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A gordura visceral é um fator que afeta diretamente o rendimento de carcaça
aumentando o volume das vísceras. Essa variável não diferiu entre fontes e níveis
estudados, sendo os valores semelhantes aos encontrados por Webster et al.
(1995), em cultivo de “blue catfish” (Ictalurus furcatus) em tanque-rede.
Na tabela 5 pode-se observar que não houve diferença estatística para a
umidade e para a quantidade de proteína bruta nos filés aos 120 dias de criação.
Esses níveis estão de acordo com os encontrados por Lazzari et al. (2006) testando
fontes proteicas encontraram valores entre 17,4 e 17,8% de PB no filé. Com a
mesma espécie Losekann (2006) obteve valores mais elevados de PB no filé (em
torno de 20,43 e 20,95%). As dietas utilizadas por esses dois autores, continham
entre 2 e 4% de fibra bruta, sendo estes níveis inferiores aos testados neste
trabalho. Outro trabalho, avaliando o efeito de níveis crescentes de fibra bruta na
dieta de tilápias, não demonstrou influência na composição química da carcaça
(Lanna et al., 2004b).
Não foi observado efeito do nível de fibra na quantidade de matéria mineral e
de lipídios, entretanto, houve influência das fontes de fibra testadas. Os filés dos
peixes alimentados com rações contendo casca de soja tiveram maior quantidade
matéria mineral no filé. Isso pode ser explicado pela diferença na composição da
fração fibrosa dos diferentes ingredientes. A casca de algodão possui mais lignina
que a casca de soja, a qual tem forte capacidade de se complexar com íons
metálicos impossibilitando a absorção destes pelo epitélio (Ferrera, 1994 citado por
Hayashi et al.,2000). Este fato pode ter causado menor acúmulo de minerais no filé
dos peixes alimentados com este ingrediente.
Os peixes alimentados com a casca de soja também mostraram maior
quantidade de lípidios no filé (P<0,05). A explicação para este resultado pode ter
como base as diferenças de fermentabilidade nas fontes testadas. A casca de soja,
comparada a casca de algodão, possui grande quantidade de substâncias pécticas
na sua fração fibrosa, que tem elevado grau de fermentação por microorganismos
do TGI (Silva et al., 2004; Zambom et al., 2001; Teixeira et al., 2001 ; Van Soest et
al.,1991), o que propicia maior produção de ácidos graxos voláteis (AGV) no
intestino. Estes são utilizados como fonte de energia pelo epitélio, influenciando a
absorção e a deposição de gordura no organismo do animal (Bach Knudsen, 2001).
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Tabela 5 – Composição centesimal dos filés de jundiá alimentados com fontes e
níveis de fibra bruta na dieta.
Tratamento

Umidade

Composição1
Proteína
Cinzas

Lipídios

ni2
4%

74,24

17,55

1,63

6,28

7%

75,57

17,66

1,53

6,42

10%

75,00

17,02

1,70

6,22

CS

75,19

17,61

1,74a

7,22a

CA

74,69

17,20

1,51b

5,38b

1,80

0,20

1,45

ft

3

dpr4
1,65
Análise de variância (Valor de P)
ni

ns

ns

ns

ns

ft

ns

ns

0,036

0,046

ni x ft

ns

ns

ns

ns

ns=não significativo (P>0,05), médias das fontes quando significativas comparadas pelo teste “T”
(P<0,05)
1
Expresso na matéria natural
2
Níveis de fibra bruta nas dietas
3
Fontes de fibra bruta nas dietas (CS=Casca de soja; CA=Casca de algodão)
4
Desvio padrão residual.

