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DESEMPENHO DE JUVENIS DE CARAPEBA (Diapterus rhombeus) 

ALIMENTADOS COM RAÇÕES CONTENDO DIFERENTES NÍVEIS DE 

PROTEÍNA BRUTA 

 

 

RESUMO 

 

 

Objetivou-se avaliar o desempenho zootécnico de juvenis de carapeba (Diapterus 

rhombeus) alimentados com dietas contendo diferentes concentrações de proteína 

bruta. O experimento foi realizado no Laboratório de Alimentação e Nutrição de 

Peixes (AQUANUT), Ilhéus-Bahia. Foram utilizados 80 juvenis de carapeba, 

provenientes do estuário da baía de Camamú no município de Ituberá-Bahia, com 

peso médio inicial de 7,2±1,5 g, mantidos em 16 tanques circulares (150 L) 

dispostos em sistema de circulação fechado de água com filtragem mecânica e 

biológica. O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado com quatro 

tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos consistiram de rações 

aproximadamente isoenergéticas, com quatro concentrações de proteína bruta 

(32, 36, 40 e 44 g.100g-1). Ao final do experimento foi analisada a composição 

corporal e avaliaram-se os valores de peso final, consumo de dieta, ganho de 

peso, conversão alimentar aparente, taxa de eficiência proteica, taxa de eficiência 

energética, taxa de crescimento específico e sobrevivência. Através da análise de 

regressão foi possível verificar que para o ganho de peso houve efeito 

significativo (Y = -0,057x2 + 4,355x - 78,25; p=0,01; R²=0,96) estimando que o 

melhor ganho de peso ocorreu com 38,20 g.100g-1 de proteína bruta. Houve 

efeito significativo também sobre a conversão alimentar aparente que melhorou 

até o valor estimado de 38,06 g.100g-1 de proteína bruta (Y= 0,061x2 - 4,644x + 

91,13; p=0,06; R²=0,96). Para a taxa de eficiência proteica, o melhor valor 

estimado foi verificado com 38,91 g.100g-1 de proteína bruta (Y = -0,084x2 + 

6,538x - 120,0; p= 0,08; R² = 0,72). Os demais parâmetros de desempenho e os 

valores de matéria seca, extrato etéreo, energia bruta e cinzas da carcaça não 

sofreram influência dos níveis de proteína bruta da ração. Conclui-se que o teor 
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de proteína bruta mínimo recomendado em rações para juvenis de carapeba é de 

40g.100g-1. 

  

Palavras chave: nutrição de peixes, piscicultura marinha, maricultura, 

aquicultura. 
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PERFORMANCE OF JUVENILE CARAPEBA (Diapterus rhombeus) FED 

DIETS WITH DIFFERENT PROTEIN LEVELS. 

 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this work was to analyse the zootechnical performance of 

juvenile carapeba (Diapterus rhombeus) fed diets with different concentrations of 

crude protein. The experiment was conducted in the Laboratory of Fish Feed and 

Nutrition (AQUANUT), Ilhéus–BA. Eighty juvenile carapeba with an average 

initial weight of 7.2±1.5 g were maintained in16 flow tanks (150 L) with a closed 

circulation system and mechanical and biological filtration. The experimental 

design applied was completely at random with four treatments and four 

replications. The treatments consisted of a nearly isoenergetic diet, with four 

concentrations of crude protein (32, 36, 40 e 44 g.100g-1). At the end of the 

experiment body composition was analyzed and terminal weight, feed 

consumption, weight gain, feed conversion, efficiency rate of protein, efficiency 

rate of energy, specific growth rate and survival were evaluated. Using regression 

analysis it was possible to verify that weight gain was a significant effect (Y = -

0.057x2 + 4.355x – 78.25; p=0.01; R²=0.96) indicating that the best weight gain 

occurs with 38.20 g.100g-1 of crude protein. For feed conversion the best values 

estimated occur with 38.06 g.100 g-1of crude protein (Y= 0.061x2 – 4.644x + 

91.13; p=0.06; R²=0.96).While the best values estimated of the efficiency rate of 

protein occur with 38.91 g.100g-1 of crude protein (Y=-0.084x2+6.538x-120; 

p=0.08; R²=0.72). The other parameters of performance and the values of dry 

substance, ethereal extract, crude energy and gray carcase were not influenced 

(P>0.05) by the levels of crude protein. It is concluded that the crude protein 

content of not less recommended in diets for juvenile carapeba is 40g.100g-1. 

 

Keywords: acará-peba, marine fish farming, mariculture. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil se destaca pelo seu grande potencial para a produção de 

organismos aquáticos, principalmente no que se refere à produção de peixes, 

devido à grande variedade de espécies nativas marinhas e continentais. Porém, as 

principais espécies produzidas pela aquicultura brasileira são de origem exótica 

(MPA, 2012). Apesar do exposto anteriormente, destacam-se inúmeras vantagens 

em cultivar espécies nativas uma vez que já se encontram adaptadas ao clima do 

país, representam menor risco ambiental, além de facilitar a obtenção de licença 

ambiental para estabelecimentos que objetivem cultivar peixes. 

A piscicultura marinha é um dos setores da aquicultura que apresenta 

elevadas taxas de crescimento em todo o mundo, mantendo-se acima de 10% ao 

ano no período de 1990 a 2008 (FAO, 2010). No Brasil existem muitas questões 

a serem resolvidas para implementar o cultivo de peixes, principalmente no que 

se refere às espécies marinhas, uma vez que a produção desses animais é 

dificultada pela disponibilidade e a qualidade de juvenis para os produtores e 

pouco conhecimento sobre sua aptidão para produção como manejo dos animais 

em sistema de cultivo, exigências nutricionais, entre outras. 

Avaliando as principais características das espécies existentes no litoral 

brasileiro, pesquisadores têm destacado algumas espécies de peixes com 

potencial para piscicultura marinha como as tainhas (Mugil liza e Mugil 

platanus), o robalo peva (Centropomus parallelus), linguado (Paralichthys 

orbignyanus) e mais recentemente o beijupirá (Rachycentron canadum) 

(CAVALLI; HAMILTON, 2007; BALDISSEROTTO; GOMES, 2005; 2010) 

Considerando os aspectos necessários para que uma espécie exponha seu 

potencial para a aquicultura, a carapeba (Diapterus rhombeus) apresenta-se como 

uma alternativa atrativa por ser uma espécie marinha facilmente encontrada em 

regiões costeiras, de hábito alimentar onívoro e tolerante a diferentes salinidades, 

além de ser apreciada pela qualidade de sua carne. 
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Considerando-se que o conhecimento sobre necessidades nutricionais é um 

ponto importante para conhecer características relacionadas ao desempenho 

zootécnico dos peixes, adicionalmente que a alimentação representa grande 

fração dos custos operacionais do setor produtivo e que a proteína representa um 

dos nutrientes mais importantes na formulação de uma ração devido à alta 

exigência por parte dos peixes e ao elevado custo dos ingredientes proteicos, 

objetivou-se avaliar o desempenho zootécnico de juvenis de carapeba (Diapterus 

rhombeus) alimentados com dietas contendo diferentes concentrações de proteína 

bruta. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Situação atual da aquicultura 

 

Dados divulgados pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura 

e Alimentação (FAO) demonstraram que a produção mundial de pescado em 

2011, somando a pesca extrativa (90,4 milhões de toneladas) e a aquicultura 

(63,6 milhões de toneladas), foi de 154 milhões de toneladas. Comparado ao ano 

de 2010, a produção de pescado oriundo da pesca aumentou 2% e da aquicultura 

5,81%, demonstrando o crescimento da aquicultura na produção pesqueira dos 

últimos anos (FAO, 2012). 

Baseado em dados divulgados pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, o 

Brasil contribuiu com 0,85% da produção mundial de pescado no ano de 2010, o 

que representou uma produção de 1.264.765 toneladas , passando a ocupar a 18ª 

colocação dentre os maiores produtores mundiais de pescados. A pesca extrativa 

marinha continuou sendo a principal fonte de produção de pescado nacional, 

sendo responsável por 536.455 t (42,4% do total de pescado), seguida, 

sucessivamente, pela aquicultura continental (394.340 t; 31,2%), pesca extrativa 

continental (248.911 t; 19,7%) e aquicultura marinha (85.057 t; 6,7%) (MPA, 

2012). 

