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Este estudo foi realizado para avaliar o efeito da fibra proveniente da 

casca do tucumã (Astrocaryum aculeatum), sob os parâmetros 

desempenho zootécnico e avaliação hematológica de juvenis de 

tambaqui (Colossoma macropomum). 
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Resumo 

Com o objetivo avaliar o efeito de diferentes níveis da casca do tucumã no desempenho 

zootécnico, parâmetros bioquímicos, hematológicos de tambaqui. Foram utilizados 225 peixes 

provenientes da fazenda de piscicultura localizada na estrada Manuel Urbano (AM-070), com 

peso médio de 23,29±15,02g. Os peixes foram transportados em sacos plásticos, contendo água 

e oxigênio até a Universidade Federal do Amazonas-UFAM, local de execução do experimento, 

foram distribuídos em quinze caixas d’água com capacidade de 310L e alimentados até a 

saciedade aparente duas vezes ao dia com rações contendo os seguintes níveis da casca do 

tucumã: T1: ração sem adição da casca do tucumã, T2: ração com 3% de casca de tucumã, T3: 

ração com 6% de casca de tucumã, T4 ração com 9% de casca de tucumã, T5 ração com 12% 

de casca de tucumã. O trabalho foi realizado em 45 dias, durante o período experimental foi 

monitorado a qualidade da água, onde a aeração foi constante e fluxo de água proveniente de 

poço artesiano. As analises realizadas durante o período experimental foram: biometria padrão 

no inicio e quinzenalmente, para analise dos parâmetros de desempenho zootécnico e para 

analise dos indicadores hematológicos e bioquímicos foi coletado sangue por punção da veia 

caudal ao final com seringa de 3ml contendo anticoagulante, para realização das coletas de 

dados os peixes foram anestesiados com benzocaína diluída em água a uma concentração de 

0,5mg/L e permaneceram em jejum por um período de 12h. Nos resultados obtidos não foi 

observado diferença para desempenho zootécnico, hematológicos. Nos bioquímicos não houve 

diferença significativa para proteínas e glicose, já para o colesterol e triglicerídeos houve 

diminuição com aumento dos níveis de casca de tucumã. 

Palavras chaves: Nutrição de peixe, fibras, tambaqui, crescimento. 
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Abstract 
To evaluate the effect of different levels of tucumã peel on the zootechnical performance, biochemical 

and hematological parameters of tambaqui fish. We used 225 fishes from a farm located on Manuel 

Urbano road (AM-070), with an average weight of 23.29 ± 15.02 g. The fishes were transported in 

plastic bags containing water and oxygen to the Federal University of Amazonas-UFAM, where the 

experiment was carried out. They were distributed in fifteen aquariums with  310 liters of capacity, and 

were fed until apparent satiety twice a day, with the following percentages of tucumã peel: T1: no 

tucumã peel, T2: 3% tucumã peel, T3: 6% tucumã peel, T4: 9% tucumã peel, T5: 12% tucumã peel. The 

research lasted 45 days and during this experimental period, due to its flow and aeration characteristics, 

an artesian aquifer provided the water, whose quality was monitored constantly. The tests carried out 

were: (1) standard biometry every 15 days for the analysis of zootechnical performance parameters, and 

(2) in a final analysis for hematological and biochemical indicators, blood was extracted by a puncture 

in caudal vein with a syringe of 3 ml. containing anticoagulant, so the fish were anesthetized with 0.5 

mg/L of benzocaine diluted in water, and remained without feeding for a period of 12 h. The results 

obtained were: no differences in zootechnical performance or hematological parameters were observed. 

In the biochemical analyzes, there were no significant differences for proteins and glucose, while for 

cholesterol and triglycerides there was a decrease with the increasing levels of tucumã peel. 

Keywords: Fish nutrition, fiber, Tambaqui, fish growt 
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1. Introdução 

Em 2016 o custo total da produção aquícola foi de 4,61 bilhões, sendo 70,9% proveniente 

da criação de peixes, o que representa 3,26 bilhões do custo da produção total. Em segundo 

lugar encontra-se a criação de camarões com 19,3%, representando 888 mil do custo de 

produção, a produção de alevinos, larvas e pós-larvas de camarões, ostras, vieiras e mexilhões, 

outros animais e produção de sementes de ostras, vieiras e mexilhões, representam 9,8% do 

custo total de produção (IBGE 2017).  

Dentre as espécies com valor comercial encontra-se o tambaqui (Colossoma 

macropomum), apreciado na região Amazônica, com ótimos índices de produtividade para o 

cultivo, sendo a espécie nativa mais cultivada no Brasil (Araújo-Lima e Gomes, 2005; Loboet 

al. 2015). 

Com aumento considerável na produção de tambaqui e os custos com alimentação que 

podem chegar a 60%, faz-se necessário conhecer as exigências nutricionais para elaboração de 

rações balanceadas para que a produção possa ser máxima (Dairiki 2011). Por ser uma espécie 

onívora o tambaqui em ambiente natural mantem o balanceamento na ingestão qualitativa e 

quantitativa das fontes alimentares de origem animal e vegetal (Oliveira et al. 2012). 

Na criação intensiva os peixes dependem da utilização de rações comerciais que 

satisfaçam as necessidades de nutrientes essenciais e de energia para garantir para o 

desenvolvimento, rentabilidade e assim garantir o sucesso do cultivo da criação de peixe.(NRC 

1993; Meyer e Fracalossi 2004; Tonissi e Goes2013). 

De acordo com Fracalossiet al. (2012), os ingredientes utilizados para a alimentação do 

tambaqui apresentam restrições quando se relaciona ao local e quantidade por apresentar pouca 

produção para sua utilização pelas indústrias de produção de ração.  

Vários estudos têm demonstrado que a variação dos níveis de fibra bruta em dietas para 

peixes pode alterar o desempenho produtivo, a digestibilidade, a velocidade de trânsito 

gastrintestinal, a morfologia do trato digestivo e o rendimento e a composição química da 

carcaça dos peixes, principalmente no seu teor de lipídios (Buhler e Halver 1961; Dupree e 

Sneed 1966).  

Embora o NRC (1993) recomende que rações compostas por ingredientes de origem 

vegetal devam conter de 3,0 a 5,0% de fibra bruta, há pesquisas demonstrando que muitas 

espécies de peixes podem tolerar níveis de até 8,0% de fibra nas rações, sendo que 

concentrações superiores podem reduzir o crescimento dos animais (Leary e Lovell 1975; 

Dioundick e Stom 1990). Há, portanto, a necessidade de se conhecer os níveis máximos 

toleráveis de fibra bruta que devem conter as rações das diferentes espécies de peixes. 
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1 Produção pesqueira no Brasil 

No Brasil, a piscicultura é uma atividade que vem crescendo de forma significativa. Em 

2016 a produção total foi de 507,12 mil toneladas, com acréscimo de 4,4% em relação a 2015. 

A região norte apresentou um aumento de 1,4%, Sul 6,9% e Sudeste 43,1%, já o Nordeste e 

Centro-Oeste apresentaram uma queda de 7,8% e 11,8% respectivamente (IBGE 2017).  

No amazonas as principais espécies cultivadas são o tambaqui (Colossoma 

macropomum), o matrinxã (Bryconamazonicus) e o pirarucu (Arapaima gigas). O Estado conta 

com quatro estações de piscicultura em produção, destacando-se a de Balbina, localizada no 

Município de Presidente Figueiredo, com capacidade instalada de cinco milhões de alevinos 

(ISAE 2003). 

O Município de Rio Preto da Eva (AM) vem sendo o principal produtor nacional de 

peixes, com 13,38 mil toneladas. Em segundo lugar está o município de Ariquemes (RO) com 

13,04 mil toneladas, seguido por Orós (CE) com 8,74 mil toneladas e Morada Nova de Minas 

(MG) com 8,49 mil toneladas despescadas no ano de 2016(IBGE 2017). 

A demanda por pescado tem crescido significativamente nos últimos anos, isto se deve 

mudança dos hábitos alimentares da população, que vem buscando alimentos mais saudáveis 

para incluir em sua dieta, já que a carne de pescado é ricos em proteínas e ácidos graxos poli-

insaturados, tais como o ômega-3, os quais vêm sendo considerado essencial, pois o mesmo não 

pode ser sintetizado pelo organismo, deve ser obtido como fonte de nutrientes indispensável na 

alimentação (Menegassi 2011; Barçante e Sousa 2015). 

No Amazonas, a principal fonte de proteína animal é proveniente do consumo de peixes, 

com destaque para o tambaqui sendo apreciado, por seu sabor inconfundível e preço acessível. 

Entretanto, com o crescimento da população, há um aumento na demanda pelo pescado, 

principalmente pelo tambaqui. O pescado proveniente da pesca extrativista é insuficiente para 

atender a demanda requerida pela população. Por isso a importância da criação em cativeiro. 

Além de preservar os estoques naturais, a piscicultura garante o abastecimento do tambaqui 

durante todo o ano (Izelet al 2013). 

No sistema de produção em cativeiro, o principal obstáculo da produção, são os custos 

com a alimentação. A viabilidade econômica de empreendimento na piscicultura depende da 

nutrição, pois esta representa os maiores custos, fazendo-se necessário a determinação dos 

níveis adequados dos nutrientes para atenderas exigências nutricionais do pescado, em especial 

o tambaqui (Dairiki e Silva 2011). 
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2.2 Tambaqui (Colossoma macropomum) 

O tambaqui, Colossoma macropomum (CUVIER, 1818), pertence à classe Osteichthyes, 

subclasse Actinopterygii, ordem Characiformes, família Characidae e subfamília Serrasalminae, 

é originário das bacias dos rios Amazonas e Orinoco, é o segundo maior peixe de escama da 

América do sul, superado apenas pelo pirarucu (Arapaima gigas) (Lima e Goulding 1998; 

Dairiki e Silva 2011). 

