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RESUMO

Foi estudado o efeito dos níveis de proteína
e a relação energia/proteína sobre o desempenho
da rã-touro na recria e na reprodução alimentada
com quatro rações experimentais peletizadas
contendo dois níveis de energia metabolizável
(2850 e 3050 kcal/kg) e duas relações energia:
proteína (60 e 70 kcal/100 g PB). Não houve
diferença para estes atributos testados. No ganho
de peso até 112 dias, o tratamento 60 EM:PB,
2850 kcal/kg e com 48% de proteína bruta foi o
que proporcionou melhor performance, portanto
sendo recomendado para esta fase. No ganho
de peso de 126 a 294 dias, sugere-se o tratamento
70 EM:PB, 3050 kcal/kg e 44% de proteína bruta.

SUMMARY

This study evaluated the effect of protein
levels and energy:protein ratio on the performan-

ce of bullfrog during rearing and reproduction
phases. Animals were fed with four different
pelleted diets with two levels of metabolizable
energy (2850 and 3050 kcal/kg) and two
energy:protein ratios (60 and 70 kcal/100 g CP).
There were no significant differences for the
evaluated parameters (p<0.05). The treatment
with 60 ME:CP, 2850 kcal/kg and 48% CP showed
better weight gain until 112 days; therefore,
these levels are recommended for this phase. On
the other hand, the treatment 70 ME:CP, 3050
kcal/kg and 44% CP is recommended for weight
gain between 126 and 294 days.

INTRODUÇÃO

Na ranicultura, o gasto com
alimentação tem sido um dos fatores
limitantes da atividade. O uso de rações
que atendam as necessidades nutri-
cionais da rã-touro implica em estudos
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de exigências nutricionais, bem como
digestibilidade e elaborações de rações
que proporcionem desempenho e
custos satisfatórios.

A falta de padronização de metodo-
logias para obtenção de dados consis-
tentes sobre alimentos e alimentação
da rã-touro, impediu as formulações
compatíveis com as exigências
nutricionais desses animais nas dife-
rentes fases de desenvolvimento (Bra-
ga et al., 2004). Para que se consiga
desenvolver uma ração com uma
composição adequada, acabando assim
com as formulações imprecisas
praticadas pelos ranicultores, muito
ainda deverá ser pesquisado (Rodri-
gues, Moura e Lima, 2004).

Objetivou-se estudar o efeito dos

níveis de proteína e da relação energia/
proteína sobre o desempenho da rã-
touro na recria e na reprodução.

MATERIAL E MÉTODOS

O experimento foi conduzido no
setor de Ranicultura do CFT/UFPB,
no período de 16 de março de 2004 a 24
de janeiro de 2005, onde foram
selecionadas 300 rãs-touro (Rana
catesbeiana) com peso médio de
10,05±1,6 g com oito dias após a
metamorfose.

As rãs foram pesadas colocadas
em mini-baias (Casali et al., 2005) e
alimentadas uma vez ao dia recebendo
ração em regime ad libidum, variando

Tabela I. Composição calculada e analisada das rações experimentais. (Calculated and
analysed composition of experimentals diets).

Ingredientes Ração 1 Ração 2 Ração 3 Ração 4

Milho (8% PB) 14,13 3,40 10,77 1,20
Glútem de milho (60% PB) 2,50 2,50 2,50 2,50
Farelo de soja (45% PB) 10,00 10,00 10,00 10,00
Farinha de carne e ossos (40% PB) 16,80 6,53 15,00 1,10
Farinha de peixe nacional (60% PB) 31,30 53,10 32,26 56,43
Farinha de vísceras de aves (60% PB) 16,30 15,50 20,00 19,30
Óleo de soja 6,00 6,00 6,50 6,50
Fosfato bicálcico 2,75 2,75 2,75 2,75
BHT 0,02 0,02 0,02 0,02
PREMIX 0,20 0,20 0,20 0,20
Total 100,00 100,00 100,00 100,00
Composição calculada (Composição analisada)
Relação energia:proteína 70 (68) 60 (58) 70 (70) 60 (60)
Proteína bruta (%) 41 (42,07) 48 (48,77) 44 (43,68) 51 (50,97)
EMAn-corrigida (kcal/kg)1 2850 2850 3050 3050
EE (%) 12 (10,77) 12 (10,71) 13 (11,97) 13 (11,76)
FB (%) 1 (1,98) 1 (2,21) 1 (2,16) 1 (2,6)

1Energia Metabolizável de rãs (Castro et al., 2001).
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de 50 a 10% de larva de mosca (Musca
domestica) de acordo com o peso
médio.

A alimentação balanceada constou
de 4 rações experimentais peletizadas
contendo dois níveis de energia
metabolizável (2850 e 3050 kcal/kg)
e duas relações energia:proteína (60
e 70 kcal/100 g PB), conforme a ta-
bela I.

