freqüência

Freqüência

alimentação

2x/dla

4x/dla

Sx/dia

Bx/dia

9:00h

46.09±2,03

36,20±4,23

21.06±2,36

18.41±5.61

12:00h

15.25±2,14

13:00h

16.80±1,95

15:00h

24.16±2.31

17:00h

16.13±2,21
22.06±3,03

18:00h
21:00h

31.95±3.44
102, 27±4,76

82.58±3,87

63,81±3,12

00:00h

14,11±2,10

01:00h
03:00h

72, 22±4,65

16.73±1.98
26,15±3,56

16,10±0.92
48, 13±8.81

05:00h

06:00h

10,06±4,72
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5. DISCUSSÃO

Segundo Kubitza (1997), condições inadequadas de qualidade da água
resultam em prejuízos ao crescimento, reprodução, saúde, sobrevivência e

qualidade dos peixes, comprometendo o sucesso dos sistemas aquaculturais. A
temperatura, oxigênio e pH, por exemplo, devem ser monitorados diariamente em

cada viveiro ou tanque de produção. Neste trabalho (Tabela 1), tais variáveis foram

mensuradas em dois horários diferentes: às 6:00 e 16:00h, exatamente quando as
condições de oxigênio dissolvido eram mais criticas ou mais abundantes,

respectivamente. Apesar dos níveis de oxigênio apresentarem valores baixos pela
parte da manhã, estes mesmos valores mantiveram-se dentro do intervalo

normalmente esperado e estiveram dentro das oscilações aceitáveis para a
piscicultura (Vinatea, 1997).

Em uma piscicultura, o manejo alimentar é um dos fatores mais importantes.

Alimento não digerido gera diversos problemas, principalmente em sistemas de
criação intensiva, pois altas concentrações de nutrientes dissolvidos induzem à
eutrofização, crescimento de organismos patogênicos, redução de produtividade e
conseqüentes perdas econômicas (Kubitza, 1997). Durante este estudo, a

renovação de água dentro dos viveiros foi realizada a cada dois dias, justamente

para impedir variações biológicas a ponto de ultrapassar os limites toleráveis para
esta espécie nessas condições de criação.

Em um empreendimento aqüicola, o uso de ração representa a maior parte
dos custos de produção - cerca de 50 a 80% do investimento total (Pereira Filho,
1995; Kubitza, 1998). Como a proteína é normalmente o componente mais caro da
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ração (Halver, 1989), muitos experimentos têm sido realizados a fim de medir seu

efeito no crescimento dos peixes (Borghetti et ai, 1990; Chou et aí., 2001; Ituassú,
2001; Kim&Lall, 2001).
A forma como o peixe utilizará a proteína, depende de diversos fatores como:

a idade, a temperatura, o tamanho da refeição e a qualidade da proteína (Wilson,
1989). Comparações diretas entre os resultados dos experimentos são dificultadas
devido às diferentes condições experimentais nas quais eles foram realizados.

Entretanto, algumas tendências parecem ocorrer. Em geral, tambaquis muito Jovens,
entre 5 e 25g, mostram um crescimento rápido quando o teor de proteína no
alimento aumenta até 50% (Luna, 1987; Hernao & Grajares, 1989; Van der Meer et

ai, 1995). Kohia et al. (1992) encontraram altos níveis de crescimento em juvenis
desta espécie alimentada com ração granulada contendo 50% de proteína de origem
animal e vegetal.

No presente trabalho, utilizou-se ração comercial contendo 45% de proteína.

Os resultados obtidos nestas condições apresentaram boa taxa de crescimento nos
animais experimentais, principalmente nos grupos alimentados 2x/dia e 8x/dia
quando estes foram comparados aos grupos experimentais de freqüência alimentar
4x/dia e 6x/dia.

Alguns estudos têm relatado os efeitos das freqüências de alimentação sobre
taxas de crescimento, conversão alimentar, composição corporal e sobrevivência,

demonstrando que alimentações múltiplas resultam num aproveitamento mais
eficiente do alimento em relação a uma única alimentação (Hepher, 1988).
Jarboe & Grant (1997), ao trabalharem com bagre de canal, Ictalurus

punctatus, observaram maior ganho de peso nos animais que eram alimentados
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duas vezes ao dia, do que nos animais que foram alimentados somente uma vez.