Em ambiente natural pode atingir 1 metro de comprimento e até 30 kg. Sua carne 

apresenta ótimo sabor e tem grande aceitação pelos consumidores, suas formas de consumo 

apreciadas são frito, cozido, ou assado na brasa (Izelet al. 2013).  Nas décadas de 60 e 70 houve 

um aumento populacional dos centros urbanos, com isso, cresceu o consumo de tambaqui 

principalmente em Manaus, substituindo o pirarucu (Lima e Goulding 1998). 

Sua criação em cativeiro apresenta ótimo crescimento, pode ser produzido nos sistemas, 

extensivo, semi-intensivo e intensivo. Apresenta facilidade na produção de alevinos e boa 

aceitabilidade a ração comercial. Na natureza habita águas lênticas, e talvez por este motivo ele 

apresente resultados satisfatórios quando produzidos em sistema de cultivo intensivo (Affonso 

et al.  2014). O estado do Amazonas possui clima favorável à implantação da criação do 

tambaqui (Izelet al. 2013). 

O tambaqui em ambiente natural se alimenta de frutos, sementes e zooplâncton, o que 

facilita seu manejo alimentar em cativeiro podendo utilizar tipos variados de alimentos. São 

onívoros e aproveitam muito bem uma variedade de alimentos, vegetal e animal; possui lábios 

carnosos, maxilas e dentição fortes. Outra característica importante do tambaqui é sua 

capacidade de tolerar ambientes com má qualidade de água e baixos níveis de oxigênio (Lima e 

Goulding 1998; Campos et al. 2015). 

De acordo com Lima e Goulding (1998) na natureza durante o período de cheia dos rios 

as principais fontes alimentares do tambaqui são, sementes e frutos. Dentre estes estão embaúba 

(Cecropiasp. moraceae) , munguba (Pseudobombaxmunguba), capitari (Tabebuia barbata), 

taquari (Mabeasp), tarumã (Vitex cimosa), seringa barriguda (Heveaspruccana), seringa (Hevea 

brasiliensis), jauari (Astrocaryumjauari), abio (Neolabatiasp), supiarana 

(Alchorneaschomburgkiana), piranheira (Piranheatrifoliata), castanharana ( Eschweilerasp),  

arapari (Macrolobimacaciifolium), jenipapo (Genipa americana), cachinguba (Ficussp), goiaba 

araçá (Eugenia inundata), araçá (Myrciafallax), cramuri (Gymnolumaglabrescens).  

Silva et al (2000) ao avaliar o sistema digestivo do tambaqui constatou que a porcentagem 

de fibra ao chegar no quimo é acima de 10%, podendo chegar até 20%, a justificativa para este 

elevado teor de fibra é pelo seu hábito alimentar, o tambaqui está adaptado a alimentar- se de 

frutos e sementes em seu ambiente natural.  
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O uso de fibra na dieta do tambaqui necessita de mais estudos para que possamos 

verificar sua influência na nutrição desta espécie, já que níveis elevados podem interferir no 

aproveitamento de determinados alimentos na dieta (Dairiki e Silva 2011). 

2.3 Nutrição 

A nutrição é conhecida como o estudo de todos os conjuntos e ações tais como: 

comportamento alimentar e ingestão do alimento, digestão e absorção, metabolismo dos 

nutrientes e eliminação dos resíduos, que asseguram o suprimento dos nutrientes exigidos pelos 

processos vitais de um organismo.  É também um ramo da fisiologia que se destina ao 

estabelecimento da relação entre alimento oferecido e crescimento; a comparação entre 

possíveis ingredientes da dieta; e, a determinação das exigências nutricionais dos organismos 

(Moraes e Almeida 2014). 

Na piscicultura os mais variados tipos de alimentos são utilizados, por apresentarem 

baixo custo e estarem disponível nas propriedades. Porém esses alimentos não atendem as 

exigências nutricionais da dieta. Sendo assim faz-se necessária o uso de rações balanceadas 

utilizando frutos como alternativa para diminuição dos custos da ração. (Affonso et al. 2014). 

Zooplâncton produzidos naturalmente nos viveiros é uma importante fonte de nutrientes 

na alimentação. Em cultivos intensivos e semi-intensivos o zooplâncton é mais importante 

qualitativamente do que quantitativo (Lima e Goulding 1998). 

Com o desenvolvimento da piscicultura o estudo das exigências nutricionais dos peixes 

tornou-se essencial, pois, a dieta pode influenciar o comportamento, a integridade estrutural, a 

saúde, as funções fisiológicas, a reprodução e o crescimento dos peixes (Moraes e Almeida 

2014). 

Os peixes em ambiente de criação não dispõem de alimento em quantidade e qualidade 

que atendam às exigências nutricionais para desempenho produtivo e reprodutivo ótimos. Em 

função disto, faz-se necessário o uso de rações que atendam às exigências nutricionais para 

garantir adequado desempenho produtivo, e retorno econômico (Pezzatoet al. 2001). 

Os alimentos são a fonte principal de nutrientes necessários à sustentação da estrutura e 

função dos organismos vivos. Os nutrientes por sua participação em quantidade são 

classificados em macro e micronutrientes. Os três principais macros nutrientes na composição 

dos alimentos são: proteínas, carboidratos e os lipídios e os micros são as vitaminas e minerais. 

Os alimentos também constituem de frações fibrosas, e o percentual de fibra na alimentação 

afeta os parâmetros produtivos dos peixes, pois está diretamente ligada a digestão e absorção 

dos nutrientes (Pedron 2006). 
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2.4 Fibra na alimentação 

Em ambiente natural os peixes ingerem alimentos de origem animal e vegetal que 

mantem seu equilíbrio nutricional. Nos sistemas de criação confinados isto não ocorre. Para 

uma melhor eficiência alimentar e exigência nutricional da espécie a disponibilidade de 

ingredientes são necessários para a elaboração de ração balanceada (Lannaet al. 2004; Oliveira 

et al. 2012). 

A fibra bruta constitui a maior parte dos carboidratos resistentes ao tratamento sucessivo 

com ácido e base diluídos, representando a grande parte da fração fibrosa dos alimentos. A 

maior fração da fibra bruta, a celulose, é bem aproveitada pelos ruminantes, uma vez que os 

microrganismos do rúmen são capazes de degradar, formando ácidos graxos voláteis, que são 

fonte de energia para esses animais. Outras espécies também aproveitam a fibra bruta com 

maior ou menor eficiência. Ela é também responsável pelo bom funcionamento do intestino ao 

estimular seus movimentos peristálticos. (Silva e Queiroz 2005).  

O tucumã (Astrocaryumaculeatum) possui uma ampla distribuição, ocorre principalmente 

nos Estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e algumas partes do Pará, ocorrem 

também no Perú e na Colômbia. É uma palmeira de grande porte que pode atingir até 25 metros 

de altura, possuem troncos grossos e espinhosos, os frutos são grandes, nutritivos e fibrosos, é 

apreciado por pessoas e animais e se desenvolve muito bem em solo pobre de terra firme. A sua 

produção média por planta de acordo com estudo realizado em um período de dois anos, em 

população de tucumã é de doze quilos (Shaley 2005).  

O tucumã é uma fruta rica em lipídios, vitamina A, fibra e apresentar teores satisfatórios 

de vitamina E (Yuyamaet al 2008). 

De acordo com Lannaet al. (2004), em seu estudo sobre fibra bruta e óleo em dietas 

práticas para alevinos de tilápia do nilo (Oreochromisniloticus) contendo três níveis de fibra 

bruta (6; 9, e 12,%) afirmam que na fase de alevinagem com peso de 6,4 a 31,0g, o nível de até 

9,% de fibra bruta pode ser utilizar na dieta. Meurer et al. (2003) testando diferentes níveis de 

fibra bruta (3,65, 4,75, 6,00, 7,25 e 8,50%) em dietas para tilápia do nilo 

(Oreochromisniloticus) tendo como principal de fibra a celulose, mostraram que os níveis de 

3,65 a 8,50% não interferiram no desempenho e sobrevivência dos peixes.  

Rodrigues et al (2010) ao avaliar o desempenho produtivo, composição corporal e 

parâmetros fisiológicos de pacu alimentado com níveis crescente de fibra (5, 7, 9, 11, 13, e 

15%) nas dietas utilizando a celulose microfina Rhoster como fonte principal de fibra. 

Verificou que o desempenho produtivo, a composição corporal e os parâmetros plasmáticos, 

não são afetados utilizando até 9% de fibra bruta na dieta de juvenis de pacu e que níveis acima 

de 11% de fibra bruta prejudicam o desempenho animal, causam reduções de ganho de peso, 

nas taxas de crescimento específico e de eficiência proteica e aumento de conversão alimentar. 
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3. Justificativa 

A região Amazônica possui uma variedade de frutos que são ricos em fibra, e podem ser 

utilizados na alimentação dos tambaquis. Dentre as frutíferas produzidas na região podemos 

destacar o tucumã. É uma palmeira de frutos grandes e bastante nutritivos, são muito 

apreciados por pessoas e animais. Apresenta uma boa produção de frutos por planta, uma média 

de 720 frutos, o que equivale a 12kg. Com isso é gerado uma grande quantidade de resíduos, 

que são descartados pelos processadores de alimentos. Estes resíduos (casca) são uma 

alternativa como fonte da fibra na alimentação do tambaqui espécie nativa dos rios do 

Amazonas sendo uma das mais cultivada pelos piscicultores, aceita bem ração, em ambiente 

natural sua alimentação é predominante de frutos e sementes. Diante disto, o uso de alimentos 

não convencionais é uma alternativa para reduzir custos na produção de rações e melhor 

aproveitamento dos resíduos. 

