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ALIMENTAÇÃO DO JUNDIÁ (RHAMDIA QUELEN, HEPTATERIDAE)
COM INGREDIENTES PROTEICOS
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RESUMO

Avaliou-se o crescimento de juvenis de jundiá
(Rhamdia quelen) alimentados com diferentes
fontes de proteína. Os peixes foram alimentados
durante 75 dias, em sistema de recirculação de
água, com seis rações: CL (farinha de carne/
ossos e levedura), SL (farelo de soja e levedura),
S (farelo de soja), CS (farinha de carne/ossos e
farelo de soja), PL (farinha de peixe e levedura)
e PS (farinha de peixe e farelo de soja).
Realizaram-se medições e coletas de dados
após 45 e 75 dias de alimentação. Os dados
foram analisados através de análise de variância
e estudos de contrastes ortogonais. Os peixes
dos tratamentos CS e PS tiveram maior peso,
comprimento total, conversão alimentar e taxa de
crescimento específico. Menor sobrevivência
(92,86 p.100) foi observada no tratamento PS. O
fator de condição dos peixes não diferiu entre os
tratamentos. Conclui-se que a utilização de
farinha de carne/ossos ou farinha de peixe
combinadas com farelo de soja proporcionam
bom crescimento para juvenis de jundiá.

SUMMARY

Was evaluated the Rhamdia quelen juveni-

les growth fed with different protein sources.
The fish fed for 75 days, in water closed system,
with six diets: CL (meat and bone meal and
yeast), SL (soybean meal and yeast), S (soybean
meal), CS (meat and bone meal and soybean
meal), PL (fish meal and yeast) and PS (fish meal
and soybean meal). The measurements and data
collections were kept after 45 and 75 feeding
days. The data were analyzed through analysis
of variance and studies of orthogonal contrasts.
The fish fed with CS and PS diets showed higher
weight, total length, food conversion and specific
growth rate. Smaller survival (92.86 percent)
was observed in the diet PS (fish meal and
soybean meal). The fish condition factor didn't
differ among the diets. This concluded that the
use of meat and bone meal or fish meal more
soybean meal provide good growth for R. quelen
juveniles.

INTRODUÇÃO

Os bagres Siluriformes brasileiros
apresentam grande potencial para cul-
tivo, por apresentar boa qualidade de
carne, ausência de espinhas intra-mus-
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Um dos grandes problemas das farinhas
de carne/ossos é a desuniformidade de
composição, que em alguns casos re-
sulta em baixa digestibilidade (Tacon,
1993 e Bureau et al., 2000).

De todos os ingredientes de origem
vegetal, o farelo de soja é considerado
o de melhor composição, sendo utiliza-
do em dietas para muitas espécies de
peixes (Lovell, 1988). Pode substituir
até 50 p.100 da farinha de peixe em
rações para algumas espécies carní-
voras e até 94 p.100 para onívoras
(Refstie et al., 1998).

A levedura de cana (Saccha-
romyces cerevisiae) é um ingrediente
com bom teor protéico, variando de 37
até 45 p.100 de proteína bruta, sendo
muito utilizada em rações para diver-
sas espécies de peixes. Possui boas
quantidades de vitaminas hidro-
ssolúveis, principalmente do complexo
B. Para o jundiá, alguns trabalhos
verificaram excelente resposta em
ganho em peso para larvas e alevinos
alimentados com rações onde a
levedura foi um dos constituintes da
base protéica (Piaia e Radünz Neto,
1997; Coldebella e Radünz Neto, 2002).

