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DESEMPENHO E ANÁLISE ECONÔMICA DA PRODUÇÃO DE TILÁPIA-DO-

NILO (Oreochromis niloticus) SOB RESTRIÇÃO ALIMENTAR  

 

 

RESUMO 

 

Foi avaliado o desempenho produtivo e o custo de produção variável da utilização 

de diferentes estratégias de alimentação de tilápia durante o ciclo de produção. O 

experimento foi realizado com 2000 alevinos (23,55 ± 2,38 g) distribuídos em 

cinco tratamentos e quatro repetições: C (sem restrição), R20 (restrição com 20 

g), R200 (restrição com 200 g), R400 (restrição com 400 g) e R600 (restrição com 

600 g). Os peixes foram alimentados com ração comercial extrusada com 34% de 

proteína bruta até atingirem 200 g, quando passaram a receber ração contendo 

32% de proteína bruta. Foram realizadas biometrias mensais para determinação 

do início da restrição alimentar de um dia a cada intervalo de seis dias. Foram 

avaliados os parâmetros de qualidade da água, variáveis de desempenho 

produtivo, os custos variáveis de produção e o nitrogênio excretado. Os 

resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias foram 

comparadas pelo teste Tukey (5%). Não foram verificadas diferenças estatísticas 

no peso final, ganho de peso, consumo de ração, conversão alimentar e 

sobrevivência. O tratamento que recebeu restrição alimentar a partir de 20 g 

apresentou o menor custo de produção variável (g/peixe) e a menor excreção de 

nitrogênio na água. 

 

Palavras-chave: Crescimento compensatório. Ganho compensatório. Privação de 

alimento. Viabilidade econômica.  
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PERFORMANCE AND ECONOMIC ANALYSIS OF THE PRODUCTION OF NILE 

TILAPIA (Oreochromis niloticus) UNDER FOOD RESTRICTION 

 

ABSTRACT  

 

The experiment was conducted with 2000 juveniles (23.55 ± 2.38 g) distributed  

into five treatments and four replications: C (without limitation ), R20 (restricted to 

20 g), R200 (restriction 200 g), R400 (restriction 400 g) and R600 (restriction 600 

g). The fish were fed with commercial feed with 34% crude protein until they reach 

200 g, when they began to receive feed containing 32% crude protein. Sampling 

was done monthly for determination of feed restriction begining of one day each 

interval of six days.  Parameters of water quality, productive performance, the 

variable costs of production and nitrogen excretion were evaluated. The results 

obtained were subjected to analysis of variance and means were compared by 

Tukey test (5%). No statistical differences were observed in final weight, weight 

gain, feed intake, feed conversion and survival. The treatment which received 

dietary restriction from 20 g had the lowest variable cost of production (g/fish) and 

lower excretion of nitrogen in the water. 

 

Keywords: Compensatory growth. Compensatory gain. Food deprivation. 

Economic viability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é considerado potência aquicola, principalmente para piscicultura de 

tanque-rede em função de condições climáticas favoráveis, abundância de recursos 

hídricos e ao grande mercado consumidor dos produtos advindos da atividade. 

De acordo com os dados apresentados pelo Ministério da Pesca e Aquicultura 

– MPA (2012), a produção nacional de pescado no ano de 2010 foi de 1,264 mil 

toneladas, sendo 780 mil toneladas (62%) vindos da pesca e próximo de 480 mil 

toneladas (38%) provenientes da aquicultura. Entre os anos de 2008 e 2010 a 

produção da aquicultura brasileira apresentou crescimento de 31,2%. No estado da 

Bahia, a produção de pescado no ano de 2011 foi de 121 mil toneladas, com 

grandes expectativas de alcançar em 2012 o segundo lugar em produção de 

pescado no Brasil (MPA, 2012).  

Segundo Frasca-Scorvo et al. (2012), quando comparado com outros países, 

a produção de pescado em tanque-rede no Brasil é considerada atividade recente, 

havendo relatos na literatura de uso de tanque-rede ou gaiolas pelos asiáticos há 

mais de dois séculos atrás para exploração e transporte de peixes vivos.  

De acordo com os mesmos autores, a criação intensiva de peixes neste 

sistema, quando comparado a outros, possui algumas vantagens como, menor custo 

de implantação, viabilizar utilização de áreas já existentes na propriedade, maior 

controle de produção e produtividade por área e facilidade de manejo e despesca. 

Em contrapartida, tem como desvantagens a necessidade de fornecimento de 

alimento completo que atenda as necessidades da espécie, maior dificuldade no 

tratamento e controle de doenças, além de ficar mais passíveis a furtos. 

Grande enfoque tem sido dado à produção de tilápia em sistema tanque-rede, 

visando o aproveitamento de corpos d’água, melhoria na produção e na eficiência 

alimentar dos peixes. Estudos também têm se voltado para os aspectos ligados à 

nutrição e alimentação, uma vez que estes correspondem a grande parte dos custos 

de produção (CARVALHO; URBINATI, 2005; PALMA et al., 2010), podendo tornar a 

atividade inviável nos casos em que não é feito um planejamento de cunho 

econômico.  
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Nesse sentido, tem-se buscado alternativas que aprimorem o manejo 

alimentar dos peixes, combinando diferentes estratégias de alimentação que 

permitam menor dispêndio com ração, sem comprometer o crescimento e 

desenvolvimento dos animais. Exemplo disso são as técnicas adotadas visando 

alcançar o crescimento compensatório dos peixes. Para tanto, intervalos de restrição 

e realimentação têm sido usados com intuito de promover respostas compensatórias 

no desempenho produtivo dos peixes, seja somente com intervalo ou com vários 

ciclos de restrição alimentar e realimentação (KINDSCHI, 1988). Além disso, a 

restrição alimentar pode auxiliar na redução da quantidade de nutrientes que são 

lançados na água na forma de ração não consumida e fezes excretadas.  

De acordo com Ali et al. (2003), em algumas espécies de peixes, os 

indivíduos submetidos a períodos de privação de alimentos ou de restrição, seguido 

por uma realimentação adequada, mostram crescimento compensatório, que 

consiste no crescimento acelerado, ou seja, crescimento maior que o dos indivíduos 

que não tenham sido expostos a restrição alimentar. Essa estratégia alimentar, na 

maioria das vezes é vantajosa em virtude da redução dos custos com ração 

(KINDSCHI, 1988). 

Assim, buscou-se determinar a influência da privação de alimento no 

desempenho produtivo da tilápia-do-nilo, e verificar, através da análise econômica,  

se a estratégia de alimentação utilizada foi eficiente na redução dos custos de 

produção e na carga de efluentes lançados na água.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 TILÁPIA-DO-NILO  

 

A tilápia é um peixe de água doce, pertencente à família Cichlidae, originária 

da África (APPLEYARD et al., 2001). Cerca de 22 espécies de tilápia são cultivadas 

no mundo, porém O. macrochir, O. hornorum, O. galilaeus, T. rendalli, Oreochromis 

niloticus (tilápia-do-nilo), O. mossambicus (tilápia mossâmbica), e O. aureus (tilápia 

azul), são as espécies mais criadas comercialmente (EL-SAYED, 1999). 

As espécies de tilápia que apresentam relevância comercial estão 

enquadradas em três categorias, de acordo com a forma de reprodução: (a) as do 

gênero Tilapia spp, que incubam seus ovos em substratos, (b) as Oreochromis spp,  

cujas fêmeas  incubam os ovos na boca e (c) as Sarotherodons sp, cujos machos 

e/ou  fêmeas incubam os ovos na boca (POPMA; LOVSHIN, 1995). 

A tilápia-do-nilo ocorre naturalmente no leste africano (bacia do rio Nilo), no 

Congo e no oeste africano (bacias dos rios Níger e Senegal). A partir daí foi 

difundida para Israel, sudoeste asiático (Indonésia, Filipinas, Formosa), para o EUA 

(Alabama e Flórida) e ainda, para a América do Sul (Brasil, México e Panamá) 

(BALARIN; HATTON, 1979). No Brasil, a espécie foi introduzida em 1971, 

proveniente da Costa do Marfim, na África (CASTAGNOLLI, 1992). 

Trata-se de uma espécie tropical, com maior desenvolvimento em 

temperaturas da água variando entre 25 e 30ºC. Temperaturas extremas 

comprometem seu crescimento, podendo levar a morte dos peixes quando atinge 

9ºC (CASTAGNOLLI, 1992; KUBITZA, 2000). 

As tilápias apresentam algumas particularidades que facilitam seu 

reconhecimento: listras verticais na nadadeira caudal, coloração metálica, corpo 

curto e alto, cauda e cabeça pequena e quando na fase de alevinos possuem 

coloração metálica em tom de verde-azulado na cabeça (GALLI; TORLONI, 1986). 

Esta espécie se sobressai sobre as demais por apresentar perfil de interesse 

zootécnico, como crescimento rápido, carne de boa qualidade e aceitação pelos 

consumidores (MOREIRA et al., 2007), adaptação a diversas condições ambientais, 

boa conversão alimentar, alta rusticidade e carne com textura firme (WAGNER et al., 

2004). Associados a essas características, está a ausência de espinhos em forma 
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de “y”, o que facilita o processo de filetagem e excelente rendimento de filé de 

aproximadamente 35 a 40%, com peso médio de 0,45 kg (HILDSORF, 1995).  

