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A GLUTAMINA MELHORA O DESEMPENHO PRODUTIVO DE JUVENIS 

DE PIRARUCU, Arapaima gigas (SCHINZ, 1822) 

 

 

 

 

RESUMO 

 

Dentre as espécies que apresentam potencial para piscicultura, a Arapaima gigas tem 

atraído a atenção das empresas aquícolas devido as suas características favoráveis para 

o cultivo. O conhecimento das exigências nutricionais de peixes é fundamental para o 

sucesso da produção, uma vez que essa área representa maior parte dos custos na 

piscicultura. O aminoácido glutamina tem a capacidade de regular rotas metabólicas 

importantes, sendo considerado um aminoácido funcional. A glutamina atua como 

transportador de nitrogênio e é um substrato energético para células de proliferação 

rápida, como enterócitos e linfócitos, além de promover a proliferação e renovação das 

células do epitélio de revestimento da mucosa intestinal. Objetivou-se avaliar os 

efeitos da suplementação com glutamina sobre as variáveis de desempenho produtivo, 

composição química corporal, morfologia do intestino, aspectos enzimáticos e 

hematológicos de juvenis de Arapaima gigas. O experimento foi conduzido no 

Laboratório de Nutrição e Alimentação de Peixes (AQUANUT), localizado na 

Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, Ilhéus, Bahia. Os 60 exemplares de 

pirarucu (peso médio inicial de 82,12 g) foram distribuídos, aleatoriamente, em 15 

tanques circulares de polietileno, com densidade de quatro peixes por unidade 

experimental. As dietas experimentais foram confeccionadas contendo cinco níveis de 

inclusão do aminoácido glutamina (0,0; 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0%), em um delineamento 

inteiramente casualizado com cinco tratamentos e três repetições. Foi observado efeito 

quadrático para as variáveis de desempenho produtivo: ganho de peso, consumo 

alimentar, conversão alimentar, taxa de crescimento específico e taxa de eficiência 

proteica. Foi observado ainda efeito quadrático sobre a altura das vilosidades da 

porção anterior do intestino e a atividade das enzimas: proteases alcalinas, lipase, 

amilase e aspartato aminotransferase. Entretanto, a suplementação com glutamina não 

influenciou significativamente a sobrevivência, composição química corporal e as 

variáveis hematológicas. No presente estudo, a adição de 1,02% de glutamina nas 

dietas para juvenis de pirarucu melhorou os parâmetros de desempenho produtivo e 

influenciou na altura das vilosidades intestinais e atividade de enzimas digestivas 

importantes, favorecendo a digestão e absorção de nutrientes. 

 

Palavras-chave: Aminoácido; Desempenho; Enzimas digestivas; Hematologia; 

Morfologia; Suplementação.  
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 GLUTAMINE IMPROVES THE GROWTH PERFORMANCE OF 

JUVENILES PIRARUCU, Arapaima gigas (SCHINZ, 1822) 

 

 

ABSTRACT 

 

Among the species that present potential for fish farming, Arapaima gigas has 

attracted the attention of aquaculture companies due to their favorable characteristics 

for cultivation. Knowing the nutritional requirements of fish is fundamental to the 

success of production, since this area represents most of the costs in fish farming. The 

amino acid glutamine has the ability to regulate important metabolic pathways, being 

considered a functional amino acid. Glutamine acts as a nitrogen transporter and is an 

energetic substrate for rapidly proliferating cells, such as enterocytes and lymphocytes, 

in addition to promoting the proliferation and renewal of intestinal mucosa lining 

epithelial cells. The objective of this study was to evaluate the effects of glutamine 

supplementation on the variables of productive performance, body chemical 

composition, intestinal morphology, enzymatic and hematological aspects of 

Arapaima gigas juveniles. The experiment was conducted at the Fish Nutrition and 

Feeding Laboratory (AQUANUT), located at the State University of Santa Cruz - 

UESC, Ilheus, Bahia. The 60 specimens of pirarucu (average initial weight of 82.12 g) 

were randomly distributed in 15 circular polyethylene tanks with density of four fish 

per experimental unit. The experimental diets were prepared with five levels of 

inclusion of the amino acid glutamine (0.0, 0.5, 1.0, 1.5 and 2.0%), in a completely 

randomized design with five treatments and three replicates. Quadratic effect was 

observed for the variables of growth performance: weight gain, food consumption, 

feed conversion, specific growth rate and protein efficiency ratio. It was also observed 

a quadratic effect on the villi height of the anterior portion of the intestine and the 

activity of the enzymes: alkaline proteases, lipase, amylase and aspartate 

aminotransferase. However, glutamine supplementation did not significantly influence 

survival, body chemical composition and hematological variables. In the present study, 

the addition of 1.02% of glutamine in diets for juveniles of pirarucu improved the 

parameters of growth performance and influenced the height of intestinal villi and 

activity of important digestive enzymes, favoring digestion and absorption of nutrients. 

 

 

Keywords: Amino Acid; Performance; Digestive enzymes; Hematology; 

Morphology; Supplementation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A piscicultura é uma das atividades de produção animal que tem grande 

destaque e desenvolvimento no Brasil, devido ao clima favorável e aos recursos 

hídricos abundantes (MEURER et al., 2009), sendo que a distribuição aquícola é 

influenciada pelas espécies de peixes que melhor se adaptam às condições 

ambientais das regiões do país (SEBRAE, 2012).  

O pirarucu (Arapaima gigas) vem atraindo, há alguns anos, a atenção de 

piscicultores e empresas aquícolas de todo Brasil, devido a seu rápido 

crescimento e ganho de peso, podendo alcançar até 10 kg no primeiro ano de 

cultivo (PEREIRA-FILHO et al., 2003; ONO et al., 2004). 

Esta espécie possui importantes características para o cultivo, tais como: 

excelente desempenho zootécnico, elevado valor de biomassa e boa tolerância às 

manipulações (CAVERO, 2002; PEREIRA-FILHO et al., 2003). Apresenta 

respiração dupla (aérea e branquial), o que oferece vantagens em ambientes 

hipóxicos, comparados com os peixes de respiração branquial obrigatória, 

tornando o pirarucu propício para a piscicultura, pois podem ser criados em 

águas que contenham pouco oxigênio dissolvido (ALCANTARA-

BOCANEGRA et al., 2006; LUNDBERG; CHERMOFF, 1992; ONO et al., 

2004), suportando assim altas densidades de estocagem (CAVERO, 2002).  

O aumento da produtividade dos sistemas aquícolas só será possível por 

meio do conhecimento e uso de uma alimentação que atenda as exigências 

nutricionais dos peixes, pois o uso de rações é um dos principais fatores que 

afetam os custos de produção (ITUASSU et al., 2005). A glutamina é um 

aminoácido considerado condicionalmente essencial, que a depender da situação, 

a sua síntese pelo animal não supre as necessidades deste aminoácido 

(GRACIANO et al., 2014; LI et al., 2009; YI; ALLEE, 2006).  

