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DIGESTIBILIDADE DE INGREDIENTES PROTEICOS E RESPOSTAS DE 

ENZIMAS DIGESTIVAS PARA CIOBA, Lutjanus analis 

 

RESUMO 

A piscicultura marinha tem se mostrado uma atividade promissora, geradora de 

proteína de alta qualidade. Os peixes do gênero Lutjanus sp. apresentam 

grande potencial para a aquicultura, devido o rápido crescimento em cativeiro, 

aceitar dietas comerciais, ser resistente ao manejo, possuir elevada demanda e 

bom preço de mercado, entretanto não há registro de estudos que avaliam a 

digestibilidade de alimentos para essa espécie. O experimento foi conduzido 

com o objetivo de avaliar o coeficiente de digestibilidade aparente (CDA) da 

matéria seca (MS), proteína bruta (PB), energia bruta (EB), extrato etéreo (EE) 

de alimentos proteicos de origem animal e vegetal para cioba (Lutjanus analis) 

e a atividade de enzimas digestivas da espécie. A obtenção do CDA dos 

ingredientes foi feita pelo método indireto de coleta de fezes utilizando óxido 

crômico como marcador externo. Os maiores coeficientes de digestibilidade 

aparente (P<0,05) da MS e PB foram verificados para a farinha de polvo com 

67,2 e 91,0%, respectivamente. Os valores de CDAEB e CDAEE obtidos para 

as farinhas de manjuba, de polvo foram similares ao observado para a farinha 

de peixe comercial, com médias de 71,0 e 73,4%, respectivamente. Os 

resultados encontrados sobre as enzimas digestivas indicaram que a atividade 

destas enzimas depende da concentração dos nutrientes presentes no 

alimento ingerido.  

Palavras chave: Aquicultura. Cioba. Digestibilidade. Enzimas digestivas. 
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DIGESTIBILITY OF PROTEIN INGREDIENTS AND DIGESTIVE ENZYME 

RESPONSES FOR CIOBA, Lutjanus analis 

 

ABSTRACT 

Marine aquaculture has shown promising activity, generating high-quality 

protein. The fish of the genus Lutjanus sp. have great potential for aquaculture, 

due to the rapid growth in captivity, to accept commercial diets, be resistant to 

handling, have high demand and high market price, though there have been no 

studies evaluating the digestibility of food for this species. The experiment was 

carried out to evaluate the apparent digestibility coefficient (ADC) of dry matter 

(DM), crude protein (CP), gross energy (GE), ether extract (EE) of protein foods 

of animal origin and vegetable to mutton snapper (Lutjanus analis) and the 

activity of digestive enzymes of the species. Obtaining the ADC of the 

ingredients it was made by the indirect method of collecting stool using chromic 

oxide as external marker. The largest apparent digestibility coefficients (P<0.05) 

DM and CP were checked for octopus meal with 67.2 and 91.0%, respectively. 

The ADCGE and ADCEE values obtained for the meal, anchovy, octopus were 

similar to that observed for commercial fish meal, averaging 71.0 and 73.4%, 

respectively. The results of the digestive enzymes indicated that the activity of 

these enzymes is dependent on the concentration of nutrients present in the 

food ingested. 

Keywords: Aquaculture. Cioba. Digestibility. Digestive enzymes. 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo dados da FAO (2014), a aquicultura produz cerca de 50% do pescado 

consumido no mundo, e com a demanda crescente no consumo de peixes e 

com o passar dos anos esta porcentagem deverá aumentar. O 

desenvolvimento da aquicultura pode ser a saída para a preservação de 

espécies sobre explotadas cuja condição de captura é tão elevada que reduz 

sua biomassa no ambiente natural (NAYLOR et al., 2000). 

O gênero Lutjanus é composto por peixes de médio e grande porte que vivem 

em manguezais durante seus estágios juvenis e na fase adulta migram para 

ambientes marinhos de recifes, corais ou fundos rochosos (COCHERET et al., 

2003). São peixes explorados em todas as fases do desenvolvimento e 

constituem essencial recurso pesqueiro nas suas áreas de distribuição (ALLEN, 

1985). Dentre os lutjanídeos, a cioba (Lutjanus analis) é apontada como uma 

das opções para a produção em cativeiro por apresentar alto valor de mercado, 

ser resistente ao manejo e aceitar dietas artificiais (WATANABE et al. 1998; 

BENETTI et al. 2002; WATANABE et al., 2005).  

Para os peixes demonstrarem eficiente desempenho produtivo, a ração 

ofertada deve conter todos os nutrientes necessários para seu 

desenvolvimento (PEREIRA-FILHO, 1995). Sendo importante que os nutrientes 

da ração sejam adequadamente aproveitados pelo peixe cultivado (PEZZATO 

et al., 2009). Dessa forma, a avaliação dos coeficientes de digestibilidade tem 

sido um instrumento relevante na nutrição de peixes, visto que é possível 

avaliar a utilização dos nutrientes da ração e dando suporte para formulação de 

dietas (McGOOGAM; REIGH, 1996; ABIMORAD; CARNEIRO, 2004). 

Para o aproveitamento dos nutrientes presentes nos alimentos, inicialmente 

deve ocorrer a ação de enzimas, as quais auxiliam para a quebra das principais 

macromoléculas em compostos passíveis de serem absorvidos. A atividade 

das enzimas digestivas dos peixes está relacionada com a composição da 

dieta e com o hábito alimentar de cada espécie (RAY, 1988; CÓRDOVA-

MURUETA et al., 2003). 



 
 

10 
 

A farinha de peixe é a principal fonte proteica que atende as exigências dos 

aminoácidos essenciais e não essenciais na elaboração de rações utilizadas na 

aquicultura. A ampla utilização de farinha e óleo de peixe nas rações 

zootécnicas é baseada nos altos valores nutricionais deste alimento, 

apresentando-se no seu limite máximo explorável a saída tende a ser o uso de 

alimentos alternativos que procura fornecer subsídios na produção de rações 

mais baratas, de mesma qualidade nutricional, proporcionando desempenho 

produtivo equivalente àquelas formuladas com alimentos convencionais como a 

farinha de peixe (MEURER, 2000; TACON, 2006; RUBINO, 2008).  

Por se tratar de uma atividade nova, existe uma carência de pesquisas e 

informações sobre a piscicultura marinha. Apesar da experiência recente da 

aquicultura nacional, as perspectivas para a produção comercial da cioba 

podem ser consideradas ótimas. O país conta com condições ambientais e 

infra-estrutura adequadas, porém estudos em nutrição e alimentação devem 

ser desenvolvidos com as espécies marinhas, pois a disponibilidade de dietas 

apropriadas, com custo acessível parece ser um dos grandes limitantes para a 

aquicultura marinha no Brasil. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2 .1 AQUICULTURA 

A produção de peixe e marisco através da aquicultura é uma fonte cada vez 

mais importante de proteína animal de alta qualidade. A importância da 

atividade pode ser verificada no volume da produção mundial que em 2012 

alcançou 66,6 milhões de toneladas (FAO, 2014). Considerando o contínuo 

crescimento da população humana global e a crescente demanda por produtos 

de pesca, se torna essencial a melhoria da escala de produção, a eficiência e a 

sustentabilidade da aquicultura. A última estimativa da FAO (2014) sugeriu que 

em 2009, os peixes foram responsáveis por 17% do consumo da população 

mundial de proteína animal e 6,5% de toda a proteína consumida. 
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De acordo com os dados da Organização das Nações Unidas para 

Alimentação e Agricultura (FAO), no intervalo entre 2000 e 2012, a produção 

mundial de pescado apresentou-se entre 131,1 a 158,0 milhões de toneladas. 

Entretanto, a produção proveniente da pesca extrativa continuou estagnada no 

decorrer destes anos com pouca variação, entre 88,6 e 91,3 milhões de 

toneladas (FAO, 2007; FAO, 2014). 

Em contrapartida, a produção aquícola aumentou de 35,5 a 66,6 milhões de 

toneladas no mesmo período. Pode-se afirmar que a aquicultura tem sido 

responsável pelo aumento da produção mundial de pescados, tornando-se a 

solução para o déficit entre a demanda e oferta de pescados (FAO, 2007; FAO, 

2014). 