A tabela 6 mostra o efeito dos níveis de fibra bruta em cada fonte testada.
Para proteína total depositada e deposição diária de proteína, houve efeito linear
decrescente (P<0,05), demonstrando que o aumento da fibra na dieta causa
diminuição na deposição de proteína no filé, quando se utiliza a casca de soja como
fonte de fibra bruta. Isso pode acontecer pela elevada quantidade de fibra solúvel da
casca de soja, causando aumento na viscosidade da digesta. Leenhouwers et al.
(2006), avaliando dietas suplementadas com diferentes níveis de polissacarídeos
não amiláceos solúveis para o bagre africano, concluiram que o aumento desses
níveis eleva a viscosidade da digesta, não prejudica o crescimento, mas reduz a
digestibilidade dos nutrientes e aumenta o peso dos orgãos digestivos. Esses
mesmos autores ainda salientam que mais estudos são necessários para avaliar se
fontes protéicas de origem vegetal ricas em polissacarídeos não amiláceos solúveis
que também aumentam a viscosidade da digesta em peixes, uma vez que este
efeito ocorre com outras espécies animais, tais como suíno (Bach Knudsen, 2001).
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Tabela 6 – Deposição de proteína e gordura nos filés de jundiá aos 120 dias
10%
1,51

dpr

P

GTDF(g)

4%
3,67

CS2
7%
2,69

1,27

0,075

DGF(mg/dia)

30,64

22,48

12,60

10,60

0,075

PTDF4(g)

8,46

6,49

5,18

1,23

0,014

DPF5(mg/dia)

70,50

54,14

43,18

10,28

0,014

GTDF (g)

4%
3,97

CA3
7%
2,27

10%
3,08

2,40

0,660

DGF(mg/dia)

33,15

18,99

25,66

20,01

0,660

PTDF (g)

10,39

7,30

8,63

4,96

0,678

DPF(mg/dia)

86,58

60,83

71,98

41,34

0,678

Variável1

1

GTDF=gordura total depositada no filé, DGF=deposição diária de gordura no filé, PTDF=proteína
total depositada no filé, DPF=deposição diária de proteína no filé
2
3
CS=casca de soja; CA=casca de algodão
4
2
Efeito linear: Y=10,53-0,54X , r =0,60
5
2
Efeito linear: Y=87,82-4,55X , r =0,60

Para a casca de algodão não foi verificado efeito dos níveis nestes
parâmetros (P>0,05).

4.2. INFLUÊNCIA DA FIBRA NA DIGESTIBILIDADE
A metodologia utilizada no ensaio de digestibilidade é uma das mais
difundidas (sedimentação), pois propicia menor manejo com os peixes, causando
menos estresse, além de facilitar a coleta das fezes (Oliveira-Filho, 2005). O sistema
de coleta por sedimentação (Guelph modificado) pode variar para cada laboratório,
pois a metodologia é adaptada conforme a disponibilidade das instalações e
equipamentos.
Conforme Bomfim & Lanna (2004), esse método pode provocar lixiviação do
material fecal afetando os coeficientes de digestibilidade dos nutrientes. No entanto,
Cho et al. (1985) afirmam que a lixiviação dos nutrientes nesse método de coleta é
mínima, além de ser um método bastante prático.
Os intervalos de coletas das fezes é uma questão bastante discutida, o tempo
em que a amostra fica em contato com a água pode afetar os resultados de
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digestibilidade, com maior perda de material em função do tempo de permanência
(Bomfim & Lanna, 2004).
Neste ensaio, a coleta de fezes foi por sifão acoplado ao fundo do tanque de
coleta, que pode aumentar o risco de perda de material fecal pelo movimento da
água, por mais cuidadosa que seja a coleta (transferência).
As figuras a seguir (figuras 4, 5, 6, 7) mostram os coeficientes de
digestibilidade aparente da matéria seca, fibra em detergente neutro, proteína bruta
e extrato etéreo, respectivamente, sob os fatores estudados.
A digestibilidade da matéria seca e FDN têm o mesmo comportamento para
as fontes de fibra testadas, sendo que a casca de algodão em 10% mostra valores
inferiores (figuras 4A e 5A). Na temperatura mais elevada é observada a mesma
tendência, porém os valores de digestibilidade são mais elevados que na
temperatura de 18°C (figuras 4B e 5B). Na figura 5, nota-se que a digestibilidade da
FDN da casca de soja não apresenta variações bruscas pelo efeito dos níveis, já
que grande parte dessa fibra é solúvel e altamente fermentável (Zambom et al.,
2001).
Os coeficientes de digestibilidade da proteína bruta e extrato etéreo para a
temperatura de 18°C (figuras 6A e 7A) apresentam comportamento semelhante. Não
foram observadas grandes variações na digestibilidade desses nutrientes em função
dos níveis de fibra para a casca de algodão. No entanto, na casca de soja a
digestibilidade dos nutrientes aumenta do nível de 4% para o de 7% de fibra,
mostrando uma diminuição até o nível de 10%. Essa queda na digestibilidade da
proteína bruta e do extrato etéreo com o aumento da fibra, pode ser explicada pela
aqlta fermentabilidade da casca de soja pelos microorganismos, proporcionando
grande desenvolvimento dos mesmos (Bach Knudsen, 2001).