As tilápias, em ambiente natural, incluem em sua alimentação plâncton, 

animais invertebrados aquáticos, pequenas larvas de peixes, organismos bênticos e 

matéria orgânica em estado de decomposição (POPMA; LOVSHIN, 1995). Por 

possuírem hábito alimentar onívoro, são eficientes na utilização dos carboidratos e 

em decorrência do aumento de sua produção muitos aspectos de sua nutrição têm 

sido estudados (BARROS et al., 2002; PEZZATO et al., 2002). 

Dentre as variedades de tilápia mais estudadas, têm destaque a linhagem 

chitralada (MOREIRA et al., 2007; MOURA et al., 2009), a linhagem tailandesa 

(LEONHARDT et al., 2006;SIMÕES et al., 2007), a T. rendalli (TAVARES-DIAS & 

MORAES, 2003) e a linhagem GIFT (NGUYEN et al., 2010; PALMA et al., 2010).  

 

2.2 RESTRIÇÃO ALIMENTAR 

 

O emprego de manejo alimentar ideal nos diferentes estágios de 

desenvolvimento dos peixes, possibilita melhorar o crescimento, a sobrevivência e a 

conversão alimentar, contribuindo para reduzir o desperdício de ração, além de 

reduzir os custos com mão-de-obra (KINDSCHI, 1998). Abimorad e Castellani (2011) 

salientam que os gastos com alimentação intensiva chegam a 70% do custo total de 

produção. Sendo assim, o planejamento do regime alimentar contribui para o melhor 

aproveitamento do alimento, tornando a produção mais rentável, além de fortalecer 

aspectos ligados a questões ambientais e econômicas.  

Uma das alternativas usadas nos sistemas de criação de peixes é a restrição 

alimentar seguida pela realimentação, com intuito de estimular o crescimento 

compensatório. Este crescimento é definido como um processo fisiológico, onde o 

peixe tem crescimento acelerado, quando ocorre a reintrodução de alimento no 

sistema de produção, após um período de privação do mesmo (CHO et al., 2006) na 

tentativa de alcançar o peso dos animais que cresceram sem restrição (HORNICK et 

al., 2000). 

Muitas espécies de peixes apresentam tolerância a prolongados períodos de 

restrição alimentar, visto que períodos de jejum são processos naturais que ocorrem 

durante o seu ciclo vida, como consequência da sazonalidade, mudanças climáticas, 

redução das atividades físicas e metabólicas (MACKENZIE et al., 1998), fatores 
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biológicos e respostas ao ciclo reprodutivo (BAVČEVIĆ et al., 2010; CHO; CHO, 

2009).  

O crescimento compensatório pode ser considerado mecanismo fisiológico 

interno de ajuste, para que os animais possam se adaptar a ambientes variados, 

saindo da condição em que não havia alimento disponível para um cenário de 

alimentação e maior crescimento (ALI et al., 2003). Na piscicultura, essa prática tem 

despertado interesse devido a sua potencial aplicação como ferramenta na gestão 

na área comercial de produção (WANG et al., 2005) como forma de reduzir os 

custos com ração.  

Alguns fatores são determinantes no crescimento compensatório dos peixes, 

dentre eles: fatores abióticos, severidade e duração da restrição alimentar, estágio 

de desenvolvimento no início da privação e padrão de realimentação (ALI et al., 

2003). Para o sucesso desta técnica, é importante compreender a dinâmica dos 

nutrientes e avaliar se a metodologia de restrição alimentar/realimentação afeta a 

composição corporal e os processos fisiológicos importantes, como crescimento e 

reprodução (CARVALHO; URBINATI, 2005).  

Conhecer os diferentes ciclos de restrição no manejo de peixes cultivados 

pode apontar estratégias mais econômicas para diminuir os custos de produção 

(SOUZA et al., 2003), para isso faz-se necessário definir o momento e a duração da 

restrição alimentar a ser imposta aos peixes.  

Segundo Ali et al. (2003), existem diferentes níveis de compensação (Figura 

1) para peixes que são submetidos a restrição alimentar como: compensação 

parcial, compensação total, sobre-compensação e não compensação. Na 

compensação parcial, os peixes que passam pela restrição não conseguem atingir o 

mesmo tamanho que os peixes de mesma idade que se alimentaram continuamente, 

mas apresentam altas taxas de crescimento e eficiência alimentar durante o período 

de realimentação. Já na compensação total, os peixes submetidos à restrição e 

posterior realimentação, atingem o mesmo porte dos animais de mesma idade que 

se alimentaram continuamente. Na sobre-compensação, que é um caso raro, os 

peixes atingem maior tamanho, comparativamente aos que receberam alimentação 

contínua no mesmo período. E na não compensação, não ocorrem respostas 

compensatórias no período de realimentação, após a privação alimentar. 
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Figura 1 - Padrões idealizados de crescimento compensatório.  

Fonte: Adaptado de Jobling et al. (1994) 

 

De acordo com Hornick et al. (2000), diversos processos podem contribuir 

para o aumento da taxa de crescimento compensatório dos peixes. Dentre eles o 

aumento da ingestão de alimento e/ou redução do metabolismo. Assim, a 

compensação pode ser o resultado da baixa taxa do metabolismo basal, em função 

do menor peso, quando comparados aos demais peixes da mesma idade, que foram 

alimentados continuamente. Além disso, tem-se considerado que os mecanismos 

poupadores de energia ainda perpetuam por certo período após a restrição.  

Ali et al. (2003) também ressaltam a importância do aumento da taxa de 

ingestão do alimento como mecanismo envolvido no ganho compensatório, processo 

chamado de hiperfagia. Porém, este maior consumo deve ser seguido de efetiva 

digestão e absorção dos nutrientes, que culmina em melhor conversão alimentar. 

Existem diferentes programas de restrição alimentar no qual pode haver 

variação na duração e intervalo da restrição. A viabilidade de implantação desse 

manejo alimentar já foi demonstrada com a tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus) 

(MÉLARD et al., 1997; PALMA et al., 2010), pacu (Piaractus mesopotamicus) 

(SOUZA et al., 2003) e salmão do atlântico (Salmo salar) (MACLEAN; METCALFE, 

2001). Porém, estratégias mais acuradas, a exemplo do uso dessa estratégia em 

todo o ciclo de produção, devem ser determinadas para definir o manejo alimentar 

efetivo, sobretudo em condição de campo.  
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2.3 ANÁLISE DO CUSTO DE PRODUÇÃO NA PISCICULTURA 

 

2.3.1 Custo de produção  

 

O uso de estimativas de custo de produção no gerenciamento de empresas 

agrícolas tem apresentado grande relevância, seja na análise da eficiência produtiva 

das atividades ou na avaliação de processos específicos de produção, os quais irão 

apontar o sucesso do empreendimento no esforço em produzir (MARTIN et al., 

1994). 

O custo de produção é um instrumento importante que auxilia o gestor na 

comparação do desempenho de diferentes atividades bem como, na avaliação 

econômica das técnicas empregadas, possibilitando firmar padrões de eficiência 

para maiores rendimentos e menores custos. Assim, a compreensão detalhada do 

custo de produção pode constituir um instrumento indispensável para adequação da 

tecnologia de produção frente aos preços (SCORVO FILHO, 2004).  

Aspectos de cunho econômico são fundamentais quando discute-se de 

planejamento, uma vez que os custos exercem duas funções expressivas, a 

gerencial e a empresarial, contribuindo para o controle e a tomada de decisões no 

empreendimento. No que se trata do controle, este tem por objetivo fornecer dados 

que possam instituir padrões, orçamentos e outras formas de previsão e, 

ulteriormente, comparar aos valores definidos (MARTINS, 1979). 

Contudo, Nogueira (2004) ressalta que ainda mais importante que estimar e 

controlar os custos é tomar decisões que sejam baseadas em dados previamente 

levantados. Porém, não existe uma regra a ser seguida ou um modelo pronto para 

os piscicultores, sendo alguns mais rigorosos e outros mais praticáveis para a coleta 

de dados técnicos de produção. Independente da situação, esta deve possibilitar 

que o produtor decida as questões gerenciais e operacionais de acordo com as 

informações de custos.  

Assim, torna-se indispensável instituir um agente responsável pela gestão na 

piscicultura, de modo a garantir sua continuidade, principalmente nos aspectos 

relacionados à gestão de custos, que é o ponto crucial para a viabilidade do 

agronegócio em questão (SABBAG et al., 2007). 

Segundo Vera-Calderón e Ferreira (2004), a exequibilidade econômica de um 

sistema produtivo pode ser avaliada pelo estudo do desempenho da produção e 
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insumos utilizados, ou seja, através da análise de custos e receitas geradas nesse 

sistema. Mas, segundo Scorvo Filho (1999) outros fatores, que não os ligados a 

questões econômicas, mas inerentes ao manejo nos sistemas de produção de 

peixes, podem permitir maior produtividade e redução de custos médios, 

proporcionado maiores lucros.  

 

2.3.2 Classificação dos custos  

 

O custo total de produção leva em consideração os custos fixos e variáveis. 

Já o custo operacional de produção considera apenas, as despesas efetivamente 

despendidas pelo aquicultor, mais a depreciação dos bens duráveis, usados 

diretamente no processo produtivo, além do custo estimado da mão-de-obra familiar, 

quando usada no processo produtivo (SCORVO FILHO, 2004).  

Martins e Borba (2002) apresentam uma abordagem mais detalhada desses 

custos:  

 

a) Custos totais de produção:  

- Custos variáveis: são os custos dos fatores com duração igual ou menor que 

o ciclo de produção, isto é, custos dos recursos aplicados e/ou consumidos no curto 

prazo, incorporando-se totalmente ao produto. Estes custos são os mais fáceis de 

serem calculados, visto que estão relacionados praticamente com os desembolsos.  

