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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi avaliar duas rações comerciais no desempenho 

produtivo de juvenis de trairão (Hoplias lacerdae). Animais com peso médio de 15,9 ± 

4,6g e comprimento médio de 11,6 ± 1,1cm, treinados a receber dietas secas, foram 

distribuídos em seis tanques de alvenaria (4,5 m
2
), na densidade de um peixe/m

2
. Foram 

testadas duas rações comerciais extrusadas (ração A e B). Os peixes foram alimentados á 

vontade, duas  

vezes ao dia, por 120 dias. Ao final do experimento foram avaliados os ganhos em peso 

diário e em comprimento, a conversão alimentar e a taxa de sobrevivência. Pode-se 

observar efeito significativo (P < 0,05) no ganho em peso diário e na conversão  alimentar 

com melhores resultados para os peixes que receberam a ração B. Não houve diferença 

significativa para o ganho em comprimento e taxa de sobrevivência dos animais. Pode-se 

concluir que a ração B foi mais adequada para atender as exigências nutricionais dos 

peixes nessa fase da criação, proporcionando melhor desempenho produtivo. 
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ABSTRACT 

 

 

PRODUCTIVE PERFORMANCE OF JUVENILE TRAIRÃO (Hoplias lacerdae) 

FED COMMERCIAL DIETS 

 

This experiment was carried out to evaluate the effect of two comercial diets on 

the productive performance of juvenile trairao. Fish with average weight of 15.9 + 4.6 g 

and length 11.6 ± 1 cm, previously trained to accept dry food, were stocked in six tanks 

(4.5 m
2
) under stocking density of one fish/m

2
. Two extruded commercial diets were 

tested (A and B). Fish were fed to satiation, twice a day for 120 days. At the end of the 

experiment, fish were evaluated based on their daily weight gain, length gain, feed 

conversion and survival rate. A significant effect (P < 0.05) was observed in daily weight  

gain and feed conversion, with better results being obtained for the fish fed the B diet. No 

significant difference was observed for length gain and survival rate. Therefore, it can be 

concluded that the B diet was more adequate to meet the nutritional requirements of 

trairao, enhancing their productive performance. 

 

Key words: Hoplias lacerdae, productive performance, comercial diets, trairão. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A alimentação dos peixes é considerada responsável dos custos em uma 

piscicultura. Para Ceccarelli et al. por grande parte (3), esse valor corresponde a cerca de 

60% do total. Segundo Mar ia et al. (15), os custos com a compra de rações giram em 

torno de 57,5% do total da produção, sendo possível sua diminuição em função da 

tecnologia empregada e da espécie cultivada. Lovell (12) afirmou ser fundamental para a 

redução dos gastos o desenvolvimento de estratégias adequadas de alimentação. Segundo 

Robinson e Li (17), a maior parte do custo da ração é atribuída à proteína. 

Segundo Lovell (12), estudos para a determinação do nível ótimo de proteína de 

uma dieta vara o crescimento do animal é geralmente primeira a consideração que deve 

ser feita, não somente por serem as proteínas os maiores constituintes dos peixes, mas 

também pelo importante papel no funcionamento de enzimas e hormônios. 

Apesar da grande importância que as proteínas assumem, seu excesso pode levar a 

gasto energético dos animais para deaminar e conseqüentemente excretar o nitrogênio 

proveniente dos aminoácidos absorvidos em excesso (4, 6, 21). Por outro lado, a falta de 

proteína pode levar a diminuição do desenvolvimento do animal. 

Espécies carnívoras vêm se destacando no contexto da piscicultura brasileira, quer 

pelo potencial zootécnico para produção de carne, quer para a pesca esportiva. Entretanto, 

essas espécies enfrentam problemas principalmente relacionados ao canibalismo, já 

existente em algumas espécies nas primeiras horas de vida. Contudo, técnicas de 

treinamento alimentar vêm mudando esse panorama, possibilitando a criação intensiva em 

cativeiro. 

Porém, barreiras são encontradas por falta de maior conhecimento da biologia ou 

das exigências nutricionais desses animais. O trairão, espécie carnívora, vem apresentando 

excelentes resultados quando da criação em cativeiro desde que treinado ao aceite de 

dietas secas (13 18, 19). 



Baseado no exposto, estudos de avaliação de rações à procura da ração comercial 

que contenha níveis ótimos de nutrientes para o melhor desempenho produtivo dos peixes, 

principalmente em proteína, que seja economicamente viável, faz-se necessária para se 

avaliar estratégias de manejo para a criação intensiva de espécies carnívoras. Assim, o 

objetivo desse trabalho foi avaliar duas rações comerciais no desempenho produtivo de 

juvenis de trairão (Hoplias lacerdae). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este experimento foi realizado no Setor de Piscicultura do Departamento de 

Biologia Animal da Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais.  

Lotes homogêneos de trairão, previamente condicionados ao aceite de rações 

secas, com peso médio de 15,9 ± 4,6g e comprimento total médio de 11,6 ± 1,1cm, foram 

distribuídos em tanques de alvenaria (4,5 m
2
), numa densidade de um peixe/m

2
. Foram 

testadas duas rações comerciais, denominadas ração A e ração B, cujas composições 

encontram-se no quadro 1. 

 
 

Diariamente, logo após a aferição da temperatura da água, os peixes foram 

alimentados a vontade às 8:00 e 14:00 horas. Semanalmente, renovou-se 1/3 do volume 

dos tanques de todos os tratamentos. 