A utilização destes ingredientes na
fase de recria do jundiá carece de
estudos, para verificar quais fontes
proporcionam maior crescimento.
Desta forma, o objetivo deste trabalho
foi avaliar a utilização de diferentes
ingredientes na alimentação de juvenis
de jundiá.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi realizado no
Laboratório de Nutrição de Peixes, do
Setor de Piscicultura da Universidade

culares e bom rendimento de carcaça
(Campos, 1998). O jundiá (Rhamdia
quelen) é um peixe de água doce de
hábito alimentar onívoro, com oco-
rrência na América do Sul até o Méxi-
co (Gomes et al., 2000), sendo sua
maior atividade de alimentação no pe-
ríodo noturno (Piaia et al., 1999) e o
crescimento é bastante pronunciado
nos primeiros anos de vida. Quando
cultivado a uma densidade de 2 a 4
peixes/m2 pode alcançar o peso de
600-800 g em 8 meses (Barcellos et
al., 2004).

A alimentação representa o maior
custo da produção de peixes, sendo a
proteína o nutriente mais caro da dieta
(El Sayed, 1998). É importante
estabelecer dietas para cada espécie e
para cada fase de criação, pois as
exigências nutricionais são diferencia-
das (Zimmermann e Jost, 1998). Isto
pode se tornar mais oneroso para as
indústrias de rações, porém irá aumen-
tar a eficiência alimentar e, conse-
qüentemente, diminuir a excreção de
nutrientes na água (Tachibana e
Castagnolli, 2003).

A farinha de peixe é a fonte protéica
mais utilizada em rações para peixes,
pois possui altos teores protéicos e boa
palatabilidade (Webster et al., 1995).
Entretanto, ocorre grande variabilidade
de concentração de nutrientes pela
heterogeneidade das matérias primas
utilizadas na sua preparação.

A farinha de carne/ossos é outra
fonte protéica de origem animal que
apresenta boa palatabilidade. Carac-
teriza-se por possuir níveis altos de
cálcio e fósforo e bom equilíbrio de
aminoácidos essenciais, principalmen-
te nos sulfurados limitantes, que são
metionina e cistina (Pezzato, 1996).
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Federal de Santa Maria, com duração
de 75 dias. Como instalações experi-
mentais utilizou-se sistema de recir-
culação de água composto por 18 tan-
ques (30 peixes/tanque) de polipropileno
com volume útil de 280 l, com tempe-
ratura controlada (26°C) e sistema de
aeração tipo Venturi (Radünz Neto et
al., 1987).

Foram utilizados 540 juvenis de
jundiá (peso inicial:15,00±0,62 g,
comprimento inicial 11,98±0,35 cm)
provenientes de reprodução induzida.
Antes do início do experimento, os
animais foram mantidos em tanque de
alvenaria para adaptação, sendo
submetidos a um tratamento profilático
com cloreto de sódio (4 g/l).

Foram testadas 6 rações compostas
pela combinação de diferentes fontes
protéicas (tabela I). Os ingredientes
utilizados foram pesados e posterior-
mente misturados, manualmente, até
completa homogeneização. Após, as
dietas foram umedecidas, peletizadas
em máquina de moer carne e levadas
ao sol (48-52°C) para a secagem.
Depois da secagem, as rações foram
novamente moídas e peneiradas para a
obtenção de grânulos de 1 mm de
diâmetro.

A alimentação foi fornecida aos
peixes 2 vezes ao dia (9 e 17 h), até a
saciedade aparente. Nas 24 horas que
antecederam o início do experimento,
todos os peixes ficaram em jejum. Antes
de cada alimentação, foram retirados
todos os resíduos do dia anterior através
de sifonagem.

Diariamente foram medidos os
parâmetros físico-químicos da água:
temperatura (°C), amônia total (ppm),
nitrito (ppm), alcalinidade (mgCaCO3/
l), pH e oxigênio dissolvido (ppm).

Para a medição da temperatura,
utilizou-se um termômetro com bulbo
de mercúrio; para o oxigênio, um
oxímetro digital; para pH, um pHmetro
digital e, para as demais análises, um
kit colorimétrico marca Alfa-Tecno-
química. A água utilizada para a
realização das análises foi coletada
sempre antes da limpeza diária.
Também foram realizadas limpezas dos
encanamentos que compõem o siste-
ma e sifonagem das fezes de cada
unidade experimental, diariamente.