A glutamina é fundamental para o balanço ácido-base no corpo (LI et al., 

2009), age como transportador de nitrogênio e amônia entre os diversos tecidos 

corporais (DARMAUN; HUMBERT, 2000). Em células de proliferação rápida, 
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como os leucócitos e os enterócitos, a glutamina é o principal substrato 

energético (ZAVARIZE et al., 2010). Promove a renovação celular do epitélio de 

revestimento da mucosa intestinal, aumentando o tamanho das vilosidades e 

consequentemente melhorando os processos de digestão e absorção dos 

nutrientes (BOLELI et al., 2002; SILVA et al., 2010). 

O conhecimento da histofisiologia do intestino de peixes de interesse 

comercial é de grande importância para a compreensão de alterações, sejam 

patológicas (relacionadas a doenças infecciosas) ou proporcionadas pelas dietas 

artificiais (GARGIULO et al., 1998). A mucosa intestinal desempenha papel 

fundamental nos processos digestivos, absortivos e metabólicos dos diferentes 

animais (KUPERMAN E KUZ’MINA, 1994).  

Somados a caracterização morfológica do intestino, os parâmetros 

hematológicos são ferramentas úteis (CENTENO et al., 2007; TAVARES-DIAS 

et al., 2007), pois fornecem informações relevantes sobre condições fisiológicas e 

de saúde do indivíduo, as quais são importantes em peixes cultivados, 

considerando o manejo e manutenção (DRUMOND et al., 2010). A qualidade e 

quantidade de alimentos têm efeitos marcantes na fisiologia e hematologia dos 

peixes, principalmente naqueles mantidos em cativeiro (TAVARES-DIAS; 

MORAES, 2004). 

A presença de um conjunto de enzimas digestivas faz com que os peixes 

tenham a habilidade de utilizar os nutrientes ingeridos na dieta (RODILES et al., 

2012; SUAREZ et al., 1995;), sendo capazes de modular parte de suas enzimas 

em resposta à fonte, qualidade e quantidade dos nutrientes  (DEBNATH et al., 

2007; GONZALEZ-FÉLIX et al., 2010; RODILES et al., 2012; SANTIGOSA et 

al., 2008).  

Essas respostas são a base da adaptação metabólica em peixes, o 

conhecimento do mecanismo envolvido neste processo pode fornecer 

informações úteis para melhorar o crescimento e saúde dos peixes cultivados 

(EUSÉBIO; COLOSO, 2002; RODILES et al., 2012).   
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

✓ Avaliar o uso da glutamina na alimentação de juvenis de pirarucu 

(Arapaima gigas). 

 

2.2 Específicos  

 

✓ Avaliar o efeito da suplementação de glutamina sobre o desempenho 

produtivo de juvenis de pirarucu; 

✓ Verificar a influencia do uso da glutamina sobre a altura das vilosidades 

intestinais; 

✓ Relacionar a utilização de níveis de glutamina com parâmetros 

hematológicos; 

✓ Avaliar a influência dos níveis de glutamina sobre a atividade de enzimas 

chaves para os metabolismos proteico e energético. 

.
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Cenário da piscicultura mundial e brasileira 

 

A aquicultura é uma atividade que continua a crescer com mais 

expressividade que outros setores de produção de alimento (FAO, 2018). Dentre as 

áreas da aquicultura, a piscicultura tem grande destaque, uma vez que o pescado é a 

proteína de origem animal mais consumida no mundo (PEIXE BR, 2018).  

Segundo a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico) e a FAO (2018), em 2017 a produção mundial de pescado foi 172 

milhões de toneladas, incluindo peixes de captura e de cultivo, valor bem acima da 

carne suína (2ª colocada), com 120 milhões de toneladas. Desse total, 80 milhões de 

toneladas referem-se aos peixes cultivados e 92 milhões aos peixes de captura (FAO, 

2018; PEIXE BR, 2018).  

O crescimento da produção mundial de peixes cultivados entre 2007 e 2017 

foi de 60%, passando de 50 milhões para 80 milhões de toneladas. Neste mesmo 

período, a produção de peixes de captura se manteve estável (FAO, 2018; PEIXE 

BR, 2018). Devido a esta estabilidade, a aquicultura tem sido importante para o 

aumento da demanda de peixes para consumo humano. Estima-se que entre 2020 e 

2021 a produção mundial de peixes cultivados exceda a produção de peixes de 

captura (FAO, 2018).  

Em 2015, o peixe representava aproximadamente 17% da proteína de origem 

animal consumida pela população mundial. O consumo per capta de peixes aumentou 

de 9,0 kg para 20,2 kg, no período de 1961 a 2016, uma taxa de crescimento de 1,5% 

ao ano (FAO, 2018). Nos anos de 2016 e 2017 estudos apontam um crescimento para 

20,3 kg e 20,58 kg, respectivamente. Já no Brasil, o consumo de peixes per capta 

ainda é muito baixo, não ultrapassa 9,5 kg/hab./ano, sendo que a recomendação é de 

20 kg/hab./ano (PEIXE BR, 2018). 

A China foi o maior produtor de peixes cultivados em 2016 e, neste mesmo 

ano, os outros grandes produtores foram: Índia, Indonésia, Vietnã e Bangladesh, 

Egito e Noruega. Considerando a produção continental, a aquicultura representou 
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entre 17% e 18% da produção total de peixes na África, nas Américas e na Europa, 

seguido pela Oceania, com 12,8%. Já a produção pesqueira na Ásia, excluindo a 

China, aumentou em 40,6% em 2016 (FAO, 2018).  

O Brasil produziu 485.254 toneladas de peixes cultivados em 2017 (Tabela 

1) sendo que a tilápia, espécie exótica, liderou como a espécie mais produzida, com 

58,4% da produção total (IBGE, 2018). O maior produtor nacional de peixes 

cultivados é o estado do Paraná, que em 2017 produziu 98.004 toneladas, seguido de 

São Paulo e Rondônia. Por região, o Sul fica na primeira posição (178.000 t), região 

Norte em segundo lugar (164.500 t), principalmente com espécies nativas, em 

terceiro o Centro-oeste (122.000 t), quarto Sudeste (115.300 t) e a região Nordeste na 

quinta posição (111.400 t) (PEIXE BR, 2018). 

O crescimento da piscicultura brasileira se deve as condições climáticas 

favoráveis, longa faixa litorânea e extensa lâmina de água continental, além de mão 

de obra relativamente barata e crescente mercado de consumo de recursos pesqueiros 

(BRABO et al., 2016; FAO, 2018). Outro fator que contribui é o elevado número de 

espécies que apresentam potencial para cultivo e comercialização (CAMPECHE et 

al., 2011).  