Atualmente, a participação dos peixes na produção aquícola brasileira se 

limita apenas a aquicultura continental, pois a produção aquícola marinha 

brasileira é representada basicamente em pela malacocultura e carcinicultura.  

Embora as principais espécies produzidas pela piscicultura brasileira 

sejam exóticas, com as tilápias e as carpas representando respectivamente 39,4 e 

23,9% do montante produzido, o Brasil se destaca pelo seu grande potencial para 

a produção de organismos aquáticos, principalmente no que se refere à produção 

de peixes, devido à grande variedade de espécies nativas tanto marinhas quanto 

continentais. Das espécies nativas produzidas em maior quantidade destaca-se o 

tambaqui (Colossoma macropomum) com 13,8%, seguido por pelo pacu 
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(Piaractus mesopotamicus) e o híbrido, tambacu com a mesma participação 

média (5,5%) (MPA, 2012). 

Considerando o anteriormente exposto, evidencia-se a necessidade da 

aquicultura brasileira desenvolver tecnologias para a produção de espécies 

nativas, e essa situação é mais acentuada com relação às espécies marinhas, pois 

as principais espécies cultivadas são continentais e exóticas. 

Pesquisadores vêm demonstrando o potencial de peixes marinhos para a 

aquicultura, e o levantamento de conhecimento básico sobre tecnologia de 

cultivo de diversas espécies vem sendo feito por algumas instituições de 

pesquisa. Dentre as espécies nativas reconhecidas por pesquisadores com 

melhores condições para a piscicultura marinha destacam-se o beijupirá, seguido 

dos robalos (C. paralleluse C. undecimalis), o linguado (P. orbignianus) 

(CAVALLI; HAMILTON, 2007).  

 

2.2.  O potencial da Carapeba (Diapterus rhombeus)  

 

O crescimento da aquicultura brasileira em resposta ao aumento da 

demanda por produtos de origem aquática tem gerado uma necessidade de 

desenvolver-se a cadeia produtiva de espécies nativas. Dentre as espécies nativas, 

a carapeba (Diapterus rhombeus) também conhecida como acará-peba, caratinga 

ou mojarra prateada, pertencente à família Gerreidae, encontrada nos ambientes 

costeiros das regiões Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil é merecedora de 

destaque. 

A carapeba é uma espécie que possui a cabeça pequena em relação ao 

corpo, coloração prateada escura no dorso com nadadeira anal e pélvica 

amareladas. O corpo é alto, podendo atingir 40 cm de comprimento e até 8 kg de 

peso quando adulta (SZPILMAN, 2000). É uma espécie gregária e assim, 

encontrada em cardumes o que facilita a obtenção de exemplares na natureza 

(COSTA et al., 2012).  

Pode ser encontrada desde regiões de mar aberto até áreas de estuários 

onde se verifica maior amplitude de salinidade (CHAVES; OTTO, 1998), o que 
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representa característica importante tanto em relação à ictiofauna estuarina 

quanto para a pesca de subsistência de algumas regiões (CHEN et al., 2007). É 

uma espécie de águas tropicais e subtropicais, possui hábito alimentar onívoro, 

alimentando-se de algas e pequenos invertebrados. Os adultos desovam em 

regiões de maior profundidade, mas os jovens utilizam as águas rasas de praias e 

canais de mangue como criadouro (MENEZES; FIGUEIREDO, 1980). 

Embora seja uma espécie nativa no litoral brasileiro e apresente 

características vantajosas para o cultivo em cativeiro, estudos relacionados à 

espécie ainda são escassos, como os que foram conduzidos sobre aspectos 

biológicos (ETCHEVERS, 1978; CHAVES; OTTO, 1998), distribuição espacial 

(ARAÚJO; SANTOS, 1999; AYALA-PEREZ et al., 2001; COSTA et al., 2012) 

e o ciclo reprodutivo (BEZERRA et al., 2001). Estudos básicos sobre nutrição 

são ainda mais escassos, como a exemplo o estabelecimento das necessidades 

nutricionais da espécie. 

 

2.3. Exigências Nutricionais dos Peixes 

 

A exigência de nutrientes pelos peixes para crescimento, reprodução e 

outras funções biológicas são similares aos animais terrestres, de forma que 

precisam consumir proteínas, minerais, vitaminas, carboidratos e lipídeos 

(LOVELL, 1984). É necessário realizar estudos para definir as exigências dos 

peixes para todos os nutrientes e, para isso são realizados estudos para verificar o 

melhor rendimento zootécnico nos melhores níveis de cada nutriente, assim 

também como a relação entre eles.  

 

2.3.1 Proteína 

 

As proteínas representam aproximadamente 65 a 75% do peso seco nos 

tecidos dos peixes, correspondendo aos nutrientes de grande importância para o 

animal em crescimento sendo essencial determinar seu valor como componente 
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da dieta (PEZZATO, 1999). Algumas importantes funções das proteínas são: 

formação e manutenção dos tecidos, formação de hormônios, enzimas, 

anticorpos, transporte de minerais e, para peixes carnívoros, fontes de energia 

(LOGATO, 1999). 

Quando se procura determinar as exigências nutricionais de um peixe, o 

primeiro passo deve ser a estimativa da exigência em proteína, devido ao fato 

desse nutriente ser o principal componente para o crescimento e o mais oneroso 

nutriente da dieta. A exigência de proteína na dieta de peixes pode ser 

influenciado por diversos fatores, tais como: o tamanho do peixe, funções 

fisiológicas, qualidade da proteína e fonte de energia (WILSON; HALVER, 

1986). 

A proteína desempenha importante função para os peixes, pois é fonte de 

aminoácidos que são liberados após hidrólise enzimática das proteínas 

consumidas. Os aminoácidos livres após a absorção são distribuídos através da 

corrente sanguínea para os órgãos e tecidos, onde são utilizados continuamente 

no processo de síntese de proteínas durante o crescimento ou reprodução, ou no 

processo de degradação como fonte de energia (MILLWARD, 1989). 

Dentre os 20 aminoácidos encontrados nas proteínas dez são essenciais 

para os peixes, são eles: arginina, histidina, isoleucina, leucina, metionina, valina, 

fenilalanina, treonina, lisina e triptofano (PROENÇA; BITTENCOURT, 1994). 

Se uma dieta com quantidade de proteína insuficiente ou composição em 

aminoácidos inadequada é fornecida aos peixes, pode ocorrer redução no 

crescimento, diminuição da eficiência alimentar, imunodepressão e perda de peso 

em função da mobilização da proteína de alguns tecidos para manter as funções 

vitais. Por outro lado, se é fornecido aos peixes proteína em excesso, somente 

uma parte será usada para formação de tecido muscular e crescimento e o 

restante será convertido em energia (MILLWARD, 1989; WILSON, 1989; 

WINFREE; STICKNEY, 1981). 

Sendo assim, os teores energéticos devem estar balanceadas com as 

concentrações de proteína para possibilitar um bom desempenho dos animais, 

pois conteúdo proteico insuficiente afeta o crescimento e seu excesso é 
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parcialmente utilizado para síntese de proteínas e o restante é convertido em 

energia o que é indesejável por onerar o custo de produção (ELLIS; REIGH, 

1991). 

A determinação do nível proteico nas dietas é fundamental para que seja 

fornecida a quantidade realmente aproveitada pelos peixes. Para isso são 

realizados estudos a fim de obter níveis a partir de experimentos que possibilitam 

estimar curvas de dose-resposta, indicando a quantidade mínima de proteína na 

dieta que resultou no melhor desempenho. 

Estudos vem sendo desenvolvidos para determinar a exigência proteica de 

algumas espécies marinhas, sendo observado que a cioba (Lutjanus analis) exige 

altos níveis de proteína bruta (acima de 45 g.100g-1 de PB) (FREITAS et al., 

2011). Corroborando a afirmação de que Lutjanídeos exigem níveis de proteína 

bruta mínima de 44 g.100g-1 para um crescimento adequado em condições de 

cultivo (CATACUTAN; PAGADOR; TESHIMA, 2001; WATANABE; ELLIS; 

CHAVES, 2001). 