Foi determinado para os dados de
desempenho: ganho de peso total (GP),
conversão alimentar aparente (CA),
consumo de alimentos aparente (CR).

Utilizou-se o delineamento intei-
ramente casualizado em um esquema
fatorial 2 x 2 (2 níveis de energia e 2
relações energia:proteína), no delinea-
mento inteiramente casualizado com 5
repetições. Os dados foram analisados
pelo programa SAS System for
Windows, versão 6.12 (SAS Institute
Inc. 1989-1997).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram estabelecidos os pesos aos
112 dias tendo em vista que, todos os
tratamentos atingiram nesta idade a

faixa de peso ao abate, compreendida
entre 180 e 200g (Lima e Agostinho,
1992) e aos 294 dias estando acima da
faixa de peso estimado para reprodução
segundo Costa et al. (1998) que
determinaram maturidade sexual
avançada para as fêmeas peso acima
de 290,60 gramas.

Não houve diferença significativa
para ganho de peso total aos 112 e 294
dias (tabela II).  Entretanto, no
tratamento com 48% de proteína
demonstrou numericamente maior per-
formance evidenciando que existe uma
maior necessidade de disponibilizar
proteína para o crescimento das rãs
até os 112 dias, em que o crescimento
é mais acentuado. Para o crescimento
aos 294 dias o tratamento com 44% de
proteína e 3050 kcal/kg foi o que
numericamente proporcionou maior
crescimento, esta tônica pode indicar a
necessidade das rãs armazenarem
energia para reprodução e utilizar me-
nos proteína para o crescimento.

Somsueb e Boonyaratpalin (2001),
verificaram que o nível de proteína que
proporcionou melhor ganho de peso no
primeiro ensaio, foi 40% de PB com
5300 kcal de EB/kg e no segundo ensaio

Tabela II. Ganho de peso (g) médio total (GP), médio diário  (GPD), conversão alimentar
(CA), consumo alimentar aparente diário (CR) aos 112 e 294 dias em função da energia e
relação energia:proteína. (Total (GP), and daily (GPD) average live weight gains (g), feed conversion
(CA), and aparent daily feed intake (CR) at 112 and 294 days considering energy, and energy/protein).

EM:PB kcal/kg %PB GP112 GPD112 CA112 CR112 GP294 GPD294 CA294 CR294

60 2850 48 189,2 1,69 2,87 5,33 347,58 1,18 1,98 6,18
60 3050 51 184,42 1,65 2,56 5,21 308,87 1,05 1,87 6,8
70 2850 41 182,76 1,63 2,95 5,91 348,42 1,19 2,13 6,85
70 3050 44 174,54 1,56 2,78 5,16 394,36 1,34 2,06 6,33

CV (%) 11,92 12,98 15,35 16,59 11,94 18,54 16,25 14,42
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foi 4900 kcal de EB/kg com 37% de
PB, então, os autores recomendaram o
uso de rações com 37% de PB e 4900
kcal de EB/kg para Rana rugulosa.

Para os índices de conversão ali-
mentar e de consumo, não existiram
diferenças significativas (p<0,05)
(tabela II). Observa-se que houve
uma diferença numérica, indicando pior
conversão nos tratamentos com me-
nor energia metabolizável. Casali et al.
(2005) encontraram melhor conversão
(1,14) quando administrou ração para
truta inicial (44%PB), enquanto na
ração peletizada (46%PB) a conversão
alimentar foi de 1,81. O autor citou que
o pélete da ração esfarelada, dificulta
a ingestão, e em contato com a água,
torna difícil o acesso das rãs, desta
forma, recomendou o uso de novas
técnicas de peletização de rações com
o uso de aglutinantes.

À medida que se elevou o nível de
energia da ração, houve pequena
redução no consumo, provavelmente,

suficiente para manter o balanço ener-
gético corporal diário. As condições
experimentais das mini-baias sugerem
um gasto pequeno de energia, entre-
tanto as rãs-touro não teriam proble-
mas no acúmulo de energia através da
gordura, uma vez que o corpo gorduroso
é o órgão especifico de armazenamento
de gordura, sem causar acúmulo deste
nutriente na carcaça.

Casali et al. (2005) observaram o
consumo de 4,07 g de ração peletizada
elaborada para o experimento, en-
quanto que nas rações comerciais, as
rãs apresentaram consumo variando
de 2,88 a 3,03 g.

Com base no ganho de peso até 112
dias, o tratamento 60 EM:PB, 2850
kcal/kg e com 48% de proteína bruta
foi o que proporcionou melhor perfor-
mance, portanto sendo recomendado
para esta fase. No ganho de peso de
126 a 294 dias, sugere-se o tratamento
70 EM:PB, 3050 kcal/kg e 44% de
proteína bruta.

Recibido: 20-7-05. Aceptado: 20-7-06.
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