Foram tomadas medidas de peso e
comprimento aos 45 e 75 dias. Os
parâmetros estimados foram:

 Peso (P): peso final obtido ao final
de cada período, (g); Comprimento
total (CT): medida da porção anterior
da cabeça até o final da nadadeira
caudal, (cm); Comprimento padrão
(CP): medida da porção anterior da
cabeça até a inserção da nadadeira
caudal, (cm). Sobrevivência (S):
quantidade de peixes sobreviventes em
relação ao número inicial de peixes em
cada tratamento, (p.100); Taxa de
crescimento específico (TCE): expre-
sso em  p.100/dia, calculado segundo a
fórmula: {[ln(Peso final) - ln(Peso ini-
cial)]/período (45 ou 75 dias)} x 100.
Fator de condição (FC): (Peso)/
(Comprimento total3) x 100; Conversão
alimentar aparente (CAA): quantidade
de alimento consumido/ganho em peso
obtido em cada período. Consumo diário
(CD): Consumo no período/[(peso fi-
nal + peso inicial)/2]/dias x 100,
expresso em  p.100 PV/dia.

O delineamento experimental utili-
zado foi o inteiramente casualizado,
com 6 tratamentos e 3 repetições. Os
dados obtidos foram submetidos a tes-
tes de normalidade, sendo depois

593AlimentacaoLazzari.p65 19/04/2007, 9:53117



Archivos de zootecnia vol. 56, núm. 214, p. 118.

LAZZARI, RADÜNZ NETO, VEIVERBERG, BERGAMIN, CORREIA E PEDRON

Tabela I. Composição das rações experimentais ( p.100)*. (Composition of experimental diets).

Tratamentos CL SL S CS PL PS
Ingrediente
- Levedura 28 33,27 - - 25,92 -
- Farinha de carne e ossos 38,53 - - 30 - -
- Farinha de peixe - - - - 30,06 22,48
- Farelo de soja - 33,27 68,53 32 - 30
- Milho 15 13,44 12,45 16,95 20 19,5
- Farelo trigo 8 10 10 8,03 15 18
- Óleo de canola 7,45 7 6 10 6 7
- Sal comum 1 1 1 1 1 1
- Fosfato bicálcico 1 1 1 1 1 1
- Mistura vitamínica/mineral1 1 1 1 1 1 1
- Etoxiquina2 00,2 00,2 00,2 00,2 00,2 0,02

Composição (p.100)
Nutrientes
- Proteína bruta4 34,6 32,1 33,0 34,4 32,9 31,9
- Energia digestível3 (MJ/kg) 14,30 13,28 12,92 15,18 13,67 13,59
- Matéria mineral4 13,2 5,2 6,2 12,9 9,9 10,7
- Extrato etéreo4 12,7 8,0 7,2 16,4 9,8 11,4
- Fibra bruta4 1,8 3,1 4,2 3,6 1,8 3,6
- Umidade4 6,9 7,9 8,9 5,5 6,5 8,0
- Extrativos não-nitrogenados 4 30,6 33,6 40,3 27,0 38,9 34,28
- Cálcio4 3,4 1,3 1,5 3,0 2,1 2,1
- Fósforo4 2,0 0,7 0,8 1,8 1,5 1,5
- Arginina5 1,7 1,8 2,5 2,1 1,7 2,1
- Fenilalanina5 1,0 1,4 1,8 1,2 1,2 1,4
- Histidina5 0,5 0,7 0,9 0,6 0,9 1,0
- Isoleucina5 1,0 1,4 1,6 1,0 1,3 1,3
- Lisina5 2,1 2,0 2,1 1,9 2,1 2,0
- Leucina5 1,8 2,2 2,6 1,9 2,2 2,3
- Metionina+cistina5 0,8 0,8 1,0 0,8 0,9 0,9
- Treonina5 1,1 1,4 1,4 1,0 1,4 1,2
- Triptofano5 0,1 0,2 0,4 0,2 0,2 0,4
- Valina5 1,3 1,6 1,7 1,3 1,5 1,5