Dessa forma, a

massa bacteriana excretada também pode ser grande, mascarando os coeficientes
de digestibilidade aparente da proteína bruta e extrato etéreo, com a temperatura da
água em 18°C.
Esse fato pode ser evidenciado pelo pH das fezes, pois a maioria das
bactérias desenvolvidas no trato gastrintestinal (TGI) são produtoras de ácidos
orgânicos, que reduzem o pH luminal (Silva & Nörnberg, 2003) e consequentemente
o das fezes. Na figura 8A observa-se o comportamento do pH das fezes dos jundiás
na fase 1 (18°C) que se assemelha com a digestibilidade da proteína bruta e extrato
etéreo para essa mesma fase, principalmente com a casca de soja. Para a fase 2 os
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valores de pH fecal foram confusos, o que salienta o efeito do estresse dos peixes
nessa temperatura de cultivo, podendo desestabilizar a população microbiana no
TGI.
Nas figuras 6B e 7B, é possível observar que a digestibilidade da PB e EE
apresentam valores semelhantes para níveis e fontes de fibra. Dessa forma, pode-se
fazer um paralelo entre esses valores e os de crescimento em tanque-rede, por
estarem em mesma faixa de temperatura, onde não se observou diferença no
crescimento nos tratamentos testados.
O efeito da temperatura da água é observado quando comparamos a
digestibilidade da proteína bruta e extrato etéreo com uma diferença de 10°C (figura
6 e figura 7).
A casca de soja possui maior quantidade de fibra solúvel (17%) comparado
com a casca de algodão (4%), essa característica proporciona aumento na
viscosidade formando uma barreira física, dificultando a atuação de enzimas e sais
biliares, reduzindo a digestibilidade dos nutrientes (Silva, 2002). No entanto, as
dietas com casca de soja proporcionaram maior teor de lipídios nos filés dos jundiás
no presente trabalho.
Lanna et al. (2004a) testaram níveis de fibra bruta para tilápia do nilo e
afirmaram que níveis até 5% não diminuiram a digestibilidade da matéria seca e
proteína bruta, e 7,5% não afetou a digestibilidade do extrato etéreo. Com alevinos
de piracanjuba, Esquivel et al. (1998) testaram níveis de fibra bruta (5; 7; 8; 9%) e
concluíram que o nível de 9% piora a digestibilidade aparente da proteína bruta.
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Figura 4 - Digestibilidade da matéria seca para as fontes de fibra para fase 1
(A=18°C) e para a fase 2 (B=28°C), CS=Casca de soja CA=Casca de
algodão.
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Figura 5 - Digestibilidade da fibra em detergente neutro para as fontes de fibra para
fase 1 (A=18°C) e para a fase 2 (B=28°C), CS=Casca de soja CA=Casca
de algodão.
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Figura 6 - Digestibilidade da proteína bruta para as fontes de fibra para fase 1
(A=18 °C) e para a fase 2 (28 °C), CS=Casca de soja CA=Casca de
algodão.
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Figura 7 - Digestibilidade do extrato etéreo para as fontes de fibra para fase 1
(A=18°C) e para a fase 2 (B=28°C), CS=Casca de soja CA=Casca de
algodão.
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Figura 8 - pH das fezes dos jundiás para fase 1 (A=18 °C) e para a fase 2 (B=28 °C),
CS=Casca de soja CA=Casca de algodão.