Os peixes nativos são uma categoria que ocupa a segunda posição no ranking 

dos peixes mais cultivados, sendo liderados pelo tambaqui, e ficam atrás apenas da 

tilápia, principal peixe cultivado. A produção nacional de nativos foi acima de 35% 

da produção nacional, outras espécies, como carpas e trutas representaram 4,3% da 

produção de peixes cultivados em 2017, principalmente na região Sul (IBGE, 2018). 

Os principais estados produtores de peixes nativos são: Rondônia, Amazonas 

e Pará (Região Norte), Mato Grosso e Goiás (Centro-oeste) e Maranhão (Nordeste) 

(PEIXE BR, 2018). No estado de Rondônia, líder do ranking, a produção é 

exclusivamente com espécies nativas (77 mil toneladas em 2017).  

Dentre as várias espécies nativas destacam-se o pacu, o tambaqui (e seus 

híbridos), os jundiás, os surubins (como o pintado) e outras espécies com potencial 

produtivo, como o curimatã, piavuçu, o dourado e o pirarucu (BOSCOLO et al., 

2011). 
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Tabela 1 - Quantidade de peixes produzida, segundo espécies ou grupos de 

peixes, em ordem crescente de produção - Brasil - 2017  

Espécies ou grupo de peixes Quantidade produzida 

Total (kg) Percentual (%) 

Total 485 253 689 100,0 

Tilápia 283 249 263 58,4 

Tambaqui 88 512 985 18,2 

Tambacu e Tambatinga 42 298 500 8,7 

Carpa 18 874 829 3,9 

Pintado, cachara, cachapira, 

surubim 

13 427 627 2,8 

Pacu e patinga 13 154 260 2,7 

Pirarucu  4 189 748 0,9 

Piau, piapara, piauçu e piava 3 929 871 0,8 

Matrinxã  3 342 377 0,7 

Curimatã, curimbatá  3 284 928 0,7 

Jatuarana, piabanha e piracanjuba  2 820 549 0,6 

Outros peixes 2 773 824 0,6 

Truta  2 049 193 0,4 

Pirapitinga 1 891 946 0,4 

Traíra, trairão 762 630 0,2 

Lambari 554 091 0,1 

Tucunaré  77 139 0,0 

Dourado 59 929 0,0 

Fonte: IBGE, 2018 

 

A Bahia, nona posição no Ranking de produção de peixes (27.500 toneladas), 

possui clima favorável ao desenvolvimento de muitas espécies nativas cultivadas 

hoje no Brasil, como: tambaqui, pirarucu, surubim, entre outros. O potencial hídrico 

do estado é imenso, contando com 16 grandes barragens, além da possibilidade de 
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criação de peixes em tanques-rede nos lagos do Rio São Francisco (PEIXE BR, 

2018).  

 

 

3.2 Pirarucu (Arapaima gigas) 

 

O pirarucu (Figura 01), Arapaima gigas (Shinz, 1982), é o maior peixe de 

água doce do mundo entre as espécies com escamas (BEZERRA et al., 2014). De 

origem indígena, a palavra pirarucu é formada pela junção de “pira” (peixe) e 

“urucu” (vermelho) (FONTENELLE, 1948; RODRIGUES et al., 2015), atribuída à 

intensa coloração avermelhada na porção do conjunto da nadadeira caudal, dorsal e 

anal.  

Esta espécie recebe diversas denominações a depender do local onde se 

encontra, no Equador e Peru é conhecida como paiche; na Guiana, arapaima e no 

Brasil, pirarucu é o nome popular dado a esse peixe de origem amazônica, que possui 

a seguinte classificação taxonômica (RODRIGUES et al., 2015): 

Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Subfilo: Vertebrata 

Superclasse: Pisces 

Classe: Actnopterygii 

Ordem: Osteoglossiformes 

Família: Arapaimidae 

Gênero: Arapaima 

Espécie: Arapaima gigas 

 

Natural da América do Sul, o pirarucu habita preferencialmente águas claras 

nas planícies de inundação da Amazônia, lagos de várzeas e florestas inundadas 
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(BEZERRA et al., 2013; CASTELLO, 2008). É um peixe que pode ser encontrado 

no Peru, Bolívia, Guianas e Brasil (BEZERRA et al., 2013).  

 

 

Figura 01. Pirarucu, Arapaima gigas (Schinz, 1822).  
Fonte: http://seafoodbrasil.com.br/especie/pirarucu-arapaima-gigas/ 

 

O pirarucu apresenta o corpo cilíndrico e achatado, gradativamente, a partir 

do início da nadadeira dorsal, possui também cabeça plana com aproximadamente 58 

placas ósseas de diferentes tamanhos, sendo que cada placa possui de 6 a 8 poros,  

que nos machos possui a função de secretar uma substância de aspecto mucoso 

(BEZERRA et al., 2013). Segundo estes mesmos autores, a boca do pirarucu é 

grande e oblíqua, com a mandíbula inferior apresentando prognatismo.  

Possui hábito alimentar carnívoro, sendo que nas fases mais jovens sua dieta 

é composta basicamente por invertebrados aquáticos, como insetos, moluscos e 

crustáceos (OLIVEIRA et al., 2005; QUEIROZ, 2000). À medida que vão se 

desenvolvendo passam a se alimentar basicamente de peixes menores (QUEIROZ, 

2000; WATSON et al., 2013). 

Embora esta espécie apresente comportamento carnívoro, ela possui 

pequenos dentes de formato cônico nos maxilares, sendo a captura da presa realizada 

através de um movimento de sucção com a boca, por meio de pressão negativa obtida 

com a oclusão das membranas do opérculo (PINESE, 1996), e auxiliada pela 

presença de placas dentígeras na região do palato em conjunto com a língua óssea 

(WATSON et al., 2013). 

O estômago do pirarucu é altamente musculoso e distensível, importante já 

que é capaz de armazenar grandes volumes de alimento, anatomicamente possui uma 

porção pregueada e de coloração rosa (estômago enzimático ou corpo) e uma porção 
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mais musculosa e lisa, de coloração levemente amarelada (estômago mecânico ou 

piloro) (RODRIGUES et al., 2015).  

Já o intestino do pirarucu é relativamente curto, característica comum às 

espécies carnívoras, tendo sua área de absorção de nutrientes ampliada pela presença 

de cecos pilóricos na porção inicial do intestino, subsequente ao esfíncter pilórico 

(RODRIGUES et al., 2015). 

O pirarucu é uma importante fonte de renda para pescadores que residem em 

regiões próximas à bacia Amazônica, entretanto, tem sua pesca limitada e regulada 

por órgãos ambientais, de forma a evitar uma redução dos estoques naturais, já que é 

uma espécie de topo na cadeia alimentar (CASTELLO et al., 2011; CIPRIANO et al., 

2016). 