O beijupirá é outra espécie marinha nativa também exige altos níveis de 

proteína na dieta. A concentração de proteína bruta (PB) que resulta em maior 

desempenho zootécnico em juvenis de beijupirá foi estimada em 44,5 g.100g-1 

(CHOU et al., 2001), entretanto pode-se utilizar 40 g.100g-1 de proteína bruta na 

dieta sem prejuízos produtivos (CRAIG et al., 2006). 

Comparando o crescimento de garoupas alimentadas com ração comercial 

(40 g.100g-1 PB) com aquelas recebendo alimento natural, Ramos et al. (2012) 

verificaram que a ração proporcionou desempenho zootécnico semelhante ao 

alimento natural. Resultados semelhantes foram observados por Gracia-Lopez e 

Castello-Orvay (2003) também comparando garoupas recebendo alimento natural 

com outras recebendo ração comercial com 49 g.100g-1 de proteína bruta. Isso 

sugere que esta espécie também apresenta exigência proteica acima de 40 g.100g-

1 PB. 

Outra espécie de grande potencial e que vem sendo avaliada em diversas 

pesquisas é o robalo peva (Centropomus parallelus), sendo o nível proteico 

sugerido de 43 g.100g-1 de PB como o mais adequado (GARCIA, 2001), embora 
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Souza et al. (2011) testando seis dietas entre 37,5 e 49 g.100g-1 de PB 

observaram que a maior concentração proteica foi a que proporcionou os 

melhores índices zootécnicos e sugeriram que novos estudos que tenham como 

ponto de partida a concentração proteica de 49 g.100g-1 ainda são necessários.  

 

2.3.2. Metabolismo dos carboidratos 

 

O suprimento energético para os peixes é de fundamental relevância 

quando se deseja estabelecer níveis dos outros nutrientes que constituem o 

alimento. Uma vez que a energia possibilita processos vitais de manutenção 

(respiração, circulação sanguínea, excreção, osmorregulação e natação). Esta 

energia pode ser proveniente da ingestão e absorção do alimento ingerido, ou das 

reservas corporais de proteínas, gorduras e glicogênio (KAUSHIK; MEDALE, 

1994; SMITH, 1989). 

Os peixes tem menor exigência energética quando comparado aos animais 

homeotérmicos pelo fato de não ter capacidade de manter a temperatura corporal 

constante, requecer menos energia para a atividade muscular e para manter a 

posição na água, além de gastam menos energia para excretar os produtos 

nitrogenados (LOVELL, 1984). 

É importante também salientar que esses organismos buscam suprir 

primeiramente suas necessidades energéticas e somente depois utilizam o 

alimento ingerido para o crescimento (HEPHER, 1988). Dessa maneira uma 

dieta com deficiência em energia promoverá o uso de outras fontes imediatas 

para o fornecimento de energia para manutenção em detrimento ao crescimento. 

Por outro lado uma dieta com níveis elevados de energia promoverá a redução do 

consumo que ocasionará uma diminuição da ingestão de proteína e outros 

nutrientes essenciais necessários para máximo crescimento (NRC, 2011). 

Relacionado com o manejo produtivo, a alimentação requer especial 

atenção, pois o consumo influencia diretamente a frequência alimentar, o 

crescimento e a conversão alimentar dos peixes, sendo regulado pelo teor 

energético do alimento (LEE et al., 2000; SILVA, 2010).  
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2.3.3. Metabolismo dos Lipídeos 

 

Os lipídeos são macromoléculas de importância biológica que podem ser 

sintetizadas no organismo, com exceção dos ácidos graxos essenciais, e são 

insolúveis em água. Exercem funções energéticas quando metabolizadas, 

estruturais, fazendo parte de membranas, organelas celulares e hormonais 

(LEHNINGER et al. 1995). 

Essas macromoléculas são altamente energéticas e capazes de suprir as 

necessidades energéticas do peixe, permitindo assim que o máximo de proteína 

da dieta seja depositada no músculo, contribuindo para o crescimento dos peixes. 

Essa característica dos lipídeos faz com que ele se torne um ingrediente muito 

importante na formulação de dietas para peixes, pois possibilita ter dietas ricas 

em energia e contribuir para melhor utilização da proteína para o crescimento e 

não para a geração de energia (SARGENT, 2002). 

É importante considerar que nos peixes as proteínas são metabolizadas 

preferencialmente a fim de produzir energia, e para a aquicultura o objetivo é 

canalizar o máximo dessa proteína para o crescimento do animal e utilizar os 

lipídeos juntamente com os carboidratos para fornecer a energia necessária para o 

metabolismo (STICKNEY, 1994). 

A limitação da quantidade de lipídeo na dieta deve ser considerada por 

espécies observando a idade, sexo, condições metabólicas e principalmente 

estadas fisiológico e de doenças e sobretudo seu hábito alimentar, onde os peixes 

carnívoros podem ter níveis mais elevados de lipídeos que os para onívoros e 

herbívoros (VIEIRA, 1991; WILSON, 1998). 

Considerando as interações metabólicas entre proteínas, lipídeos e 

carboidratos, é possível estabelecer níveis de lipídeos na dieta para peixe, sendo 

recomendado de 10-20% de lipídeo na dieta como suficiente para permitir que a 

proteína seja utilizada de forma eficaz para o crescimento sem excessiva 

deposição de lipídeos (COWEY; SARGENT, 1979). 

Porém, em alguns países chega-se a recomendar de 30-40 % do total da 

dieta em lipídeos (INNIS, 1996). Embora Borges et al. (2009), tenham 
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evidenciado a baixa tolerância do teor lipídico em dietas para juvenis de 

linguados, sugerindo-se um nível ideal de lipídeo inferior 8%. Enquanto que para 

o pargo o nível recomendado para o melhor desempenho de juvenis esteja entre 6 

e 9% de lipídeos (WATANABE; ELLIS; CHAVES, 2001). Particularmente o 

salmão do Atlântico, alimentados com dietas contendo 47 e 38% de lipídeo, foi 

observado o aumento do crescimento, em comparação com uma dieta contendo 

31% de lipídeos (WILSON; HALVER, 1986). 

A formulação de dietas contendo níveis de lipídeos dentro do exigido para 

espécies proporciona crescimento adequado, pois além de fornecer energia é 

indispensável para a obtenção de ácidos graxos essenciais. Adicionalmente 

elevadas concentrações de lipídeo pode torna a ração mais susceptível a oxidação 

necessitando o uso de maiores quantidades de agentes antioxidantes.  

 

2.2.4. Relação Energia: Proteína 

 

Para obter resultados produtivos satisfatórios na aquicultura é fundamental 

que se leve em consideração as concentrações adequadas de energia e proteína, 

pois o suprimento de proteína é um dos principais fatores que influenciam a 

produtividade dos peixes, apresentando função na formação e manutenção dos 

tecidos, formação de hormônios, enzimas, anticorpos, transporte de minerais e 

fontes de energia (LOGATO, 1999). 

Os peixes utilizam com eficiência a proteína fornecida na dieta como fonte 

energética (MILLWARD, 1989). Embora seja importante considerar que a 

proteína representa o ingrediente mais caro da ração e quando oferecida em 

quantidades acima do necessário pode onerar o custo de produção e desempenho. 

Além disso, provoca o aumento de excreção de amônia no ambiente aquático 

tornando-se um potencial poluidor (PEZZATO et al., 2002; BOSCOLO et al., 

2005).Os aminoácidos excedentes às exigências imediatas serão desaminados e 

os esqueletos de carbono usados para síntese de produtos de reserva de energia, 

como lipídeo e glicogênio (JOBLING, 1994). 
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Quando o fornecimento de energia não proteica na dieta é abaixo do 

exigido pela espécie, o peixe irá utilizar a proteína como fonte de energia. Caso a 

dieta ainda não supra a necessidade proteica o animal poderá reduzir o 

crescimento, mobilizando a proteína de alguns tecidos para a manutenção de 

funções (WILSON; HALVER, 1986). 

Alguns autores verificaram que alguns peixes marinhos alimentados com 

determinado nível proteico apresenta a melhor relação para aquele nível embora 

à medida que se aumente a energia não proteica da dieta o animal apresenta 

maior desempenho (LOVELL 1986; SHIAU; LAN, 1996; CATACUTAN; 

COLOSO 1995). Isso demonstra que a adição de tais fontes de energia tem 

melhorado a eficiência de retenção da proteína, incrementando a energia e 

também diminuindo as perdas metabólicas de nitrogênio (KAUSHIK; OLIVA-

TELES, 1985). 