*Dietas ajustadas ao experimento de acordo com Coldebella e Radünz Neto (2002).
1Composição da mistura vitamínica e mineral (por kg de produto): Ác. Fólico: 400 mg, Ác. Nicotínico: 14000
mg, Ác. Pantotênico: 8000 mg, Cobalto: 1500 mg, Cobre: 15000 mg, Colina: 1500 mg, Ferro: 50000 mg,
Iodo: 700 mg, Manganês: 23000 mg, Selênio: 250 mg, Vit.A: 6000000UI, Vit. B1: 1400 mg, Vit. B2: 3375
mg, Vit. B6: 4830 mg, Vit. B12: 5000 mcg, Vit. C: 25000 mg, Vit. D3: 530000UI, Vit. E: 22500 mg, Vit. K3:
5000 mg, Zinco: 40000 mg. 2(32 p.100 etoxiquina, 18 p.100 propil-galato, 50 p.100 veículo-talco).
3ED=[(23,6kJ.g-1 x %PROT. x 0,9) + (39,8kJ.g-1 x %LIP. x 0,85) + (17,2 kJ.g-1 x %CHO x 0,5)]/100.
(Jobling, 1995). (1 kcal= 4,184 kJ). 4Valores analisados. 5Valores calculados (obtidos em banco de dados
da Ajinomoto Biolatina Ind. e Com. Ltda., Brasil).
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analisados através de análise de
variância (uma via) e estudos de con-
trastes ortogonais (Nogueira, 2004).
As médias foram comparadas pelo tes-
te de Tukey (p<0,05). Para a realização
das análises utilizou-se o pacote
estatístico SAS (1997).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os parâmetros de qualidade de água
do sistema experimental estiveram
dentro dos limites considerados
satisfatórios para a criação da espécie
(Gomes et al., 2000). As médias ob-
servadas foram: temperatura (26,85 ±
1,02°C), amônia total (0,50 ± 0,22 ppm),
nitrito (0,06 ± 0,01 ppm), alcalinidade
(48,96 ± 13,40 mg CaCO3/l), pH (7,30
± 0,26) e oxigênio dissolvido (5,53±0,62
ppm).

De maneira geral, os resultados
obtidos neste estudo (tabelas II e III)
demonstram que a combinação das
farinhas de origem animal (peixe e
carne/ossos) com farelo de soja pro-
porciona maior desempenho aos peixes.
Através da composição dos alimentos
(tabela I), verificou-se que as dietas
CS e PS apresentaram maior teor
lipídico, fato este que pode ter influen-
ciado nos resultados de desempenho.

Um incremento no nível de lipídio
aumenta a retenção de energia,
potencializando a utilização da proteí-
na para crescimento (Kaushik e Oliva-
Teles, 1985). Este efeito poupador de
proteína (protein sparring effect)
resulta da combinação das fontes de
energia não-proteica do alimento. Para
o jundiá, Meyer e Fracalossi (2004)
observaram que a exigência protéica
de alevinos de jundiá varia de acordo

com a concentração energética da die-
ta. A carência de estudos para a
espécie dificulta a comparação de re-
sultados, visto que, além da energia, o
jundiá apresenta alta exigência em
relação à qualidade da proteína dietária
(Meyer e Fracalossi, 2005).