No norte do Brasil é uma espécie altamente valorizada, devido à qualidade de 

sua carne, sabor e ausência de espinhos no filé, que lhe valem nesta região o apelido 

de bacalhau de água doce (ITUASSÚ et al., 2005). Segundo estes mesmos autores, a 

limitação da pesca artesanal é um fator benéfico ao desenvolvimento da criação desta 

espécie, uma vez que estimularia a produção de pirarucu a fim de satisfazer a 

demanda existente.  

Esta espécie tem chamado à atenção de piscicultores e empresas aquícolas 

devido a possuir características atrativas para o cultivo, apresentando rápido 

crescimento, podendo atingir até 3 metros de comprimento e excelente ganho de 

peso, podendo alcançar até 10 kg no primeiro ano de cultivo (CIPRIANO et al., 

2016; ONO, 2011; PEREIRA-FILHO et al., 2003).   

Possui respiração dupla (aérea e branquial), sendo a respiração aérea 

obrigatória e possibilitada pela bexiga natatória modificada, que permite a tomada de 

oxigênio diretamente do ar atmosférico, aproximadamente a cada 15 minutos 

(BEZERRA et al., 2013; CRESCÊNCIO et al., 2005). Essa característica oferece 

vantagens em ambientes com baixa concentração de oxigênio dissolvido na água 

(ONO et al., 2004), além de permitir que o mesmo suporte altas densidades de 

estocagem (ONO et al., 2008), tornando-o propício para a piscicultura. 
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O pirarucu apresenta certa rusticidade ao manuseio, o rendimento de filé 

pode chegar a 50%, além de que, quando juvenis, podem tolerar altas concentrações 

de amônia (CAVERO et al., 2004; CRESCÊNCIO, 2001; FOGAÇA et al., 2011), 

características altamente desejáveis em espécies para aquicultura.  

Outra característica importante é que mesmo sendo um peixe carnívoro, 

quando bem manejado, não apresenta canibalismo na fase de juvenil (CIPRIANO et 

al., 2016), além de aceitar facilmente alimentação artificial após o treinamento 

alimentar (CAVERO, 2002). 

A produção nacional do pirarucu em 2017 foi superior a quatro mil 

toneladas, tendo o estado de Rondônia como maior produtor, que sozinho produziu 

3,55 mil toneladas (IBGE, 2018). Esta espécie já é criada em toda região Norte do 

Brasil, principalmente em viveiros escavados e barragens, em diferentes densidades 

(com ou sem renovação de água) (SEBRAE, 2013). Nas regiões Centro-Oeste e 

Nordeste tem-se observado a implantação de projetos voltados para produção da 

espécie.  

Apesar de apresentar tais características, a produção comercial do pirarucu 

ainda é incipiente (IBGE, 2018). Entre os principais gargalos que inviabilizam o 

crescimento de sua produção está o pouco controle sobre a reprodução, resultando em 

baixa oferta e alto custo de alevinos de pirarucu no mercado (CAMPOS et al., 2012; 

LIMA et al., 2015).  

É uma espécie lêntica, que não realiza migração reprodutiva e faz seus 

ninhos em locais de pouca movimentação de água (BEZERRA et al., 2013). 

Peculiarmente, tem hábito de formar casais, selecionando a área de criação e 

formando ninhos e o indicativo é de que são monogâmicos (TEIXEIRA, 2008; 

BEZERRA et al., 2013). Os acasalamentos são naturais e, por isso, a reprodução em 

ambientes de cultivo foge a um estrito controle humano (RODRIGUES et al., 2015).  

O pirarucu tem baixa fertilidade e sua desova é parcelada, sendo observado 

cuidado parental dado à prole (BEZERRA et al., 2013). Após sete dias, 

aproximadamente, os ovos fertilizados eclodem em larvas, passando para o estágio de 

pós-larvas e permanecem sob proteção do macho até se tornarem independentes o 
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suficiente para proteger a si mesmo das ameaças externas (BEZERRA et al., 2013; 

FONTENELE, 1948). Alcança a maturidade sexual com aproximadamente cinco 

anos. 

Adicionalmente, a deficiência de conhecimento sobre sua alimentação e 

nutrição é também um entrave para o desenvolvimento sustentável de sua criação 

comercial (RODRIGUES et al., 2015), uma vez que o volume de informações 

disponíveis sobre a nutrição do pirarucu em cativeiro é limitado (CIPRIANO et al., 

2015). 

 

 

3.3 Glutamina 

 

As proteínas são constituídas por aminoácidos, sendo que todas são formadas 

por uma combinação de apenas 20 tipos de aminoácidos, classificados, base nas 

necessidades destes para o organismo, como nutricionalmente essenciais, 

condicionalmente essenciais e não essenciais (LI et al., 2009; MARCHINI et al., 

2016).  

A determinação das demandas nutricionais de aminoácidos para cada espécie 

é fundamental, verificando seus efeitos sobre os parâmetros zootécnicos, composição 

corporal e qualidade da carne (GERALDO JUNIOR et al., 2016; PEZZATO et al., 

2004). Alguns aminoácidos tem a capacidade de regular rotas metabólicas 

importantes para o crescimento, reprodução e resposta imune, tanto em animais 

aquáticos como em terrestres, e estes são conhecidos como aminoácidos funcionais 

(LI et al., 2009). Dentre esses aminoácidos, se destacam a arginina, glutamato e 

glutamina (OEHME et al., 2010).  

A glutamina é um dos aminoácidos livres mais abundantes no espaço 

intercelular (SMITH, 1990), músculo e plasma sanguíneo de peixes, sendo 

fundamental para regulação do balanço ácido-base no corpo (LI et al., 2009). Em 

mamíferos a glutamina possui função adicional, como estimular a síntese de proteína 

para formação de tecido muscular (WU et al., 2007), entretanto essas informações 

ainda não estão disponíveis para peixes (LI et al., 2009).  
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A suplementação com glutamina em dietas para peixes é feita com objetivo 

de compensar os efeitos adversos da substituição de alguns ingredientes, 

principalmente a farinha de peixe, restaurando o consumo alimentar e, 

consequentemente, o crescimento do animal (LI et al., 2009), também pode ser 

necessária em alguns quadros patológicos (SMITH; WILMORE, 1990) ou durante o 

processo inflamatório (NEWSHOLME, 2001). 

Dependendo da situação, a síntese de glutamina pelo animal não supre as 

exigências deste aminoácido, a taxa de utilização supera a taxa de síntese, sendo 

considerado, portanto, um aminoácido condicionalmente essencial (GRACIANO et 

al., 2014; LI et al., 2009; YI; ALLEE, 2006).  