Nesse sentido é fundamental que a relação de energia/proteína seja 

adequada às exigências da espécie para que os peixes apresentem boas taxas de 

crescimento utilizando a proteína para o crescimento e não como fonte de energia 

(HAYASHI et al., 2002; SOUZA et al., 2011). Considerando as diferentes 

espécies e condições experimentais em diversos trabalhos já realizados sobre 

esse tema, a relação E/P ótima para peixes situa-se entre 6,9 e 10,2 kcal ED/g de 

PB. 
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4. ARTIGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os resultados obtidos serão apresentados em forma de artigo científico, o 

qual será submetido ao periódico Journal of Animal Science. Desta forma, a 

formatação do manuscrito aqui apresentado seguirá as normas da Revista 

disponível no Anexo 1. 
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DESEMPENHO DE JUVENIS DE CARAPEBA (Diapterus rhombeus) 

ALIMENTADOS COM RAÇÕES CONTENDO DIFERENTES NÍVEIS DE 

PROTEÍNA BRUTA 

 

 

Resumo 

 

 

Objetivou-se avaliar o desempenho zootécnico de juvenis de carapeba (Diapterus 

rhombeus) alimentados com dietas contendo diferentes concentrações de proteína bruta. 

O experimento foi realizado no Laboratório de Alimentação e Nutrição de Peixes 

(AQUANUT), Ilhéus-Bahia. Foram utilizados 80 juvenis de carapeba, provenientes do 

estuário da baía de Camamu no município de Ituberá, Bahia, com peso médio inicial de 

7,2±1,5 g, mantidos em 16 tanques circulares (150 L) com sistema de circulação 

fechado com filtragem mecânica e biológica. O delineamento utilizado foi o 

inteiramente casualizado com quatro tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos 

consistiam em dietas aproximadamente isoenergéticas, com quatro concentrações de 

proteína bruta (32, 36, 40 e 44 g.100g-1). Ao final do experimento foi analisada a 

composição corporal e avaliaram-se os valores de peso final, consumo de dieta, ganho 

de peso, conversão alimentar aparente, taxa de eficiência proteica, taxa de eficiência 

energética, taxa de crescimento específico e sobrevivência. Através da análise de 

regressão foi possível verificar que para o ganho de peso houve efeito significativo (Y = 

-0,057x2 + 4,355x - 78,25; p=0,01; R²=0,96) estimando que o melhor ganho de peso 

ocorreu com 38,20 g.100g-1 de proteína bruta. Para a conversão alimentar aparente o 

melhor valor estimado ocorreu com 38,06 g.100g-1 de proteína bruta (Y= 0,061x2 - 

4,644x + 91,13; p=0,06; R²=0,96). Enquanto que para a taxa de eficiência proteica o 

melhor valor estimado ocorre com 38,91 g.100g-1 de proteína bruta (Y = -0,084x2 + 

6,538x - 120,0; p= 0,08; R² = 0,72). Os demais parâmetros de desempenho e os valores 

de matéria seca, extrato etéreo, energia bruta e cinzas da carcaça não sofreram 

influência dos níveis de proteína bruta. It is concluded that the crude protein content of 

not less recommended in diets for juvenile carapeba is 40g.100g-1. 

 

Palavras chave: nutrição de peixes, piscicultura marinha, maricultura. 
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PERFOMANCE OF JUVENILE CARAPEBA (Diapterus rhombeus) FED DIETS 

CONTAINING DIFFERENT LEVELS OF CRUDE PROTEIN 

 

 

 

Abstract 

 

 

The objective of this study was to evaluate the growth performance of juvenile mojarra 

fish (Diapterus rhombeus) fed diets containing different concentrations of crude protein. 

The experiment was performed at the Fish Food and Nutrition laboratory (AQUANUT), 

Ilhéus-Bahia. The 80 juvenile mojarra that were used, taken from at the Camamu bay 

estuary in the municipality of Ituberá, Bahia, had an initial average weight of 7.2±1.5 g 

and were kept in 16 circular tanks (150 L) with closed circulation systems with 

mechanical and biological filtration. The study design used was completely randomized 

with four treatments and four repetitions. The treatments consisted of approximate iso-

energetic feeds, with four concentrations of crude protein (32, 36, 40 and 44 g.100 g−1). 

At the end of the experiment, body composition was analysed, and the final weight, 

dietary intake, weight gain, apparent feed conversion, protein efficiency rate, energy 

efficiency rate, specific growth and survival rate were evaluated. Through regression 

analysis it was possible to verify that, in the case of weight gain, crude protein content 

had a significant effect, estimating that the best weight gain occurred with 38.20 g.100 

g−1 of crude protein. For apparent feed conversion, the best estimated value occurred 

with 38.06 g.100 g−1 of crude protein, while for the protein efficiency rate, the best 

estimated value occurred with 38.91 g.100 g−1 of crude protein. Other performance 

parameters and the figures for dry matter, ether extract, raw energy and carcass ashes 

were not influenced by crude protein levels. Crude protein concentrations between 

38.06 and 38.91 g.100 g−1 provide the best performance indices for juvenile mojarra, 

Diapterus rhombeus. 

 

Keywords: fish nutrition, marine fish farming, mariculture 
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Introdução 

 

A carapeba, acará-peba ou caratinga (Diapterus rhombeus), pertencente à 

família Gerreidae pode ser encontrada em ambientes costeiros das regiões Nordeste, Sul 

e Sudeste do Brasil. É um peixe de águas tropicais e subtropicais e alimenta-se de algas 

e pequenos invertebrados. Pode ser encontrada desde mar aberto até águas salobras em 

áreas de estuários (CHAVES; OTTO, 1998). Apresenta coloração prateada escura no 

dorso; com a nadadeira anal e pélvica amareladas. O corpo é alto, comprido, podendo 

atingir até 40 cm e 8 kg (SZPILMAN, 2000). 

Embora a carapeba seja uma espécie nativa e apresente características vantajosas 

como: excelente qualidade da carne, ser eurialina, ter hábito alimentar onívoro, ter 

cabeça pequena em relação ao corpo, alta prolificidade, e ser encontrada em cardumes, 

há uma escassez de estudos sobre suas exigências nutricionais ou sobre técnicas para a 

produção da espécie em cativeiro (CERVIGON, 1966). 

Como a proteína é o nutriente de maior custo na composição de uma dieta, é de 

grande importância determinar a concentração mínima viável do nutriente na dieta dos 

peixes (CLARK et al., 1990). É importante considerar também que uma dieta melhor 

ajustada às necessidades da espécie poderá consequentemente gerar uma menor carga 

poluidora, pois os animais irão utilizar com mais eficiência os nutrientes contidos no 

alimento, eliminando menos nutrientes excedentes no corpo hídrico (CYRINO et al., 

2010). 

Para tanto, estudos de dose resposta podem ser realizados em que a exigência 

proteica de uma espécie é interpretada como o nível mínimo necessário para atender as 

necessidades em aminoácidos e promover o máximo crescimento (NRC, 2011). 

Entretanto, é importante considerar os fatores que podem influenciar as exigências 

proteicas das espécies de peixes, como: temperatura da água, taxa de arraçoamento, 

tamanho do peixe, qualidade da proteína e participação de fontes energéticas não 

proteicas (BROWN; ROBINSON, 1989; ROBINSON; WILSON, 1985). 

Considerando a importância da descoberta de novas espécies com potencial para 

piscicultura marinha e a importância da proteína no crescimento e desenvolvimento dos 

peixes, objetivou-se avaliar o desempenho de juvenis de carapeba (Diapterus rhombeus) 

alimentados com dietas com diferentes níveis de proteína bruta. 

 



32 

 

 

Material e métodos 

 

O experimento foi conduzido no Laboratório de Nutrição e Alimentação de 

Peixes (AQUANUT) da Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Bahia, Brasil (14º 

47' 20" S e 39º 02' 58" W) e teve duração de 60 dias. 

 

Obtenção dos Animais e Adaptação 

 

Juvenis de carapeba (Diapterus rhombeus) provenientes do estuário da baía de 

Camamu no município de Ituberá, Bahia, Brasil (13° 43’ 13.9” S e 39° 07’ 46.7” W), 

foram coletados com apoio de pescadores locais, utilizando-se rede de arrasto de praia 

dimensões de 50 x 2 metros e malha de 12mm entrenós, puçás, canoa e embarcação 

suporte. O período de coleta se concentrou entre os meses de agosto e novembro por ser 

o período de maior abundância dos juvenis no local da coleta.  