 

4. Hipóteses 

H0= O desempenho zootécnico de juvenis de tambaqui não é afetado pelas dietas 

formuladas com níveis de fibra total a partir da inclusão da casca de tucumã. 

H0= Dietas formuladas com níveis de fibra total a partir da inclusão da casca de tucumã 

não afetam os parâmetros hematológicos e histológicos de juvenis de tambaqui. 

H0= Os parâmetros bioquímicos do plasma (proteínas totais, glicose e albumina) de 

juvenis de tambaqui não são afetados pelas dietas formuladas com níveis de fibra total a partir 

da inclusão da casca de tucumã. 

5. Objetivos 

5.1 Objetivo geral 

Avaliou o efeito de diferentes níveis da casca do tucumã no desempenho zootécnico, nos 

parâmetros bioquímicos plasmáticos e hematológicos de tambaqui. 

5.2 Objetivos específicos 

 Estudou a influência de diferentes níveis da casca do tucumã nos parâmetros de 

desempenho (ganho em peso diário, consumo diário de ração, conversão alimentar 

aparente e taxa de crescimento específico) do tambaqui.  

 Verificou as possíveis alterações hematológicas de tambaqui alimentado com diferentes 

níveis da casca do tucumã. 
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 Avaliou a influência dos diferentes níveis da casca do tucumã nos parâmetros 

bioquímicos do tambaqui por meio da análise da glicose, proteínas totais e albumina do 

sangue. 

6. Material e Métodos 

O trabalho foi protocolado junto a Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM). 

6.1 Aquisição e aclimatação dos peixes 

 Antes de iniciar o experimento, os peixes passaram por um período de aclimatação 

durante 16 dias. Os peixes foram alimentados até a saciedade aparente duas vezes ao dia. Para a 

realização do experimento foram utilizados 225 juvenis de tambaquis, com peso médio de 23g, 

provenientes da fazenda de piscicultura do senhor “Vasco” localizada na estrada Manuel 

Urbano (AM-070). Os peixes foram transportados em sacos plásticos, contendo água e oxigênio 

até a Universidade Federal do Amazonas-UFAM local de execução do experimento, onde 

foram distribuídos em 15 caixas d’água com capacidade de 310L, numa densidade de quinze 

indivíduos/caixa d’água, com aeração constante e fluxo contínuo de água proveniente de poço 

artesiano.  

6.2 Dietas experimentais 

Foram formuladas cinco rações peletizadas isoprotéicas e isocalóricas em Microsoft 

Office Excel 2010 (Tabela 1). Contendo 30% de proteína bruta e níveis crescentes de casca de 

tucumã (T0:0; T1:3; T2:6; T3:9 e T4:12%) tendo como principal fonte de fibra a casca do 

tucumã. As porcentagens de fibra bruta fornecida pelo diferentes níveis da casca do tucumã são: 

(T0: 0,00;  T1: 1,679;  T2: 3,358;  T3: 5,037 e T4: 6,716%). 

Os resíduos (casca) foram coletados em residência de famílias processadoras de tucumã, 

em seguida encaminhadas para o Laboratório de Físico-Química de Alimentos (LFQA) do 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA para higienização e analise centesimal. 

Para os demais ingredientes foram utilizadas análises centesimal realizadas pelos autores 

conforme indica na tabela 1. 
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Tabela1. Composição das rações experimentais com diferentes níveis de casca do tucumã 

para juvenis de tambaqui. T0: ração sem adição da casca do tucumã, T1: ração com 3% de 

casca de tucumã, T2: ração com 6% de casca de tucumã, T3 ração com 9% de casca de tucumã, 

T4 ração com 12% de casca de tucumã. Cada tratamento contém três repetições. 

INGREDIENTES 

Tratamentos (%) 

T0 T1 T2 T3 T4 

0 3 6 9 12 

Farelo Soja** 47,81 48,58 49,34 50,11 50,88 

Milho** 23,91 22,02 20,13 18,24 16,34 

Farelo de trigo** 16,00 13,00 10,00 7,00 4,00 

Farinha Peixe 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

Tucumã - casca 0,00 3,00 6,00 9,00 12,00 

Óleo Soja 2,00 3,13 4,25 5,38 6,50 

Fosfato Bicálcico 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

DL - Metionina 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Calcário 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Sal comum 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Premix vitam/min 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Atendimento da exigência (%) 

Energia Bruta (EB) 3364,399 3363,567 3362,735 3361,903 3361,070 

Proteína Digestível (PD) 26,517 26,346 26,176 26,006 25,836 

Proteína Bruta (PB) 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

Fibra Bruta 3,504 4,956 6,408 7,860 9,312 

Extrato Etéreo 4,735 6,430 8,126 9,822 11,517 

ED/PD 114,047 114,019 113,991 113,963 113,935 

% FB acima exigência (6,0)* -41,60% -17,40% 6,80% 31,00% 55,20% 

Amido 25,445 23,507 21,569 19,631 17,693 

% Fibra Bruta (FB) 

Farelo Soja 1,956 1,948 1,941 1,934 1,927 

Milho  0,437 0,361 0,286 0,210 0,134 

Farinha Peixe 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Farelo de trigo 1,064 0,912 0,760 0,608 0,456 

Amido de Milho 0,000 0,014 0,028 0,042 0,056 

Tucumã - casca 0,000 1,679 3,358 5,037 6,716 

Total FB 3,457 4,915 6,373 7,831 9,290 

*Exigência de fibra para tambaqui 

**De acordo com Guimarães et al. 2014; Rostagno 2011. 

 

6.3 Higienização 

Foi realizada a seleção dos resíduos e lavagem em água corrente com hipoclorito e 

secagem em estufa com circulação forçada de ar por 24 horas, a uma temperatura de 60°C, 

6.4 Análise centesimal 

As análises centesimais da casca do tucumã foram realizadas no Laboratório de Físico-

Química de Alimentos (LFQA) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA. 

6.5 Umidade 

Foram pesado 5g da amostra em cápsula de porcelana, previamente tarada, sendo 

aquecido durante 3 horas em estufa a 105
º
C, em seguida resfriado em dessecador até a 
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temperatura ambiente. Após isso, foi pesado e repetido a operação de aquecimento e 

resfriamento até o peso constante (IAL 2008). 

6.6 Proteína bruta 

Foram pesado 1 g da amostra em papel de seda e em seguida, transferido para o balão de 

KJELDAHL, adicionados de 25 ml de ácido sulfúrico e cerca de 6 g da mistura catalítica. Em 

seguida levado ao aquecimento em bloco digestor, na capela, até a solução se tornar azul-

esverdeada e livre de material não digerido, foram adicionadas 3 gotas de indicador. O teor de 

nitrogênio das amostras foi determinado com o fator geral de 6,25 para proteína (IAL 2008). 

6.7 Lipídeos 

O teor de lipídeos das amostras foi determinado em extrator SOXHLET, utilizando o 

solvente éter de petróleo. foram pesados 5 g da amostra em cartucho de SOXHLET e o mesmo 

transferido para o aparelho extrator SOXHLET, acoplando-o ao balão de fundo chato 

previamente tarado a 105°C, utilizando-se o éter como extrator, mantido sob aquecimento em 

chapa elétrica. Em seguida foi retirado o cartucho, destilando-se o éter para transferir o balão 

com o resíduo extraído para uma estufa a 105°C, mantendo por cerca de uma hora. Foi 

resfriado em dessecador até a temperatura ambiente para ser pesado até peso constante (IAL 

2008). 

6.8 Cinzas 

O teor de cinzas das amostras foi determinado em Mufla, onde consistirá em resíduo 

obtido por aquecimento em temperatura de aproximadamente 550°C. Para a realização do 

método foram pesados 5 g da amostra em uma cápsula previamente aquecida em Mufla a 

550°C, resfriada em dessecador até a temperatura ambiente para ser pesada. As cinzas deverão 

ficar brancas ou ligeiramente acinzentadas (IAL 2008). 

6.9 Carboidratos 

O teor de carboidratos das amostras foi determinado por diferença, subtraindo-se de 100 a 

somatória dos teores de umidade, proteína, lipídeos e cinzas. O teor de carboidratos totais 

incluiu a fração de fibra alimentar. 

6.10 Teores de fibra insolúvel e solúvel 

O teor de fibra alimentar insolúvel e solúvel foi determinado pelo método enzimático-

gravimétrico. Onde a fração de fibra insolúvel ficou retida no cadinho e a solúvel ficou no 

filtrado (ASP et al. 1983). 