- Custos fixos: são aqueles que ocorrem independentemente do nível de 

produção, ou seja, não variam com a quantidade produzida. Mesmo não havendo 

produção, eles ocorrem normalmente. Nesta categoria enquadram-se: a depreciação 

das instalações (viveiros, tanques-rede), máquinas e veículos, seguro, remuneração 

da terra, capital fixo e do empresário e despesas administrativas (telefone, material 

de escritório, energia elétrica). 

 

b) Custos operacionais de produção: neste custo, são considerados os gastos em 

dinheiro mais a depreciação dos bens duráveis diretamente empregados na 

produção e, um custo estimando de mão-de-obra familiar em que se executa tarefas 

relacionadas à produção. Este cálculo é considerado mais simples de ser executado, 

por não levar em consideração as remunerações do capital fixo inclusive da terra, do 

empresário e do capital variável.  
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2.3.3 A piscicultura e o ambiente 

 

 Em função do crescimento da piscicultura em todo o mundo nos últimos anos, 

tem-se dado grande importância aos embates que essa atividade provoca no meio 

ambiente, com destaque nos impactos causados pelo excesso de nutrientes 

lançados no ambiente aquático. Segundo Lazzari e Baldisserotto (2008), o fósforo 

em conjunto com o nitrogênio, são os principais nutrientes que promovem a 

eutrofização dos corpos d’água e considerados por alguns órgãos de fiscalização, 

como potenciais poluidores. 

 Quando fornecidas altas quantidades de ração, esta resulta em acúmulo de 

dejetos, que comprometem o equilíbrio do ecossistema, provocando aumento do 

fitoplâncton em proporção à quantidade de dejetos lançados (BOCK et al., 2006), 

causando prejuízos na qualidade da água e na qualidade sensorial da carne dos 

peixes (FURUYA et al., 2008). 

Cyrino et al. (2010) também ressaltam que a descarga de fósforo e nitrogênio 

no ambiente aquático sem controle é preocupante, particularmente em água doce, já 

que o fósforo é o nutriente mais limitante da produção de algas, e dessa forma, o 

mais impactante. Isso também é verdade no que se refere às descargas de 

nitrogênio, em particular em ambientes marinhos. 

 A liberação desses nutrientes na água está correlacionada, sobretudo à 

alimentação conduzida de forma errônea, que combinada às dietas de baixa 

digestibilidade, pode levar a eutrofização da água, prejudicando o desempenho 

produtivo dos peixes (MELO et al., 2012). Com isso, tem-se enfatizado a relevância 

do conhecimento da digestibilidade dos nutrientes e alimentos, do desenvolvimento 

de dietas que atendam as exigências nutricionais dos peixes e que ao mesmo tempo 

reduzam a carga de poluentes gerada pela aquicultura, principalmente em relação a 

emissão de fósforo e outros minerais no ambiente (HUA et al., 2008; PEZZATO et 

al., 2004; SUGIURA et al., 2006). Isso, somado a adoção de estratégias de 

alimentação, permite minimizar os custos totais e assim, tornar a produção mais 

econômica e ambientalmente sustentável (GAYLORD; GATLIN, 2001). 
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Os resultados obtidos serão apresentados em forma de artigo científico, o qual será 

submetido ao periódico Pesquisa Agropecuária Brasileira. Desta forma, a 

formatação do manuscrito aqui apresentado seguirá as normas da revista que está 

disponível no Anexo A. 
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 17 

Resumo - Foi avaliado o desempenho produtivo e o custo de produção variável 18 

da utilização de diferentes estratégias de alimentação de tilápia durante o ciclo 19 

de produção. O experimento foi realizado com 2000 alevinos (23,55 ± 2,38 g) 20 

distribuídos em cinco tratamentos e quatro repetições: C (sem restrição), R20 21 

(restrição com 20 g), R200 (restrição com 200 g), R400 (restrição com 400 g) e 22 

R600 (restrição com 600 g). Os peixes foram alimentados com ração comercial 23 

extrusada com 34% de proteína bruta até atingirem 200 g, quando passaram a 24 

receber ração contendo 32% de proteína bruta. Foram realizadas biometrias 25 

mensais para determinação do início da restrição alimentar de um dia a cada 26 

intervalo de seis dias. Foram avaliados os parâmetros de qualidade da água, 27 

variáveis de desempenho produtivo, os custos variáveis de produção e o 28 

nitrogênio excretado. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de 29 
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variância e as médias foram comparadas pelo teste Tukey (5%). Não foram 30 

verificadas diferenças estatísticas no peso final, ganho de peso, consumo de 31 

ração, conversão alimentar e sobrevivência. O tratamento que recebeu 32 

restrição alimentar a partir de 20 g apresentou o menor custo de produção 33 

variável (g/peixe) e a menor excreção de nitrogênio na água. 34 

Termos para indexação: crescimento compensatório, ganho compensatório, 35 

Oreochromis niloticus, privação de alimento, viabilidade econômica. 36 

 37 

Performance and economic analysis of the production of nile tilapia under 38 

food restriction 39 
 40 

Abstract - Production performance and the cost of variable production using 41 

different feeding strategies of tilapia during the production cycle was evaluated. 42 

The experiment was conducted with 2000 juveniles (23.55 ± 2.38 g) distributed 43 

into five treatments and four replications: C (without limitation), R20 (restricted 44 

to 20 g), R200 (restriction 200 g), R400 (restriction 400 g) and R600 (restriction 45 

600 g). The fish were fed with commercial feed with 34% crude protein until 46 

they reach 200 g, when they began to receive feed containing 32% crude 47 

protein. Sampling was done monthly for determination of feed restriction 48 

beginning of one day each interval of six days. Parameters of water quality, 49 

productive performance, the variable costs of production and nitrogen excretion 50 

were evaluated. The results obtained were subjected to analysis of variance 51 

and means were compared by Tukey test (5%). No statistical differences were 52 

observed in final weight, weight gain, feed intake, feed conversion and survival. 53 

The treatment which received dietary restriction from 20 g had the lowest 54 

variable cost of production (g/fish) and lower excretion of nitrogen in the water. 55 

 56 
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Index terms: compensatory growth, compensatory gain, Oreochromis niloticus, 57 

food deprivation, economic viability.  58 

 59 

Introdução 60 

 61 

Crescimento compensatório refere-se ao processo fisiológico 62 

caracterizado por uma fase de crescimento acelerada, após um período de 63 

privação de alimento, que tem por objetivo atingir o peso desejado que seria 64 

alcançado na ausência de tal restrição alimentar (Nicieza & Álvarez, 2009). 65 

A resposta à restrição é específica nas diferentes espécies de peixes e 66 

depende da duração e severidade do processo, sendo mais eficaz quando 67 

estes são aplicados em curto período de tempo (Tian & Qin, 2004). 68 

O conhecimento desse mecanismo utilizado pelos peixes capaz de 69 

modular sua taxa de crescimento, buscando compensar o baixo ganho de peso 70 

nos períodos de escassez de alimento tem estimulado o estudo da prática da 71 

restrição alimentar, devido sua potencial aplicação na gestão da piscicultura. 72 

Assim, o crescimento compensatório pode ser usado como ferramenta para 73 

favorecer o crescimento (Zhu et al., 2005), melhorar a eficiência de utilização 74 

da ração (Wang et al., 2000), reduzir as variações nos tamanhos dos peixes 75 

(Ali et al., 2003) e ainda melhorar a qualidade da água e reduzir os custos com 76 

mão-de-obra e alimentação (Blanquet & Oliva-Teles, 2010). 77 

Entretanto, é preciso determinar a frequência com que os peixes são 78 

alimentados durante o ciclo de produção, para favorecer o melhor crescimento 79 

e taxa de sobrevivência. Isso tem ganhado grande importância na indústria de 80 

pesca, que em função de sua expansão no mercado, tem buscado maior 81 



19 
 

 

produção com menor custo (Ali et al., 2006). Davies et al. (2006) também 82 

ressaltam a importância da frequência alimentar no manejo de peixes, em 83 

virtude de sua influência no crescimento, sobrevivência e composição do filé. A 84 

alimentação quando fornecida em uma frequência ideal pode resultar em 85 

economia nos custos com alimentação, uma vez que os gastos com ração 86 

representam em média de 30 - 70% do custo operacional total da empresa. 87 

Assim, segundo os autores, a superalimentação significa desperdício 88 

econômico, além de afetar negativamente a qualidade da água por lixiviação 89 

dos nutrientes. As sobras de ração juntamente com as fezes são as principais 90 

fontes de resíduos nos efluentes na piscicultura, que associado aos 91 

subprodutos do metabolismo pode causar a eutrofização dos corpos d’água 92 

(Tacon & Forster, 2003). 93 

Dessa forma, objetivou-se avaliar a influência da restrição alimentar no 94 

desempenho produtivo da tilápia-do-nilo, avaliar por meio de análise econômica 95 

se o manejo adotado foi eficiente na redução dos custos de produção e na 96 

diminuição da emissão de poluentes no ambiente que geram prejuízos na 97 

qualidade da água e do produto final.  98 

 99 

Material e métodos 100 

 101 

O experimento foi conduzido nas Fazendas Reunidas Vale do Juliana, 102 

localizada no município de Ituberá, Bahia (latitude 13° 43’ 56”S, longitude 39° 103 