Foram mensuradas as variáveis físicas e químicas da água no local da coleta com 

aparelho multiparâmetro YSI Professional Plus para que essas condições pudessem ser 

reproduzidas nos laboratórios onde os peixes passaram pela adaptação e experimento. 

Os valores médios dos parâmetros físicos e químicos e desvio padrão obtidos foram: 

temperatura 26.7 ± 0,6 ºC; oxigênio dissolvido 8,9 ± 1,2 mg.L-1; pH 7,4 ± 0,4 e 

salinidade 20 ± 1,8 ppt. 

A adaptação dos peixes foi realizada em dois períodos. O primeiro período de 

adaptação ocorreu após a captura e foi caracterizado pela transferência dos peixes para 

um laboratório de apoio próximo ao local da coleta. Objetivou-se com o primeiro 

período de adaptação minimizar o estresse devido à captura e iniciar o condicionamento 

dos peixes às condições de confinamento e ao manejo alimentar antes do transporte para 

o laboratório experimental definitivo. Para tanto, os peixes foram mantidos em caixas 

de fibra de vidro de 310 litros de volume útil na densidade de 0,32 peixe por litro de 

água, dotadas de aeração constante e filtro biológico sendo que os exemplares foram 

alimentados com filé de peixe (Micropogonias furnieri) fresco picado quatro vezes ao 

dia durante 15 dias. 

O segundo período de adaptação ocorreu após o transporte das carapebas em 

caixa de transporte (500 L) com sistema de oxigenação artificial para o AQUANUT, 

onde passaram por adaptação às condições laboratoriais definitivas e ao manejo de 
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rotina durante quinze dias. Os peixes foram distribuídos em tanques de 110 litros de 

volume útil na densidade de 0,073 peixe por litro de água e alimentados quatro vezes ao 

dia. Durante o segundo período de adaptação realizou-se a substituição gradativa do 

fornecimento de filé de peixe picado por ração peletizada (2 mm de diâmetro, 48 

g.100g-1 de proteína bruta, 4044 kcal/kg de energia bruta), alcançando no décimo quinto 

dia a substituição total do alimento natural por ração e finalizado o treinamento 

alimentar. Após o período de treinamento alimentar, os peixes que se mostraram 

adaptados ao processo continuavam sendo alimentados recebendo apenas a ração. Já os 

demais passavam novamente pelo processo de treinamento alimentar. 

 

Condução do Experimento 

 

Para análise de desempenho foram utilizados 80 juvenis de carapeba com peso 

médio de 7,25±0,99 g distribuídos quantitativamente em delineamento inteiramente 

casualizado, com quatro tratamentos e quatro repetições em 16 tanques de fibra de vidro 

com volume útil de 110 L. Foram estocados cinco juvenis por unidade experimental, 

ligados por um sistema de circulação fechado, dotada de filtragem mecânica e biológica 

por meio da utilização de britas, argila expandida e conchas de bivalves como 

substratos, aeração constante com soprador radial (Mod. CV-101R, VENTBRAS Ind. 

Eletrometalúrgica Ltda, SP, BR).  

O fotoperíodo foi controlado em 12 horas de luz, conforme usado por Souza et. 

al (2011) para juvenis de robalo-peva (Centropomus parallelus). 

As variáveis físicas e químicas da água como temperatura, pH, oxigênio 

dissolvido e salinidade, foram mensuradas diariamente com aparelho multiparâmetro 

YSI Professional Plus, obtendo valores médios de 25,75 ± 0,8°C; 7,49 ± 0,3; 8,25 ± 1,2 

mg.L-1; 21,9 ± 1,1 ppt, respectivamente.  

A limpeza dos aquários foram realizadas através de sifonagens semanais após a 

ultima alimentação para retirada de fezes e possíveis sobras de rações durante o período 

de adaptação e o período experimental.  

A reposição de água no sistema era feita mediante a mensuração da salinidade 

sendo acrescentada água doce quando a salinidade estava maior que 22 ppt  e água 

salgada quando abaixo de 20 ppt. 



34 

 

 

O regime alimentar consistiu no arraçoamento diário dividido em quatro 

períodos (8:00, 10:00, 14:00 e 16:00 horas), com fornecimento de ração até a saciedade 

aparente.  

Biometrias foram realizadas no início e no final do período experimental, após 

os peixes serem submetidos a um jejum de 24 horas, para esvaziamento intestinal antes 

de serem pesados. Durante o período experimental foi verificada diariamente a 

ocorrência de mortalidade, sendo os peixes mortos pesados para ajuste do calculo de 

consumo da unidade experimental. 

 

 

Dietas Experimentais e Composição Corporal 

 

 Para a definição dos valores de proteína bruta das dietas experimentais, 

procurou-se manter relações aproximadas de lisina, metionina e treonina com a proteína 

bruta obtidas através da composição corporal dos peixes analisados. A composição de 

aminoácidos da carcaça foi determinada pela empresa Ajinomoto do Brasil Indústria e 

Comércio de Alimentos Ltda. (Tabela 1).  

 

Tabela 1: Composição e relação de aminoácidos considerando a concentração de 

proteína bruta da carcaça e das dietas como referência (100%). 
 

Aminoácido 
Concentração de aminoácidos nas dietas e carcaça (g.100g-1) 

Carcaça 32 36 40 44 

Lisina 3,30 1,81 2,12 2,42 2,73 

Treonina 2,10 1,18 1,37 1,57 1,76 

Metionina 1,38 0,78 0,88 0,98 1,08 

 
Relação de aminoácidos nas dietas e carcaça 

Lisina 5,87 5,66 5,88 6,06 6,20 

Treonina 3,74 3,69 3,81 3,92 4,00 

Metionina 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 

 

 As dietas experimentais foram formuladas no aplicativo computacional SUPER 

CRAC, para conter quatro diferentes concentrações proteicas: 32, 36, 40 e 44 g.100g-1 e 

serem aproximadamente isoenergéticas (Tabela 2). 
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Tabela 2: Ingredientes e composição centesimal das rações experimentais para juvenis 

da carapeba, Diapterus rhombeus. 

 

Ingrediente 

Concentração de proteína nas dietas (g.100g-1) 

32 36 40 44 

Farelo de soja 21,49 29,93 38,38 46,82 

Farinha de peixe - 55% PB 16,00 21,33 26,67 32,00 

Farinha de carne e ossos 16,00 13,47 10,93 8,40 

Farelo de trigo 18,00 13,67 9,33 5,00 

Farelo de glúten de milho- 22% PB 15,89 11,59 7,30 3,00 

Fubá de milho 5,00 3,93 2,87 1,80 

Mistura min/vit1 1,50 1,50 1,50 1,50 

Amido de milho 5,12 3,61 2,11 0,60 

Sal comum 0,50 0,50 0,50 0,50 

DL-metionina 0,20 0,19 0,19 0,18 

L- lisina HCL 0,10 0,07 0,03 0,00 

BHT 0,20 0,20 0,20 0,20 

Total 100 100 100 100 

Composição calculada (g.100g-1) 

Energia bruta (kcal/kg) 3914 3953 3994 4033 

Proteína bruta  318,1 357,9 397,7 437,6 

Extrato etéreo  4,61 4,75 4,88 5,02 

Relação energia/proteína 12,3 11 10 9,22 

1 Mistura mineral e vitamínico (Composição/ kg do produto): vit. A = 6.000.000 UI; 

vit. D3 = 2.250.000 UI; vit. E = 75.000mg; vit. K3 = 3.000mg; vit. tiamina= 

5.000mg; riboflavina = 10.000mg; vit.pirodoxina = 8.000mg; biotina = 2.000mg; vit. 

C = 192.500mg; niacina = 30.000mg; ácido fólico = 3.000mg; Fe = 100.000mg; Cu 

= 600mg; Mn = 60.000mg; Zn = 150.000mg; I = 4.500mg; Cu = 15.000mg; Co = 

2.000mg; Se = 400mg.; 2BHT = Butil-hidroxi-tolueno.  