Ao final do experimento (75 dias), o
peso dos jundiás alimentados com
farinha de carne e ossos e farelo de
soja (CS) foi maior (93,3 g), não
diferindo estatisticamente dos peixes
do tratamento PS (84,2 g) (tabela II).
Os peixes destes tratamentos também
tiveram maiores valores de compri-
mento total (CT), padrão (CP) e taxa
de crescimento específico. Ao con-
trário do observado no presente estudo,
Coldebella e Radünz Neto (2002)
verificaram bom crescimento para
alevinos de jundiá alimentados com
rações contendo levedura e farelo de
soja (equivalente à dieta SL), superior
aos peixes alimentados com ração
contendo farinha de carne e ossos e
farelo de soja.

Os peixes do tratamento contendo
farelo de soja e levedura (SL) tiveram
maior consumo aos 45 dias (4,1 p.100/
dia), valor superior aos demais
tratamentos. Os valores de conversão
alimentar ao final do experimento
(tabela II) para os tratamentos CS
(farinha de carne/ossos e farelo de
soja) e PS (farinha de peixe e farelo de
soja) foram 1,4 e 1,3:1, sendo muito
bons por se tratar de um peixe onívoro.
Pior conversão alimentar foi observa-
da nos peixes alimentados com dietas
contendo somente por farelo de soja
(tratamento S).

A alimentação até a saciedade apa-
rente realizada neste estudo tem o
objetivo de compensar a demanda
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energética dos peixes e também even-
tual diferença na palatabilidade dos
alimentos. Neste trabalho, as piores
conversões foram observadas nos
peixes alimentados com dietas sem a
inclusão de fontes proteicas de origem
animal (dietas SL e S). O desbalan-
ceamento da relação proteína/energia
na dieta acarreta em piora na conversão
alimentar (Yamamoto et al., 2000).

O fator de condição, variável que

relaciona o peso e o comprimento do
peixe, não apresentou diferença entre
os tratamentos. Após 45 dias de
alimentação (tabela II), não se
verificou mortalidade, entretanto, ao
final do experimento observou-se me-
nor sobrevivência no tratamento PS
(92,86 p.100).

Os resultados do estudo de con-
trastes (tabela III) demonstram que a
farinha de carne/ossos teve influência

Tabela II. Desempenho dos jundiás após 45 e 75 dias de alimentação. (Growth of R. quelen
after 45 and 75 feeding days).

Tratamentos CL SL S CS PL PS CV

Variável 45 dias
P (g) 64,4a 54,8a 37,4b 62,5a 60,1a 60,7a 8,7
CT (cm) 18,1a 16,7bc 15,7c 18,4a 17,5ab 17,3ab 3,2
CP (cm) 15,3a 13,9bc 13,0c 15,3a 14,5ab 14,6ab 4,1
S (p.100) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 -
FC 1,1ab 1,2a 0,9b 1,0ab 1,1ab 1,2a 8,3
TCE (p.100/dia) 3,1a 2,9a 2,0b 3,0a 3,2a 3,2a 11,4
CD (p.100 PV) 3,7b 4,1a 3,2b 3,5b 3,7b 3,4b 12,3
CAA 1,5b 1,7ab 2,7a 1,3b 1,5b 1,3b 10,6

75 dias
P (g) 73,6bc 65,2c 36,5d 93,3a 70,5bc 84,2ab 8,8
CT (cm) 21,1b 20,1b 17,0c 22,6a 20,0b 21,4ab 3,6
CP (cm) 17,6b 16,8b 14,3c 18,9a 17,1b 18,1ab 3,9
S (p.100) 100,0a 98,4a 98,4a 100,0a 100,0a 92,86b 2,8
FC 0,8a 0,8a 0,7a 0,8a 0,8a 0,8a 9,0
TCE (p.100/dia) 2,1bc 1,9c 1,2d 2,4a 2,1bc 2,3ab 7,5
CD (p.100 PV) 3,8ab 4,3a 3,3b 3,6b 3,8ab 3,5b 10,2
CAA 1,5bc 1,8b 2,9a 1,4c 1,5bc 1,3c 9,6