08' 57" W, 48,8 m de altitude), de junho de 2012 a março de 2013. 104 

Foram utilizados 2000 alevinos de tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus) 105 

masculinizadas, com peso médio inicial de 23,55± 2,38 g. Os peixes foram 106 
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distribuídos em 20 tanques-rede de 1m3, em uma densidade de 100 107 

peixes/tanque, constituindo um delineamento inteiramente casualizado, com 108 

cinco tratamentos e quatro repetições.  109 

A restrição alimentar foi realizada a cada seis dias, sempre aos 110 

domingos, e era imposta aos tratamentos conforme os peixes atingiam as 111 

faixas de peso estipuladas para o início de tal prática, da seguinte forma: C - 112 

controle, sem restrição alimentar, R20 - restrição alimentar a partir de 20 g, 113 

R200 - restrição alimentar a partir de 200 g, R400 - restrição alimentar a partir 114 

de 400 g, R600 - restrição alimentar a partir de 600 g.  115 

Foram realizadas biometrias a cada 30 dias, totalizando nove biometrias 116 

e a partir delas era definido o início da restrição alimentar, que uma vez 117 

iniciada, perdurava até o fim do experimento. Nos dias que foram realizadas a 118 

primeira, quinta, sexta e sétima biometria, os peixes dos tratamentos R20, 119 

R200, R400 e R600 entraram em restrição, respectivamente.  120 

Os peixes de todos os tratamentos receberam ração comercial 121 

extrusada contendo 34% de proteína bruta (PB) (4-6 mm), três vezes ao dia até 122 

atingirem peso médio de 200 g (biometria B5), quando passaram a receber 123 

ração com 32% (8 mm) de proteína bruta duas vezes ao dia, até o final do 124 

experimento (Tabela 1). O arraçoamento, exceto nos dias de restrição 125 

alimentar era realizado diariamente, até a saciedade aparente dos peixes.  126 

Amostras de peixes foram coletadas no início (10 exemplares) e no final 127 

do experimento (oito exemplares/unidade experimental). Também foi realizada 128 

a filetagem dos peixes para separação do filé, em dois momentos distintos: a 129 
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primeira quando os peixes atingiram peso médio de 200 g (F1) e a segunda ao 130 

final do experimento (F2). 131 

As amostras foram congeladas e estocadas a -20ºC e posteriormente 132 

moídas e homogeneizadas para a determinação da matéria seca em estufa a 133 

105ºC, até peso constante, matéria mineral em mufla a 550ºC, até peso 134 

constante, energia bruta (bomba calorimétrica IKA C200), proteína bruta 135 

(método de Kjeldahl) e extrato etéreo (método de Goldfish) (AOAC, 2000).  136 

Ao final do experimento, foi realizada a pesagem das sobras de rações e 137 

biometria final para avaliação do crescimento e ganho de peso dos peixes, 138 

além da análise econômica. Por meio dos dados obtidos na biometria inicial e 139 

final, foram calculados os seguintes parâmetros de desempenho produtivo:  140 

Ganho de peso (g) = (peso final – peso inicial) 141 

Ganho de peso diário (g) = [(peso final – peso inicial)  / período experimental] 142 

Consumo médio de ração (g) (CMR) = (consumo total / nº peixes) 143 

Consumo médio diário de ração (g) = (CMR / período experimental) 144 

Conversão alimentar = (consumo de ração / ganho de peso)  145 

Sobrevivência = [(indivíduos mortos / indivíduos vivos) x 100] 146 

Rendimento filé = [(peso filé / peso peixe) x 100] 147 

Taxa retenção proteica = [100 x (proteína corporal final – proteína corporal 148 

inicial) / consumo de proteína (matéria seca)] 149 

Taxa de eficiência proteica (TEP) = (ganho peso / proteína consumida)  150 

Foi realizado o monitoramento da temperatura e do oxigênio dissolvido  151 

na água ao longo de todo período experimental (intervalo semanal) por meio de 152 

um medidor com sonda de multiparâmetro (YSI Proplus).   153 
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De posse dos valores de nitrogênio na amostra inicial, na carcaça e nas 154 

rações, foram calculados os seguintes parâmetros: 155 

Nitrogênio consumido (Kg) (NC)= (N ração 34% PB + N ração 32% PB) 156 

Nitrogênio incorporado na carcaça (Kg) (NIC)= (N amostra inicial - N carcaça) 157 

Nitrogênio excretado (Kg) (NE)= (NC – NIC) 158 

Nitrogênio incorporado (%)= (NIC / NC) x 100 159 

Eficiência nitrogênio incorporado (%)= 100 – [(NE / NC) x 100] 160 

Foi realizada a análise econômica do experimento, considerando para os 161 

cinco tratamentos o custo variável, composto pelo gasto com alimentação e 162 

mão-de-obra durante todo o período experimental. O cálculo de gastos 163 

mensais para manutenção de um funcionário na piscicultura foi feito com base 164 

no Fundo da Previdência e Assistência Social, que dispões sobre o setor rural 165 

das agroindústrias de piscicultura, carcinocultura, suinocultura e avicultura. 166 

Para os custos com a mão-de-obra, foi considerada uma jornada de trabalho 167 

de oito horas semanais, e a hora de trabalho no domingo foi calculada como 168 

hora extra, ou seja, o dobro da hora de trabalho em dias normais. Para os 169 

cálculos de custo com alimentação, o preço da ração com 34% de proteína 170 

bruta foi de R$1,88/kg e de 32% proteína bruta de R$1,54/kg. Os cálculos de 171 

custo de produção do filé com peso médio de 800 g foram realizados com base 172 

no preço de revenda de mercado de R$18,00, e foram considerados apenas os 173 

custos variáveis, pois eles dependem diretamente do volume de produção e 174 

podem ser medidos com precisão. Já os custos indiretos precisam ser 175 

estimados, rateados entre todas as atividades produtivas e dependem da 176 

estrutura de produção e ocorrem independente da produção. Para a 177 
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padronização do volume de produção (quantidade de peixe sobrevivente por 178 

tanque e ganho de peso) foi utilizado como padrão de análise o custo variável 179 

por grama de peixe. 180 

Os dados foram submetidos à análise de variância, e quando detectadas 181 

diferenças significativas entre as variáveis, estas foram submetidas ao teste de 182 

Tukey, a 5% de probabilidade, utilizando o programa estatístico R Core Team 183 

(2011). 184 

Resultados e Discussão 185 

Os valores da temperatura e oxigênio dissolvido na água permaneceram 186 

entre 25,0 e 28,0°C e 4,3 e 6,2 mg L-1, respectivamente. Esses valores 187 

encontram-se dentro da faixa considerada adequada para o bom 188 

desenvolvimento da tilápia-do-nilo, que deve estar entre 25 e 32°C (Chervinski, 189 

1982) e acima de 4,0 mg L-1 para oxigênio dissolvido (Kubitza, 2000).  190 

Vários fatores podem influenciar nas distintas respostas compensatórias 191 

dos peixes que são submetidos a restrição alimentar. Dentre eles estão os 192 

diferentes protocolos aplicados, a variação fisiológica entre as espécies, o 193 

estágio de desenvolvimento dos peixes no momento em que a restrição é 194 

estabelecida, a idade da maturidade sexual e o protocolo de realimentação 195 

utilizado (Ali et al., 2003).  196 

Os peixes submetidos à restrição alimentar, independente do momento 197 

de seu início, apresentaram peso final semelhante (P>0,05) ao dos peixes que 198 

foram alimentados continuamente (Tabela 2). Da mesma forma, não foram 199 

verificado diferenças significativas nos parâmetros de ganho de peso, ganho de 200 

peso diário, no consumo de ração, no consumo diário de ração, na conversão 201 
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alimentar e na sobrevivência. Isso evidencia a existência de crescimento 202 

compensatório total, ou seja, os peixes que ficaram sem receber alimento 203 

conseguiram atingir o peso final semelhante dos peixes que receberam 204 

alimento de forma contínua (Ali et al., 2003). Apesar de a restrição ter sido 205 

imposta em alguns tratamentos na fase inicial de vida, não houve 206 

comprometimento dos parâmetros de desempenho produtivo, uma vez que o 207 

período de privação de alimento foi curto, quando comparado a outros estudos 208 

que estabelecem vários dias ou até mesmo semanas de privação de alimento.  209 

Resultados semelhantes ao desse estudo, foram observados por 210 

Rosauer et al. (2009) e Palma et al. (2010), que utilizaram protocolo de cinco 211 

dias de alimentação seguidos de dois dias de restrição, trabalhando com 212 

alevinos walleye (Sander vitreus) e juvenis de tilápia, respectivamente. Ao final 213 

do experimento, os peixes restritos apresentaram peso final semelhante aos 214 

peixes que receberam alimento de forma ininterrupta, demonstrando que essa 215 

estratégia pode ser adotada na alimentação dessa espécie sem comprometer 216 

seu desempenho produtivo. Xiao et al. (2013) trabalhando com juvenis  de 217 

juvenis de black sea bream (Acanthopagrus schlegelii), além de observarem 218 

compensação completa, igualmente observada neste estudo, também 219 

verificaram sobre-compensação nos peixes  submetidos a dois e um dia de 220 

restrição na semana, de modo respectivo. 221 

Pesquisas com ciclos de restrição mais longo são bastante estudados 222 

em várias espécies, porém alguns resultados têm demonstrado que essa 223 

prática não favorece o crescimento compensatório. Respostas negativas com 224 

semanas de jejum foram observadas por Ribeiro & Tsuzuki (2010) e Peres et 225 
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al. (2011), em ensaio com juvenis de robalo (Centropomus parallelus Poey) e 226 

juvenis de Sparus aurata, respectivamente. Ao final do experimento, os autores 227 