A atuação da fibra da ração na digestibilidade esta diretamente relacionada
com a velocidade de passagem do alimento pelo TGI.
Foram estimados os tempos mínimos de passagem do alimento pelo TGI,
para as dietas experimentais e nas diferentes temperaturas da água (18 e 28 °C).
Entre as dietas, os tempos mínimos de passagem foram semelhantes. Em 18°C os
tempos ficaram em torno de 15 a 20 horas, para 28°C, em torno de 10 a 17 horas.
Carneiro et al. (1990, citado por Dias-Koberstein et al., 2005) observaram que a
temperatura da água teve efeito marcante sobre o tempo de trânsito gastrintestinal
das dietas. Esse efeito (temperatura) não foi observado neste trabalho, sendo que
os tempos foram próximos.
A questão da temperatura sobre os tempos mínimos de passagem não pode
ser avaliada sem considerarmos a temperatura de conforto da espécie trabalhada, já
que o metabolismo dos peixes é influenciado pela temperatura da água
(Baldisserotto, 2002). A temperatura de 28°C é limite superior da zona de conforto e
pode ser estressante para o jundiá, sendo que a 18°C os peixes estão em ambiente
de conforto e o comportamento alimentar não é alterado. Porém os coeficientes de
digestibilidade aparente se mostram mais baixos com a temperatura a 18°C.
As metodologias utilizadas em experimentos de velocidade de passagem em
peixes não são padronizadas e variam para cada laboratório, dificultando muitas
vezes a comparação entre os trabalhos, e a adaptação (utilização) das técnicas
experimentais em outros laboratórios.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cabe salientar algumas considerações gerais sobre este trabalho:
O sistema de criação em tanque-rede vem sendo estudado, pois propicia a
criação de peixes em ambientes aquáticos de grandes dimensões ou de difícil
implantação de sistemas convencionais. Também viabiliza ao produtor realizar
diferentes estratégias de cultivo. A recria em tanques-rede é uma alternativa de
otimizar a produção, evitando principalmente ataque de predadores, como facilitando
o manejo com os peixes. No presente estudo, o cultivo dos peixes em tanques-rede
mostrou o efeito de temperaturas elevadas (acima de 30°C) no conforto dos animais,
que perderam peso. Nas biometrias dos 20 e 40 dias foram visíveis as condições
corporais dos peixes (muito magros).
A colmatação das redes do tanque foi outro problema observado. A
proliferação de algas nas malhas das redes pode obstruir a renovação da água pelo
tanque, com a diminuição da malha fica mais complicada a situação.
Na alimentação dos peixes foram utilizados comedouros (bacias) para evitar a
sedimentação da ração, mesmo assim, observou-se acúmulo de resíduos nas
malhas do fundo dos tanques-rede. Periodicamente foram realizadas limpezas nos
comedouros (a cada 3 dias).
Uma das formas de minimizar esse problema é dimensionar o experimento a
um número de tanques adequado (número de repetições), que não seja tão
trabalhosa a condução experimental. A utilização de rações extrusadas é outra
maneira de facilitar o manejo, além de permitir a visualização do consumo pelos
animais.
O ensaio de digestibilidade auxiliou o esclarecimento dos resultados obtidos.
Entretanto, partindo do pressuposto que a amostra fica em contato com a água, se
tornam complicados os procedimentos e metodologias de coleta. Cabe lembrar, que
neste estudo a técnica de coleta utilizada foi a de sifão fixo ao fundo cônico do
tanque. A metodologia utilizada por Oliveira-Filho (2005), possibilita maior segurança
na integridade da amostra. O procedimento desse autor também foi por
sedimentação, no entanto, utilizando um recipiente no fundo do tanque onde ocorreu
a deposição da amostra, ficando este dentro de uma caixa térmica com gelo, o que
possibilitou maior conservação.
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São necessários mais estudos sobre criação de jundiás em tanques-rede,
bem como sobre digestibilidade de alimentos para essa espécie, a fim de auxiliar no
desenvolvimento de seu cultivo, principalmente na região sul do Brasil.
Sobre a influência da fração fibrosa dos alimentos utilizados na nutrição de
peixes, existem poucas informações. Mas considerando que a fibra está presente
em quantidades variadas em alimentos de origem vegetal, que podem afetar
características digestivas e de produção, tornam-se necessários mais estudos sobre
essa fração.
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6. CONCLUSÕES

 Os níveis e as fontes de fibra testadas nas dietas não afetam o
desempenho produtivo, índices digestivos e rendimento de carcaça e de
filé de jundiás cultivados em tanques-rede instalados em tanques
escavados.