Médias com letras diferentes, na linha, apresentam diferença significativa pelo teste de Tukey (p<0,05).
Tratamentos: CL: farinha de carne/ossos e levedura; SL: farelo de soja e levedura; S: farelo de soja;
CS: farinha de carne/ossos e farelo de soja; PL: farinha de peixe e levedura; PS: farinha de peixe e farelo
de soja.
Variáveis: P: peso médio; CT: comprimento total; CP: comprimento padrão; S: sobrevivência; TCE: taxa
de crescimento específico; FC: fator de condição; CD: consumo diário; CAA: conversão alimentar
aparente; CV: coeficiente de variação.
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altamente significativa sobre o compri-
mento, peso e taxa de crescimento
específico dos juvenis de jundiá. Após
45 dias de alimentação observou-se
novamente o efeito positivo da farinha
de carne/ossos no desempenho dos
peixes (tabela III). Para fator de
condição e taxa de crescimento espe-
cífico, observaram-se também valores
de F significativos entre os tratamentos
à base de farinha de peixe (PL e PS) e
à base de farelo de soja (SL e S).

Os resultados de desempenho dos
peixes demonstraram que a levedura
de cana combinada com farelo de soja
ou a utilização deste ingrediente como
única fonte protéica na dieta não pro-
porciona crescimento satisfatório. Em
relação à levedura, podem ocorrer
alguns problemas de qualidade nutri-
cional, principalmente relacionados à

presença de parede celular rígida e ele-
vados níveis de ácidos nucléicos re-
siduais, que diminuem a digestibilidade
do alimento e conseqüentemente in-
fluenciam o crescimento dos peixes
(Rumsey et al., 1990; Pádua, 1996).

O baixo desenvolvimento dos peixes
alimentados com a dieta S pode ser
atribuído aos fatores antinutricionais
do farelo de soja, como proteínas
antigênicas e inibidores de proteases
(Lovell, 1988; Refstie et al., 1998).
Este efeito varia de acordo com a
espécie e com o tempo de alimentação.
Mais estudos deverão ser realizados
para identificar níveis ótimos de farelo
de soja para o jundiá, buscando reduzir
o custo com alimentação. A associação
deste ingrediente com as farinhas de
origem animal testadas mostrou efeito
positivo no crescimento do jundiá. Isto

Tabela III. Valores de “F” e probabilidade do estudo de contrastes. (“F” values and probability
of contrast study).

Contraste Variável Valor de “F” p<

45 dias
CLCS X SLS Peso 10,38 0,0091
CLCS X SLS Comprimento total 37,49 0,0001
CLCS X SLS Comprimento padrão 24,99 0,0005
CLCSX PLPS Fator de condição 6,61 0,0279
PLPSX SLS Fator de condição 7,25 0,0358
CLCS X SLS Taxa de crescimento específico 10,26 0,0094
PLPSX SLS Taxa de crescimento específico 5,45 0,0432

75 dias
CLCS X SLS Peso 40,61 0,0001
CLCS X SLS Comprimento total 57,01 0,0001
CLCS X SLS Comprimento padrão 45,17 0,0001
CLCS X SLS Taxa de crescimento específico 52,99 0,0001

Tratamentos: CL: farinha de carne/ossos e levedura; SL: farelo de soja e levedura; S: farelo de soja;
CS: farinha de carne/ossos e farelo de soja; PL: farinha de peixe e levedura; PS: farinha de peixe e farelo
de soja.
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se deve muito pelo efeito combinado
de aminoácidos essenciais, indicando
que a inclusão de farinha de carne/
ossos ou farinha de peixe na dieta
desta espécie ainda é essencial.
Devem-se realizar mais estudos a
respeito da nutrição do jundiá nas fa-
ses de recria e engorda, associando,
além do crescimento, características

relacionadas à qualidade da carne.

CONCLUSÃO

Conclui-se que a farinha de carne/
ossos é eficiente como substituto da
farinha de peixe em rações para juvenis
de jundiá (Rhamdia quelen).
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