observaram apenas crescimento compensatório parcial nos peixes submetidos 228 

à no máximo duas semanas de restrição.  229 

Para o consumo de ração, alguns trabalhos com tilápia mostraram-se 230 

contrários aos resultados deste estudo. Wang et al. (2009) verificaram que os 231 

peixes restritos apresentaram maior ingestão de alimento, porém não 232 

responderam a este aumento no consumo. Já Palma et al. (2010), observaram 233 

menor consumo de ração pelos peixes sob restrição, e estes ao fim do 234 

experimento alcançaram o mesmo peso dos peixes alimentados 235 

continuamente. Isso pode ser explicado pelo fato de o crescimento 236 

compensatório em peixes estar em função do tempo que estes ficaram sem se 237 

alimentar, sendo assim, longos períodos de jejum mesmo que seguido de 238 

realimentação e maior consumo de ração, não asseguram a obtenção de 239 

crescimento compensatório completo, ou seja, a hiperfagia não 240 

necessariamente resulta em alta eficiência alimentar durante o crescimento 241 

compensatório. 242 

Os componentes químico-bromatológicos da carcaça e do filé estão 243 

apresentados na Tabela 3. Para os componentes corporais da carcaça, o 244 

tratamento R20 foi o que apresentou menor valor (P<0.05) para matéria seca, 245 

não diferindo do tratamento controle. Este por sua vez não diferiu dos demais 246 

tratamentos, que foram os que apresentaram maiores valores para esta 247 

variável.  248 
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O menor conteúdo de extrato etéreo foi observado no tratamento R20 249 

que diferiu apenas de R400. Este apresentou maior valor de extrato etéreo, 250 

porém foi semelhante aos valores observados no tratamento controle R200, 251 

R600. Diferenças quanto o nível de proteína na carcaça dos peixes também 252 

foram verificadas, de forma que R20, R200 e R400 apresentaram os maiores 253 

valores de proteína, e R600 apresentou menor valor.  254 

A composição do filé na primeira e da segunda filetagem não diferiram 255 

entre si (P>0.05) para as variáveis analisadas, com exceção da energia bruta 256 

do primeiro, com R200 refletindo o melhor resultado, juntamente com os 257 

tratamentos R20, R400 e R600. Zhu et al. (2005) e Wang et al. (2009), 258 

observaram diferenças quando a composição corporal dos peixes durante a 259 

fase de realimentação, no entanto, quando está terminava, os níveis das 260 

variáveis corporais se tornaram análogos aos dos peixes sem restrição.   261 

O início das diferentes estratégias de alimentação não influenciou no 262 

rendimento de filé (Tabela 4) de ambas as filetagens, assim como também não 263 

interveio nas taxas de eficiência proteica e retenção proteica. Respostas 264 

semelhantes ao deste estudo foram encontrados por Silva et al. (2009), que 265 

avaliaram o rendimento de filé em tilápias de diferentes faixas de peso, e por 266 

Leonhardt et al. (2006) que determinaram o rendimento de filé de diferentes 267 

linhagens de tilápia-do-nilo. Essa similaridade entre os resultados aponta que o 268 

jejum de um dia na semana não é suficientemente capaz de compromete o 269 

rendimento de filé de tilápias. As taxas de eficiência proteica mantiveram-se 270 

dentro dos valores para a espécie, sem ser comprometida pela restrição 271 

alimentar. Respostas similares à deste estudo foram encontrados por Blanquet 272 
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& Oliva-Teles (2010) que trabalhando com juvenis de Scophthalmusa maximus 273 

L., não verificaram alterações nas taxas de eficiência proteica nas diferentes 274 

estratégias de alimentação. Para a taxa de retenção proteica, resultados 275 

maiores que os deste trabalho foram encontrados por Wang et al. (2000), 276 

estudando a restrição de várias semanas, com posterior realimentação em 277 

tilápia.  278 

As biometrias denotaram que houve diferenças no ganho de peso entre 279 

as estratégias de alimentação (Figura 2) ao longo de todo período 280 

experimental, exceto na biometria realizada aos 60 dias, em que foi verificado 281 

redução neste parâmetro. Essa redução se deve, sobretudo, as mudanças 282 

climáticas e diminuição da temperatura no período, que podem ter 283 

comprometido o desenvolvimento dos peixes. Salvo esse menor crescimento 284 

observado nesta biometria, as demais mostraram crescente aumento no ganho 285 

de peso dos peixes, que inclusive, na última biometria, foi maior que as demais. 286 

Esse maior valor pode ser explicado pelo fato de no fim do experimento todos 287 

os peixes terem sidos pesados, não condizendo com o que foi realizado nas 288 

biometrias ao longo de todo experimento, em que foi separada uma amostra 289 

significativa de peixes para pesagem, de modo a representar todo o tanque.  290 

Através da análise econômica foi possível observar que o tratamento 291 

R20, foi o que apresentou menor custo variável de produção (g/peixe) (Tabela 292 

5) quando comparado aos demais tratamentos, principalmente com o controle, 293 

que foi o que apresentou maior custo de produção. Sendo assim, verificou-se 294 

que a adoção de jejum de um dia na semana durante todo o ciclo, proporcionou 295 

economia nos custo variável de produção, em função da menor quantidade de 296 
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ração fornecida, além da redução nos custos com mão-obra. Somado a isso, 297 

ainda deve-se considerar as melhores condições de trabalho para o 298 

funcionário, não sendo necessário o seu deslocamento até a piscicultura para 299 

alimentar os peixes no dia de restrição.  300 

A maior economia nos custos variáveis de produção é mais fácil de ser 301 

evidenciada quando multiplicar o custo total (g/peixe) por um valor de biomassa 302 

que represente a realidade dos sistemas na piscicultura. Considerando 303 

biomassa produzida de 1 tonelada e o preço de custo total (g/peixe) obtido o 304 

neste trabalho, o mesmo inferi que se o piscicultor adotar a estratégia de 305 

restrição desde o início (R20), será alcançada economia de 18% no custo de 306 

produção, que representa em média R$975,60. Para uma restrição com início 307 

aos 200, 400 e 60 gramas, o piscicultor teria economia de 8,31, 3,81 e 3,53% 308 

no custo de produção, respectivamente, o que equivale a R$454,47, R$208,55 309 

e R$193,21 economizados.  310 

Estudos de Carvalho et al. (2005), Abdel-Hakim et al. (2009) e Palma et 311 

al. (2010) também demonstraram resultados positivos utilizando a restrição no 312 

manejo alimentar de peixes, com redução nos custos com ração, sem 313 

comprometer o desempenho, crescimento e composição muscular. Essa 314 

redução nos custos com alimentação é relativamente importante, uma vez que 315 

os gastos com ração representam o principal custo variável na aquicultura 316 

(Sampaio & Braga, 2005), levando o produtor a dar atenção especial a ração e 317 

ao manejo alimentar (Scorvo Filho et al., 2010).  318 

O menor custo para produção do filé foi observado no tratamento R20 319 

(Tabela 5), ficando 18% mais barato sua produção quando comparado ao filé 320 
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do tratamento controle. Dessa forma, os filés de todos os tratamentos foram 321 

produzidos com a mesma ração, no mesmo período de tempo, apresentando 322 

mesma composição químico-bromatológica, porém com diferente custo variável 323 

de produção em função do manejo alimentar adotado.  324 

Na Tabela 6 estão apresentados os dados relativos ao balanço de 325 

nitrogênio, que não diferiu quanto à quantidade de nitrogênio fornecido na 326 

ração e nitrogênio excretado. Apesar da ausência de diferenças estatísticas 327 

quanto à eliminação de nitrogênio nos corpos d’água, em termos percentuais, é 328 

possível observar que o tratamento R20 foi o que menos contribuiu na 329 

eliminação de metabólitos de nitrogênio, excretando 21% menos nitrogênio 330 

para o ambiente, em comparação ao tratamento controle, que foi o que lançou 331 

mais composto nitrogenado. 332 

 Vale ressaltar a importância da redução dos resíduos advindos da 333 

piscicultura, uma vez que sobras de ração, as fezes e os resíduos do 334 

metabolismo são coadjuvantes no aumento da concentração de nutrientes da 335 

água dos viveiros de piscicultura (Queiroz & Boeira, 2007), favorecendo a 336 

proliferação de organismos vegetais como algas e plantas aquáticas, num 337 

processo chamado de eutrofização artificial (Mallasen et al., 2008). Quando em 338 

quantidades elevadas, a eutrofização acarreta em diminuição da qualidade da 339 

água, podendo causar alterações na estrutura das comunidades aquáticas, 340 

afetando o equilíbrio do ecossistema (Ferreira et al., 2005). Sendo assim, 341 

realizar o arraçoamento de forma adequada, mitiga a quantidade de nutrientes 342 

na água dos viveiros, favorecendo a qualidade da água e dos efluentes da 343 

piscicultura (Queiroz & Boeira, 2007). 344 
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Diferenças referentes à quantidade de nitrogênio incorporado também 345 

não foram verificadas, entretanto, divergência quanto à eficiência do nitrogênio 346 

incorporado foram encontradas, em que, o tratamento controle foi o que 347 

apresentou menor eficiência de incorporação e o tratamento R200 o que 348 

mostrou melhor eficiência.  349 

 350 

Conclusões 351 

1. A restrição alimentar de um dia na semana, não compromete o 352 

desempenho produtivo dos peixes, podendo ser adotado no manejo desde a 353 

fase inicial de vida.  354 

2. É possível reduzir os custos de produção através da redução dos 355 

gastos com ração e mão-de-obra e proporcionar melhores condições de 356 

trabalho com a folga aos domingos para o funcionário. 357 

3. O manejo adotado permitiu reduzir o impacto causado nos corpos 358 

d’água, pela menor excreção de nitrogênio, conseguida através da menor 359 

ingestão de ração.  360 
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Tabela 1. Composição bromatológica da ração comercial utilizada. 491 