No Brasil, a produção pesqueira ainda é pouco expressiva em comparação à 

produção mundial. Enquanto a produção mundial chegou próximo das 160 

milhões de toneladas em 2012, no Brasil, no ano anterior, a produção foi 

aproximadamente 1,5 milhões de toneladas, correspondendo a menos de 

0,8%. Ainda não foram publicados os dados da produção nacional para o ano 

de 2012 (BRASIL, 2013; FAO, 2014). 

O desenvolvimento da aquicultura tem auxiliado na diminuição dos impactos 

ambientais sobre determinadas espécies de pescado oriundas da captura. O 

setor produtivo e da pesquisa têm buscado formas de reduzir os efeitos 

negativos sobre o ambiente e proteger os recursos naturais, colocando a 

sustentabilidade em destaque (SUCASAS, 2011). 

Segundo Brandini et al. (2000) a aquicultura marinha destaca-se como 

alternativa para suprir a demanda do mercado e conservar os estoques 

naturais de peixes, crustáceos e moluscos. A implantação da maricultura pode 

ser uma solução para geração de emprego e renda, promovendo o crescimento 

da produtividade das áreas costeiras, intensificando a oferta de pescado e 

reduzindo a pressão extrativista (MACHADO, 2002).  

Apesar de a aquicultura marinha ter sido alvo intenso das pesquisas nas 

últimas décadas, a produção de peixes marinhos em nenhum momento 

aconteceu na prática como atividade comercial, não existindo registros oficiais 
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recentes no Brasil, constando apenas segundo o último boletim do MPA as 

produções da carcinicultura e malacocultura (ROUBACH et al., 2003; 

OSTRENSKY; BOEGER, 2008; BRASIL, 2013). 

O grande desafio da piscicultura marinha é diminuir sua dependência da 

farinha e do óleo de peixe, subprodutos da pesca ricos em proteína e ácidos 

graxos que são necessários para a dieta dos peixes cultivados. Como a 

produção mundial de farinha e óleo de peixe apresenta-se no limite máximo 

explorável, o destino do setor de peixes carnívoros, dependerá da substituição 

desses ingredientes (TACON; METIAN, 2008). 

 

2.2 ESPÉCIE UTILIZADA 

A cioba, Lutjanus analis (Cuvier, 1828), está distribuída ao longo da costa 

atlântica das Américas (FOWLER et al., 2005). No litoral da Bahia esta espécie 

é importante para o comércio alimentar, devido à qualidade da carne e fonte de 

emprego e renda para as comunidades costeiras, por apresentar razoável valor 

de mercado. Porém, sua produção ainda provem de capturas, mesmo com a 

situação atual dos estoques que se apresentam em alto esforço de pesca 

(REZENDE et al., 2003). 

A cioba apresenta distribuição costeira ao longo da plataforma continental, 

encontrada em fundos de areia, baías, recifes de corais e em ambientes 

estuarinos e manguezais durante a fase juvenil de desenvolvimento (ALLEN, 

1985). Os exemplares adultos são encontrados no mar em recifes de coral e 

outros hábitats de fundos rochosos. São peixes solitários e cautelosos, 

raramente encontrados em cardumes, exceto durante agregações reprodutivas 

(DOMEIER et al., 1996).  

A cioba apresenta importante relevância na pesca artesanal e exemplares 

desta espécie são capturados com uso de linha de mão, espinhel de fundo, 

redes de emalhe de fundo e armadilhas, além da pesca de mergulho. 

Alcançam tamanho máximo de 85 cm e os indivíduos mais comuns medem por 

volta de 50 cm de comprimento (LESSA; NÓBREGA, 2000). 
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Dentre os lutjanídeos, a cioba (L. analis) tem sido indicada como uma das 

opções para a criação comercial, pois se adapta bem ao ambiente de cativeiro, 

aceita o consumo de dietas comerciais além de resistência a manejo e 

adversidades ambientais (FREITAS et al., 2011).  

A cioba é uma espécie essencialmente carnívora, tendo os peixes e crustáceos 

como os principais itens alimentares (RANDALL, 1967). Essa espécie 

demonstra exigir dietas com níveis de lipídios entre 6% e 9%, atrelada a níveis 

mínimos de proteína bruta de 44% para um crescimento ótimo (CATACUTAN; 

PAGADOR; TESHIMA, 2001; WATANABE; ELLIS; CHAVES, 2001). Fazendas 

experimentais no Caribe, Colômbia e Brasil têm demonstrado o potencial desta 

espécie para a aquicultura marinha (BENETTI et al., 2002; BOTERO & 

OSPINA, 2003; SANCHES, 2011), todavia, não se tem registro de trabalhos 

que analisaram a digestibilidade de alimentos para essa espécie. Em cultivo 

experimental utilizando ração para peixes carnívoros (45% de proteína bruta e 

8% de gordura) e rejeitos de pesca, Sanches (2011) destacou o expressivo 

ganho de peso da espécie que adquiriu 398,9g em 90 dias (ganho de peso 

diário de 3,33g) com sobrevivência de 97,8%. 

 

2.3 DIGESTIBILIDADE 

Ao se considerar alimentar um animal com ração de baixo custo e balanceada, 

a determinação da digestibilidade dos nutrientes e energia dos ingredientes 

torna-se o primeiro passo quando se avalia o potencial de inclusão numa dieta 

para organismos aquáticos (CHO, 1987). 

A digestibilidade varia a depender da espécie, fatores ambientais, quantidade e 

qualidade do nutriente, proporção relativa a outros nutrientes e processos 

tecnológicos. Entretanto, para viabilizar técnica e economicamente o sistema 

de formulação de dietas, é importante a determinação da digestibilidade dos 

nutrientes e da energia existentes nos ingredientes de uma ração. A 

digestibilidade descreve a parcela de nutrientes dos ingredientes ingeridos que 

foi digerida e absorvida pelo animal (NRC, 1993; GODDARD & McLEAN, 

2001).  
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A determinação da digestibilidade em organismos aquáticos pode ser 

executada através de dois métodos: direto ou indireto. Esses métodos não 

consideram a presença de materiais de origem endógena ou metabólica nas 

fezes, sendo que suas perdas podem chegar a 5%, levando a possibilidade de 

subestimar os coeficientes de digestibilidade. Portanto, os resultados 

adquiridos são de digestibilidade aparente e não verdadeira (NRC, 2011). De 

acordo com Lovell (1998) pelo fato dos peixes habitarem o ambiente aquático, 

torna-se difícil estimar as perdas endógenas como os produtos da oxidação 

das proteínas e lipídios, tais como enzimas digestivas, muco e células da 

parede intestinal e substâncias presentes na bile. 

Dentre os métodos de coleta já pesquisados e utilizados, a dissecação para a 

retirada de fezes em distintas partes do trato digestivo, a extrusão do conteúdo 

fecal (ALLAN et al., 1999; HEMRE et al., 2003; ABIMORAD; CARNEIRO, 2004) 

e, ainda, o uso de câmaras metabólicas (SMITH, 1971), são metodologias de 

difícil execução e que estressam os peixes. Dos métodos de determinação da 

digestibilidade, o mais aplicado é o indireto, que permite a alimentação 

voluntária do peixe mediante a utilização de um marcador indigestível na dieta 

e coleta parcial das fezes. Considera-se que o marcador ingerido aparecerá 

nas fezes, pois se manterá constante durante o processo digestivo (NRC, 

2011). O marcador mais utilizado nos ensaios de digestibilidade para 

organismos aquáticos é o óxido de cromo (ABIMORAD; CARNEIRO, 2004; 

GUIMARÃES; MIRANDA; ARAÚJO, 2013). 

No sistema de “Guelph”, os peixes são estocados em incubadoras (cônicas) 

com recirculação superficial de água, possibilitando que as fezes por 

decantação se depositem no fundo em tubos coletores removíveis (PEZZATO 

et al., 2004).  

Os ensaios de digestibilidade além de permitir determinar o valor nutricional de 

dietas, também pode quantificar volumes potenciais de material fecal oriundos 

do manejo alimentar, uma fonte primária de resíduos sólidos no ambiente 

aquático. Através deste conhecimento espécie-específico pode-se formular 

dietas ambientalmente corretas e economicamente viáveis para os peixes 

(PORTZ, 2001; FURUYA, 2000, 2001). 
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2.4 FARINHA DE PEIXE  

A farinha e o óleo de peixe são ingredientes provenientes de espécies 

pelágicas que frequentemente não são utilizadas no consumo humano. Como 

exemplo pode-se citar: menhaden (Brevoortia tyrannus), sardinha (Sardinella 

brasiliensis), anchova (Pomatomus saltator), arenque (Clupea harengus), 

capelim (Mallotus villosus), cavala (Scomberomorus cavala) e alguns tipos de 

tubarões (RUBINO, 2008; EFSA, 2010). A matéria prima utilizada na produção 

de farinha e óleo de peixe pode ser adquirida através de peixes capturados 

exclusivamente para produção destes produtos, fauna acompanhante 

caracterizada por peixes adquiridos em pescarias (espécies de baixo valor 

comercial) ou cortes residuais e vísceras da indústria de processamento (FAO, 

1986). 