 Os peixes alimentados com casca de soja como fonte fibrosa
apresentaram maior quantidade de lipídios no filé.

 Os coeficientes de digestibilidade aparente dos nutrientes se mostram mais
baixos com a temperatura da água em 18°C, comparados com 28°C.

 A casca de soja em níveis elevados (10% FB) demonstrou diminuição na
digestibilidade aparente da proteína bruta e do extrato etéreo, em
temperatura da água em 18°C.

 A digestibilidade aparente da matéria seca e fibra em detergente neutro
tem o mesmo comportamento para as fontes de fibra testadas, sendo que
a casca de algodão em 10% mostra valores menores.
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8. ANEXOS
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ANEXO 1 - Instalações experimentais - Crescimento em tanque-rede.

ANEXO 2 - Exemplar de jundiá (Rhamdia quelen).
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ANEXO 3 - Instalações experimentais - Ensaio de digestibilidade.

ANEXO 4 - Instalações experimentais - vista das mangueiras de coleta.
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ANEXO 5 - Casca de soja

ANEXO 7 - Dietas experimentais.

ANEXO 6 - Casca de algodão
(peletizada)
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ANEXO 8 - Heterogeneidade dos peixes após 120 dias experimentais.
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ANEXO 9 - Roteiro da determinação da matéria seca total e matéria mineral
Laboratório de Nutrição Animal do Departamento de Zootecnia

Pesagem
Quantia em torno de 2,0g de amostra em
recipiente identificado e tarado

Secagem
Levar a estufa a 105 °C até peso constante
(foi deixado por no mínimo 12 horas)

Retirado da estufa, o recipiente + amostra é colocado
diretamente em dessecador para esfriar

Realizar a pesagem do material seco

Após a realização da matéria seca total, se utiliza a
mesma amostra para a realização da análise de matéria mineral

Incineração
A amostra é levada à mufla e incinerada a 600 °C
por 3 horas

Após incineradas as amostras são colocadas em dessecador
para esfriar

Depois de 20 a 30 min. realiza-se a pesagem
da matéria mineral
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ANEXO 10 - Roteiro da determinação da proteína bruta
Método de Kjeldahl (Micro) adaptado ao Laboratório de Nutrição Animal do
Departamento de Zootecnia
Pesagem
0,2g de amostra em duplicata
e colocado nos tubos de micro-klejdahl

Digestão
É incluido em cada tubo 0,5g de reagente catalisador
(7g de sulfato de cobre CuSO4 + 93g de sulfato de sódo NaSO4)

Adicionado 2 ml de ácido sulfúrico concentrado por tubo

Realizar a digestão por cerca de 60 min. com a temperatura em torno de
150°C, e se aumenta gradativamente até atingir 300°C. A solução quente
apresenta coloração esverdeada e após esfriar, torna-se incolor.

Depois de esfriar, adicione 10 ml de água destilada em cada tubo e
misture bem para dissolver o sal amônia formado.

Destilação
Para cada tubo, preparo de um erlenmeyer de 50 ml contendo
5 ml da solução de ácido bórico como indicador.

Colocar o tubo no aparelho destilador e adicionar 10 ml
de hidróxido de sódio. Destilar até atingir 25 ml de solução
no erlenmeyer.

Titulação
Titule o conteúdo dos erlenmeyer com ácido súlfurico 0,1 N padronizado,
até o ponto de viragem da coloração.
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ANEXO 11 - Roteiro da determinação do extrato etéreo
Método de Sohxlet adaptado ao Laboratório de Nutrição Animal do Departamento
de Zootecnia

Pesar cerca de 2,0 g de amostra em um quadrado de papel
de filtro comum (cerca de 10 x 10 cm, previamente tarado)
fazer um envelope para reter a amostra

Pesar os béckers de gordura secos

Colocar os envelopes de papel com as amostras nos
tubos extratores

A quantidade de éter etílico a ser utilizado é duas vezes
o volume do tubo extrator