6.11 Análise de minerais 

O teor de ferro cobre cálcio, magnésio, zinco, manganês, sódio e potássio foi 

determinados por espectrofotometria de absorção atômica, como preconizado pelo Instituto 

Adolfo Lutz (IAL, 2008), onde a digestão das amostras foi realizada em via micro-ondas no 

digestor MARS – XPRESS CEM Corporation, MD – 2591, na mineralização da matéria 
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orgânica com a utilização de ácido nítrico concentrado, seguido do resfriamento e diluição com 

água deionizada. A leitura foi realizada diretamente nas soluções diluídas em espectrofotômetro 

de absorção atômica (SPECTRA AA, Modelo 220 FS, Varian, 2000), com lâmpadas 

específicas conforme o manual do fabricante. Para o controle das análises serão utilizados os 

materiais de referência certificados PEACH LEAVES (NIST – SEM 1547). 

A quantidade de ração foi fornecida até a saciedade aparente, alimentação ocorreu duas 

vezes ao dia pela manhã 8 h e pela tarde 17 h. O período experimental foi de 45 dias.  

6.12 Delineamento experimental 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC) com cinco tratamentos e 

três repetições, os peixes foram distribuídos aleatoriamente em 15 caixas d’água circulares com 

volume total de 310L, sendo quinze peixes por caixa d’água, totalizando 225 peixes (Figura 1). 

Os tanques tiveram aeração contínua e uma renovação de água gradativa durante todo o período 

experimental.  

Tratamentos 

T0 T1 T2 T3 T4 

Níveis de casca de tucumã (%) 

0 3 6 9 12 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

Figura1. Croqui da área experimental 

T0: ração sem adição da casca do tucumã, T1: ração com 3% de casca de tucumã, T2: ração com 6% de casca de 

tucumã, T3 ração com 9% de casca de tucumã, T4 ração com 12% de casca de tucumã. 

6.12.1 Monitoramento da qualidade da água 

Durante o todo o período experimental foi monitorada diariamente a qualidade da água 

pela manhã (9:00h) e tarde (17:00h) através da avaliação do oxigênio (com o uso do oxímetro), 

pH (com o uso do pHmetro), temperatura (com o uso do termômetro) e amônia (com o uso de 

kit de quantificação da amônia). 
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6.12.2  Avalição dos Parâmetros de Desempenho Zootécnico 

Para avaliação dos parâmetros de desempenho zootécnico, os peixes foram anestesiados 

com benzocaína a 0,5mg/L diluída em água. Foram submetidos à biometria inicial, (peso e 

comprimento padrão) com auxilio de um régua e balança semi-analítica. As biometrias foram 

realizadas no início e a cada quinze dias. Os peixes foram alimentados até saciedade aparente 

duas vez ao dia. A partir dos dados de peso e comprimento, foram calculados os parâmetros de 

desempenho zootécnico. Os valores de desempenho foram calculados para cada unidade 

experimental, de acordo com as fórmulas descritas a seguir: 

6.12.3 Sobrevivência 

Sobrevivência foi determinada pela diferença entre n
o
 inicial de peixes e o n

o
 final de 

peixes. Já, o percentual de sobrevivência dos indivíduos ao longo dos 45 dias de cultivo foi 

calculado por meio da razão entre o n
o
 final de peixes*100 e o n

o
 inicial de peixes, utilizando a 

seguinte fórmula.   

𝑆(%) = (𝑁°𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 /𝑁° 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 ) ∗ 100  

Onde S é a sobrevivência, 𝑁𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙é o número de peixes contados ao final do cultivo e 

𝑁𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙é o número de peixes contados no momento do povoamento dos tanques. 

6.12.4 Ganho de biomassa 

Foi determinado depois de finalizar o experimento, é calculado pela diferença entre o 

peso total de todos os indivíduos ao final do cultivo e o peso total de todos os indivíduos no 

início do cultivo. O cálculo é feito através da equação demonstrada abaixo. 

𝐺𝐵(𝑘𝑔) = 𝐵𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 (𝑘𝑔) − 𝐵𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 (𝑘𝑔) 

Onde 𝐺𝐵 é o ganho de biomassa, 𝐵𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙é a biomassa estimada ao final do cultivo e 

𝐵𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 é a biomassa estimada para o momento do povoamento dos tanques. A biomassa foi 

calculada através da multiplicação do peso total médio dos peixes do tanque pela quantidade de 

indivíduos vivos, conforme demonstrado nas equações abaixo. 

𝐵𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙(𝑘𝑔) = 𝑃𝑇̅̅̅̅
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙(𝑘𝑔) × 𝑁𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

𝐵𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑘𝑔) = 𝑃𝑇̅̅̅̅
𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙(𝑘𝑔) × 𝑁𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 

Onde 𝑃𝑇̅̅̅̅
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙é o peso total médio dos peixes ao final do cultivo e 𝑃𝑇̅̅̅̅

𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 é o peso total 

médio dos peixes no momento do povoamento dos tanques. 
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6.12.5 Taxa de crescimento específico 

A taxa de crescimento específico foi calculada por meio do produto de cem pela diferença 

entre os logaritmos da biomassa final e inicial, dividido pelo tempo em dias. 

𝑇𝐶𝐸% =
100(𝑙𝑛𝐵𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑙𝑛𝐵𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 (𝑑𝑖𝑎𝑠)
 

6.12.6 Taxa de incremento em peso 

A taxa de incremento em peso foi calculada por meio do produto de cem pela diferença 

entre a biomassa final e biomassa inicial, dividido pela biomassa final. 

𝑇𝐼𝑃% =
100(𝐵𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝐵𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)

𝐵𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
 

6.12.7 Taxa de ganho relativo 

A taxa de ganho relativo foi calculada pela seguinte formula: 

𝑇𝐼𝑅% =
100(𝑃𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑃𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)

𝑃𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

6.12.8 Conversão alimentar aparente 

A conversão alimentar foi calculada pela seguinte formula:  

𝐶𝐴 =
𝑄𝑅

𝐺𝑃
 

Onde, QR= quantidade de ração consumida e GP= ganho de peso. 

7. Coleta de Sangue para Determinação dos Indicadores Hematológicos e 

Bioquímicos 

Para avaliação dos parâmetros sanguíneos foram coletados aleatoriamente e micro-

chipado dez peixes de cada unidade experimental, totalizando trinta peixes de cada dieta 

experimental. O sangue foi retirado com seringa por punção da veia caudal.  A coleta foi 

realizada aos 45 dias de período experimental, para não submeter os peixes a elevados níveis de 

estresse, para a coleta os peixes permaneceram em jejum por um período de 12h. As análises 

foram realizadas no laboratório de Morfologia Funcional da Universidade Federal do 

Amazonas-UFAM. 

7.1 Indicadores hematológicos 

Para coleta de sangue foi utilizada seringa contendo anticoagulante, os indicadores 

hematológicos analisados foram: hematócrito (%) pelo método do microhematócrito; 

hemoglobina pelo método cianometahemolobina, utilizando reagentes comerciais; contagem de 
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eritrócito (RBC) em câmera Newbauer©, após diluição em solução de formol-citrato. Com o 

resultado desses parâmetros, foram calculados os índices de Wintrobe: volume corpuscular 

médio (VCM); hemoglobina corpuscular média (HCM); concentração de hemoglobina 

corpuscular média (CHCM). 

7.2   Indicadores bioquímicos 

Para analise dos indicadores bioquímicos as amostras de sangue foram centrifugadas a 

4ºC a 3000 g por 10 minutos. Após a centrifugação, o plasma foi coletado para as análises: 

concentração de glicose, pelo método enzimático colorimétrico GOD-Trinder; As proteínas 

totais foram determinadas pelo método do Biureto e para albumina, o método utilizado foi o 

Verde de Bromocresol.  

8.   Análises Estatísticas 

Para analise dos parâmetros de desempenho zootécnico e sanguíneo foi utilizado Análise 

de Variância (ANOVA). Quando observadas diferenças estatísticas entre os tratamentos, as 

médias foram comparadas pelo teste Tukey com nível de significância de 5%. Para verificar o 

efeito dos níveis de fibra foi utilizada análise de regressão. As análises foram realizadas com o 

uso do software Systat. 
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RESUMO. 

Com objetivo de avaliar diferentes níveis de fibras da casca de tucumã (Astrocaryum 

aculeatum) na dieta de juvenis de tambaqui (Colossoma macropomum). Foram testadas cinco 

dietas isopoteica e isocalorica, porém variando o teor de fibra de casca tucumã. Foram 

utilizados 225 exemplares de tambaqui distribuídos em cinco tratamentos (0, 3, 6, 9, 12% de 

casca tucumã) com três repetições. Cada repetição continha 15 peixes, dos quais 10 foram 

individualmente identificados com microchips (transponders). Para avaliação o desempenho 

zootécnico, as biometrias foram realizadas a cada 15 dias. Ao final dos 45 dias, todos os 

animais foram mensurados e pesados e o sangue retirado para avaliação hematológica e 

bioquímica do plasma. Observou-se que o diferente teor de fibras não afetou a taxa de 

crescimento específica, nem as demais variáveis do desempenho zootécnico. Similarmente, os 

parâmetros hematológicos da série vermelha (concentração de hemoglobina, hematócrito, 

eritrócitos circulantes e seus índices hematimétricos) também não foram afetados pelos 

diferentes níveis de fibras da casca de tucumã. Os níveis de glicose, proteínas totais e albumina 

foram semelhantes entre os tratamentos. Porém, os teores de colesterol total e triglicerídeos 

reduziram em concentrações maiores de fibras da casca de tucumã. Interessantemente, os teores 

de proteínas plasmáticas e de albumina diminuem significativamente com o aumento da taxa de 

crescimento. Este estudo demonstra que o aumento na quantidade de fibras obtido a partir de 

resíduos da casca de frutos amazônica não afeta a taxa de crescimento e nem os parâmetros do 

sangue de juvenis de tambaqui, mas reduz o colesterol e os triglicerídeos do sangue deste peixe. 