Apresentando em sua estrutura dois grupos nitrogenados que são facilmente 

mobilizados (uma amida e um grupo α-amino), a glutamina possui esta característica 

como um diferencial em relação a outros aminoácidos, já que atua como 

transportador de nitrogênio e amônia de tecidos periféricos para os órgãos viscerais 

(DARMAUN; HUMBERT, 2000).  

A glutamina é sintetizada utilizando o aminoácido glutamato e amônia, por 

meio da enzima ATP-dependente glutamina sintetase, enquanto que a glutamina é 

hidrolisada pela enzima fosfato-dependente, a glutaminase, gerando glutamato, o 

aminoácido de maior concentração intracelular e precursor do ácido γ-aminobutírico 

(GABA), um neurotransmissor inibitório (SCHÖLER; KRAUSE, 2017; SELF et al., 

2004). 

A síntese da glutamina utiliza parte do ciclo de Krebs na sua via mais 

importante, do citrato até o 2-oxoglutarato, sendo que este último pode ser 

transaminado com outros aminoácidos, receber um grupamento amina e formar o 

glutamato (GARCIA JUNIOR et al., 2000). Segundo estes mesmos autores, ao 

receber um grupamento amina de outro aminoácido ou da conversão do monofosfato 

de adenosina à monofosfato de inositol, o glutamato pode gerar a glutamina. 

O glutamato pode ser convertido em α-cetoglutarato, utilizado na síntese 

proteica ou ainda originar alanina quando combinado com o piruvato (HALL et al., 

1996). A oxidação do α-cetoglutarato no ciclo de Krebs gera 30 moles de ATP, isso 
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evidencia que a glutamina é energeticamente tão importante quanto a glicose, que 

libera energia para síntese de 36 moles de ATP (MINAMI et al., 1992).  

Para peixes, o ciclo Glutamina-Glutamato (intracelular e intercelular) não 

está bem estabelecido, diferente do que ocorre para mamíferos (LI et al., 2009). A 

glutamina sintetase é abundante no cérebro, intestino, músculos, brânquias e coração 

dos peixes (ANDERSON et al., 2002; LI et al., 2009; VIJAYAN et al., 1996), já a 

glutaminase degrada a glutamina para formação do glutamato em todas as células 

animais que possuem mitocôndrias (GRACIANO et al., 2014; WU, 2007). 

A alta atividade da glutamina sintetase pode ser observada em tecidos 

considerados produtores primários, já nos tecidos consumidores primários a 

glutaminase possui elevada atividade enzimática (SCHÖLER; KRAUSE, 2017). O 

fígado é um órgão que pode atuar tanto como produtor como consumidor de 

glutamina (MELIS et al., 2004; NEU et al., 1996; STUMVOLL et al., 1999) já que é 

considerado um órgão central do metabolismo (SCHÖLER; KRAUSE, 2017). 

Células consideradas de proliferação rápida, como os enterócitos e os 

linfócitos, utilizam a glutamina como o principal substrato energético (ZAVARIZE 

et al., 2010), esta fornece cerca da metade da exigência em nitrogênio para síntese de 

purinas e pirimidinas (GERALDO JUNIOR et al., 2016; LOBLEY; HOSKIN; 

MCNEIL, 2001). A glutamina é essencial para o bom funcionamento do sistema 

imunológico, uma vez que atua sobre diversos tipos celulares que o compõem 

(CAVALCANTI et al., 2012; CETINBAS et al., 2010; GARREL et al., 2003).  

O trato gastrointestinal é a principal região consumidora de glutamina 

(ZAVARIZE et al., 2010). Esse aminoácido atua sobre à mucosa intestinal 

promovendo a renovação das células que compõem o epitélio de revestimento, uma 

vez que estimula sucessivas divisões mitóticas na base das vilosidades, levando a 

proliferação celular e aumentando a altura das vilosidades, consequentemente 

melhorando a digestão e absorção dos nutrientes (BOLELI et al., 2002; SILVA et al., 

2010). 

O estímulo que desencadeia a proliferação das células intestinais pela 

glutamina não é bem conhecido (RHOADS et al., 1997). Dois episódios podem estar 
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associados, no primeiro momento haveria um estímulo das trocas de íons hidrogênio 

e sódio na membrana plasmática dos enterócitos, no segundo momento, a enzima 

ornitina descarboxilase teria sua atividade ampliada, o que levaria a uma maior 

concentração de poliaminas, sendo que estas atuam no processo de regeneração e 

maturação da mucosa intestinal (GERALDO JUNIOR et al., 2016; WANG et al., 

1998). 

A glutamina situada no lúmen do intestino é absorvida através dos 

microvilos dos enterócitos e seu transporte é realizado através de um transportador de 

nitrogênio, dependente do íon sódio (SOUBA et al., 1993). O reestabelecimento dos 

níveis plasmáticos de glutamina ocorre quando sua concentração diminui 

drasticamente, isso faz com que a glutamina armazenada no tecido muscular seja 

mobilizada e liberada na corrente sanguínea (BOZA et al, 2000; CLAEYSSENS et 

al., 2000; ZAVARIZE et al., 2010).  

Diversos genes relacionados com o ciclo de progressão das células da 

mucosa são regulados através da glutamina, um bloqueio na síntese deste aminoácido 

levará à redução da proliferação e diferenciação celular (BLIKSLAGER et al., 1999; 

GERALDO JUNIOR et al., 2016; REEDS; BURRIN, 2001; RHOADS et al., 1997). 

Alguns agentes estressores podem atuar sobre o intestino (CHEN et al., 

2009), uma vez que o desenvolvimento da mucosa depende de fatores endógenos 

(sistemas endócrino e nervoso) e exógenos (tipo de dieta, qualidade e quantidade de 

nutrientes) (TUCCI et al., 2014). A alteração da função intestinal motivada por 

estresse pode ser observada na truta arco-íris (OLSEN et al., 2005), salmão do 

atlântico (OLSEN et al., 2003) e a carpa comum (SZAKOLCZAI, 1997). 

Os parâmetros de crescimento podem ser afetados positivamente com a 

suplementação de glutamina nas dietas, como demonstrado para algumas espécies de 

peixes. Yan e Qiu-Zhou (2006), em estudo com a carpa comum (Cyprinus carpio), 

avaliaram o efeito da L-glutamina (0,0; 4,0; 8,0; 12,0; 16,0; e 20,0 g kg-1 de L-

glutamina) e verificaram que a suplementação a nível de 12 g kg-1 promoveu a 

melhora no desempenho e desenvolvimento da estrutura e função intestinal.  
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Silva et al. (2010), trabalhando com tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus) 

durante a fase larval (0,60 ± 0,01 g), suplementadas com L-glutamina e L-glutamato 

(0,0; 1,0; 2,0 e 3,0%), verificaram efeito positivo sobre a altura das vilosidades 

intestinais, cujo melhor valor foi no nível de 1,67%, estimulando o desenvolvimento 

da mucosa intestinal. O efeito benéfico da glutamina sobre a eficiência alimentar foi 

observado por Cheng et al. (2011) para o “Red fish” (Sciaenops ocellatus), com peso 

médio inicial de 6,9 ± 0,04 g. 