Acoplar os béckers sob os tubos no aparelho

Ligar a circulação da água (refrigeração) e
deixar extraindo por 8 horas

Após a extração recolher o éter e levar os
béckers com gordura para a estufa

Após 2 horas esfriar os béckers e realizar a pesagem
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ANEXO 12 - Roteiro da determinação da fibra bruta
Laboratório de Nutrição Animal do Departamento de Zootecnia
Utilizar o resíduo desengordurado da amostra do extrato etéreo
(com o peso original da amostra antes de desengordurar)

Colocar a amostra no copo digestor

Adicionar 200ml de solução de ácido sulfúrico quente e colocar
no aquecedor pré aquecido e tampar com o condensador

Ferver por 30 minutos

Após, remover o copo e filtrar a amostra em pano de nylon
sobre um funil, lavar a amostra com água quente para remoção
total do ácido

Colocar a amostra novamente no copo digestor com 200ml
de solução de hidróxido de sódio quente e colocar no aquecedor

Ferver por 30 minutos

Após, remover o copo e filtrar a amostra em pano de nylon
como no procedimento anterior

Transferir a amostra para um cadinho e secar em estufa a
105°C até peso constante

Esfriar em dessecador, pesar e colocar no forno mufla a 600°C
por 2 horas, esfriar e pesar.
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ANEXO 13 - Roteiro da digestão do óxido de cromo
Laboratório de Nutrição Animal do Departamento de Zootecnia

Pesar 0,5g de amostra e colocar em bécker de 50ml

Levar ao forno mufla por 2 horas a 600°C

Após incinerada, adicionar 5ml de solução solubilizadora do cromo
(150ml H2SO4 concentrado + 200ml ácido perclórico 70%) em 1 litro

Levar as amostras para uma chapa de aquecimento a 200°C
e deixar ferver até trocar a coloração de verde claro para um tom
de laranja (o tempo pode variar dependendo da amostra)

Depois, diluir a amostra (5ml) em um balão volumétrico de 50ml

Realizar a filtragem do material diluído com papel filtro

A leitura é feita em espectrofotômetro de absorção atômica
(espectrofotômetro de chama) calibrado com curva padrão
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ANEXO 14 - Roteiro da determinação de gordura (filés)
Método de Bligh-dyer adaptado ao Núcleo Integrado de Análises Laboratoriais
(NIDAL)

Pesar 2,8g de amostra e transferir para tubos plásticos

Adicionar 8ml de clorofórmio 0,02% BHT, 10ml de metanol e
4,3ml de água destilada

Homogeneizar completamente a amostra, lavando a haste do
homogeneizador com mais 6ml de metanol (total 16ml)

Colocar os tubos no agitador rotatório por 30 minutos

Adicionar exatamente 8ml de clorofórmio 0,02% BHT e 8ml de solução
de sulfato de sódio 1,5%

Tampar e agitar por mais 2 minutos

Centrifugar por 2 minutos para acelerar a separação

Retirar 10ml da camada inferior (clorofórmio+gordura) com seringa
e colocar em tubo com tampa contendo 1g de sulfato de sódio anidro

Filtrar em papel-filtro, medir 5ml e despejar em cápsula previamente pesada

Colocar a cápsula na estufa a 105°C, até evaporar o solvente.
Resfriar em dessecador e pesar
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ANEXO 15 - Roteiro da determinação de fibra em detergente neutro (FDN)
Método de FDN adaptado ao Núcleo Integrado de Análises Laboratoriais (NIDAL)

Pesar 0,5g de amostra e colocar em tubos de micro

Adicionar 50ml de solução detergente neutro e
100µl de α-amilase (Termamyl 120L)

Colocar no aparelho digestor já aquecido e ferver por 30 minutos

Filtrar em cadinho de vidro sinterizado já pesado

Lavar 2 vezes com água quente o material dentro do cadinho

Lavar 2 vezes com acetona e deixar evaporar no ambiente

Secar em estufa durante 8 horas ou de um dia para o outro

Esfriar em dessecador e pesar

Queimar a amostra na mufla a 600°C

Esfriar em dessecador e pesar
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ANEXO 16 - Roteiro da determinação do pH das fezes

Pesar 1g de amostra de fezes

Colocar em bécker de 50ml e adicionar 10ml de
água destilada

Agitar vagarosamente

Esperar 15 minutos

Fazer leitura com pHmetro.