Juvenis de korean rockfish {Sebastes schiegeli) alimentados 1 x/dia, 2x/dia e 1x a

cada 2 dias, foram afetados significativamente pela freqüência alimentar (p< 0,05). A
alimentação de 1 x/dia proporcionou aos peixes um melhor ganho de peso (Lee et
ai, 2000). Já em C. macropomum a alta freqüência de alimentação resulta numa
alta taxa de crescimento e baixa eficiência na utilização do alimento (Van der Meer
et ai 1997).
Os índices de crescimento encontrados no presente trabalho corroboram os

dados acima observados quando sugerem que menores freqüências alimentares

diárias (2x/dia) apresentam melhores valores de TCE e CAA, que apresentaram

diferença estatística significativa quando comparadas aos outros tratamentos
testados neste estudo.

Observou-se ainda uma baixa eficiência na utilização do alimento ingerido,
quando comparou-se os resultados de CMRTT das freqüências alimentares 4x/dia,

6x/dia e 8x/dia aos valores de CAA apresentado pelos mesmos tratamentos
experimentais. Não houve diferença estatística significativa na CAA entre os
tratamentos 2x/dia e 8x/dia, no entanto a diferença no CMRTT destes mesmos

tratamentos foi exorbitante. Tal fato é explicado pois, segundo Kubitza (1997), os
níveis elevados de ingestão de alimento aceleram a taxa de trânsito gastrintestinal,
reduzem a eficiência digestiva e resultam em prejuízos á conversão alimentar.
Nakagawa et aí. (1999) observaram que alimentações freqüentes além de
reduzir acumulação de lipídeos e melhorar a qualidade da carcaça resultavam numa
melhor conversão alimentar em Ayu, Plecoglossus altivelis. Neste trabalho não se

observou tal aspecto nos animais alimentados 2x/dia. Uma sutil diferença entre os
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valores de EE nos animais experimentais foi observada nos peixes do grupo
alimentado 4x/dia, talvez porque os animais alimentados 2x/dia tinham que assimilar

uma maior quantidade de alimento a cada refeição, a fim de assegurar energia
suficiente até a próxima refeição, que demorava cerca de 12 horas para acontecer.
As concentrações dos outros nutrientes (PB e Cinzas) encontrados na
carcaça de exemplares de juvenis de tambaqui estudados neste trabalho não
apresentaram diferenças estatísticas significativas (p>0,05) entre os tratamentos
(Tabela 3).

Estudos realizados por Van der Meer (1997) com tambaqui revelaram que o
apetite desta espécie aumenta ao anoitecer, resultando em maior consumo

alimentar e maior taxa de crescimento, quando comparado com alimentação restrita
ao período de luz. Em goldfish, C. auratus (Noeske et ai 1981; Noeske & Spieler,
1984); bagre africano, Olarias lazera (Hogendoorn, 1981); bagre de canal, /.
punctatus (Jarboe & Grant, 1997) e truta arco íris, Oncorhynchus mykiss (Boiliet et
ai 2000), o horário de alimentação afeta o consumo alimentar e o crescimento.
Van der Meer et ai (1997), ao trabalharem com C. macropomum,
encontraram menores taxas de consumo alimentar às 7:00 do que as 19:00 horas.

Já em pirapitinga, Piaractus brachypomus (Baras et aí, 1996); Dicentrarchus labrax

L. (Azzaydi et ai 2000) e truta arco íris, Oncorhynchus mykiss (Boiliet et ai. 2000),
alimentações noturnas produzem melhor "performance" de crescimento e eficiência
alimentar.

Corroborando os dados acima citados, observou-se uma maior assimilação
de alimento aparente às 18:00 para o grupo alimentado 8x/dia e às 21:00h para
todos os grupos experimentais. Os valores mostraram ainda uma certa tendência de
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maior consumo aparente de alimento às 5:00h da manhã, Este fato talvez se deva

às características cronológicas alimentares de espécies amazônicas. Segundo
López-Vasquez(2001), em estudos sobre padrões de atividade enzimática digestiva
para esta mesma espécie, os animais mostraram picos de atividade máxima ao
amanhecer, entre 4:00h e 6:00h da manhã.

Para se estudar o comportamento alimentar em peixes confinados é

necessário considerar que os horários de preferência alimentar podem também ser
horários específicos do dia nos quais o organismo está preparado para assimilar

eficientemente o alimento oferecido (Heilman & Spieller, 1999; Boiliet et ai 2000).

27

6. CONCLUSÕES

^ As freqüências alimentares 2x/dla e 8x/dia Influenciaram positivamente
no desempenho dos peixes que apresentaram melhores performances
de crescimento;

^ A freqüência alimentar 2x/dia é sugerida por apresentar melhores

parâmetros de desempenho na criação de peixes e por exigir menor
mâo-de-obra no manejo alimentar, e;

o horário de maior consumo de alimento foi depois do anoitecer. Isto
sugere que, em horários noturnos específicos o organismo pode estar
mais preparado à assimilação alimentar.
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