 

Para a confecção das rações, os ingredientes foram moídos em moinho de faca 

com peneira de 0,5 mm, pesados em balança semi-analítica e misturados manualmente 

com água filtrada pré-aquecida a 55°C, aumentando o efeito gelatinizante no amido e 

proporcionando maior estabilidade da ração no meio aquático (FERRARI et al., 2004). 

Posteriormente, as rações foram peletizadas em moedor de carne, obtendo-se pélets com 
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aproximadamente 2 mm de diâmetro médio, secos em estufa de recirculação a 60 °C, 

durante 24 horas. Ao fim do processo, as rações foram conservadas em refrigerador a –4 

°C até o início do experimento. 

As análises de composição bromatológica das rações e da carcaça dos peixes 

(matéria seca, proteína bruta e energia bruta) foram realizadas no Laboratório de 

Nutrição Animal e no Laboratório de Nutrição e Alimentação de Peixes da 

Universidade Estadual de Santa Cruz. A análise da composição corporal dos peixes foi 

realizada no início e no final do experimento. No início, foram analisadas três amostras 

compostas por cinco peixes cada e, ao final do experimento, todos os animais 

sobreviventes em cada unidade experimental constituíram amostra para ser analisada. 

Os peixes sacrificados foram previamente anestesiados com benzocaína (20g.L-1) e 

imersos em gelo. Posteriormente, os peixes inteiros foram pré secos em estufa de 

circulação forçada a 65 ºC por 72 horas e moídos em moinho de bola para análises de 

matéria seca, proteína bruta, energia bruta e extrato etéreo conforme metodologia 

descrita em “Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical 

Chemists” (AOAC, 2000). 

 

Análise Estatística 

 

 Todos os dados foram testados para normalidade e homogeneidade, 

posteriormente os dados foram submetidos à análise de regressão para verificar a 

relação entre as variáveis. As análises estatísticas foram realizadas com o auxilio do 

software SISVAR 5.1. 

 

 

Resultados e discussão 

 

A sobrevivência dos peixes variou de 85 a 100% entre os tratamentos, embora não 

tenha se observado efeito significativo do nível de proteína sobre o parâmetro nas 

condições experimentais utilizadas. De maneira semelhante, a elevação da concentração 

proteica das dietas não influenciou o consumo alimentar total das carapebas que variou 

de 13,8±0,2 a 16,9±0,9 g de ração. Também não foi observado efeito significativo dos 
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tratamentos sobre a taxa de eficiência energética que variou de 11,7±4,5 a 18,1±3,4%. 

Não houve efeito significativo do aumento dos níveis de proteína das dietas sobre a taxa 

de crescimento específico dos peixes que variou de 0,5±0,1 a 0,9±0,2%.  

Para as demais variáveis analisadas (peso final, ganho de peso, conversão alimentar 

aparente e taxa de eficiência proteica) verificou-se que o aumento dos teores de proteína 

bruta da ração teve efeito quadrático significativo, e que acima de 40 g.100g-1 de PB 

ocorreu à piora para todas as variáveis citadas (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Valores médios dos parâmetros de desempenho de carapeba (Diapterus 

rhombeus) alimentadas diferentes níveis proteína bruta 

Variável 
Concentração de proteína nas dietas Valor de 

p 32 36 40 44 

Peso inicial (g) 7,2±0,9 7,2±0,9 7,2±0,9 7,2±0,9 1,00 

Peso final (g)* 9,9±0,8 11,6±2,2 11,9±1,8 9,9±0,9 0,03 

Consumo (g) 13,8±0,2 16,8±3,8 16,9±0,9 15,6±0,2 0,13 

Ganho de peso (g)* 2,7±0,8 4,3±1,0 4,8±1,1 2,7±0,7 0,01 

Conversão alimentar aparente* 5,5±0,9 3,6±0,6 4,8±1,0 5,3±1,2 0,06 

Taxa de crescimento específico 

(%) 
0,5±0,1 0,8±-0,2 0,9±0,2 0,5±0,1 0,28 

Taxa de eficiência proteica (%)* 2,3±1,1 7,0±2,8 5,1±2,5 4,5±2,5 0,08 

Taxa de eficiência energética (%) 13,4±4,8 15,6±5,7 18,1±3,4 11,7±4,5 0,28 

Sobrevivência (%) 100 85±19,1 95±10,0 100 0,70 

* Efeito quadrático. 

Para o peso final a análise de regressão apresentou efeito significativo o que era 

esperado pelo fato dos peixes no início do experimento apresentarem peso uniforme e 

ocorrido o efeito dos níveis de proteína no desempenho nos tratamentos (Figura 1).  
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Figura 1: Regressão polinomial do peso final médio (PF) dos juvenis de carapeba 

(Diapterus rhombeus) alimentados com diferentes níveis de proteína bruta. 

 

O maior peso final observado foi de 16,9±0,9 g para os peixes alimentados com 

a dieta contendo 40 g.100g-1 de PB, enquanto o menor valor de 9,9±0,8 g foi observado 

para os tratamentos com 32 e 44 g.100g-1 de PB. Também foi observado efeito 

quadrático significativo dos níveis de proteína bruta sobre ganho de peso de juvenis de 

carapeba que aumentou até o nível de 38,20 g.100g-1 de PB (Figura 2).  
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Figura 2: Regressão polinomial do ganho de peso médio (GP) dos juvenis de carapeba 

(Diapterus rhombeus) alimentados com diferentes níveis de proteína bruta. 

 

O maior ganho de peso observado foi de 4,8±1,1g para os peixes alimentados 

com 40 g.100g-1de PB, enquanto que o menor valor de 2,7±0,8 g foi verificado tanto 

para os tratamentos com 32 e 44 g.100g-1de PB. Estes resultados são indício de que 

tanto o excesso quanto a deficiência de proteína podem afetar o ganho de peso de 

animais da espécie. 

A oferta de proteína dietética abaixo das necessidades da espécie pode 

compromete seu ganho de peso pelo fato desse nutriente ser o principal componente 

para o crescimento e desenvolvimento dos peixes, fornecendo aminoácidos que são 

utilizados continuamente no processo de síntese e degradação da proteína corporal 

(MILLWARD, 1989).  

Os peixes utilizam aproximadamente 50% da proteína da dieta como fonte de 

energia, esperando-se dessa maneira um maior efeito deletério sobre o ganho de peso 

em situações de deficiência do que em excesso de proteína Jauncey e Ross (1982). 

Entretanto, pesquisadores trabalhando com diferentes espécies de peixes verificaram 

resultados semelhantes aos observado no presente estudo, ao observarem que o excesso 

de proteína ocasionou a redução do ganho de peso dos animais. Assim, Sampaio et al. 

(2000) comparando níveis de proteína bruta para alevinos de tucunaré (Cichla SP), 

Bomfim et al. (2005) avaliando alevinos de curimbatá (P. affins) e Souza (2010) 

testando níveis de proteína bruta para o pacamã, observaram a piora do ganho de peso 

dos peixes a partir dos mais elevados teores de proteína testados.  

Peixes possuem exigência por adequado balanceamento de aminoácidos 

essenciais e aminoácidos não essenciais, que devem estar presentes em proporções 

adequadas, podendo ser obtido pela combinação de matérias primas ou pela 

suplementação com aminoácidos industriais (Cowey, 1994; Wilson & Poe, 1985, 

Wilson, 2003).  

Deficiências em aminoácidos essenciais normalmente ocasionam prejuízos ao 

crescimento e desenvolvimento dos peixes, resultando na diminuição da eficiência de 

utilização dos alimentos, além de implicarem em redução da resistência a doenças pelo 

comprometimento dos mecanismos de resposta imunológica (Pezzato et al., 2004). De 

maneira semelhante, o excesso de aminoácidos além dos níveis exigidos pelo organismo 

do animal podem ocasionar prejuízos ao seu crescimento uma vez que todo aminoácido 
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excedente precisará ser catabolizado para ser excretado, representado um gasto 

adicional de energia a ser utilizado para este processo. 

Outro fator que pode justificar a queda do ganho de peso para o tratamento com 

44 g.100g-1 de PB é a alta inclusão do farelo de soja para a confecção da ração, uma vez 

que o ingrediente apresenta nível de inclusão limitado na dieta devido à possibilidade de 

conter fatores antinutricionais. Entre as substâncias que produzem efeitos prejudiciais 

sobre o desempenho dos animais destacam-se os inibidores de proteases que podem 

influenciar diretamente a utilização dos nutrientes da dieta sendo capaz de se ligar às 

enzimas proteolíticas pancreáticas (tripsina e quimotripsina), inativando-as e reduzindo 

consequentemente a taxa de crescimento nos animais devido à menor na utilização da 

proteína da dieta (SILVA; SILVA, 2000). 