A produção mundial de pescado no ano de 2012 foi de 158 milhões de 

toneladas, sendo aproximadamente 136,2 milhões de toneladas (86%) 

designadas para alimentação humana e 21,7 milhões de toneladas para a 

produção de farinha e óleo de pescado (FAO, 2014). A farinha de peixe 

comercializada gera retorno econômico pouco satisfatório para a indústria, 

quando se leva em conta, sobretudo que a linha de produção deste subproduto 

necessita de alto investimento, equipamentos especiais e elevado consumo 

energético. Além disso, o processo produtivo da farinha demonstra capacidade 

ociosa em alguns períodos do ano, o que ocasiona o aumento no preço do 

produto (ARRUDA et al., 2007; PESSATTI, 2001; FELTES et al., 2010).  

Segundo Teixeira et al. (2006) a qualidade da farinha de peixe fabricada no 

território brasileiro, pelo fato de ser produzida a partir de resíduos da indústria 

de processamento pesqueiro, resulta em produto de baixa qualidade e com 

características nutricionais irregulares. Nessa perspectiva, Millamena (2002) 

recomenda o desenvolvimento de pesquisas que procurem a substituição da 

farinha de peixe por fontes alternativas de proteína animal derivada de animais 

terrestres. 

Em relação ao meio ambiente, existe a preocupação para a redução do uso da 

farinha de peixe, uma vez que é produzida basicamente a partir da pesca de 
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pequenos peixes pelágicos, como a sardinha e as anchovetas do Norte do 

Chile e do Peru. A farinha de peixe é uma mercadoria limitada e finita, e seu 

uso excessivo esta sendo rigidamente criticado pelos órgãos ambientais 

(HARDY, 2010). 

A farinha de peixe vem sendo usualmente empregada nas rações comerciais 

para peixes. A redução na oferta, a variabilidade na sua composição e o alto 

custo são fatores que estão levando os nutricionistas a buscarem fontes 

alternativas que sustentem a demanda crescente de rações para a aquicultura 

(TACON, 1993; BAI; GATLIN, 1994; FERNANDES, 1998). 

Dentre os ingredientes alternativos a farinha de camarão demonstra grande 

potencial para incremento na alimentação de peixes, este produto é provindo 

do beneficiamento do camarão para o consumo humano, apresentando na sua 

constituição casca, cabeças e órgãos que são secados e moídos para a 

formação da farinha. Segundo Plascencia-Jatomea et al. (2002) esse crustáceo 

tem potencial para ser uma excelente fonte proteica (46,81%) para as rações 

de peixes, possuindo os aminoácidos essenciais e proporcionando excelente 

palatabilidade e atrabilidade para ração. A farinha de camarão pode substituir a 

farinha de peixe em torno de 59%, sem comprometimento no desempenho dos 

peixes (PEZZATO, 1995). 

2.5 ENZIMAS DIGESTIVAS 

A habilidade de um animal para a digestão dos alimentos depende da presença 

e da proporção adequada das enzimas digestivas (SMITH, 1980). A atividade 

enzimática frequentemente está correlacionada ao hábito alimentar da espécie. 

Por exemplo, peixes herbívoros normalmente demonstram alta atividade 

amilolítica (SABAPATHY & TEO, 1993), entretanto, certas espécies também 

apresentam elevada atividade de enzimas proteolíticas, como tripsina e 

quimiotripsina (CKAKRABARTI et al., 1995; KUZ’MINA & KUZ’MINA, 1990). 

Os estudos de enzimas digestivas em peixes se apresentam mais complexos 

do que em outros animais domésticos, pois os primeiros apresentam 

diversificado número de espécies, com distintas composições anatômicas 

digestivas e hábitos alimentares diversos. Ressalta-se ainda que estudos 
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realizados com uma determinada espécie não podem ser aplicados 

diretamente em outras (FILHO, 2003). 

Nos vertebrados superiores, a atuação das enzimas digestivas se apresenta 

distintamente, exibindo nitidamente suas áreas funcionais. Para peixes, isto 

não é exposto de forma nítida, uma vez que as mesmas podem estar 

disseminadas ao longo do trato digestório (LUNDSTEDT et al., 2004). Rotta 

(2003) afirma que grande parte da digestão alimentar ocorre no intestino e nos 

cecos pilóricos, quando presentes. Segundo o autor as três maiores classes de 

enzimas (proteases, lipases e carboidrases) se encontram com grande 

atividade nas secreções intestinais. Ele ainda afirma que peixes carnívoros 

apresentam maior atividade de lipases do que peixes onívoros e herbívoros. A 

composição da dieta proporciona efeito na produção de enzimas digestivas. 

Nagase (1964), trabalhando com tilápia mossambica (Sarotherodon 

mossambicus), e Reimer (1982), pesquisando o matrinchã (Brycon cf. 

melanopterus), constataram que a atividade da amilase é aumentada com 

dietas rica em amido. 

Em larvas de “sea bass” (Dicentrarchus labrax), Cahu; Zambonino-Infante 

(1994) relataram o aumento da atividade da amilase, quando os organismos 

receberam dietas com 12% de amido, em comparação às larvas que 

receberam alimento vivo. Sabapathy e Teo (1993), pesquisando sobre a 

frequência de enzimas digestivas no tubo digestivo do Sigamus canaliculatus, 

de hábito alimentar onívoro, e do carnívoro Latus calcarifer, constataram que a 

atividade de amilase foi inferior para o carnívoro. Entretanto, ambos são 

capazes de digerir carboidratos e proteínas em suas dietas. 

A habilidade dos peixes em utilizar os nutrientes ingeridos decorre da 

existência de enzimas em pontos adequados da parede e ao longo do lúmen 

do trato digestório (TENGJAROENKUL et al., 2000). A informação da 

quantidade e especificidade de cada enzima encontrada no sistema digestório, 

tanto quanto a situação em que ocorre a hidrólise, é um instrumento essencial 

para predizer o processo digestivo em peixes e a digestibilidade de novos 

alimentos. Normalmente, a distribuição e intensidade da atividade das enzimas 

intestinais ao decorrer do intestino diversificam com os hábitos alimentares e a 
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morfologia intestinal (COCKSON; BOURNE, 1972; HOFER; SCHIEMER, 1981; 

KUZ’MINA, 1984; KUZ’MINA; SMIRNOVA, 1992; SABAPATHY; TEO, 1993). 

Contudo, a caracterização das enzimas digestivas se torna de grande 

importância para a piscicultura, facilitando a resolução de problemas 

nutricionais associado à fisiologia desses organismos (HOFER; KÖCK, 1989). 
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Os resultados obtidos serão apresentados em forma de artigo científico, o qual 

será submetido ao periódico Boletim do Instituto de Pesca. Desta forma, a 

formatação do manuscrito aqui apresentado seguirá as normas da Revista que 

estão disponíveis no Anexo 1. 
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ABSTRACT 

This study aims to evaluate the apparent digestibility coefficient for dry matter (ADCDM), 

crude protein (ADCCP), crude energy (ADCGE) and ethereal extract (ADCEE) of protein food 

from vegetal and animal source and also digestive enzymes of the cioba, Lutjanus analis. The 

ingredient ADC was obtained through the indirect method of fecal collection using the 

chromic oxide. The highest apparent digestibility coefficients (P <0.05) for DM and CP were 

verified for the octopus meal with 67.2 and 91.0%, respectively. The values for ADCGE and 

ADCEE obtained for manjuba and octopus meal were similar to those observed for 

commercial fish meal. The digestive enzymes activity depends on the concentration of the 

nutrients present in ingested food. The highest value of protease activity was observed in the 

fish that received the octopus and soybean meal, while the manjuba meal provided the 

highest lipase activity. 

Key words: aquaculture; digestive enzymes; fish farming; nutritive value. 