   

Palavras-chave: Nutrição de peixe, fibras, tambaqui, crescimento. 
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1. Introdução 

Em 2018 a produção de peixe no mundo foi de quase 6 milhões de tonelada. Esta 

produção vem crescendo a cada ano. O Brasil segue a tendência mundial, sendo a tilápia a 

espécie mais cultivada. Contudo, o tambaqui vem se destacando, e atualmente é a espécie 

nativa mais produzida no país, sendo o estado de Rondônia o maior produtor (ANUÁRIO, 

2018).  

Para uma produção em sistema de cultivo intensivo, é necessário o fornecimento de 

níveis adequados de carboidratos, proteínas, lipídeos, além de minerais e vitaminas. As 

exigências nutricionais estão relacionadas com os hábitos alimentares de cada espécie, e fatores 

como idade, tamanho, além de forma do processamento (Pedron, 2006). 

A fibra também está dentre os nutrientes requerentes, ela é um carboidrato constituído 

por polissacarídeos não amiláceos, nos quais se destacam a celulose, a hemicelulose, a lignina e 

a pectina (Silva & Queiroz, 2005).  

A região Amazônica possui uma variedade de frutos que são ricos em fibra, e podem ser 

utilizados na alimentação de tambaqui. Dentre as frutíferas produzidas na região podemos 

destacar o tucumã, sua exploração econômica é feita principalmente pelo consumo da polpa na 

forma in natura e outros subprodutos (Mendonça, 1996). A casca é totalmente descartada e 

pode ser uma boa alternativa de fibra na alimentação do tambaqui. 

Como os peixes não apresentam enzimas endógenas ou micro-organismos capazes de 

degradar fibra, isto faz com que a absorção intestinal seja reduzida e aumenta a excreção 

nitrogênio fecal. Portanto a recomendação de fibra na alimentação para animais carnívoros 4%, 

onívoros 8% e herbívoros 15% (Logato, 2011). 

O tambaqui é um peixe onívoro, é o segundo maior peixe de escama de água doce, sua 

alimentação em ambiente natural é constituída principalmente de zooplâncton, frutos e 

sementes, portanto é um animal que apresenta na sua dieta altos níveis de fibra. (Abreu, 

Ribeiro, & Araújo, 2012; Silva & Queiroz, 2005).  

Portanto o objetivo deste trabalho é avaliar o efeito da fibra no desempenho zootécnico 

(Ganho de biomassa, taxa de crescimento especifico, taxa de incremento de peso, taxa de ganho 

relativo, ganho de comprimento e taxa de incremento crescimento), serie vermelha com seus 

índices hematimétricos e parâmetros bioquímicos plasmáticos: glicose, proteínas totais, 

albumina, colesterol e triglicerídeos. 
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2. Material e métodos 

2.1 Obtenção e aclimatação dos peixes 

Foram utilizados 225 peixes cedidos da fazenda de piscicultura do senhor “Vasco” 

localizada na estrada Manuel Urbano (AM-070). Os animais foram aclimatados em caixa 

d’água com capacidade de 1.000L, com aeração e fluxo de água continuo. Para 

condicionamento alimentar, foi utilizado ração comercial com 40% de proteína bruta (PB), 

fornecida duas vezes ao dia, manhã 8 h e pelas tarde 17 h, até saciedade aparente. Todo 

protocolo experimental foi aprovado pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

Universidade Federal do Amazonas, sob o Nº. 007/2018-CEUA/UFAM. 

2.2 Elaboração da ração 

A casca do tucumã (Astrocaryum aculeatum) foi adquirida de comerciantes locais de 

polpa de tucumã, em seguida encaminhada ao Laboratório de Físico-Química de Alimentos 

(LFQA) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia-INPA para higienização. A casca foi 

inicialmente lavada em água corrente contendo hipoclorito, secadas em estufa com circulação 

de ar por 24 horas, a 60°C, em seguida trituradas e realizadas analises Bromatologica (Tabela 1) 

de acordo a metodologia proposta por IAL (2008) para umidade, proteína bruta, lipídeos, 

cinzas, para os teores de fibra alimentar insolúvel e solúvel seguiu a metodologia proposta por 

Asp et al. (1983). Para os demais ingredientes foi utilizado análises bromatológica realizadas 

por Guimarães et al. (2014); Rostagno (2011). 

 

 

 

Foram elaboradas cinco rações peletizadas isoprotéicas e isocalóricas, como apresentada na 

Tabela 2. A ração continha 30% de proteína bruta e níveis crescentes de casca de tucumã 

Astrocaryum aculeatum (0, 3, 6, 9, 12%) como principal fonte de fibra. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Composição bromatológica da matéria 

seca da casca do tucumã. 

Composição bromatológica % 

Fibra bruta 55,97 

Proteínas 9,36 

Extrato etéreo 24,91 

Carboidratos 6,77 

Cinzas 2,71 

Umidade 0,26 
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Tabela 2. Ingredientes e composição das rações experimentais com diferentes 
níveis da casca do tucumã na dieta de juvenis de tambaqui. 

INGREDIENTES 

Tratamentos (%) 

T0 T1 T2 T3 T4 

0 3 6 9 12 

Farelo Soja** 47,81 48,58 49,34 50,11 50,88 

Milho** 23,91 22,02 20,13 18,24 16,34 

Farelo de trigo** 16,00 13,00 10,00 7,00 4,00 

Farinha Peixe 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

Tucumã - casca 0,00 3,00 6,00 9,00 12,00 

Óleo Soja 2,00 3,13 4,25 5,38 6,50 

Fosfato Bicálcico 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

DL - Metionina 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

Calcário 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Sal comum 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Premix vitam/min 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Atendimento da exigência (%) 

Energia Bruta (EB) 3364,399 3363,567 3362,735 3361,903 3361,070 

Proteína Digestível (PD) 26,517 26,346 26,176 26,006 25,836 

Proteína Bruta (PB) 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

Fibra Bruta 3,504 4,956 6,408 7,860 9,312 

Extrato Etéreo 4,735 6,430 8,126 9,822 11,517 

ED/PD 114,047 114,019 113,991 113,963 113,935 

% FB acima exigência (6,0)* -41,60% -17,40% 6,80% 31,00% 55,20% 

Amido 25,445 23,507 21,569 19,631 17,693 

      

*Exigência de fibra para tambaqui 

** De acordo com Guimarães et al. 2014; Rostagno 2011. 

 

2.3 Delineamento experimental 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado (DIC) com cinco tratamentos e 

três repetições, o experimento foi realizado por um período de 45 dias. Foram utilizadas 15 

caixas d’água circulares com volume total de 310L e distribuído 15 peixes, por unidade 

experimental, onde 10 animais de cada repetição foram micro-chipado (transponder ISO FDX-

B 134,2 KhZ), totalizando 225 peixes, com peso médio inicial de 23,29±15,02g, alimentados 

duas vezes ao dia, manhã 8 h e pelas tardes 17 h, até saciedade aparente. O abastecimento de 

água foi de poço artesiano com renovação e aeração constantes durante todo o período 

experimental. O Monitoramento da qualidade da água foi realizado através das seguintes 

variáveis: oxigênio dissolvido, temperatura, pH, amônia e minerais dissolvidos (sódio, potássio 

e cálcio). As medidas de oxigênio e temperatura foram mensurados com uso oxímetro portátil 

Hanna HI9147. Enquanto o pH utilizou-se o pHmetro de bancada pHTek PH-8B. A amônia foi 

quantificada pelo método de Nessler utilizando um espectrofotômetro de microplacas Thermo 

Scientific Multiscan Go. Os íons sódio, potássio e cálcio dissolvidos foram analisados por meio 

de fotometria de chama (Fotômetro de chama Digimed DM62). 
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2.3.1 Avaliação do desempenho zootécnico 

A avalição dos parâmetros de desempenho zootécnico foi realizada pelas variáveis: peso e 

comprimento padrão, realizadas ao inicio, quinzenal e no final do experimento, com 45 dias 

totalizando quatro medidas para cada animal. Brevemente, os peixes foram anestesiados com 

benzocaína a 0,5 mg/L, a biometria foi realizada  com auxilio de uma balança semi-analitica e 

uma régua. Os parâmetros de desempenho zootécnico calculados foram: Ganho de peso (GP) = 

Peso médio final (g) - peso médio inicial (g) dos peixes; Taxa de crescimento específico (TCE) 

= 100 x (Logaritmo natural do peso final - Logaritmo natural peso inicial) / tempo do 

experimento (dias); Taxa de incremento em peso = 100x (peso final – peso inicial) / peso final e 

Taxa de ganho relativo (TIR) = 100x (peso final – peso inicial) / peso inicial; ganho de 

comprimento (GC) e taxa de incremento crescimento (TIC). 

2.3.2 Avaliação dos parâmetros hematológicos 

Ao finalizar o experimento, amostras de sangue foram coletadas de todos os animais de 

cada unidade experimental, para analises dos indicadores hematológicos e bioquímicos. Para a 

coleta, os peixes permaneceram em jejum por um período de 24h. O sangue foi coletado com 

seringa de 3 ml contendo anticoagulantes. O sangue foi colhido da veia caudal e imediatamente 

utilizado para as análises hematológicas.  