Segundo Refstie et al., (1997) o efeito negativo desses fatores anti nutricionais 

acarretou em menores consumo e ganho de peso para salmão do atlântico (Salmo salar) 

e para a truta arco-íris (Oncorhynchus mykiss). O mesmo efeito foi observado para 

alevinos de jundiá (Rhamdia quelen) por Coldebella et al., (2007). 

A influencia negativa sobre a conversão alimentar aparente e a taxa de eficiência 

proteica, atribuídas ao inibidor de tripsina presente nas dietas, também foram relatados 

por Refstie et al. (1998) para o salmão do Atlântico e para o salmão “chinook” 

(Oncorhynchust shawytscha) e truta arco-íris, por Bureau et al. (1998). 

Dessa maneira, os resultados encontrados para peso final, taxa de eficiência 

proteica, ganho de peso e conversão alimentar aparente da carapeba alimentada com 

maior teor proteico reforçam a afirmação de que elevados níveis de proteína vegetal em 

dietas para peixes de água quente podem ocasionar a redução no crescimento e baixa 

eficiência alimentar (LIM; DOMINY, 1991).  

É importante considerar que a carapeba em ambiente natural alimenta-se de 

invertebrados, vegetais e em menor grau também de peixes. Entretanto, o item básico de 

sua dieta são os poliquetas que estão presentes em mais de 75% de indivíduos 

analisados e ocupando, em média, 50% do volume estomacal dos peixes (CHAVES; 

OTTO, 1998). Desta maneira, considerando a preferência alimentar da carapeba e a 

redução dos índices zootécnicos observados nos peixes sob condições experimentais, é 

possível que a carapeba tenha pouca habilidade em digerir elevados teores de proteínas 

de origem vegetal. 

Apesar da piora no desempenho dos peixes observada a partir do nível de 40 

g.100g-1, resultados em que a partir de nível ótimo de proteína houve melhora no ganho 
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de peso foram observados por Sá e Fracalossi (2002) para a piracanjuba (B. 

orbigyanus), Fernandes et al. (2001) e Fernandes et al. (2000) para juvenis de pacu (P. 

mesopotamicus), por Cotan et al. (2006) para alevinos de lambari tambiú (Astyanax 

bimaculatus) e por Wang (2013) para a palombeta (Trachinotus ovatus).  

Outros autores não observaram efeito deletério dos maiores níveis de proteína 

sobre o ganho de peso para algumas espécies a citar: Vidal Jr. (1998) testando níveis de 

proteína bruta para tambaqui (Colossoma macropomum), na fase de 30 a 250 g e Signor 

et al. (2004) avaliando a exigência de proteína bruta para alevinos de jundiá (Rhamdia 

quelen).  

Verificou-se efeito quadrático dos tratamentos sobre a conversão alimentar 

aparente que reduziu até o nível estimado de 38,06 g.100g-1 de PB, sendo que a partir 

desse valor a variável iniciou um aumento (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3: Regressão polinomial da conversão alimentar aparente média (CAA) dos 

juvenis de carapeba (Diapterus rhombeus) alimentados com diferentes níveis de 

proteína bruta. 

 

 A menor conversão alimentar observada foi de 3,6 para os peixes que 

receberam dieta com 36 g.100g-1 de PB e os maiores valores foram 5,5 e 5,3, 

encontrados nos tratamentos com 32 g.100g-1 e 44 g.100g-1 de PB, respectivamente. A 
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pior conversão alimentar aparente para esses tratamentos pode está associada ao fato de 

haver diferença significativa para o ganho de peso e ausência de diferença no consumo 

de ração, ou seja, os peixes ingerirem quantidades semelhantes e aproveitaram de forma 

diferente. 

Os valores de conversão alimentar observados para a carapeba no presente 

estudo são superiores aos encontrados para o beijupirá (Rachycentron canadum) (1,3 a 

2,2) em sistemas de cultivo em mar aberto (BENETTI et al., 2010), sendo importante 

considerar que as condições experimentais do presente trabalho consistiram em animais 

mantidos em laboratório, provenientes da captura em ambiente natural, enquanto que 

para o beijupirá já existe produção de juvenis o que diminui a heterogeneidade e o 

cultivo em mar aberto proporciona situação mais próxima ao ambiente natural, 

favorecendo o desempenho dos peixes. 

Souza et al. (2011), avaliando a exigência proteica do robalo peva (Centropomus 

parallelus), verificaram efeito linear negativo do aumento do nível PB sobre a 

conversão alimentar, o que sugere maior eficiência na utilização do alimento em níveis 

proteicos mais altos. Resultados semelhantes também foram observados com outras 

espécies marinhas, como a pescada vermelha, (Sciaenops ocellatus) (JIRSA et al., 1997) 

e o pampo da Florida, (Trachinotus carolinus) (LAZO et al., 1998).  

Resultados em que o nível de proteína bruta não influenciou a conversão 

alimentar foram obtidos por Camargo et al. (1998) para o tambaqui, Teixeira et al. 

(2010) e Signor et al. (2004) para o jundiá e Furuya et al. (2000) para a tilápia-do-nilo. 

A taxa de eficiência proteica apresentou resposta quadrática aos tratamentos, 

aumentando à medida que se elevaram os teores de proteína bruta até o valor estimado 

de 38,9 g.100g-1 de PB na dieta, sendo que a partir desse valor a variável iniciou uma 

redução (Figura 4). A maior taxa de eficiência proteica observada foi de 7,0±2,8% para 

os peixes alimentados com dieta contendo 36 g.100g-1 de PB enquanto que o menor 

valor foi 2,3±1,1% para o tratamento com 32 g.100g-1. 
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Figura 4: Regressão polinomial da taxa de eficiência proteica (TEP) dos juvenis de 

carapeba (Diapterus rhombeus) alimentados com diferentes níveis de proteína 

bruta. 

 

Considerando que taxa de eficiência proteica demonstra como os animais estão 

utilizando a proteína consumida e que a proteína excedente pode ser utilizada como 

fonte de energia (MILLWARD, 1989), pode-se constatar que até o nível de 38,9 g.100g-

1 de proteína ingerida houve melhor conversão em crescimento e que valores superiores 

a este, a proteína serviu para suprir as necessidades energéticas ou não foi eficazmente 

aproveitada, implicando em piora nos desempenho dos animais. Corroborando a 

afirmação que se é fornecido aos peixes proteína em excesso, somente uma parte será 

usada para formação de tecido muscular e crescimento e o restante será convertido em 

energia (WINFREE; STICKNEY, 1981; MILLWARD, 1989; NRC, 2011). 

Quando a dieta apresenta baixos níveis de proteína, a eficiência na sua utilização 

é baixa, à medida que o nível aumenta a utilização da proteína melhora e alcança um 

máximo aproveitamento próximo ao teor mínimo de proteína exigido, enquanto que o 

excesso desse nutriente pode voltar a reduzir a eficiência de sua utilização (SAMPAIO 

et al., 2000). 

É importante salientar que a qualidade da proteína fornecida pode influenciar o 

desempenho do animal. Pesquisadores trabalhando com o jundiá (Rhamdia quelen) e 

com o pintado (Pseudoplatystoma corruscans) demonstram que a atividade das 
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proteases alcalinas (tripsina e quimotripsina) pode sofrer maior influência da 

composição da dieta do que simplesmente pela variação da quantidade de proteína 

(MELO et al., 2002; LUNDSTEDT et al., 2004). Ou seja, se a proteína fornecida não 

for de boa qualidade irá interferir no seu aproveitamento pelo animal. Reforçando essa 

informação, Lazzari et al. (2009) observaram que juvenis de jundiá tiveram menor 

atividade de proteases alcalinas (tripsina e quimotripsina), ocasionando redução no 

ganho em peso quando alimentados com dietas com alta concentração de farelo de soja 

na composição da dieta. 