Graciano et al. (2014), em trabalho com pós-larvas de tilápia do Nilo (0,037 

± 0,09 g) durante o período de reversão sexual e suplementadas com diferentes níveis 

de inclusão da glutamina e glutamato (0; 5; 10; 15; 20 g kg-1), demonstraram que até 

a inclusão de 20 g houve melhora na conversão alimentar, taxa de eficiência proteica 

e sobrevivência destes animais. Já Geraldo Júnior et al. (2016), em estudo com 

alevinos de tilápia do Nilo (0,15 ± 0,03 g), suplementados com níveis crescentes de 

L-glutamina (0,0; 0,75; 1,5; 2,25 e 3,0%) não verificaram efeito sobre os parâmetros 

zootécnicos, composição química corporal e altura das vilosidades para esta fase de 

vida.  

A melhora no desempenho dos animais ocorre devido a glutamina regular 

rotas metabólicas importantes, podendo ser aproveitada como fonte de nitrogênio 

para síntese de alguns aminoácidos e deposição de proteína, estimulando a formação 

de tecido muscular e proporcionando melhora no ganho de peso e crescimento dos 

animais (FORTI et al., 2003; GERALDO JUNIOR et al., 2016; NEWSHOLME et 

al., 2003). 

 

 

3.4 Hematologia em peixes 

 

Os problemas sanitários tornam-se cada vez mais frequentes com a 

intensificação da piscicultura, sendo necessário o monitoramento constante das 

condições de saúde dos peixes no ambiente de criação. Diante disso, a utilização de 

ferramentas hematológicas tem sido importante por permitir a avaliação das 
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condições de defesa e também a identificação de respostas dos peixes diante dos 

diversos desafios (RANZANI-PAIVA et al., 2013).  

O sangue é um tipo de tecido conjuntivo especializado que está em equilíbrio 

e intercâmbio com os demais tecidos que formam o corpo. A parte líquida que 

compõe o sangue, o plasma, é constituída por 90% de água, 7,0% de proteínas e 3,0% 

de solutos variados (FERNANDES JUNIOR et al., 2010). O plasma conduz células 

distintas quanto as suas funções: eritrócitos, leucócitos e trombócitos (DRUMOND et 

al., 2010; SATAKE et al., 2009; ZAVALA-CARMIN, 2004).  

O estado metabólico reflete à composição do plasma sanguíneo, sendo 

possível através dessas análises avaliar alterações funcionais e como o animal 

responde aos diferentes desafios, fisiológicos e nutricionais (SHERIDAN; 

MOMMSEN, 1991).  

Além de atuar na defesa do organismo, o sangue tem a função de transportar 

gases, hormônios, nutrientes e refugos metabólicos, além de distribuir calor 

(FERNANDES JUNIOR et al., 2010; SATAKE et al., 2009).  No estado normal, os 

peixes apresentam volume total de sangue em torno de 1,5 a 3,0% do peso corporal 

em teleósteos e aproximadamente 6,0% em elasmobrânquios (RANZANI-PAIVA; 

SILVA-SOUZA, 2004). 

Os eritrócitos fazem o transporte de oxigênio e gás carbônico através da 

molécula de hemoglobina (TAVARES-DIAS; MORAES, 2004) e são as células mais 

numerosas na circulação sanguínea (CICERO et al., 2014). Nos peixes, os eritrócitos 

são células nucleadas, cuja forma varia de oval a elipsoidal, apresentando um núcleo 

centralizado (CICERO et al., 2014; SILVA et al., 2012).  

Alguns indicadores hematológicos, como a contagem de hemácias, 

concentração de hemoglobina e o hematócrito, podem inferir sobre a capacidade que 

os peixes possuem de transportar oxigênio, relacionando com a concentração de 

oxigênio dissolvido na água (SILVA et al., 2012). O hematócrito representa o 

percentual de eritrócitos no sangue em relação a quantidades dos outros elementos 

como o plasma, leucócitos e trombócitos, além de ser uma ferramenta hematológica 

confiável (RANZANI-PAIVA et al., 2013). 
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Uma diminuição no número de hemácias e do hematócrito pode indicar 

anemia e piora na saúde dos peixes (VOSYLIENÉ, 1999). A diminuição na 

concentração de hemoglobina pode ser provocada por intoxicações que afetam as 

lamelas branquiais, consequentemente há uma redução do transporte de oxigênio 

(SILVA et al., 2012). 

O estresse pode levar ao aumento da atividade eritropoiética no rim e baço e 

consequentemente alterações no hematócrito, por outro lado, uma deficiência 

nutricional ocasiona a diminuição dos eritrócitos, leucócitos e trombócitos (SILVA et 

al., 2012). De acordo com Tavares-Dias e Moraes (2004), a alteração do hematócrito 

mediante o estresse ocasiona hemoconcentração ou hemodiluição; na 

hemoconcentração pode ser pela liberação de eritrócitos pelo baço; na hemodiluição 

a redução dos valores do hematócrito.  

As células responsáveis pela defesa do organismo são os leucócitos, que 

podem ser classificados em: monócitos, nos peixes correspondem as principais 

células com atividade fagocitária; linfócitos, possuem a capacidade de 

reconhecimento de antígenos, são responsáveis pela resposta imune, além de serem o 

tipo de leucócito mais abundante; neutrófilos, atuam na defesa contra bactérias; 

eosinófilos, responsáveis pela defesa contra parasitas; e os basófilos, que também 

participam do processo fagocitário (CICERO et al., 2014). Os leucócitos 

diferenciam-se morfologicamente através de características tintoriais e pela presença 

ou ausência de granulações em seus citoplasmas (SATAKE et al., 2009). 

Os trombócitos dos peixes são células elípticas com núcleo fusiforme e 

intensa vacuolização (TAVARES-DIAS et al., 2002). Estas células estão 

relacionadas com o processo de coagulação sanguínea, mas também atuam na defesa 

do organismo e apresenta atividade fagocítica (RANZANI-PAIVA et al., 2013). 

Diversos fatores podem influenciar na composição sanguínea dos peixes, 

entre eles é possível destacar o sexo, idade, estágio de desenvolvimento gonadal e 

época do ano (CLAUSS et al., 2008; TAVARES-DIAS; MORAES, 2004). Diferente 

do que ocorre em outros animais, para peixes a diferenciação de eritrócitos e os 

vários tipos de leucócitos não pode ser realizada utilizando automatizadores para 
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contagem de células, uma vez que elas são similares em tamanho (HRUBEC E 

SMITH, 2010). 