Ração 
Matéria 

seca (%) 

Matéria 

mineral (%) 

Extrato 

etéreo (%) 

Energia bruta 

(kcal/Kg) 

34% PB 91,88 0,98 19,77 4203 

32% PB 91,30 0,99 18,51  4224 

  492 
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Tabela 2. Parâmetros de desempenho produtivo: peso final (PF), ganho de 493 

peso (GP), ganho peso diário (GPD), consumo de ração (CR), consumo diário 494 

de ração (CDR), conversão alimentar (CA) e sobrevivência (SOB) de tilápia 495 

submetida a diferentes estratégias de alimentação. 496 

Variável 
Tratamento  

CV1 
C R20 R200 R400 R600 

PF (g) 1071,05 1002,60 1052,16 1019,93 1068,25 3,94 

GP (g) 1047,50  979,05  1028,61 996,37  1044,70  7,05 

GPD (g/dia) 4,03 3,77 3,96 3,83 4,02 4,03 

CR (g/peixe) 1699,02 1528,58 1576,68 1564,36 1614,67 10,09 

CDR (g/dia) 6,53 5,88 6,06 6,02 6,21 6,03 

CA 1,62 1,56 1,53 1,57 1,55 4,82 

SOB 88,25 89,50 86,75 86,50 84,00 4,21 

CV 1: coeficiente de variação  497 
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Tabela 3. Composição químico-bromatológica: matéria seca (MS), matéria 498 

mineral (MM), energia bruta (EB), extrato etéreo (EE) e proteína bruta (PB) da 499 

carcaça e do filé (F1 e F2) de tilápias submetidas a diferentes estratégias de 500 

alimentação(1). 501 

 502 

T
ra

ta
m

e
n

to
s
 

 
Variável 

MS MM EB EE PB 

Amostra Inicial 27,50 16,39 3933 27,81 70,50 

 C 27,80ab 7,97ab 4493 41,05ab 78,92bc 

C
a
rc

a
ç
a
 R20 27,08b 7,97ab 4594 38,11b 81,13ab 

R200 29,11a 8,16ab 4528 41,69ab 81,51a 

R400 29,80a 7,43b 4621 43,12a 79,53abc 

R600 29,39a 9,45a 4484 40,64ab 77,52c 

CV% 3,20 9,11 2,11 4,25 1,44 

 C 20,05 4,94 5091b 21,02 81,55 

F
1

 

R20 21,38 5,4 5226ab 20,53 81,74 

R200 20,86 5,15 5464a 22,38 81,06 

R400 20,32 4,56 5222ab 20,45 81,13 

R600 20,59 5,4 5300ab 20,82 79,16 

CV% 5,01 17,34 2,57 10,62 2,88 

 C 18,24 4,86 5333 26,57 76,50 

F
2

 

R20 19,28 4,48 5442 25,73 74,91 

R200 17,35 4,71 5466 28,51 72,74 

R400 16,7 5,18 5341 27,63 75,01 

R600 17,13 4,85 5435 26,02 73,25 

CV% 9,77 9,52 2,39 10,22 4,43 
(1)

Médias seguidas por letras diferentes nas colunas diferem entre si, ao nível de 5% de probabilidade, 503 
pelo teste Tukey.   504 
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Tabela 4. Valores de rendimento de filé (RFilé %), taxa de eficiência proteica 505 

(TEF) e taxa de retenção proteica (TRP) de tilápias submetidas a diferentes 506 

estratégias de alimentação. 507 

Variável 
Tratamento  

CV 
C R20 R200 R400 R600 

RFilé1 36,68 36,38 35,90 38,36 35,50 4,33 

RFilé2 32,17 34,04 34,03 36,21 34,13 7,44 

TEP 21,34 21,71 22,77 22,26 23,30 5,41 

TRP 16,90 17,62 18,60 17,76 18,12 4,47 

  508 
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Figura 2. Ganho de peso (GP) entre as biometrias de tilápias submetidas 509 

diferentes estratégias de alimentação(1). 510 

 511 

 512 
 513 
 514 
 515 
(1)

Médias seguidas por letras diferentes diferem entre si, ao nível de 5% de probabilidade, pelo teste 516 
Tukey.   517 

P
es

o
 (

g)
  

Ganho de peso entre biometrias  
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Tabela 5. Custo total variável (R$) de produção: custo com mão-de-obra, custo 518 

com ração e custo de produção do filé de tilápias submetidas a diferentes 519 

estratégias de alimentação. 520 

Variável 
Tratamento 

C R20 R200 R400 R600 

Dias trabalhados  259 226 242 246 250 

Custo mão-de-obra (g/peixe) 0,00282 0,00194 0,00250 0,00269 0,00274 

Custo ração (g/peixe) 0,00264 0,00256 0,00251 0,00257 0,00253 

Custo variável total (g/peixe) 0,00547 0,00449 0,00501 0,00526 0,00527 

Custo variável prod. de filé  4,376 3,592  4,008  4,208  4,216 

  521 
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Tabelas 6. Médias de nitrogênio fornecido na ração (kg), biomassa produzida 522 

(kg/m3), nitrogênio excretado (kg), nitrogênio incorporado (%) e eficiência de 523 

incorporação de nitrogênio (%)(1).  524 

Variável 
Tratamento 

C R20 R200 R400 R600 

Nitrogênio fornecido na ração  6,6 5,8 6,1 6,0 6,0 

Biomassa produzida 92,35 87,55 89,18 86,19 87,79 

Nitrogênio incorporado  26,37 28,22 30,16 30,91 30,08 

Nitrogênio excretado  5,32 4,19 4,24 4,31 4,35 

Efic. de nitrogênio incorporado  19,57b 28,22ab 30,16a 28,15ab 27,67ab 
(1)

Médias seguidas por letras diferentes nas linhas diferem entre si, ao nível de 5% de probabilidade, pelo 525 
teste Tukey.  526 
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Forma e preparação de 

manuscritos 

Os trabalhos enviados à PAB devem 

ser inéditos (não terem dados – 

tabelas e figuras – publicadas parcial 

ou integralmente em nenhum outro 

veículo de divulgação técnico-

científica, como boletins 

institucionais, anais de eventos, 

comunicados técnicos, notas 

científicas etc.) e não podem ter sido 

encaminhados simultaneamente a 

outro periódico científico ou técnico. 

Dados publicados na forma de 

resumos, com mais de 250 palavras, 

não devem ser incluídos no trabalho. 

- São considerados, para publicação, 

os seguintes tipos de trabalho: 

Artigos Científicos, Notas Científicas 

e Artigos de Revisão, este último a 

convite do Editor. 

- Os trabalhos publicados na PAB 

são agrupados em áreas técnicas, 

cujas principais são: Entomologia, 

Fisiologia Vegetal, Fitopatologia, 

Fitotecnia, Fruticultura, Genética, 

Microbiologia, Nutrição Mineral, Solos 

e Zootecnia. 

- O texto deve ser digitado no editor 

de texto Microsoft Word, em espaço 

duplo, fonte Times New Roman, 

corpo 12, folha formato A4, com 

margens de 2,5 cm e com páginas e 

linhas numeradas. 

Informações necessárias na 

submissão on-line de trabalhos 

No passo 1 da submissão (Início), em 

“comentários ao editor”, informar a 

relevância e o aspecto inédito do 

trabalho. 

No passo 2 da submissão 

(Transferência do manuscrito), 

carregar o trabalho completo em 

arquivo Microsoft Word. 

No passo 3 da submissão (Inclusão 

de metadados), em “resumo da 

biografia” de cada autor, informar o 

link do sistema de currículos lattes 

(ex.: 

http://lattes.cnpq.br/05776802716524

59). Clicar em “incluir autor” para 

inserir todos os coautores do 

trabalho, na ordem de autoria. 

Ainda no passo 3, copiar e colar o 

título, resumo e termos para 

indexação (key words) do trabalho 

nos respectivos campos do sistema. 

No passo 4 da submissão 

(Transferência de documentos 

suplementares), carregar, no sistema 

on-line da revista PAB, um arquivo 
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Word com todas as cartas 

(mensagens) de concordância dos 

coautores coladas conforme as 

explicações abaixo: 

- Colar um e-mail no arquivo word de 

cada coautor de concordância com o 

seguinte conteúdo: 

“Eu, concordo com o conteúdo do 

trabalho intitulado “.....”e com a 

submissão para a publicação na 

revista PAB. 

Como fazer: 

Peça ao coautor que lhe envie um e-

mail de concordância, encaminhe-o 

para o seu próprio e-mail (assim 

gerará os dados da mensagem 

original: assunto, data, de e para), 

marque todo o email e copie e depois 

cole no arquivo word. Assim, teremos 

todas as cartas de concordâncias dos 

co-autores num mesmo arquivo. 

Organização do Artigo Científico 

A ordenação do artigo deve ser feita 

da seguinte forma: 

- Artigos em português - Título, 

autoria, endereços institucionais e 

eletrônicos, Resumo, Termos para 

indexação, título em inglês, Abstract, 

Index terms, Introdução, Material e 

Métodos, Resultados e Discussão, 

Conclusões, Agradecimentos, 

Referências, tabelas e figuras. 