 

DIGESTIBILIDADE DE INGREDIENTES PROTEICOS E RESPOSTAS DE ENZIMAS 

DIGESTIVAS PARA CIOBA, Lutjanus analis 

RESUMO 

Objetivou-se avaliar o coeficiente de digestibilidade aparente da matéria seca (CDAMS), 

proteína bruta (CDAPB), energia bruta (CDAEB) e extrato etéreo (CDAEE) de alimentos 

proteicos de origem vegetal e animal e enzimas digestivas da cioba, Lutjanus analis. O CDA 
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dos ingredientes foi obtido pelo método indireto de coleta fecal utilizando o óxido crômico. 

Os maiores coeficientes de digestibilidade aparente (P <0,05) para MS e PB foram verificados 

para a farinha de polvo com 67,2 e 91,0%, respectivamente. Os valores de CDAEB e CDAEE 

obtidos para a farinha de manjuba e polvo foram semelhantes aos observados para a farinha 

de peixe comercial. A atividade das enzimas digesivas esudadas depende da concentração 

dos nutrientes presentes nos alimentos ingeridos. O maior valor de atividade de protease foi 

observado nos peixes que receberam a farinha de polvo e o farelo de soja, enquanto que a 

farinha de manjuba proporcionou a maior atividade de lipase. 

Palavras chave: aquicultura; enzimas digestivas; piscicultura; valor nutritivo 

INTRODUCTION 

Among the species with potential for marine fish farming, we can highlight those from the 

Lutjanus sp. genus for their productive performance in the natural environments, demand for 

the consumer market and high market value (BENETTI et al., 2002; CAVALLI and 

HAMILTON, 2007; FREITAS et al., 2011). Thus, the development of Lutjanus sp. may help 

reduce fishing pressure in natural stocks and at the same time provide a tool for preserving 

this significant group of reef fish (SANCHES et al., 2007).  

The highest costs in fish farming are food, and a decrease in these costs can be obtained 

through strategies developed in the manufacture of rations adjusted to the fish nutritional 

requirements. Protein sources are the most costly ingredients in a diet (KIM and LEE, 2005; 

LEE and KIM, 2005) and the reduction of this nutrient due to the increase of non-protein 

sources such as carbohydrates and lipids can reduce costs and increased profitability. 

In the literature there is no information on the digestibility of ingredients for the cioba in the 

growth and finishing phases. These data are essential for the formulation of practical diets 

that meet nutritional requirements and ensure maximum performance, reducing costs and 

reducing fish excretion (ZHOU et al., 2004). 

When potentiating the diet digestibility there is a beneficial reduction of residues generated 

by aquaculture because non-digested or non-metabolized proteins amplifies nitrogen 

excretion (GAYLORD and GATLIN, 1996), contributing to the eutrophication of production 

environments as a function of nutrient leaching, as well as the high excretion generated by 

low availability (MONTOYA et al., 2000). 
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In the search for understanding the digestive processes in fish, through the use of dietary 

food and nutrients, the profile of digestive enzyme activities (proteases, carbohydrases and 

lipases) has been an important tool (LAZZARI et al., 2010; MELO et al., 2012; GOULART et 

al., 2013). The enzymatic activity is essential for the proper understanding of digestion and 

digestion physiology, enabling well-elaborated and accurate diets (BRAGA et al., 2004). The 

activity of digestive enzymes is usually associated with fish eating habits (COSTA et al., 

2011). GLASS et al. (1989) emphasizes the importance of knowing the quantity and the 

specificity of each enzyme to the digestive system and the conditions in which the hydrolysis 

occurs, which will increase the accuracy of the digestibility analysis of new ingredients. 

The close relation between the enzymes present in the fish's digestive tract and the use of 

dietary nutrients, allows us to understand the nutritional requirement and also the efficacy 

of the diet components in the enzymatic activity (DIVAKARAN et al., 1999). 

In this sense, this study was carried out to evaluate the digestibility of protein ingredients 

and the activity of digestive enzymes on juvenile ciobas. 

MATERIAL AND METHODS 

The research was conducted at the Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, at the 

Aquanut – Laboratory of Fish Nutrition and Feeding, located in the municipality of Ilhéus, 

Bahia, Brazil (latitude 14º 47' 20" S, longitude 39º 02' 58" W). The juveniles cioba were 

collected (SISBIO nº 42117-1) in an estuary area in the village of Cajaíba in Bahia de 

Camamu, Bahia (latitude 13° 57′ 23,92″ S, longitude 39° 2′ 0,58″ W) with the help of local 

fishermen, using slingshot trawling. After the selection process, 80 fish were acclimatized for 

a period of 15 days in a net-tank (2 m³), installed in the same collection environment. The fish 

received fresh fish fillet minced three times a day during this time and were then transferred 

to the Aquanut using a transport box (500 L) with forced oxygenation. 

In the Laboratory, the cioba specimens were distributed in three polyethylene boxes (300 L) 

at the density of 1 fish /10 L-1. The boxes were assembled in series with closed water and 

aeration recirculation system. The salinity of the collection environment was maintained and, 

when necessary, salt water collected in the Rio Cachoeira estuary (Ilhéus, BA) was added to 

the system, previously filtered and stored in the Laboratory. The tanks were connected to a 

matured biological filter using expanded clay, oyster shell, hoses and shingle as a substrate 

for the development of nitrifying bacteria. The water quality was monitored by means of 
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weekly measurements of dissolved oxygen concentrations, temperature, pH and salinity 

using YSI digital multiparameter probe, with a mean value of 6.92 mg L-1; 27.4°C; 6.85; 

35ppm respectively, remaining within the recommended range for marine aquaculture. 

For food training, only fillet of macerated fish was initially offered and after five days the 

commercial feed powder (42% crude protein and 4235 Kcal Kg-1 crude energy) was added, 

gradually added to fish fillet pieces. After 10 days, the feed was supplied on pellets with 2.5 

mm granulometry and decreasing the amount of fish fillet. At the end of 15 days the ciobas, 

already adapted to the exclusive feeding with ration, were weighed and randomly 

distributed in six digestibility aquariums (200 L), where the experimental unit was composed 

of a digestibility aquarium containing nine fish with average weight of 28 ± 2.58 g. Each 

battery with three incubators was coupled to a biological filter, with constant mechanical 

aeration through porous stones that were coupled to a central aerator. 

The laboratory was closed to reduce the luminosity so that the study environment was 

similar to the low luminosity conditions of the ciobas natural habitat. The digestibility 

aquariums were fit with a circular shaped net in the final third to prevent fish access to the 

narrower portion. 

Four protein ingredients from animal origin were evaluated: octopus meal (Octopus sp.), 

Manjuba (Anchoviella lepidentostole), shrimp industry residue (Xiphopeneaus kroyeri) and 

commercial fish meal, as well as a vegetable ingredient, soybean meal (Table 1), 

characterizing a completely randomized design with five treatments and three replicates. To 

obtain octopus, manjuba and shrimp residue meal, the raw materials were dried in a forced 

ventilation oven at 50ºC for 48 hours and individually processed in a knife-type mill (0.5 mm 

mesh). 

Table 1 - Bromatological composition of the ingredients used in the experimental diets based 
on dry matter 

Ingredient 
Dry 

matter(%) 

Crude 

protein(%) 

Mineral 

matter(%) 

Crude energy 

(Kcal kg-1) 

Ethereal 

extract(%) 

Soybean meal 88.61 53.74 6.83 4620 1.84 

Fish meal 93.54 55.06 20.17 4775 2.81 

Octopus meal 17.60 65.97 9.78 4979 1.99 

Manjuba meal 25.61 48.60 13.61 5795 6.08 

Shrimp residue meal 23.09 49.03 32.83 3266 4.49 
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Based on nutritional information for European sea bass (Dicentrarchus labrax), five test diets, 

consisting of 70% of the reference diet (Table 2) and 30% of the test ingredient, were 

prepared. The ingredients were carefully milled in knife mills (0.5 mm sieve), mixed with 

premix vitamin / mineral and chromium oxide (Cr2O3), which was used as an external 

marker to evaluate the digestibility of the diets and ingredients. 