Os peixes possuem vários centros hematopoiéticos (fígado, rim cefálico, 

baço, entre outros), diferente do que ocorre em mamíferos. Essa característica oferece 

vantagem uma vez que se houver comprometimento destas regiões, devido a alguma 

patologia, outras regiões do corpo podem assumir a função de produção das células 

sanguíneas (FERNANDES JUNIOR et al., 2010). 

Além dos componentes celulares, é importante avaliar a composição 

bioquímica do plasma sanguíneo, por meio da determinação da concentração de 

proteínas totais, glicose, triglicerídeos e colesterol total, que podem ser um indicativo 

da resposta do animal a determinado alimento, evidenciando a situação metabólica 

dos tecidos animais (GODOY et al., 2008; HIGUCHI et al., 2011). 

Devido ao importante papel da glutamina para muitas funções homeostásicas 

e funcionamento dos sistemas corporais, como o sistema imune, é importante 

verificar seu efeito sobre as variáveis hematológicas, uma vez que este é o 

aminoácido mais abundante no sangue.  

 

 

3.5 Histologia 

 

Os peixes apresentam plasticidade adaptativa dos processos digestivos, como 

forma de maximizar o aproveitamento dos ingredientes ingeridos, essas adaptações 

podem ser: absorção e transporte de nutrientes; perfil e secreção enzimáticos 

(HONORATO et al., 2011). Segundo estes mesmos autores, diferenças nas 

características do trato digestório entre as espécies de peixes levam também a 

diferenças em seus desempenhos. 

O aproveitamento dos nutrientes é fundamental para o desenvolvimento dos 

peixes e depende da estrutura do tecido epitelial de revestimento intestinal, bem 

como do perfil enzimático (KUPERMAN; KUZ’MINA, 1994). 
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A análise histológica do trato digestório de peixes, aliada ao conhecimento 

de seus hábitos alimentares, permite inferir a respeito da alimentação de peixes de 

interesse comercial, indicando o estado nutricional dos mesmos (SEIXAS FILHO et 

al., 2001). O intestino é um dos órgãos mais importantes no processo de digestão e 

absorção dos nutrientes, e por isso o monitoramento desse órgão é importante 

(CABALLERO et al., 2003; RASCOVIC et al., 2011). 

O intestino dos peixes é semelhante ao dos mamíferos em muitos aspectos 

(BORGES et al., 2010; HIBIYA, 1982), os peixes carnívoros possuem intestino mais 

curto quando comparados com herbívoros e onívoros, possivelmente porque  a maior 

parte da digestão de animais com esse hábito ocorre no estômago (GAINES et al., 

2012).  

O processo de digestão é iniciado no estômago e no intestino esse processo é 

finalizado, culminando com a absorção de nutrientes, água e íons 

(BALDISSEROTO, 2009; FRACALOSSI; CYRINO, 2012; SUNDEL; 

RONNESTAD, 2011). Normalmente o intestino dos peixes é dividido em duas 

regiões, proximal (que ainda pode ser subdividida) e distal (FRACALOSSI; 

CYRINO, 2012). A maior capacidade de digestão e absorção dos nutrientes é 

atribuída a região proximal do intestino, enquanto que a região distal está relacionada 

com a absorção de proteínas e peptídeos na forma intacta (KROGDAHL et al., 2003; 

OSTASZEWSKA et al., 2005). 

O sistema digestório de peixes teleósteos apresenta uma caracterização 

histológica geral, que consiste em quatro regiões ou camadas, a partir do lúmen: a) 

camada mucosa: formada por um tecido epitelial de revestimento simples cilíndrico, 

possui tecido conjuntivo altamente vascularizado e formação de glândulas; b) camada 

submucosa: região de maior atuação do sistema de defesa; c) camada muscular: esta 

região varia em tamanho a depender da espécie, possui uma camada circular interna e 

outra longitudinal externa; d) camada serosa: formada por um delicado tecido 

conjuntivo frouxo com células adiposas e delimitada por epitélio simples 

pavimentoso (HERNANDEZ et al., 2009; ; GROSEL et al., 2011; WILSON; 

CASTRO, 2010).  
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A camada muscular vai se tornando cada vez mais espessa da região 

proximal para a distal do intestino, já uma maior complexidade das vilosidades pode 

ser observada no intestino proximal (FRACALOSSI; CYRINO, 2012; GROMAN, 

1982; KAPOOR et al., 1975; RODRIGUES et al., 2009;). Essa maior complexidade 

na região proximal é um indicativo que o local apresenta intensa atividade absortiva 

(RODRIGUES et al., 2010; SEIXAS FILHO et al., 2001).  

A mucosa intestinal é fundamental para os processos digestivo, absortivo e 

metabólico em peixes e um aumento na altura das vilosidades com ampliação da área 

de superfície, com consequente aumento da absorção dos nutrientes disponíveis 

(CASPARY, 1992). Seu epitélio de revestimento possui borda em escova evidente e 

células caliciformes entremeadas, apresenta ainda células secretoras de hormônios 

que regulam a digestão e células do sistema imunológico (RODRIGUES et al., 2009; 

RUST, 2002). 

Os aspectos anatômicos e morfofisiológicos do sistema digestório também 

devem ser levados em consideração quando se busca desenvolver uma alimentação 

específica para as espécies de peixes (PEZZATO et al., 2004). Trabalhos nesta área 

são particularmente relevantes para nutrição de espécies carnívoras, que reduziram a 

capacidade de modificar histologicamente suas estruturas, devido a não 

diversificação de sua alimentação em ambiente natural (BUDDINGTON et al., 1997; 

RODRIGUES; CARGNIN-FERREIRA, 2017).  

A glutamina possui ação trófica sobre as células da mucosa intestinal, sendo 

observado efeito desse aminoácido sobre os processos de replicação e renovação 

celular, resultando na melhora da digestão e absorção dos nutrientes. Diante disso, é 

importante realização da análise histológica do intestino, de forma a entender o efeito 

da glutamina sobre a estrutura da mucosa intestinal, bem como este evento pode levar 

à melhora no desempenho de animais de produção. 
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3.6 Enzimas digestivas 

 

O crescimento dos peixes é dependente dos processos de digestão e absorção 

de nutrientes, bem como de todas as interações metabólicas (STECH et al., 2009).  

Os animais possuem capacidade de secretar enzimas ao longo do trato digestório, 

estas hidrolisam polímeros presentes nos alimentos em moléculas menores e mais 

simples, para que a absorção desses nutrientes seja finalizada no intestino (BAKKE 

et al., 2011; STECH et al., 2009). 