Os indicadores hematológicos analisados foram: hematócrito (Ht) pelo método do 

microhematócrito; hemoglobina (Hb) pelo método cianometahemoglobina (por meio do uso do 

cianeto de potássio, ferri e ferrocianeto de potássio e fosfato de potássio). A contagem dos 

eritrócitos circulantes (RBC) foi realizada em câmera Neubauer dupla, após diluição em 

solução de formol-citrato. Com o resultado desses parâmetros, foram calculados os índices 

hematimétricos de Wintrobe: volume corpuscular médio (VCM) = (Ht/RBC)x10; hemoglobina 

corpuscular média (HCM) = ([Hb] /RBC)x10; concentração de hemoglobina corpuscular média 

(CHCM) = ([Hb]/Ht)x100. 

Para analise dos indicadores bioquímicos, as amostras de sangue foram centrifugadas a 

10.000 rpm durante 10 minutos. O plasma separado foi usado para as seguintes análises: 

concentração de glicose, pelo método enzimático colorimétrico utilizando a enzima glicose 

oxidase. As proteínas totais foram determinadas pelo método do Biureto; enquanto a albumina 

pelo método colorimétrico do verde de Bromocresol. Os triglicerídeos e colesterois totais foram 

estimados pelo método enzimático de Trinder. Todas as análises foram realizadas em duplicatas 

utilizando kits comerciais da marca Labtest Diagnóstica S.A., Brasil. As absorbâncias foram 

lidas em espectrofotômetro de microplacas Thermo Scientific Multiscan Go. 
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2.4 Análises estatísticas 

Todos os dados foram submetidos à análise da homogeneidade das variâncias (teste de 

Kolmogorov-Smirnov) e homocedasticidade (teste de Levene). Para analise dos parâmetros de 

desempenho zootécnico e sanguíneos foram calculados as médias e os desvios padrões. Os 

resultados de cada variável entre os tratamentos foram submetidos à análise de variância 

simples (ANOVA). As diferenças significativas entre os tratamentos foram identificas por meio 

de testes post hoc (Tukey ou Kruskal-Wallis). Os dados de cada grupo de variáveis biológicas 

(desempenho zootécnico, série vermelha da hematologia ou bioquímica do plasma) foram 

submetidos a uma análise de variância multivariada (MANOVA) para se verificar os efeitos dos 

diferentes níveis de fibras presentes na casca do tucumã. Sabendo-se que as taxas de 

crescimento específico (TCE) e incremento de comprimento (TIC) podem afetar os parâmetros 

biológicos de um animal, foram utilizadas análises de covariância multivariada (MANCOVA), 

onde os níveis de fibras foram usados como variáveis categóricas explicativas, as taxas TCE e 

TIR como variáveis contínuas explicativas e os parâmetros hematológicos ou bioquímicos 

como variáveis respostas. Em todos os casos, o nível de significância de 5% foi aceito, após 

correção de Bonferroni. Análises de regressões lineares múltiplas foram usadas para verificar se 

a taxa de crescimento específico (TCE) afetou alguma variável fisiológica (hematológica ou 

bioquímica). Em todas as análises utilizou-se o programa Minitab versão 18 para os cálculos 

estatísticos. 
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3. Resultados 

Resultados nos parâmetros de qualidade d’água analisados mantiveram constantes 

durante todo o experimento. Ao longo de 45 dias entre os tratamentos e suas respectivas 

repetições, os níveis de oxigênio dissolvido variaram de 4 a 6 mg/L, a temperatura da água 

permaneceu constante em torno de 28,5 
o
C e o pH permaneceu entre 4,6 a 5,5. Os sais 

dissolvidos e amônia também permaneceram constantes e sempre em baixos níveis. 

No presente estudo foi possível verificar os diferentes níveis de fibras presentes na casca 

do tucumã (Astrocaryum aculeatum) não afetaram significativamente o Ganho de biomassa 

(GB), taxa de crescimento especifico (TCE), taxa de incremento em peso (TIP) taxa de ganho 

relativo (TIR), ganho de comprimento (GC) e taxa de incremento crescimento (TIC)  (Tabela 

3).  

Nem mesmo quando os parâmetros, Taxa de Crescimento Específico e a taxa de 

incremento de comprimento foram utilizados simultaneamente em uma análise de variância 

multivariada (MANOVA) existe diferença significativa entre os tratamentos (Wilks= 0,948; F= 

0,979; p= 0,630). 

Tabela 3. Média ± desvio padrão do desempenho zootécnico de juvenis de tambaqui (Colossoma 

macropomum) alimentados com diferentes níveis da casca do tucumã (Astrocaryum aculeatum). 

Paramentos de desempenho 

zootécnico 

Níveis de inclusão da casca do tucumã (%) 

0 3 6 9 12 

GB (g) 20,5±6,6 23,7±8,2 22,6±9,8 22,1±9,4 23,3±11,9 

TCE (%) 1,6±0,6 1,6±0,5 1,6±0,6 1,7±0,6 1,5±0,7 

TIP (%) 47,0±13,0 47,3±11,0 47,0±12,8 48,4±13,2 44,6±15,4 

TIR (%) 99,9±48,0 98,1±40,0 100,3±49,9 106,3±50,9 97,4±64,3 

GC (cm) 2,5±0,7 2,5±0,6 2,4±0,6 2,5±0,7 2,3±0,9 

TIC (%) 22,4±6,8 21,8±6,0 21,6±6,3 22,6±6,5 20,4±7,3 
* Ganho de biomassa (GB), taxa de crescimento especifico (TCE), taxa de incremento em peso (TIP) taxa de 

ganho relativo (TIR), ganho de comprimento (GC) e taxa de incremento crescimento (TIC). 

 

De igual modo, os diferentes níveis de fibras presentes na casca do tucumã também não 

provocaram mudanças na série vermelha dos parâmetros hematológicos. Em nenhum dos 

tratamentos o hematócrito (Hto), hemoglobina (Hb), os eritrócitos circulantes (RBC), volume 

corpuscular médio (VCM), hemoglobina corpuscular média (HCM) e concentração da 

hemoglobina corpuscular (CHCM) não apresentaram diferenças significativas entre si (Tabela 

4). Nem mesmo quando os parâmetros hematológicos são analisados simultaneamente por meio 

de uma MANOVA (Wilks= 0,863; F= 1,44; p= 0,126). Uma MANCOVA também revelou que 

os parâmetros hematócrito, hemoglobina e eritrócitos circulantes também não são afetados 

simultaneamente pelos diferentes níveis da casca do tucumã (Wilks= 0,857; F= 1,48; p= 0,107), 

nem pela taxa de crescimento especifico (Wilks= 0,965; F= 1,66; p= 0,177) e nem pela taxa de 

incremento crescimento (Wilks= 0,975; F= 1,17; p= 0,322). 
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Tabela 4. Médias e desvio padrão dos parâmetros hematológicos de juvenis de tambaqui 

(Colossoma macropomum) alimentados com diferentes níveis da casca do tucumã 

(Astrocaryum aculeatum). 

Parâmetros hematológicos 

Níveis de inclusão da casca do tucumã (%) 

0 3 6 9 12 

Hematócrito (%) 32,1±6,6 30,2±5,3 31,0±3,8 31,9±5,5 29,3±5,4 

Hemoglobina (g/100mL) 3,7±0,8 4,0±0,9 4,1±0,7 3,6±0,6 3,7±0,9 

Eritrócitos (x 10
6
/mm³) 2,4±0,6 2,0±0,6 2,3±0,7 1,7±0,7 2,5±0,8 

VCM (µ³) 151,8±59,6 151,5±43,8 151,9±75,3 216,2±100,5 125,6±43,0 

HCM (pg) 17,1±5,9 20,3±5,9 19,5±8,6 24,7±11,8 15,8±5,4 

CHCM (%) 14,01,0 13,70,9 13,30,9 12,10,9 13,80,9 

       

Contudo, o perfil bioquímico do plasma (tabela 5) foi afetado pelos diferentes níveis de 

fibras presentes na casca do tucumã (Astrocaryum aculeatum). Uma MANOVA revelou que os 

tratamentos afetaram significativamente os níveis dos parâmetros bioquímicos do plasma 

(Wilks= 0,280; F= 5,43; p<0,001). Uma ANOVA revelou que os teores de triglicerídeos (teste 

de Tukey; F= 5,86; p<0,001) e colesteróis totais (teste de Tukey; F= 17,74; p<0,001) foram 

significativamente afetados pelo diferentes níveis da casca do tucumã. Por outro lado, os níveis 

proteínas plasmáticas (teste de Tukey; F= 1,33; p=0,257), albumina (teste de Tukey; F= 1,53; 

p=0,189) e glicose (teste de Tukey; F= 1,92; p=0,099) não foram afetados pelo tratamento. 

Uma MANCOVA revelou que além dos diferentes níveis de fibras da casca do tucumã (Wilks= 

0,290; F= 5,13; p<0,001), as variáveis bioquímicas do plasma são influenciadas pela taxa de 

crescimento especifico (Wilks= 0,804; F= 4,24; p=0,002), mas não pela taxa de incremento 

crescimento (Wilks= 0,904; F= 1,85; p=0,111). Uma ANCOVA revelou que os níveis de 

proteínas (F= 8,76; p=0,004) e albumina plasmáticas (F= 11,41; p=0,001) são 

significativamente afetados pela taxa de crescimento especifico. 