 

Table 2 - Food composition and nutritional levels of the reference diet for juvenile cioba, 
Lutjanus analis 

Ingredient (g Kg-1) 

Fish meal – 55% 455.00 

Soybean meal – 45% 350.00 

Corn gluten meal – 22% 49.70 

Wheat meal  40.00 

Corn meal 26.00 

Starch 10.00 

Fish oil 50.00 

Premix vitamin-mineral¹ 10.00 

Common salt 5.00 

DL- Metionina 4.00 

Antioxidant 0.20 

Chromium oxide III 0.10 

Calculated value (g Kg-1) 

Crude protein  42.98 

Crude energy (kcal kg-1) 4419 

Ethereal extract 9.22 

Crude fiber  3.19 

Lysine  2.76 

Methionine + Cystine 1.96 

¹Mixture mineral and vitamin (Composition / kg of product): vit. A = 6,000,000 UI; vit. D3 = 

2,250,000 UI; vit. E = 75,000 mg; vit. K3 = 3,000 mg; vit. thiamine= 5,000 mg; riboflavin = 

10,000 mg; vit. pyridoxine = 8,000 mg; biotin = 2,000 mg; vit. C = 192,500 mg; niacin = 30,000 

mg; folic acid = 3,000 mg; Fe = 100,000 mg; Cu = 600 mg; Mn = 60,000 mg; Zn = 150,000 mg; I 

= 4,500 mg; Cu = 15,000 mg; Co = 2,000 mg; Se = 400 mg. 
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For the preparation of the experimental diets, after the homogeneous mixing of the dry 

ingredients, fish oil and warm water (35°C) were added and the pellets were obtained in a 

meat grinder (2 mm matrix) equipped with reverser. The pellets formed were dried at 50°C 

for 24 hours in a forced ventilation oven, identified and stored in plastic bags and kept in a 

refrigerator (4°C). The fish were fed the experimental diets to apparent satiety five times a 

day between 08:00 and 16:00. 

Collector tubes (200 mL) were installed in the lower extremities of the digestibility 

aquariums provided with records for deposition of fish feces by decantation, according to 

the modified Guelph system (Portz & Cyrino, 2004). One hour after of the last feeding, a 

discharge was performed with the opening of the records to eliminate possible leftovers. 

Subsequently, the collector tubes were installed and kept under refrigeration at 0°C to reduce 

possible biological changes in fish faeces. The period of fecal collection for each repetition 

was of six days, being the repetitions obtained in the time, forming a pool of feces. Daily at 

8:00 am, the digestibility aquarium collector tubes were removed and after excess water was 

removed the residual material was centrifuged for 10 min at 5000 rpm. The supernatant was 

discarded and the precipitated material was lyophilized, identified, the scales present in the 

excreta were removed with a magnifying glass and tweezers, and then stored in a 

refrigerator for later bromatological analysis. 

The apparent digestibility coefficient of the ingredients was calculated based on the 

chromium oxide content and the bromatological composition of the diets and faeces. 

Laboratory analyzes for crude protein (CP), dry matter (DM), crude energy (CE) and ethereal 

extract (EE) of the ingredients, diets and feces, as well as the chromium concentration were 

performed according to the methodology described by AOAC (2005). The apparent 

digestibility coefficients of the diets (ADC) were calculated according to Nose (1966), using 

the formula: 

ADC (%) = 100 - 100 x [(%Cr2O3 in diet /% Cr2O3 in faeces) x (% nutrient in faeces /% 

nutrient in diet)] 

The determination of the apparent digestibility coefficients of the tested ingredients was 

performed using the following relation (Bureau and Kua, 2006): 

ADCi=[(ADCdtxDt((ADCdrx0,7Dr)/(0,7DMdr+0,3DMi))/(0,3Dt)/(0,7DMdr+0,3DMi)] 

Where ADCtd = coefficient of apparent digestibility of the test-diet; Dt =% of the nutrient (or 

kcal kg-1 of crude energy) of the test-diet (dry matter basis); ADCdrd = coefficient of apparent 

digestibility of the reference diet; DMrd = dry matter content of the reference diet; DMi = dry 
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matter content of test ingredient; Dr =% nutrient (or kcal kg-1 gross energy) of the reference 

diet; Di =% of the nutrient (or kcal kg-1 of crude energy) of the test-ingredient. 

After the fecal collection period, the fish continued to receive diet with the experimental diets 

for another three days when six cioba exemplars from each digestibility aquarium were 

randomly collected, anesthetized and laparatomized for removal of the anterior portion of 

the intestine. These samples were identified, immediately frozen and kept at low 

temperature for further analysis of enzymatic activity. For determination of digestive 

enzyme activities, the tissues were weighed between 80 and 100 mg, homogenized in buffer 

(10 mM phosphate / 20 mM tris-pH 7.0) for 3 minutes (4°C) using benchtop homogenizer 

(Marconi) , and then centrifuged at 3,000 revolutions per minute to obtain the supernatant. 

These were used in the enzymatic assays from which lipase, amylase, specific alkaline 

protease and tissue proteins were assayed. 

The amylase activity was determined according to the method proposed by BERNFELD 

(1955) modified by HIDALGO et al. (1999). In 1.0 mL of starch solution in 0.1M Tris buffer 

(pH 7.0) containing 0.02M NaCl, the appropriate volume of cell homogenate was inserted, 

then the reaction mixture was incubated for a period of 40 minutes at 25 ° C. After the time 

required for the reaction, 250 μl of 15% trichloroacetic acid (TCA) was inserted, the reaction 

mixture being centrifuged at 3000 rpm for 2 minutes. In the supernatant the glucose 

concentration was measured by the PARK and JOHNSON method (1949). 

For measurement of the alkaline proteolytic activity, 1% casein solution was applied as 

substrate of the reaction. The incubation mixture consisted on 250-400 μl of 1% azocasein and 

0.1 M Tris / HCl buffer (pH 8.0). The mixture was then incubated for 30 minutes at 35°C, the 

reaction was stopped by adding 1.0 mL of 15% TCA, then centrifuged at 1800 g for 10 

minutes (WALTER, 1984). Tyrosine was used as the standard and the unit of enzyme activity 

will be defined as the amount of enzyme needed to catalyze the formation of 1μg of tyrosine 

per minute. 

Non-specific lipase activity was determined according to the method described by 

GAWLICKA et al. (2000). The reaction was incubated at 35◦C in medium containing 0.4 mM 

p-nitrophenyl meristat in 24 mM buffer solution of ammonium bicarbonate pH 7.8 and 0.5% 

Triton X-100. After 30 minutes, the reactions were stopped by the addition of 25mM NaOH 

and the spectrophotometer reading was performed at 405 nm. 

The total protein analysis was performed in the homogenates to express the activity of the 

digestive enzymes, through a laboratory test kit, which consists of using 10 microliter of the 
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extract and 1.0 mL of reagent containing copper ions in an alkaline medium which makes 

color purple. The reaction was carried out in a 37°C Maria bath with 10 minutes of 

incubation, and the reading was performed at 545nm and calculated from a standard 

containing 4 g/dL. 

All data were tested for normality and homogeneity, and afterwards they were submitted to 

variance analysis to verify the relation between the treatments, and when necessary were 

submitted to the Tukey test with 5% probability. Statistical analyzes were performed using 

R-br software. 

 

RESULTS 

It was observed that the octopus meal was the ingredient that provided the highest ADCDM 

result (67.17%), differing significantly from the other ingredients tested. The ADCDM for 

shrimp residue meal (29.19%) and soybean meal (30.98%) were relatively low, with a mean 

of 30.1%, being less than 30% of the best presented value (Table 3). 

 

Table 3 - Apparent digestibility coefficient of dry matter (ADCDM), crude protein (ADCCP), 

gross energy (ADCGE) and ethereal extract (ADCEE) of protein ingredients for juvenile cioba 

Ingredient 

Apparent digestibility coefficient (%) 

Dry 

matter 

Crude 

protein 

Gross 

energy 

Ethereal 

extract 

Soybean meal 30.98a 67.83a 26.19a 44.54a 

Fish meal 52.53ab 64.90a 68.73b 72.35bc 

Octopus meal 67.17c 90.97b 78.80b 69.69bc 

Manjuba meal 45.16ab 60.48a 65.52b 78.10c 

Shrimp residue meal 29.19a 65.76a 36.66a 53.12ab 

Coefficient of variation (%) 8.47 8.87 9.98 13.67 

 

In relation to the crude protein, the results of the ADC showed a significant effect (P <0.05) 

for the treatments, the cioba presented averages for the ADCCP, in general, below 70% for the 

studied ingredients, except octopus meal, which showed good use of this nutrient (90.9%), 

presenting statistical difference. The other ingredients did not differ, with a mean of 64.7%. 