- Artigos em inglês - Título, autoria, 

endereços institucionais e 

eletrônicos, Abstract, Index terms, 

título em português, Resumo, Termos 

para indexação, Introduction, 

Materials and Methods, Results and 

Discussion, Conclusions, 

Acknowledgements, References, 

tables, figures. 

- Artigos em espanhol - Título, 

autoria, endereços institucionais e 

eletrônicos, Resumen, Términos para 

indexación; título em inglês, Abstract, 

Index terms, Introducción, Materiales 

y Métodos, Resultados y Discusión, 

Conclusiones, Agradecimientos, 

Referencias, cuadros e figuras. 

- O título, o resumo e os termos para 

indexação devem ser vertidos 

fielmente para o inglês, no caso de 

artigos redigidos em português e 

espanhol, e para o português, no 

caso de artigos redigidos em inglês. 

- O artigo científico deve ter, no 

máximo, 20 páginas, incluindo-se as 

ilustrações (tabelas e figuras), que 

devem ser limitadas a seis, sempre 

que possível. 
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Título 

- Deve representar o conteúdo e o 

objetivo do trabalho e ter no máximo 

15 palavras, incluindo-se os artigos, 

as preposições e as conjunções. 

- Deve ser grafado em letras 

minúsculas, exceto a letra inicial, e 

em negrito. 

- Deve ser iniciado com palavras 

chaves e não com palavras como 

“efeito” ou “influência”. 

- Não deve conter nome científico, 

exceto de espécies pouco 

conhecidas; neste caso, apresentar 

somente o nome binário. 

- Não deve conter subtítulo, 

abreviações, fórmulas e símbolos. 

- As palavras do título devem facilitar 

a recuperação do artigo por índices 

desenvolvidos por bases de dados 

que catalogam a literatura. 

Nomes dos autores 

- Grafar os nomes dos autores com 

letra inicial maiúscula, por extenso, 

separados por vírgula; os dois 

últimos são separados pela 

conjunção “e”, “y” ou “and”, no caso 

de artigo em português, espanhol ou 

em inglês, respectivamente. 

- O último sobrenome de cada autor 

deve ser seguido de um número em 

algarismo arábico, em forma de 

expoente, entre parênteses, 

correspondente à chamada de 

endereço do autor. 

Endereço dos autores 

- São apresentados abaixo dos 

nomes dos autores, o nome e o 

endereço postal completos da 

instituição e o endereço eletrônico 

dos autores, indicados pelo número 

em algarismo arábico, entre 

parênteses, em forma de expoente. 

- Devem ser agrupados pelo 

endereço da instituição. 

- Os endereços eletrônicos de 

autores da mesma instituição devem 

ser separados por vírgula. 

Resumo 

- O termo Resumo deve ser grafado 

em letras minúsculas, exceto a letra 

inicial, na margem esquerda, e 

separado do texto por travessão. 
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- Deve conter, no máximo, 200 

palavras, incluindo números, 

preposições, conjunções e artigos. 

- Deve ser elaborado em frases 

curtas e conter o objetivo, o material 

e os métodos, os resultados e a 

conclusão. 

- Não deve conter citações 

bibliográficas nem abreviaturas. 

- O final do texto deve conter a 

principal conclusão, com o verbo no 

presente do indicativo. 

Termos para indexação 

- A expressão Termos para 

indexação, seguida de dois-pontos, 

deve ser grafada em letras 

minúsculas, exceto a letra inicial. 

- Os termos devem ser separados 

por vírgula e iniciados com letra 

minúscula. 

- Devem ser no mínimo três e no 

máximo seis, considerando-se que 

um termo pode possuir duas ou mais 

palavras. 

- Não devem conter palavras que 

componham o título. 

- Devem conter o nome científico (só 

o nome binário) da espécie estudada. 

- Devem, preferencialmente, ser 

termos contidos no AGROVOC: 

Multilingual Agricultural Thesaurus ou 

no Índice de Assuntos da base 

SciELO . 

Introdução 

- A palavra Introdução deve ser 

centralizada e grafada com letras 

minúsculas, exceto a letra inicial, e 

em negrito. 

- Deve apresentar a justificativa para 

a realização do trabalho, situar a 

importância do problema científico a 

ser solucionado e estabelecer sua 

relação com outros trabalhos 

publicados sobre o assunto. 

- O último parágrafo deve expressar 

o objetivo de forma coerente com o 

descrito no início do Resumo. 

Material e Métodos 

- A expressão Material e Métodos 

deve ser centralizada e grafada em 

negrito; os termos Material e Métodos 

devem ser grafados com letras 

minúsculas, exceto as letras iniciais. 

- Deve ser organizado, de 

preferência, em ordem cronológica. 
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- Deve apresentar a descrição do 

local, a data e o delineamento do 

experimento, e indicar os 

tratamentos, o número de repetições 

e o tamanho da unidade 

experimental. 

- Deve conter a descrição detalhada 

dos tratamentos e variáveis. 

- Deve-se evitar o uso de 

abreviações ou as siglas. 

- Os materiais e os métodos devem 

ser descritos de modo que outro 

pesquisador possa repetir o 

experimento. 

- Devem ser evitados detalhes 

supérfluos e extensas descrições de 

técnicas de uso corrente. 

- Deve conter informação sobre os 

métodos estatísticos e as 

transformações de dados. 

- Deve-se evitar o uso de subtítulos; 

quando indispensáveis, grafá-los em 

negrito, com letras minúsculas, 

exceto a letra inicial, na margem 

esquerda da página. 

Resultados e Discussão 

- A expressão Resultados e 

Discussão deve ser centralizada e 

grafada em negrito, com letras 

minúsculas, exceto a letra inicial. 

- Todos os dados apresentados em 

tabelas ou figuras devem ser 

discutidos. 

- As tabelas e figuras são citadas 

seqüencialmente. 

- Os dados das tabelas e figuras não 

devem ser repetidos no texto, mas 

discutidos em relação aos 

apresentados por outros autores. 

- Evitar o uso de nomes de variáveis 

e tratamentos abreviados. 

- Dados não apresentados não 

podem ser discutidos. 

- Não deve conter afirmações que 

não possam ser sustentadas pelos 

dados obtidos no próprio trabalho ou 

por outros trabalhos citados. 

- As chamadas às tabelas ou às 

figuras devem ser feitas no final da 

primeira oração do texto em questão; 

se as demais sentenças do parágrafo 

referirem-se à mesma tabela ou 

figura, não é necessária nova 

chamada. 

- Não apresentar os mesmos dados 

em tabelas e em figuras. 
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- As novas descobertas devem ser 

confrontadas com o conhecimento 

anteriormente obtido. 

Conclusões 

- O termo Conclusões deve ser 

centralizado e grafado em negrito, 

com letras minúsculas, exceto a letra 

inicial. 

- Devem ser apresentadas em frases 

curtas, sem comentários adicionais, 

com o verbo no presente do 

indicativo. 

- Devem ser elaboradas com base no 

objetivo do trabalho. 

- Não podem consistir no resumo dos 

resultados. 

- Devem apresentar as novas 

descobertas da pesquisa. 

- Devem ser numeradas e no máximo 

cinco. 

Agradecimentos 

- A palavra Agradecimentos deve ser 

centralizada e grafada em negrito, 

com letras minúsculas, exceto a letra 

inicial. 

- Devem ser breves e diretos, 

iniciando-se com “Ao, Aos, À ou Às” 

(pessoas ou instituições). 

- Devem conter o motivo do 

agradecimento. 

Referências 

- A palavra Referências deve ser 

centralizada e grafada em negrito, 

com letras minúsculas, exceto a letra 

inicial. 

- Devem ser de fontes atuais e de 

periódicos: pelo menos 70% das 

referências devem ser dos últimos 10 

anos e 70% de artigos de periódicos. 

- Devem ser normalizadas de acordo 

com a NBR 6023 da ABNT, com as 

adaptações descritas a seguir. 

- Devem ser apresentadas em ordem 

alfabética dos nomes dos autores, 

separados por ponto-e-vírgula, sem 

numeração. 

- Devem apresentar os nomes de 

todos os autores da obra. 

- Devem conter os títulos das obras 

ou dos periódicos grafados em 

negrito. 
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- Devem conter somente a obra 

consultada, no caso de citação de 

citação. 

- Todas as referências devem 

registrar uma data de publicação, 

mesmo que aproximada. 

- Devem ser trinta, no máximo. 

Exemplos: 

- Artigos de Anais de Eventos 

(aceitos apenas trabalhos completos) 

AHRENS, S. A fauna silvestre e o 

manejo sustentável de ecossistemas 

florestais. In: SIMPÓSIO LATINO-

AMERICANO SOBRE MANEJO 

FLORESTAL, 3., 2004, Santa Maria. 

Anais.Santa Maria: UFSM, Programa 

de Pós-Graduação em Engenharia 

Florestal, 2004. p.153-162. 

- Artigos de periódicos 

SANTOS, M.A. dos; NICOLÁS, M.F.; 

HUNGRIA, M. Identificação de QTL 

associados à simbiose entre 

Bradyrhizobium japonicum, B. elkanii 

e soja.Pesquisa Agropecuária 

Brasileira, v.41, p.67-75, 2006. 

- Capítulos de livros 

AZEVEDO, D.M.P. de; NÓBREGA, 

L.B. da; LIMA, E.F.; BATISTA, F.A.S.; 

BELTRÃO, N.E. de M. Manejo 

cultural. In: AZEVEDO, D.M.P.; LIMA, 

E.F. (Ed.). O agronegócio da 

mamona no Brasil. Campina Grande: 

Embrapa Algodão; Brasília: Embrapa 

Informação Tecnológica, 2001. 

p.121-160. 