 Considerando os efeitos da taxa de incremento crescimento (TCE) sobre as 

concentrações de proteínas e albumina plasmática, a análise de regressão linear revelou uma 

relação negativa (Figura 1). As concentrações de proteínas (proteínas plasmáticas =2,59 – 

0,111×taxa de incremento) e albumina (albumina=1,437 – 0,176×taxa de incremento) 

plasmáticas diminuem com o aumento da taxa de incremento crescimento em tambaqui, 

independente do nível de fibra presente na casca do tucumã. 
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Tabela 5. Média e desvio padrão dos parâmetros bioquímicos de juvenis de tambaqui 

(Colossoma macropomum) alimentados com diferentes níveis da casca do tucumã 

(Astrocaryum aculeatum). 

Parâmetros 

bioquímicos 

Níveis de inclusão da casca do tucumã (%) 

0 3 6 9 12 

Proteína (g/dL) 2,5±0,4 2,3±0,4 2,4±0,4 2,4±0,3 2,3±0,5 

Albumina (g/dL) 1,2±0,3 a 1,2±0,5 b 1,1±0,3 ab 1,1±0,3 ab 1,1±0,3 b 

Globulinas (g/dL) 1,3±0,3 1,2±0,4 1,4±0,4 1,3±0,3 1,2±0,5 

Glicose (mg/dL) 102,1±17,3 92,6±18,6 96,9±17,4 91,6±21,4 91,5±18,3 

Triglicerídeos (mg/dL) 175,2±24,4 a 149,5±29,7 b 142,5±29,8 bc 143,4±36,4 bc 127,9±29,2 c 

Colesterol (mg/dL) 100,5±10,5 ab 94,6±12,2b 106,4±15,9 ab 102,8±10,8 ab 101,1±15,3 ab 

*Médias seguidas de letras diferentes, na mesma linha, diferem significativamente pelo teste Tukey (p<0,05). 

 

 

 

Figura 1. Correlação entre proteína e albumina com a taxa de crescimento especifico de juvenis de tambaqui 

(Colossoma macropomum) alimentados com diferentes níveis da casca do tucumã 
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4. Discussão 

Os principais resultados deste estudo mostram que o aumento nos teores de fibras da 

casca do tucumã (Astrocaryum aculeatum) não afeta o desempenho zootécnico, nem os 

parâmetros hematológicos, e nem os níveis de glicose, proteínas totais e albumina de tambaqui 

(Colossoma macropomum). Contudo, uma dieta rica em fibras da casca de tucumã reduz 

significativamente os teores de colesterol e triglicerídeos no sangue deste peixe.  

A alimentação dos peixes em seu habitat natural está constituída principalmente de 

frutos e sementes, que são fonte de fibra, além de fornecer grande parte dos carboidratos (Silva 

& Queiroz, 2005). Segundo Fracalossi, Rodrigues, & Gominho-Rosa (2012), apesar dos 

estudos sobre a fibra na alimentação de peixes ainda ser baixa, a fibra constitui de 

polissacarídeos que não são digeridos nem degradados pelos microrganismos presentes no trato 

digestório dos animais, no entanto, proporciona benefícios ao processo digestivo e mantém o 

peristaltismo intestinal. 

No desempenho zootécnico, o crescimento é a variável mais utilizado para avaliar a 

resposta de uma determinada espécie de peixe a ingredientes experimentais, por ser mais 

prático e sensível, na adequação de níveis de nutrientes e energias desejados nos estudos. É a 

variável mais utilizada em sistema de produção, por apresentar estreita relação com a 

produtividade e lucratividade. Pode ser medido com ganho em peso ou taxa de crescimento, as 

duas variáveis envolve nas suas equações o tempo, como exemplo o ganho de peso diário e taxa 

de crescimento especifico (Fracalossi, Rodrigues, & Gominho-Rosa., 2012). Nos resultados 

obtidos para o desempenho zootécnico o crescimento não foi afetado pela adição da casca de 

tucumã (Astrocaryum aculeatum) nas dietas, o favorecimento no desempenho dos índices 

zootécnicos, pode ter ocorrido, visto que sua alimentação em ambiente natural é exclusiva de 

frutos e sementes. Estes resultados são similares com os trabalhos feitos por Lemos, Guimarães, 

& Miranda (2011), que avaliaram níveis de 0% 25% 50% 100% de farelo de coco em dietas 

para o tambaqui (Colossoma macropomum), durante um período de 60 dias, os pesquisadores 

utilizaram 120 alevinos de tambaqui com peso médio inicial de 7,71±0,17g, estes autores não 

encontraram diferenças entre os níveis de farelo de coco. Similarmente, Lopes et al. (2010) 

demonstraram que ao avaliar o desempenho produtivo e as características corporais de juvenis 

de tambaqui alimentados com rações com três níveis de inclusão de farelo de babaçu (0%, 6%, 

e 12%) não afeta o desempenho zootécnico desta espécie. 

Fabregat et al. (2011) avaliou diferentes teores de fibras oriundas de várias fontes (casca 

de soja, Farelo de soja, Farelo de girassol e polpa cítrica) na alimentação do pacu (Piaractus 

mesopotamicus) com peso médio inicial de 25,12±0,78, durante 84 dias. Nos resultados 

encontrados sugerem que farelo de soja, farelos de girassol podem ser adicionados na ração 

para o pacu sem qualquer prejuízo para o crescimento do animal.  
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A hematologia de acordo com Reece (2008) estuda as células do sangue, onde é possível 

analisar alterações morfológicas e quantitativas dos elementos corpusculares (eritrócitos, 

leucócitos e trombócitos). O plasma sanguíneo que é composto por cerca de 90% de água, 7% 

de proteínas (globulinas e albumina), além de sais minerais, vitaminas, lipídeos, carboidratos, 

cofatores e outros metabólitos circulantes. Sendo assim, a hematologia é uma ferramenta que 

serve para verificar o estado de saúde, nutricional e imunológico dos peixes. Portanto, são bons 

indicadores biológicos no monitoramento do bem estar e presença de agentes infecciosos 

(Silva, Lima, & Blanco, 2012). Nos parâmetros hematológicos avaliados no presente estudo, 

mostraram que a saúde dos peixes não foi afetada pelo diferentes níveis da casca do tucumã 

(Astrocaryum aculeatum). Podendo ser utilizada em dietas de juvenis de tambaqui sem causar 

alterações nas variáveis sanguíneas. Junior et al. (2013) ao avaliar os parâmetros hematológicos 

de 480 juvenis de tambaqui com peso inicial médio de 6,6 g, alimentados com rações contendo 

níveis crescentes (0, 20, 40, 60, 80 e 100%) de farinha de crueira de mandioca (Manihot 

esculenta) de substituição do milho, por um período de 75 dias, não apresentaram alterações 

nos parâmetros hematológicos analisados. De forma similar ao encontrado por Aride et al. 

(2018) que estudando os parâmetros fisiológicos de tambaqui alimentados com dietas 

suplementadas com fruta amazônica camu camu (Myrciaria dubia) não encontrou alterações 

significativas nos parâmetros hematológicos desta espécie. Por outro lado, Junior et al. (2014) 

ao avaliar características hematológicas de juvenis de tambaqui com peso médio inicial de 41,1 

± 4,83 g, alimentados com rações contendo níveis de 0, 8, 16 e 24% de farinha de folha de 

leucena (Leucaena leucocephala), por período de 60 dias, o hematócrito, apresentou uma 

diminuição nos peixes com relação ao tratamento controle, e os  eritrócitos diminuíram nos 

peixes que receberam a dieta com 16%,  . A ausência de alterações significativas nos 

parâmetros hematológico de tambaqui alimentados com fibras da casca de tucumã sugere 

qualquer efeito colateral ou adverso para a saúde do peixe.  

O estado nutricional dos animais pode ser determinado mediante a concentração de 

algumas moléculas proteicas presente no plasma sanguíneo, principalmente as proteínas totais e 

albuminas, que são consideradas bons indicadores do estado nutricional, sendo a albumina mais 

sensível para este tipo de avaliação (González et al. 2000). 

Segundo Gibbs et al. (1999) valores baixos de proteínas totais indicam deficiência 

alimentar enquanto que baixa albumina indica estado nutricional deficiente em proteína, em 

condições onde os animais não apresentam nenhum indicativo de doenças González et al. 

(2000) também enfatizam que situações de hipoalbuminemia podem ser decorrentes de má 

nutrição. Em nosso estudo, mesmo aumentando os teores de fibras da casca do tucumã na 

ração, não se observou qualquer efeito sobre a concentração de proteínas plasmáticas (albumina 

e outras globulinas). No entanto, existe uma relação significativa entre taxa de crescimento e 
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concentração de proteínas totais. Na medida em que o animal cresce, observa-se uma 

diminuição na concentração de proteínas plasmáticas, inclusive albumina. Como não existe 

uma relação entre estes parâmetros e os níveis de fibras da casca do tucumã na ração, é possível 

que a variação nos teores de proteínas esteja profundamente associada à demanda devido às 

altas taxas de crescimento intrínseco de cada animal. 