The results of GE digestibility showed a significant effect, with octopus meal (78.8%), fish 

meal (68.7%) and manjuba meal (65.5%) presenting the highest ADCGE, differing statistically 
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fom the other ingredients tested. The lowest values were obtained by soybean meal and 

shrimp residue meal. 

Regarding the ADCEE, manjuba meal was the most digestible ingredient (78.1%), together 

with fish meal (72.4%) and octopus (69.7%), without differing from each other. The lowest 

values were found for soybean meal and shrimp residue meal with an average of less than 

50.0%. 

The digestive enzyme activity of the cioba presented differences (P <0.05) according to the 

ingredients tested. It was observed that lipase activity varied proportionally with the amount 

of crude fat present in the diet of each ingredient, and the highest activity of this enzyme 

occurred in the diet with manjuba meal, differing significantly and the lowest values 

attributed to the octopus meal, soybean meal and fishmeal with an average of 2.54 UI/mg 

and did not differ significantly between them. The shrimp residue meal presented an 

intermediate value in relation to the other ingredients, also differing statistically (Table 4). 

 

Table 4 - Activity of digestive enzymes (UI/mg protein) of the cioba fed with different 

protein feedings 

 

In relation to the alkaline protease activity, the feedings that presented the highest amount of 

crude protein, due to the inclusion of 30% of the ingredients tested, were those that had the 

highest protease activity, being the highest values obtained for octopus meal and soybean 

meal with an average of 24.91 UI/mg, differing statistically from the others. The lowest 

values were obtained for the manjuba, shrimp and fish meal. The activity of amylase had the 

highest indexes in fish fed with fish and octopus meal. Manjuba, shrimp residue meal and 

soybean meal differed significantly only in relation to fish meal. 

Protein ingredients 

Enzymatic activity Soybean 

meal 

Octopus 

meal 

Manjuba 

meal 

Shrimp 

residue meal 

Fish 

meal 

CV (%) 

Total intestine 

Amylase 0.26a 0.50bc 0.41ab 0.33a 0.58c 21.62 

Lipase 2.18a 1.85a 9.18c 5.75b 3.59a 24.08 

Alkaline protease1 24.36b 25.45b 15.81a 17.91a 19.64a 12.92 

1Non-specific Enzyme. 
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DISCUSSION 

From the ingredients used in this study only fishmeal and soybean meal are often used in the 

formulation of fish diets. Regarding the ADCDM, the octopus meal was the ingredient that 

presented better digestibility when compared to conventional ingredients in fish feedings. 

The ADCDM obtained by KHAN (1994), evaluating poultry viscera meal in tropical catfish 

feeding (Mystus nemorus) was 29.0% and ZHOU et al. (2004), evaluating poultry meal on diet 

for bijupira (Rachycentron canadum), found ADCDM with an average value of 80.9%. 

The low digestibility of the dry matter on shrimp meal in relation to the other ingredients 

can be explained by the amount of ash (30.9%) and chitin present in the shrimp shell 

constituting between 15-20% of its weight, naturally occurring after cellulose (SHAHIDI et 

al., 1999). The soybean meal also presented low ADCDM and did not differ significantly. It is 

possible that its natural bromatological composition influenced the digestibility coefficients, 

since it presents non-starch polysaccharides (PNAS) (MALATHI and DEVEGOWDA, 2001; 

GRAHAM et al., 2002). These non-amidic polysaccharides are structures formed by complex 

carbohydrates, comprising cellulose, pectin, hemicellulose, beta-mannan, among others, 

which are rich in crude fiber. High levels of crude fiber in the diet end up influencing the 

decrease in the process of food digestion and absorption in monogastric (REIS et al., 2001; 

SCHOULTEN et al., 2003). 

In this study, the test diets were made in the form of pelleted ration, which, when compared 

to the extruded feedings, had lower dry matter digestibility, since in extrusion the fiber could 

have its structure ruptured or modified by the processing, aiding the use of their 

components by microorganisms present in the digestive tract (MEURER e HAYASHI, 2003; 

BERTIPAGLIA et al., 2008; MEURER et al., 2008; SOUZA and LEONEL, 2010). 

Cioba is a marine species that requires diets with high protein value and short intestine, 

characteristics carnivorous feeding habit. In the natural habitat this species feeds on 

mollusks, fish and crustaceans. Octopus meal presented the most satisfactory values of 

ADCCP for this species, surpassing conventional ingredients such as fish meal and soybean 

meal. Octopus meal has a high CP content in its composition with a value of 65.97%. 

Compared to fish meal, which is commonly used in commercial diets, octopus meal 

presented ADCCP with 90.9%, values higher than those found by GONÇALVES and 

CARNEIRO (2003) using fish meal as one of the ingredients in the diet of pintado 

(Pseudoplatystoma coruscans) (84.1%) and higher also than the value described by Laining et 

al. (2003) for the grouper (Cromileptes altivelis) with an average value of 82.4%. 
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The manjuba, fish, shrimp residue and soybean meal did not differ significantly and were 

not superior to the ADCCP that octopus meal. The digestibility of these ingredients was low 

with a mean of 64.7% when compared to the sardine meal (92.5%) used in grouper feeding 

(Cromileptes altivelis) in the study by LAINING et al. (2003) and fish residue meal (77.7%) 

used in jundiá feeding (OLIVEIRA FILHO and FRACALOSSI, 2006). 

Commercial fish feeding mostly reduced the increase in fishmeal in their compositions. The 

alternative protein sources, both animal and vegetal, have been found to be a solution for the 

reduction in the use of fishmeal, but still requires research to know the efficacy of its 

biological value in fish digestion (WEBSTER et al., 2009). 

For the preparation of the diets, extrusion and pelletizing processes are used to agglomerate 

the ingredients and reduce losses in fish feed, thus modifying the structure of the molecules, 

especially the starch, causing differences in digestibility and energy (ANDRIGUETTO et al., 

1985; ONO and OLIVEIRA, 2008). 

The ADCGE for octopus, fish and manjuba meal did not differ significantly with an average 

value of 71.0%, and were the ingredients that presented the highest concentration of lipid in 

their composition. The limited ability of carnivorous fish to digest carbohydrates and high 

lipid digestion efficiency makes them the main source of energy, saving protein for the main 

function of growth (NRC, 1993, 2011). SULLIVAN and REIGH (1995) carried a study with 

the “striped bass” hybrid (Morone saxatilis x Morone chrysops) and BRAGA (2008) with 

goldfish (Salminus brasiliensis) using fish meal found higher ADCGE values (88.2 % and 93.9%, 

respectively). 

Soybean meal and shrimp residue meal presented the lowest values of ADCGE probably due 

to the low lipid concentration. The source of energy that supports the fish metabolic 

functions comes from lipids and their constituents, fatty acids, along with protein are the 

main nutrients essential for carnivorous fish, while carbohydrates are present in lesser 

amounts and are less important (TOCHER, 2003). 

The results on ADCEE presented the manjuba meal as the most digestible. This is because this 

ingredient is rich in lipids with the highest values among the tested ingredients. Tracing a 

parallel with other research with carnivorous fish and protein ingredient the results for cioba 

were reasonable. Lower values were found by GAYLORD and GATLIN (1996) in the 

evaluation of meat-and-bone meal for the red drum (Sciaenops ocellatus) with an average 

value of 66.5%. 
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The soybean meal showed low ADCEE value of 44.5% due to the low lipid content in its 

composition (1.8%), being the only vegetable protein source tested. In a study with matrinxã 

(Brycon cephalus), fish of carnivorous food habit, low values were found only on soybean 

meal with ADCEE of 47.1% were also found (SALLUM et al., 2002). 

Regarding the enzymatic profile in the cioba intestine, the foods tested in the feedings 

produced changes in the responses, which indicate an adaptation to feeding type. Manjuba 

meal showed the highest lipase activity. Feedings, for being different in their nutritional 

composition are determinants in the enzymatic responses of the fish digestive tract. This fact 

have already been observed in Jundiai (Rhamdia quelen) fed with linseed (GOULART et al., 

2013) and at different protein concentrations (MELO et al., 2012) and grass coy fish 

(Ctenopharyngodon idella) fed with animal and vegetal source (HE et al., 2013). REIMER (1982) 

has demonstrated that lipase enzymatic pattern is adjusted depending on the amount of fat 

in the intestinal contents, with lipase activity correlating with the amount of fat in the diet. 