 Não foi observado efeito significativo dos níveis de proteína das dietas na 

composição corporal dos juvenis de carapeba ao final do período experimental (Tabela 

4). Os resultados estão de acordo com os de Duan et al. (2001) ao estudarem a corvina 

amarela (Pseudosciaena crocea) e os de Souza (2010), com o pacamã (Lophiosilurus 

alexandri). Porém, é conhecido que a variação do conteúdo proteico das dietas pode 

influenciar de forma direta o desempenho e composição corporal do peixe (BOTARO et 

al., 2007; FURUYA et al., 2005; FURUYA et al., 2000).  

 

Tabela 4. Composição bromatológicas das carcaças inicial e final de juvenis de 

carapeba (Diapterus rhombeus), submetidos a diferentes níveis de proteína bruta (com 

base na matéria seca*) 
 

Variável 
Concentração de proteína nas dietas 

Valor de p 
Inicial 32 36 40 44 

Energia bruta 4053 4581 4675 4782 4531 0,28 

Extrato etéreo 22,94±0,5 29,8±2,2 27,6±2,9 29,7±2,5 30,5±4,4 0,62 

Proteína bruta 56,3±2,9 56,4±1,4 58,8±1,0 57,8±1,4 58,2±1,1 0,09 

Matéria seca* 23,92 23,4±3,2 25,4±0,5 22,8±2,1 25,1±0,7 0,48 

Cinzas 16,5±0,6 18,6±0,7 18,7±1,0 17,8±0,8 18,8±5,6 0,95 

 

 

Conclusão 

 

As concentrações de proteína bruta entre 38,06 e 38,91 g.100g-1 proporcionam 

os melhores índices de desempenho para os juvenis carapeba, Diapterus rhombeus.  
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5. ANEXO 

 

Journal of Animal Science Revision Checklist for Authors 

 

The following checklist is designed to help you revise your manuscript according 

to the Journal of Animal Science (JAS) style and format. For additional details, 

please consult the Instructions to Authors on the JAS Web site 

(http://www.journalofanimalscience.org/site/misc/ifora.xhtml). 

Please make changes as needed. Your revised manuscript will be copyedited 

after it is accepted for publication. 

 

Title Page 

 

Running head is included (maximum of 45 characters and spaces, avoid 

abbreviations) 

All authors and affiliations are listed and are in correct order 

Corresponding author name and e-mail address are provided on title page 

 

Abstract 

 

Abstract is a maximum of 2,500 characters and spaces 

Abbreviations are used sparingly and consistently (standard JAS abbreviations 

can be used without definition) 

Include evidence of statistical analysis (i.e., P-values) 

Abstract ends with 1 or 2 sentences that highlight important conclusions 

Key words or word phrases (maximum of 6 terms) appear after the abstract 

 

Text 

 

Main heads are centered, boldface, all caps 

Secondary heads are flush left, bold, italic, title case 

Tertiary heads begin a paragraph; are bold, italic, and title case; and end with a 

period 

Each author-defined abbreviation is defined at first use (the abbreviation follows 

the term, boldface, and in parentheses) and then is used consistently thereafter 

Abbreviations are not used to begin a sentence 

Standard JAS abbreviations are not used as author-defined abbreviations 

Ingredients in diets are defined as being expressed on a dry matter or as-fed basis 

Manufacturer or supplier name and location (city and state or country) are given 

for all chemicals, feeds, software, and equipment (locations need to be repeated 

in each table and in each figure caption) 

In-text citations are in chronological order, then alphabetical within year. 

Units of measure are spelled out unless accompanied by a value or if used 

parenthetically 
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Unit abbreviations are standard (http://physics.nist.gov/cuu/Units/index.html) 

If blood samples are collected, include volume of blood collected, type and 

amount of anticoagulant, if any, in collection tube; centrifugation (including g 

force and duration and temperature of centrifugation) 

 

Mathematics and Numbers 

 

Commas are used for numbers greater than 999 

Zeros precede decimals for numbers less than 1 

Ordinal numbers less than 10th are spelled out 

Cardinal numbers should be expressed as numerals rather than words 

When presenting an equation, it normally is part of a sentence and should be 

preceded and followed by the appropriate punctuation (e.g., introduced with a 

colon if appropriate, and usually followed by a comma, semicolon, or period, as 

appropriate. 

All equation terms are defined 

Vectors and matrices only are indicated with boldface type 

Spaces are used around signs of operation (+, <, >, =, etc.). To avoid confusion, 

units involving multiple divisions are given as multipliers to the negative 

exponent (e.g., kg·animal−1·d−1 rather than kg/animal/d) 

  

Literature Cited 

 

Inclusive page numbers are provided for all references 

Journal titles are abbreviated per ISO conventions on the NLM Web site 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals) 

Publisher name and location including city and state or city and country (if 

outside the United States) are given for all books, proceedings, and all other 

nonjournal references 

Citations are listed alphabetically by surnames of all authors 

All citations are cited in the body of the paper 

Only published material is included in this section; "submitted" papers should be 

cited in text as "unpublished data," and the names, affiliations, and locations of 

each author not an author on the current paper should be provided 

 

Tables 

 

Tables should be self-contained (i.e., they should not rely on explanatory 

materials from the text but should stand alone) 

Table titles are sentence case (only the first word capitalized), are not followed 

by a period, and are in the same format for all tables within a manuscript Table 

titles should be brief, with all explanatory materials given in footnotes 

Author-defined abbreviations used in a table are defined in a footnote 

Manufacturer name and location are given for any proprietary product appearing 

in the table 

Tables are numbered by the order in which they are first referenced in the text 
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Except in the title, units of measure are separated from the name of the 

measurement by comma (e.g., DMI, kg/d) 

Footnotes used in a table (except for statistical comparisons) are numbered; in 

other words, footnotes throughout the 

table are numbered, whereas lettered footnotes are used only for statistical 

comparisons 

 

Figures 

Original figures are of acceptable quality; preparation guidelines are online at 

http://www.journalofanimalscience.org/site/misc/ifora.xhtml. 

Each figure page is labeled on the lower right corner with the manuscript number 

and figure number 

Figures being reprinted from previously published material are accompanied by 

permission of the copyright holder 

Figure data, symbols, font, and labels are a minimum of 8 points, Times New 

Roman or Helvetica 

Author-defined abbreviations used in the figure are defined in the caption 

All axes need a description. It is permissible to use an abbreviation for the axis 

description as long as it is a standard 

JAS abbreviation or identified in the caption. 

Units of measure, when needed, follow the axis description, separated by comma 

(e.g., CP intake, kg/d) 

As with tables, figures should be able to stand alone, and therefore all 

explanatory materials should be included in the figure caption 

 

Miscellaneous Usage Notes 

 

Use commas to separate all parts of a series (e.g., cobalt, selenium, and zinc) 

Use “greater” or “greatest” rather than “higher” or “highest” to indicate 

differences between values 

Use “to” rather than “in order to” to indicate the reason something was done 

Use “before” rather than “prior to” to indicate a sequence of events 

Use “after” rather than “following” to indicate a sequence of events 

Use “because” rather than “since” to indicate a reason for something 

 

Editing Services 

 

Before submission, or re-submission in the case of a revised manuscript, authors 

who believe their manuscripts would benefit from professional editing are 

encouraged to use a language-editing service, such as one of those listed below*: 

Asia Science Editing: http://www.asiascienceediting.com/ 

Biomeditor: http://www.biomeditor.com 

Bioscience Editing Solutions: http://scienceditors.com 

BioScienceEditors: http://www.bioscienceeditors.com 

BioScience Writers: http://www.biosciencewriters.com/ 

Editage: http://www.editage.com 
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Boston BioEdit: http://www.bostonbioedit.com/ 

English Manager Science Editing: http://www.sciencemanager.com 

ESE - English Science Editing: http://www.english-science.com 

Inter-Biotec: http://www.inter-biotec.com 

International Science Editing: http://www.internationalscienceediting.com/ 

ScienceDocs: http://www.sciencedocs.com 

Scriptoria: http://www.script-edit.com 

SPI Publisher Services: http://www.prof-editing.com/index.php 

SquirrelScribe.com: http://www.squirrelscribe.com/ 

Write Science Right: http://www.writescienceright.com/ 

*This is a partial list for informational purposes only. Neither the Journal of 

Animal Science nor the American Society of Animal Science has an interest in 

these services, and neither endorses nor takes responsibility for these services, 

which are commercial, for-profit entities. 

In addition, use of any of these services does not guarantee the acceptability of a 

manuscript for publication. 