Os lipídeos são compostos orgânicos insolúveis em água, cuja suas principais funções 

são: fornecimento de energia, carreador de vitaminas lipossolúveis, fontes de ácidos graxos 

essenciais (Fracalossi et al. 2012). Segundo Moraes & Almeida (2014) a elaboração de dieta 

tende, apresentar maiores níveis de lipídeos para economizar, nas proteínas, melhorar na 

conversão alimentar e diminuir das excreções nitrogenadas. Nosso estudo mostrou que os níveis 

de trigliceriedos e colesterol diminuíram ao mesmo tempo em que se aumentaram os níveis de 

casca de tucumã (Astrocaryum aculeatum), e não afetou no crescimento dos peixes. Segundo 

Braga (2007) os alimentos com baixos níveis de colesteróis auxiliam na prevenção de doenças 

cardiovasculares e dislipidemias.  

Pretto (2014) em seu estudo com farelo de crambe nas formas in natura ou reduzida em 

antinutrientes na dieta de 153 juvenis de jundiá com peso médio 22±0,46g.  Para avaliação do 

colesterol observaram que os animais alimentados com farelo de crambe in natura apresentaram 

menos colesterol, enquanto proteína total e triglicerídeos não apresentaram alterações entre os 

tratamentos.  

 

5. Conclusão 

O presente estudo demostra que a casca de tucumã pode ser utilizada na dieta de juvenis 

de tambaqui, e não afeta a taxa de crescimento e nem os parâmetros do sangue, mais reduz o 

colesterol e os triglicerídeos do sangue deste peixe. 

  



38 
 

6. Referências 

Abreu, L. F., Ribeiro, S. d., & Araújo, É. A. (2012). Processo Agroindustrial: Elaboração de 

Farinha de Resíduos de Tambaqui (Colossoma macropomum) para Uso como 

Ingrediente de Rações de Pescado. 

Andrade-Jr, G., Aride, P. H., Honda, R., Ferreira, M., Nozawa, S. R., Santos, S., & Pantoja-

Lima, J. (04 de 12 de 2013). Hematological Adjustments of Tambaqui (Colossoma 

macropomum). Revista Colombiana Científica, 5(1), 71-82. Obtenido de Dialnet-

AjustesHematologicosEmTambaquiColossomaMacropomumC-4692740.pdf 

ANUÁRIO. (2018). Peixe BR da piscicultura. Obtenido de www.peixebr.com.br 

Aride, P. H., Oliveira, A. M., Batista, R. B., Ferreira, M. S., Pantoja-Lima, J., & Ladislau, D. S. 

(31 de May de 2018). Changes on physiological parameters of tambaqui (Colossoma 

macropomum) fed with diets supplemented with Amazonian fruit Camu camu 

(Myrciaria dubia). Brazilian Journal of Biology, 78(2), 360-367. Fonte: 

http://www.scielo.br/pdf/bjb/v78n2/1519-6984-bjb-1519-6984169442.pdf 

Barros, J. (2016). Alteracoes nos parametros hematologicos e hispatologias branquiais em 

Tambaqui (Colossoma macropomum, Cuvier, 1818) sob a influencia do triclorfon. 

Universidade Nilton Lins, programa de pós-graduação em aquicultura – ppg-aqui. 

Manaus, Amazonas: Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia (2016). Obtenido de 

http://pgaquicultura.inpa.gov.br/pgaquicultura/images/Jefferson%20Barros%20Ferreira

2.pdf 

Braga, A. D. (2007). Alimentos funcional: uma nova abordagem terapeutica das dislipidemias 

como prevenção da doença aterosclerótica. Obtenido de 

www.unifoa.edu.br/pesquisa/cadereno/edicao/03/100.pdf. 

Fabregat, T., Rodrigues, L., Nascimento, T. T., Urbinati, E., Sakomura, N., & Fernandes, J. 

(2011). Fontes de fibra na alimentação do pacu: desempenho, composição corporal e 

morfometria intestinal. Arquivo Brasileiro Medicina veterinária Zootecnia, 63(6), 1533-

1540. 

Fracalossi, d. M., Rodrigues, A. P., & Gominho-Rosa., M. d. (2012). Carboidratos e fibra. En 

D. m. Fracalossi, & J. e. Cyrino, Nutriaqua: nutrição e alimentação de especies de 

interesse para a aquicultura brasileira (pág. 375). Florianópolis: Copart Ltda. 

Freitas, J. W., & Brandão, A. d. (2010). Alevinagem de tilápia utilizando uma ração comercial e 

outra à base de soja e milho. 5(2), págs. 53-63. 

Gibbs, J., Cull, W., Henderson, W., Daley, J., Hur, K., & Khuri, S. (1999). Preoperative serum 

albumin level as a predictor of operative mortality and morbidity. Archives of Surgery, 

134, 36-42. 

González, F., Conceição, T., Siqueira, A., & Rosa, V. L. (2000). Variações sanguíneas de uréia, 

creatinina, albumina e fósforo em bovinos de corte no rio grande do sul. A Hora 

Veterinária, 20, 59 – 62. 

Junior, G. P., Filho, M. P., Brasil, E. M., & Barbosa, P. d. (2014). Características hematológicas 

de juvenis de tambaqui (Colossoma macropomum cuvier, 1818) alimentados com rações 

contendo farinha de folha de leucena (Leucaena leucocephala). Acta Biomedica 

Brasiliensia, 5(2). 

Junior, G. P., Pereira, E. M., Filho, M. P., Barbosa, P. d., Brasil, E. M., & Shimoda, E. (2013). 

Parâmetros hematológicos de juvenis de tambaqui alimentados com rações contendo 

farinha de crueira de mandioca. Acta Biomedica Brasiliensia, 4(1). 



39 
 

Lemos, M. V., Guimarães, I. G., & Miranda, E. C. (2011). Farelo de coco em dietas para o 

tambaqui (Colossoma macropomum). Revista Brasileira Saúde Produção Animal, 

12(1), 188-198. 

Lima, C. A., & Goulding, M. (1998). Os frutos do tambaqui: ecologia, conservação e cultivo 

na Amazonia (Vol. 4). Tefé, Amazonas: Sociedade Civil Manirauá. 

Logato, P. V. (2011). Nutrição e alimentação de peixes de água doce (2a ed.). Viçosa, Minas 

Gerais: Aprenda Fácil. 

Lopes, J. M., Pascoal, L. A., Protásio, S. F., Santos, I. B., Watanabe, P. H., Araújo, D. d., . . . 

Oliveira, P. d. (2010). Farelo de babaçu em dietas para tambaqui. Revista Brasileira 

Saúde Producação Animal, 11(2), 519-526. 

Miranda, A. (2005). Aspectos fisiológicos e bioquímicos do tambaqui (Colossoma 

macropomum, Cuvier 1818) alimentado com dietas suplementadas por frutos e 

sementes de áreas alagáveis. Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Programa 

de Pós-graduação em Biologia Tropical de Recursos Naturais. Manaus, Amazonas: 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia (INPA). Obtenido de 

https://bdtd.inpa.gov.br/bitstream/tede/1834/5/Disserta%C3%A7%C3%A3o_Alzira%20

Miranda%20de%20Oliveira.pdf 

Moraes, G., & Almeida, L. C. (2014). Nutrição e aspectos funcionais da digestão de peixes. En 

B. Baldisserotto, J. E. Cyrino, & E. C. Urbinati, Biologia e fisiologia de peixes 

neotropicais de água doce (pág. 336p). Jaboticabal, São Paulo: FUNEP. 

Paz, A., & VAL, A. L. (2018). Manipulation of growth of the Amazonian fish tambaqui, 

Colossoma macropomum (Characiformes: Serrasalmidae): analysis of physiological and 

zootechnical aspects. Acta Amazonica, 48(3), 198-207. Obtenido de 

http://universidadeniltonlins.com.br/wp-content/uploads/2019/01/Arlan-et-al.-2018.pdf 

Pedron, F. d. (2006). Fibra na alimentação do jundiá (Rhamdia quelen). (dissertação de 

mestrado) universidade federal de santa maria, centro de ciencias rurais. Santa Maria, 

Rio Grande do Sul. 

Pereira Junior, G., Pereira, E. M., Pereira Filho, M., Barbosa, P., Brasil, E. M., & Shimoda, E. 

(06 de 2013). Parâmetros hematológicos de juvenis de tambaqui alimentados com 

rações contendo farinha de crueira de mandioca. Acta Biomédica Brasiliensia, 4(1), 1-

11. Obtenido de www.actabiomedica.com.br 

PrettoI, A., Silva, L. P., Neto, J. R., Nunes, L. M., Freitas, I. L., Loureiro, B. B., & Santos, S. A. 

(2014). Farelo de crambe nas formas in natura ou reduzida em antinutrientes na dieta do 

jundiá. Ciência Rural, 44(4), 692-698. 

Reece, W. O. (2008). Anatomia funcional e fisiologia dos animais domésticos (3a ed.). São 

Paulo: Roca. 

Silva, A. S., Lima, J. T., & Blanco, B. S. (2012). Hematologia em peixes. Revista Centauro, 

3(1), 24 - 32. 

Silva, D. J., & Queiroz, A. (2005). análise de alimentos. Viçosa, Minas Gerais. 

T.E.H.P. Fabregat, L. R. (2011). Fontes de fibra na alimentação do pacu: desempenho, 

composição corporal e morfometria intestinal. Arquivo Brasileiro de Medecina 

Veterinaria e Zootecnia, 63(6), 1533-1540. 

Tavares-Dias, M., Sandrim, E., Moraes, F., & Carneiro, P. C. (2001). Physiological responses 

of “tambaqui” Colossoma macropomum (characidae) to acute stress. Instituto de Pesca, 

27(1), 43-48. Fonte: https://www.pesca.sp.gov.br/arq_27_art_07.pdf 



40 
 

 