Ao final do experimento (120 dias), os peixes foram medidos e pesados para 

avaliar os ganhos em peso diário e em comprimento, a conversão alimentar e a taxa de 

sobrevivência. Os dados obtidos foram analisados pelo teste t de "Student". 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os valores da temperatura da água registrados durante toda a fase experimental 

mantiveram-se entre 22,3 e 26,1°C e 25,7 e 29,6°C, para os períodos da manhã e da tarde. 

Segundo Andrade et al. (1), a faixa de conforto térmico para a espécie varia de (24,0 a 

32,0°C). 

Com relação ao ganho em peso diário e a conversão alimentar, pode-se observar 

diferença significativa entre as duas rações testadas. Entretanto, não houve diferença para 

o ganho em comprimento e para a taxa de sobrevivência (Quadro 2). 



 

 
 

Esses resultados indicam que a ração B foi mais adequada que a ração A para 

atender as exigências nutricionais de juvenis de trairão, provavelmente pelo maior teor de 

proteína bruta. Entretanto, os ganhos em peso diário tanto dos peixes alimentados com a 

ração A como com a ração B se comparados com valores encontrados por Sampaio, et al. 

(20) , para o tucunaré (0,190 a 0,315g), espécie também carnívora, podem ser 

considerados bons. Segundo esses mesmos autores, em produções comerciais são comuns 

valores semelhantes aos encontrados nesse trabalho, como por exemplo 0,4g para o bagre 

do canal (Ictalurus punctatus); 0,5g para o tambaqui (Colossoma macropomum), pacu 

(Piaractus mesopotamicus), e carpa comum (Cyprinus carpio), 0,6g para a tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus) e para o Brycon sp. Em espécies carnívoras como o pintado, é 

comum encontrar valores de 0,7 a 0,9g/dia, sendo um pouco superior aos valores 

observados para os peixes tratados com a ração B deste experimento. 

Os baixos valores obtidos para o ganho em peso diário do grupo tratado com a 

ração A podem ser explicados pela maior exigência proteica dos peixes carnívoros (16). 

Diversos autores confirmam a necessidade de altos níveis de proteína na ração como Lee 

et al. (8), que trabalhando com juvenis de corvina gigante (Nibea japonica), observaram 

melhores ganhos com rações contendo cerca de 45% de PB. Resultados semelhantes 

também foram encontrados por Lee et al. (11) e Kim et al. (7), para juvenis de linguado 

japonês (Paralichthys olivaceus). Catacutan et al. (2) constataram que níveis de 44% de 

PB foram considerados ideais para o ganho de peso e a conversão alimentar em Lutjanos 

argentimaculatus. Para corvina amarela (Pseudosciaena crocea), Duan et al. (5) 

observaram melhores ganhos de pesos e conversão alimentar com rações contendo cerca 

de 47% de PB. 

Lee et al. (10) também observaram correlação positiva entre o aumento do nível de 

proteína da ração e o ganho de peso para juvenis de truta da manchuria (Brachymystax 

lenok) e de salmão masu (Oncorhynchus masou ) (9). 

Machado (14), avaliando a relação energia/proteína em rações para juvenis de 



pintado (Pseudoplatystoma corruscans), observou que essa espécie não necessita de dieta 

contendo níveis superiores a 30% PB e 4000 Kcal/kg. Provavelmente o mesmo venha 

acontecer com juvenis de trairão, sendo necessário pesquisas enfocando a relação 

energia/proteína para essa espécie. Sampaio et al. (20) estudando relação energia/proteína 

na nutrição do tucunaré (Cichla sp), com peso de 10 a 30g, obtiveram os melhores 

resultados com a ração de 41%PB e 3.500 Kcal/kg. Entretanto, esses autores inferem que 

com o aumento do tamanho do animal, pode-se utilizar ração com 37% de PB, desde que 

a relação energia/proteína seja de 9Kcal de ED/g de PB, obtendo-se crescimento e 

conversão alimentar satisfatórios e boa qualidade de carcaça. 

A pior conversão alimentar observada para os peixes que receberam a ração A, 

provavelmente se deva ao fato dos peixes necessitarem maior quantidade de ração para 

atender suas exigências nutricionais, principalmente em relação à proteína. Entretanto, 

mesmo com aumento do consumo alimentar, o menor ganho em peso dos peixes desse 

tratamento, indica que não foram satisfeitas suas exigências nutricionais. 

O crescimento em peso e comprimento observados para os peixes que receberam a 

ração A indica que a exigência protéica de mantença para juvenis de trairão é inferior a 

28% de proteína bruta. 

Não foi observada diferença significativa na taxa de sobrevivência dos peixes 

alimentados com as rações comerciais testadas. Bons resultados de sobrevivência também 

foram encontrados em juvenis de linguado japonês (Paralichthys olivaceus) (11); em 

corvinas amarelas (Pseudosciaena crocea) (5); no salmão masu (Oncorhynchus masou) 

(9) e em juvenis de truta da manchuria (Brachymystax lenok) (10). Assim, dietas que 

contenham níveis sub-ótimos de proteína podem ser utilizadas para mantença sem 

influenciar as taxas de sobrevivência dos peixes. 

 

CONCLUSÕES 

 

A ração B foi mais adequada que a ração A para atender as exigências nutricionais 

dos peixes, sendo mais apropriada para o cultivo de juvenis de trairão. 

A exigência proteica de mantença para juvenis de trairão é inferior a 28% de 

proteína bruta. 
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