ZAMBONINO-INFANTE and CAHU (2007) confirmed that in fish larvae the lipase activity 

is altered according to lipid and phospholipid content. The carbohydrate content also 

influences the lipase at certain fat ratios in the diet for Larmichthys crocea (ZHOU et al., 2016). 

Octopus meal and soybean meal presented the highest alkaline protease activity with an 

average of 24.91 UI/mg. In a study with P. mesopotamicus, MORAES and BIDINOTTO (2004) 

proved that an increase in dietary protein induced an increase in the proteolytic enzymatic 

content in the intestinal portions. In the research with Rutilus rutilus and Scardinius 

erythrophthalmus the positive protein relationship in the diet and the alkaline protease 

activity were also confirmed (HOFER, 1979). Increased dietary protein leads to increased 

proteolytic activity in Clarias batrachus (MUKHOPADHYAY et al., 1978). 

The amylase enzymatic activity was relatively low in this study. Research indicates that, in 

general, freshwater tropical fish show greater efficiency in carbohydrate digestion and 

assimilation than marine and cold water fish (WILSON, 1994). Carbohydrate digestion in 

carnivorous species is generally disregarded, characterizing a low relevance amylase in the 

digestive process, although some works cite activity on this enzyme (FRACALOSSI and 

CYRINO, 2013). In some studies of amylase in carnivorous fish, its relevance was not clear 

(KAWAI and IKEDA, 1973; KAPOOR et al., 1975; CAHU and ZAMBONINO-INFANTE, 

1994). In other studies the activity of the amylase enzyme is responsive to carbohydrate 

concentrations (LUNDSTEDT et al., 2004; MELO et al. 2012). Carnivorous fishes are better at 
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using lipids than carbohydrates, because of the low specific activity of enzymes to digest 

them and metabolic deficiencies (HEMRE et al., 2002). 

The major protease activities for soybean meal and octopus meal, and lipase activity with 

manjuba, shrimp and fish meal may have occurred due to their nutritional composition 

which indicates greater availability and utilization of proteins and lipids as energy sources 

for cioba. On the other hand, the amylase activities were reduced in all the sources tested, 

since these foods are not carbohydrate sources. Another aspect is that the cioba presents a 

short gastrointestinal tract, making impossible the proper digestion and absorption of the 

more complex carbohydrates, having a direct influence on the amylase activity. Its digestive 

tract provides rapid digestion and gastric emptying; this time of nutrient transit can present 

a modification in the responses of the activities in the digestive enzymes. 

 

CONCLUSION 

Octopus meal stood out among the tested ingredients with the highest apparent digestibility 

coefficients values, which suggests that this ingredient is indicated for cioba. The digestive 

enzymes activities were responsive to the tested foods, especially the manjuba meal that 

provided the highest lipase activity and octopus meal for the alkaline protease. 
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    ANEXO 

FORMATAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 
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espaçamento entre linhas: 1,5; tamanho da página: A4; margens esquerda e direita: 
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Figura(s) e/ou Tabela(s) e Referências: Artigo Científico: até 25 páginas; Nota 
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Estrutura de Artigo Científico: A estrutura para o Artigo Científico é a seguinte: 

Título, Autor(es), Endereços institucionais (completos) e eletrônicos, Resumo, 
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Métodos, Resultados, Discussão, Conclusões, Agradecimentos (opcional), 
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e Métodos, Resultados, Discussão, Conclusões, Agradecimentos e Referências 
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pouco conhecidas).  
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com mais de seis autores. 
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metodologia, os resultados obtidos e as conclusões, utilizando no máximo 150 
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ABSTRACT e Key words: Devem ser estritamente fiéis ao Resumo e Palavras-chave. 

INTRODUÇÃO: Deve ocupar, preferencialmente, no máximo duas páginas, 

apresentando o problema científico a ser solucionado e sua importância (justificativa 

para a realização do trabalho), bem como a evolução/situação atual do assunto 

pesquisado. O último parágrafo deve expressar o objetivo, sendo coerente com o 

que consta no Resumo. 

MATERIAL E MÉTODOS: Deve descrever sucintamente toda a metodologia 

utilizada, organizada de preferência na ordem de aplicação e de modo que o 

experimento possa ser reproduzido. Este item pode variar de acordo com a natureza 

temática do documento, mas em geral deve conter a descrição do procedimento 

amostral local, frequência, período, instrumento e métodos, outras variáveis 

relevantes ou o delineamento do experimento, a descrição dos tratamentos e das 

variáveis, o número de repetições e as características da unidade experimental. Deve 

informar sobre procedimentos estatísticos e transformações de dados. Deve-se evitar 

detalhes supérfluos, extensas descrições de técnicas de uso corrente e a utilização de 

abreviaturas não usuais. 

RESULTADOS: Os Resultados devem ser apresentados em separado da Discussão. 

E isto pode ser feito textualmente ou sob a forma de Tabelas e/ou Figuras. Dados 

apresentados em Tabelas ou Figuras não devem ser repetidos sistematicamente no 

texto. 

Tabelas: Devem ser numeradas com algarismos arábicos e encabeçadas pelo Título 

(autoexplicativo). Recomenda-se que os dados apresentados em tabelas não sejam 

repetidos em gráficos, a não ser quando absolutamente necessário. As tabelas 

devem ter, no máximo, 16 cm de largura. Deve-se evitar, sempre que possível, 

tabelas em formato “paisagem”. Abreviaturas também devem ser evitadas, a não ser 

para unidades de medida. Se necessárias, porém, devem ter seu significado 

indicado em legenda sob a tabela. 

Figuras (gráficos, desenhos, mapas ou fotos): Devem ter, no máximo, 16 cm de 

largura e 21 cm de altura, ser numeradas com algarismos arábicos, com título 

autoexplicativo logo abaixo. Palavras em gráficos e mapas devem estar em fonte 

legível. Recomenda-se não inserir gráficos, mapas ou fotos em tabelas ou quadros. 

Os gráficos não devem ter linhas de grade nem margens. Tabelas e Figuras devem 

ser inseridas no item mais apropriado no transcorrer do texto. Os originais de 

desenhos, mapas e fotos devem ser enviados em arquivos distintos, 

preferencialmente em formato digital “tif” ou “jpeg, e permitir redução para 16 cm 

ou 7,5 cm de largura sem perda de definição. 

DISCUSSÃO: A Discussão deve ser elaborada e não apenas uma comparação dos 

dados obtidos com os disponíveis em literatura. Deve focar e demonstrar as 

principais ideias e contribuições trazidas pelo trabalho, bem como comentar se há 

necessidade de novas pesquisas ou sobre eventuais limitações encontradas. Evitar 
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repetir números já constantes dos resultados. A Discussão deve conter hipóteses 

e/ou comentários objetivos sobre os resultados, discutidos à luz de observações 

constantes da literatura especializada. 

CONCLUSÃO: A Conclusão deve ser clara, concisa e responder ao objetivo do 

estudo. Deve, idealmente, ser capaz de propor uma solução (ou caminho de 

solução) para a demanda/problema, com base nos resultados obtidos. 

AGRADECIMENTOS (opcional): Devem ser sucintos, dirigidos a Instituição ou 

pessoa que tenha efetivamente colaborado para a realização do trabalho. De 

preferência, não deve ultrapassar cinco linhas. 

Estrutura de Nota Científica: A Nota Científica deve seguir ordenação similar à de 

um Artigo Científico, contendo Título, Autor, Endereços institucional e eletrônico, 

Resumo, Palavras-chave, Título em inglês, Abstract, Key words, Introdução, 

Material e Métodos, Resultado(s) e, eventualmente, Discussão, Agradecimento(s) 

(opcional) e Referências. Resultados e Discussão, neste caso, podem ser 

apresentados como item único. A formatação segue o mesmo padrão, mas com no 

máximo 150 palavras no Resumo e tamanho de 15 páginas no máximo (incluindo 

Tabelas e Figuras). Obs: Não serão aceitos trabalhos com mais de seis autores. 

REFERÊNCIAS (normas para TODOS os tipos de publicação): Devem ser 

apresentadas em ordem alfabética do sobrenome dos autores, sem numeração. 