- Livros 

OTSUBO, A.A.; LORENZI, J.O. 

Cultivo da mandioca na Região 

Centro-Sul do Brasil. Dourados: 

Embrapa Agropecuária Oeste; Cruz 

das Almas: Embrapa Mandioca e 

Fruticultura, 2004. 116p. (Embrapa 

Agropecuária Oeste. Sistemas de 

produção, 6). 

- Teses 

HAMADA, E. Desenvolvimento 

fenológico do trigo (cultivar IAC 24 - 

Tucuruí), comportamento espectral e 

utilização de imagens NOAA-

AVHRR. 2000. 152p. Tese 

(Doutorado) - Universidade Estadual 

de Campinas, Campinas. 

- Fontes eletrônicas 

EMBRAPA AGROPECUÁRIA 

OESTE. Avaliação dos impactos 

econômicos, sociais e ambientais da 

pesquisa da Embrapa Agropecuária 

Oeste: relatório do ano de 2003. 
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Dourados: Embrapa Agropecuária 

Oeste, 2004. 97p. (Embrapa 

Agropecuária Oeste. Documentos, 

66). Disponível em: . Acesso em: 18 

abr. 2006. 

Citações 

- Não são aceitas citações de 

resumos, comunicação pessoal, 

documentos no prelo ou qualquer 

outra fonte, cujos dados não tenham 

sido publicados. - A autocitação deve 

ser evitada. - Devem ser 

normalizadas de acordo com a NBR 

10520 da ABNT, com as adaptações 

descritas a seguir. 

- Redação das citações dentro de 

parênteses 

- Citação com um autor: sobrenome 

grafado com a primeira letra 

maiúscula, seguido de vírgula e ano 

de publicação. 

- Citação com dois autores: 

sobrenomes grafados com a primeira 

letra maiúscula, separados pelo "e" 

comercial (&), seguidos de vírgula e 

ano de publicação. 

- Citação com mais de dois autores: 

sobrenome do primeiro autor grafado 

com a primeira letra maiúscula, 

seguido da expressão et al., em fonte 

normal, vírgula e ano de publicação. 

- Citação de mais de uma obra: deve 

obedecer à ordem cronológica e em 

seguida à ordem alfabética dos 

autores. 

- Citação de mais de uma obra dos 

mesmos autores: os nomes destes 

não devem ser repetidos; colocar os 

anos de publicação separados por 

vírgula. 

- Citação de citação: sobrenome do 

autor e ano de publicação do 

documento original, seguido da 

expressão “citado por” e da citação 

da obra consultada. 

- Deve ser evitada a citação de 

citação, pois há risco de erro de 

interpretação; no caso de uso de 

citação de citação, somente a obra 

consultada deve constar da lista de 

referências. 

- Redação das citações fora de 

parênteses 

- Citações com os nomes dos autores 

incluídos na sentença: seguem as 

orientações anteriores, com os anos 

de publicação entre parênteses; são 

separadas por vírgula. 
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Fórmulas, expressões e equações 

matemáticas 

- Devem ser iniciadas à margem 

esquerda da página e apresentar 

tamanho padronizado da fonte Times 

New Roman. 

- Não devem apresentar letras em 

itálico ou negrito, à exceção de 

símbolos escritos convencionalmente 

em itálico. 

Tabelas 

- As tabelas devem ser numeradas 

seqüencialmente, com algarismo 

arábico, e apresentadas em folhas 

separadas, no final do texto, após as 

referências. 

- Devem ser auto-explicativas. 

- Seus elementos essenciais são: 

título, cabeçalho, corpo (colunas e 

linhas) e coluna indicadora dos 

tratamentos ou das variáveis. 

- Os elementos complementares são: 

notas-de-rodapé e fontes 

bibliográficas. 

- O título, com ponto no final, deve 

ser precedido da palavra Tabela, em 

negrito; deve ser claro, conciso e 

completo; deve incluir o nome (vulgar 

ou científico) da espécie e das 

variáveis dependentes. 

- No cabeçalho, os nomes das 

variáveis que representam o 

conteúdo de cada coluna devem ser 

grafados por extenso; se isso não for 

possível, explicar o significado das 

abreviaturas no título ou nas notas-

de-rodapé. 

- Todas as unidades de medida 

devem ser apresentadas segundo o 

Sistema Internacional de Unidades. 

- Nas colunas de dados, os valores 

numéricos devem ser alinhados pelo 

último algarismo. 

- Nenhuma célula (cruzamento de 

linha com coluna) deve ficar vazia no 

corpo da tabela; dados não 

apresentados devem ser 

representados por hífen, com uma 

nota-de-rodapé explicativa. 

- Na comparação de médias de 

tratamentos são utilizadas, no corpo 

da tabela, na coluna ou na linha, à 

direita do dado, letras minúsculas ou 

maiúsculas, com a indicação em 

nota-de-rodapé do teste utilizado e a 

probabilidade. 

- Devem ser usados fios horizontais 

para separar o cabeçalho do título, e 
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do corpo; usá-los ainda na base da 

tabela, para separar o conteúdo dos 

elementos complementares. Fios 

horizontais adicionais podem ser 

usados dentro do cabeçalho e do 

corpo; não usar fios verticais. 

- As tabelas devem ser editadas em 

arquivo Word, usando os recursos do 

menu Tabela; não fazer 

espaçamento utilizando a barra de 

espaço do teclado, mas o recurso 

recuo do menu Formatar Parágrafo. 

- Notas de rodapé das tabelas 

- Notas de fonte: indicam a origem 

dos dados que constam da tabela; as 

fontes devem constar nas 

referências. 

- Notas de chamada: são 

informações de caráter específico 

sobre partes da tabela, para 

conceituar dados. São indicadas em 

algarismo arábico, na forma de 

expoente, entre parênteses, à direita 

da palavra ou do número, no título, 

no cabeçalho, no corpo ou na coluna 

indicadora. São apresentadas de 

forma contínua, sem mudança de 

linha, separadas por ponto. 

- Para indicação de significância 

estatística, são utilizadas, no corpo 

da tabela, na forma de expoente, à 

direita do dado, as chamadas ns 

(não-significativo); * e ** (significativo 

a 5 e 1% de probabilidade, 

respectivamente). 

Figuras 

- São consideradas figuras: gráficos, 

desenhos, mapas e fotografias 

usados para ilustrar o texto. 

- Só devem acompanhar o texto 

quando forem absolutamente 

necessárias à documentação dos 

fatos descritos. 

- O título da figura, sem negrito, deve 

ser precedido da palavra Figura, do 

número em algarismo arábico, e do 

ponto, em negrito. 

- Devem ser auto-explicativas. 

- A legenda (chave das convenções 

adotadas) deve ser incluída no corpo 

da figura, no título, ou entre a figura e 

o título. 

- Nos gráficos, as designações das 

variáveis dos eixos X e Y devem ter 

iniciais maiúsculas, e devem ser 

seguidas das unidades entre 

parênteses. 
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- Figuras não-originais devem conter, 

após o título, a fonte de onde foram 

extraídas; as fontes devem ser 

referenciadas. 

- O crédito para o autor de fotografias 

é obrigatório, como também é 

obrigatório o crédito para o autor de 

desenhos e gráficos que tenham 

exigido ação criativa em sua 

elaboração. - As unidades, a fonte 

(Times New Roman) e o corpo das 

letras em todas as figuras devem ser 

padronizados. 

- Os pontos das curvas devem ser 

representados por marcadores 

contrastantes, como: círculo, 

quadrado, triângulo ou losango 

(cheios ou vazios). 

- Os números que representam as 

grandezas e respectivas marcas 

devem ficar fora do quadrante. 

- As curvas devem ser identificadas 

na própria figura, evitando o excesso 

de informações que comprometa o 

entendimento do gráfico. 

- Devem ser elaboradas de forma a 

apresentar qualidade necessária à 

boa reprodução gráfica e medir 8,5 

ou 17,5 cm de largura. 

- Devem ser gravadas nos programas 

Word, Excel ou Corel Draw, para 

possibilitar a edição em possíveis 

correções. 

- Usar fios com, no mínimo, 3/4 ponto 

de espessura. 

- No caso de gráfico de barras e 

colunas, usar escala de cinza 

(exemplo: 0, 25, 50, 75 e 100%, para 

cinco variáveis). 

- Não usar negrito nas figuras. 

- As figuras na forma de fotografias 

devem ter resolução de, no mínimo, 

300 dpi e ser gravadas em arquivos 

extensão TIF, separados do arquivo 

do texto. 

- Evitar usar cores nas figuras; as 

fotografias, porém, podem ser 

coloridas. 

 

Outras informações 

- Não há cobrança de taxa de 

publicação. 

- Os manuscritos aprovados para 

publicação são revisados por no 

mínimo dois especialistas. 
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- O editor e a assessoria científica 

reservam-se o direito de solicitar 

modificações nos artigos e de decidir 

sobre a sua publicação. 

- São de exclusiva responsabilidade 

dos autores as opiniões e conceitos 

emitidos nos trabalhos. 

- Os trabalhos aceitos não podem ser 

reproduzidos, mesmo parcialmente, 

sem o consentimento expresso do 

editor da PAB. 

Contatos com a secretaria da revista 

podem ser feitos por telefone: 

(61)3448-4231 e 3273-9616, fax: 

(61)3340-5483, via e-mail: 

pab@sct.embrapa.br ou pelos 

correios: 

Embrapa Informação Tecnológica 

Pesquisa Agropecuária Brasileira – 

PAB 

Caixa Postal 040315 CEP 70770 901 

Brasília, DF 


