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Na piscicultura intensiva grande parte dos problemas de qualidade da água está relacionada com o
uso de alimentos de má qualidade (KUBITZA, 1999). Rações extrusadas de boa qualidade devem
apresentar alta estabilidade, mantendo suas características inalteradas por tempo suficiente para
sua localização e consumo pelo peixe, cerca de 10 a 20 minutos após seu contato com a água
(KUBITZA, 1999; CANTELMOet ai., 2002). Aglutinantes são aditivos utilizados pelas indústrias que
auxiliam no processamento das rações, promovendo o aumento da produtividade devido a melhora
na qualidade e durabilidade do produto final (KUBITZA, 1999; CANTELMOet aI., 2002). O presente
trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência da utilização de dois diferentes aglutinantes
(dextrina e lignosulfonato) na ração do tambaqui (Colossome macropomum), por meio da sua
estabilidade física, a seco e na água, assim como a sua influência no desempenho dos animais. O
trabalho foi realizado na CPAQ/INPA, no período de agosto de 2006 a junho de 2007. Foram
formuladas e extrusadas cinco rações com diferentes níveis de aglutinantes: T1 (sem inclusão de
aglutinante), T2 (2% de dextrina), T3 (4% de dextrina), T4 (2% de lignosulfonato) e T5 (4% de
lignosulfonato). As rações foram balanceadas de acordo com as exigências de peixes onívoros,
segundo o NRC (1993), submetidas ao processamento em uma extrusora MX 80 (marca Inbramaq)
e acondicionadas a -18°C durante todo período experimental. Duzentos e vinte e cinco tambaquis,
com peso médio inicial de 25,4g ± 0,7 g, foram alimentados durante 45 dias e divididos entre os
cinco tratamentos com três repetições cada. Foram utilizados 15 tanques cônicos, com capacidade
de 80 litros, com renovação de água e aeração constante. A qualidade das rações experimentais foi
avaliada analisando os seguintes parâmetros: quantidade de finos (QF), tempo máximo de flutuação
(TMF), tempo de turgidez máxima (TTM) e tempo máximo de agregação (TMA). No ensaio biológico
os peixes foram alimentados duas vezes ao dia e as seguintes variáveis foram avaliados: conversão
alimentar (CA), ganho de peso médio individual (GPI), ganho de peso individual diário (GPD),
consumo total de ração (CTR), consumo médio de ração individual (CMRI), consumo de ração diário
(CRD) e taxa de crescimento específico (TCE). A qualidade da água foi monitorada diariamente
(oxigênio dissolvido, temperatura, condutividade elétrica e pH) e semanalmente (concentração de
amônia e nitrito e CO2). Os valores dos testes de estabilidade da ração e desempenho dos peixes
dos diferentes tratamentos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e ao teste de
comparação de médias de Tukey (p<0,05), quando houve diferenças significativas, pelo software
Statistica 6.0. Avaliando a estabilidade da ração (Tabela 1), a inclusão de aglutinantes na
formulação não mostrou diferença estatística (p > 0,05) na QF e TMF. Todos os tratamentos
apresentaram menos que 1% de QF e TMF maior que 30 minutos. Entretanto, quanto ao número de
grânulos que afundaram em um período de 30 minutos, observou-se uma diferença estatística entre
os diferentes tratamentos: T1 = 27%, T2 = 4%, T3 = 0,5%, T4 = 3%, T5 = 3%. O TTM (min)
apresentou diferença estatística entre os tratamentos: T1 = 15,7, T2 = 9,1, T3 = 14,2, T4 = 12,6,
T5 = 15,5. No ensaio biológico, não houve diferença estatística para CA, GPMI, GPD e TCE.
Entretanto, observou-se diferença no consumo total de ração _CTR (g): T1=438,8; T2=386,7;
T3=385,0; T4=413,8; T5=411,5); CMRI (T1=29,2; T2=25,7; T3=25,7; T4=27,5; T5=27,4); CRD
(T1=0,91; T2=0,81; T3=0,80; T4=0,86; T5=O,86). Analisando os resultados obtidos pode-se
concluir que a inclusão de 4% de dextrina na formulação de ração para peixes onívoros (T3)
proporcionou maior estabilidade da ração e melhor desempenho dos peixes, visto que a
porcentagem de flutuação dos grânulos e o tempo de turgidez máximo foram maiores para esse
tratamento. Além disso, os peixes alimentados com esse tratamento tiveram um consumo de ração
menor, entretanto, não foram observadas diferenças na conversão alimentar e nos parâmetros de
crescimento. Esse fato pode estar relacionado à característica nutricional da dextrina como fonte de
energia, diferente do lignosulfonato que é um aditivo inerte.
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Tabela 1. Variáveis da estabilidade da ração para tambaqui, com diferentes aglutinantes:
tempo máximo de flutuação (TMF), tempo de turgidez máxima (TTM), quantidade de finos
(QF) e tempo máximo de agregação (TMA).

% grânulos
Tratamento TMF que afundaram TTM QF TMA

(min) após 30 min (min) (g) (min)

1 > 30 a 27% c 15,7 a < 1% a > 30 a

2 > 30 a 4% b 9,1 b < 1% a > 30 a

3 > 30 a 0,5%a 14,2 a < 1% a > 30 a

4 > 30 a 3% b 12,6 ab < 1% a > 30 a

5 > 30 a 3% b 15,5 a < 1% a > 30 a

Letras diferentes nas colunas significam médias diferentes (p<0,05).

Tabela 2. Variáveis zootécnicas do tambaqui (Colossome macropomum) alimentado com rações
acrescidas de diferentes aglutinantes: conversão alimentar (CA), ganho de peso médio individual
(GPI), ganho de peso individual diário (GPD), consumo total de ração (CTR), consumo médio de
ração individual (CMRI), consumo de ração diário (CRD) e taxa de crescimento específico (TCE).

Tratamento CA GPI GPD CTR CMRI TCE CRD
(g) (g) (g) (g) (%) (q)

1 305a 961 a O 266 a 4388 c 292 c O 98 a O 91 c

2 364a 7 23 a O 226 a 3867 a 257 a O 79 a 0,81 a
3 364a 7 50 a O 234 a 385 Oa 257 a O 80 a O 80 a
4 320a 888 a O 278 a 413 8 b 27,6 b O 94 a 086 b
5 301a 928 a O 290 a 411 5 b 274 c O 98 a 086 b

Letras diferentes nas colunas significam médias diferentes (p<0,05).
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