Devem conter os nomes de todos os autores, ano de publicação, o título do artigo 

(por extenso) e do periódico (também por extenso), número do volume e/ou edição 

e número e/ou intervalo de páginas. A exatidão e adequação das referências a 

trabalhos que tenham sido citados no texto são de responsabilidade do autor. 

Dissertações e teses devem ser evitadas como referências. Porém, aceita-se quando 

absolutamente necessárias, mas devem estar disponíveis on-line. Trabalhos de 

conclusão de graduação e resumos apresentados em congressos não são referências 

válidas. Observação: inadequações nas referências também acarretarão a recusa do 

trabalho e a não devolução da taxa de submissão. 

Como fazer citações no texto: Usar o sistema autor/data, ou seja, o sobrenome do 

autor em letras maiúsculas e o ano em que a obra foi publicada. Exemplos: * para 

um autor: “MIGHELL (1975) observou...”; “Segundo AZEVEDO (1965), a 

piracema...”; “Estas afirmações foram confirmadas em trabalhos posteriores 

(WAKAMATSU, 1973)”. * para dois autores: “RICHTER e EFANOV (1976) 

pesquisando...” Se o artigo que está sendo submetido estiver redigido em 

português, utilizar “e” ligando os sobrenomes dos autores. Se estiver redigido em 

inglês utilizar “and” (RICHTER and EFANOV, 1976), se em espanhol, utilizar “y” 

(RICHTER y EFANOV, 1976). * para três ou mais autores: o sobrenome do primeiro 

autor deve ser seguido da expressão “et al.” (grafada em itálico). Exemplo: 

“SOARES et al. (1978) constataram...” ou “Tal fato foi constatado na África (SOARES 

et al., 1978).” * para o mesmo autor, em documentos de anos diferentes, respeitar a 

ordem cronológica, separando os anos por vírgula. Exemplo: “De acordo com 
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SILVA (1980, 1985)...” * para citação de vários autores sequencialmente, respeitar a 

ordem cronológica do ano de publicação e separá-los por ponto e vírgula. Exemplo: 

“...nos viveiros comerciais (SILVA, 1980; FERREIRA, 1999; GIAMAS e BARBIERI, 

2002)....” * quando for ABSOLUTAMENTE necessário se referir a um autor, ainda 

que não em razão de uma consulta direta ao trabalho por ele publicado, o nome 

desse autor deve ser citado em letras minúsculas apenas no texto, indicando-se logo 

a seguir, entre vírgulas e precedido da palavra latina apud, o nome do autor e ano 

do trabalho efetivamente consultado no qual aparece a referência ao autor não 

diretamente lido. 

Ex.: “Segundo Gulland, apud SANTOS (1978), os coeficientes...”. 

Como fazer citações na listagem de REFERÊNCIAS: 1. DE DOCUMENTOS 

IMPRESSOS # Artigos científicos são listados como segue: * para dois autores, 
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e MUSTAFA, Y. 2012 Pathology induced by Pomporhynchus kashmiriensis 

(Acanthocephala) in the alimentary canal of naturally infected Chirruh snow trout, 

Schizothorax esocinus (Heckel). Helminthology, 49: 11-15. * Para mais de dois 
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ponto e vírgula. Exemplo: SQUADRONE, S.; PREARO, M.; BRIZIO, P.; 

GAVINELLI, S.; PELLEGRINO, M.; SCANZIO, T.; GUARISE, S.; BENEDETTO, A.; 
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referências devem ser ordenadas alfabeticamente pelo sobrenome do autor 
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ordem cronológica e, persistindo a coincidência, a ordem alfabética do terceiro 

elemento da referência. Recordando, após o nome dos autores, inserir o ano da 

publicação, o título do artigo, o título do periódico (em itálico; e que, repetindo, 

NÃO DEVE SER ABREVIADO), o volume (também em itálico), o fascículo e o 

número/intervalo de páginas. 

# A citação de dissertação e tese, tipos de documentos que se pode utilizar apenas 

quando ABSOLUTAMENTE necessário e se estiver disponível on line, deve ser feita 

como segue: BERNADOCHI, L.C. 2012 Captação de sementes em coletores 
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Paulo, Brasil. São Paulo. 75f. (Dissertação de Mestrado. Instituto de Pesca, APTA). 

Disponível em: <http://www.pesca.sp.gov.br/dissertacoes.pg.php> Acesso em: 22 

ago. 2014. 
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citação deve ser: GOMES, F.P. 1978 Curso de estatística experimental. 8ª ed. 

Piracicaba: Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. 430p. ENGLE, R.F. e 

GRANGER, C.W.J. 1991 Long-run economic relationship: readings in cointegration. 
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Wiley-Blackwell, Oxford. 544 p. 

# Capítulo de livro ou publicação em obra coletiva, cita-se: MORAES-VALENTI, P. 

e VALENTI, W.C. 2010 Culture of the Amazon river prawn Macrobrachium 

amazonicum. In: NEW, M.B.; VALENTI, W.C.; TIDWELL, J.H.; D’ABRAMO, L.R.; 

KUTTY, M.N. Freshwater prawns: biology and farming. WileyBlackwell, Oxford. p. 

485-501. 

# Leis, Decretos, Instruções Normativas e Portarias são incluídas na listagem como 

segue: BRASIL, 1988 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL. Diário Oficial da União, Brasília, 05 de outubro de 1988, nº. 191-A, Seção 1, 

p. 1. BRASIL, 2000 LEI nº. 9.985, de 18 de julho de 2000. Regulamenta o Art. 225, § 

1º., incisos I, II, III, e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. Diário Oficial da 

União, Brasília, 19 de julho de 2000, nº. 138, Seção 1: p. 45. BRASIL, 1990 DECRETO 

nº. 98.897, de 30 de janeiro de 1990. Dispõe sobre as reservas extrativistas e dá outras 

providências. Diário Oficial da União, Brasília, 31 de janeiro de 1990, nº. 22, Seção 1, 

p. 2. BRASIL, 2007 INSTRUÇÃO NORMATIVA nº. 02, de 18 de setembro de 2007. 

Disciplina as diretrizes, normas e procedimentos para formação e funcionamento do 

Conselho Deliberativo de Reserva Extrativista e de Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável. Diário Oficial da União, 20 de setembro de 2007, nº. 182, Seção 1, p. 102. 

ICMBIO – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 2010b 

PORTARIA nº. 77, de 27 de agosto de 2010. Cria o Conselho Deliberativo da Reserva 

Extrativista Marinha de Arraial do Cabo/RJ. Diário Oficial da União, Brasília, 01 de 

setembro de 2010, nº. 168, Seção 1: p. 69. 

DE MEIOS ELETRÔNICOS (periódicos publicados exclusivamente on line; 

documentos consultados online e em CD-ROM) Exemplos: LAM, M.E. e PAULY. D. 

2010 Who is right to fish? Evolving a social contract for ethical fisheries. Ecology 

and Society, 15(3): 16. [online] URL: 

<http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss3/art16/> CASTRO, P.M.G. (sem 

data, on line) A pesca de recursos demersais e suas transformações temporais. 

Disponível em: <http://www.pesca.sp.gov.br/textos.php> Acesso em: 3 set. 2014. 

TOLEDO PIZA, A.R.; LOBÃO, V.L.; FAHL, W.O. 2003 Crescimento de Achatina 

fulica (gigante africano) (Mollusca: Gastropoda) em função da densidade de 

estocagem. In: REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O 

PROGRESSO DA CIÊNCIA, 55., Recife, 14-18 jul./2003. Anais... Recife: Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência. 1 CD-ROM. 

INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES 1. Fórmula, expressão e equação matemática 

Se não apresentar caracteres especiais, pode ser inserida no texto. Exemplo: Ganho 

de peso = peso final – peso inicial. Caso possua caracteres especiais, deve ser 

grafada em linha isolada. 2. Unidade de medida Deve ser apresentada segundo o 

Sistema Internacional de Unidades (SI). Exemplo: 10 m²; 100 peixes m-1; 20 t ha-1. 3. 
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Número de casas decimais Deve ser padronizado para todo o texto. Por exemplo, 

grafado o comprimento dos exemplares amostrados com uma casa decimal, em todo 

o texto os valores referentes a esse parâmetro devem ser grafados com uma casa 

decimal. 4. Anexo e apêndice Devem ser incluídos apenas quando imprescindíveis à 

compreensão do trabalho. Caberá aos Revisores e Editores julgar a oportunidade de 

sua publicação. 