As enzimas são proteínas, de estrutura terciária ou quaternária, que atuam 

como catalizadores biológicos e possibilitam maximizar as reações químicas no 

organismo (CHAMPE; HARVEY, 1989). Nos peixes, a atividade enzimática difere 

entre as várias espécies de peixes (STONE et al., 2003), e a capacidade que eles tem 

de utilizar os nutrientes da dieta depende da presença das enzimas em locais 

específicos do trato digestório (TENGJAROENKUL et al., 2000; STECH et al., 

2009).   

O conhecimento sobre a atividade das enzimas presentes no trato digestório 

de peixes é uma ferramenta importante para entender os processos digestivos e sobre 

a digestibilidade dos alimentos. Estas enzimas são classificadas, de acordo com o seu 

substrato, como responsáveis pela digestão de proteínas, de carboidratos e lipídios 

(BALDISSEROTTO et al., 2014). 

As enzimas que atuam sobre a proteína ingerida são conhecidas como 

proteases e são capazes de reduzi-las às suas subunidades, os aminoácidos 

(NELSON; COX, 2007). As três enzimas proteolíticas de grande expressividade no 

trato digestório de peixes são: pepsina, tripsina e a quimiotripsina (HSU; WU, 1979; 

BALDISSEROTTO et al., 2014).  

A principal enzima com atuação sobre os carboidratos é a amilase, sendo que 

em peixes ela é encontrada em espécies que nem mesmo encontram amido em sua 

alimentação natural, como é o caso de peixes carnívoros de alto mar 

(BALDISSEROTTO et al., 2014). Peixes carnívoros tem pouca habilidade para 
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aproveitar carboidratos quando comparados com os herbívoros e onívoros 

(KROGDAHL; HEMRE; MOMMSEN, 2005; STECH et al., 2009). 

Uma elevada concentração de carboidrato na dieta pode levar ao aumento na 

concentração e atividade da amilase do tubo digestório (STECH et al., 2009). A 

produção desta enzima pelo pâncreas pode ser influenciada diretamente pela glicose, 

ou indiretamente através da liberação de insulina que estimula a produção de amilase 

(JOBLING, 1994).  

A digestão dos lipídios à ácidos graxos e glicerol pode ocorrer no estômago 

(para algumas espécies), no intestino (porção anterior) e nos cecos pilóricos, através 

da ação de uma variedade de lipases e colipases (BALDISSEROTTO et al., 2014; 

GISBERT et al., 1999; SILVA; ANDERSON, 1995). A atuação da lipase ocorre nos 

grânulos de lipídios que ficam em suspensão na fase aquosa e é auxiliada pela 

colipase, que facilita a adesão na molécula lipídica, uma vez que que possui afinidade 

com as moléculas envolvidas (BALDISSEROTTO et al., 2014). 

 A atividade da lipase pode ser influenciada pelo hábito alimentar dos peixes, 

seu hábitat (JI et al., 2012), tipo e quantidade de lipídios na dieta (LI et al., 2012). Os 

peixes carnívoros possuem maior atividade enzimática da lipase que peixes com 

outros hábitos alimentares (ROTTA, 2003). Apesar de maior atividade da lipase no 

intestino anterior, a digestão dos lipídios ocorre também nas demais regiões do 

intestino, principalmente nas espécies carnívoras que apresentam um tubo digestório 

mais curto (FERRARIS; AHEARN, 1984). 

A enzima aspartato aminotransferase (AST) está envolvida no catabolismo 

de aminoácidos e pode ser utilizada como indicadora da função hepática 

(GAYLORD et al., 2006). A AST está presente em grandes concentrações em 

mitocôndrias dos hepatócitos, músculo esquelético e cardíaco de todas as espécies 

(MONTANHA; PIMPÃO, 2012). A análise da atividade desta enzima pode 

contribuir para verificação do aproveitamento dos nutrientes das dietas, como, por 

exemplo, se a proteína está sendo utilizada para gerar energia ao invés de formar 

proteína para crescimento (MELO, 2004).  
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O estudo da atividade de enzimas importantes para o metabolismo é 

fundamental para melhor compreensão da fisiologia digestiva, possibilitando ajustes 

mais precisos na confecção de dietas para peixes, uma vez que estão relacionadas 

diretamente com o hábito alimentar do animal e a utilização dos nutrientes. 
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RESUMO 

 

Objetivou-se avaliar os efeitos da suplementação com glutamina sobre as variáveis de 

desempenho produtivo, morfologia do intestino, aspectos enzimáticos e 

hematológicos de juvenis de Arapaima gigas. O experimento foi conduzido no 

Laboratório de Nutrição e Alimentação de Peixes (AQUANUT). Os 60 exemplares 

de pirarucu (peso médio inicial de 82,12 g) foram distribuídos em 15 tanques de 

polietileno, em um delineamento inteiramente casualizado com cinco tratamentos e 

três repetições (quatro peixes por unidade experimental). As dietas experimentais 

foram confeccionadas contendo cinco níveis de inclusão do aminoácido glutamina 

(0,0; 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0%). Foi observado efeito quadrático significativo para as 

variáveis de desempenho produtivo: ganho de peso, consumo alimentar, conversão 

alimentar, taxa de crescimento específico e taxa de eficiência proteica. Foi observado 

ainda efeito significativo sobre a altura das vilosidades da porção anterior do 

intestino e a atividade das enzimas: proteases alcalinas, lipase, amilase e aspartato 

aminotransferase. Entretanto, a suplementação com glutamina não influenciou 

significativamente a sobrevivência e as variáveis hematológicas analisadas. A adição 

de 1,02% de glutamina nas dietas para juvenis de pirarucu melhorou os parâmetros 

de desempenho produtivo e influenciou na altura das vilosidades intestinais e 
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atividade de enzimas digestivas importantes, favorecendo a digestão e absorção de 

nutrientes. 

 

Palavras-chave: Aminoácido; Desempenho; Enzimas digestivas; Hematologia; 

Morfologia; Suplementação.  

 

 

1. Introdução 

 

O pirarucu, Arapaima gigas (Shinz, 1982), é um peixe nativo da bacia 

amazônica (Rodrigues et al., 2015) que apresenta rápido crescimento, podendo 

alcançar até 10 kg no primeiro ano de cultivo, e mesmo sendo um peixe carnívoro 

não apresenta canibalismo na fase de juvenil (Cipriano et al., 2016). Devido a 

qualidade da carne, sabor e ausência de espinhos no filé, é altamente valorizado na 

região Norte do Brasil (Ituassú et al., 2005). 

A determinação de demandas nutricionais de aminoácidos para cada espécie 

é fundamental, verificando seus efeitos sobre o desempenho produtivo, composição 

corporal e qualidade da carne (Pezzato et al., 2004). Alguns aminoácidos tem a 

capacidade de regular rotas metabólicas importantes para o crescimento, reprodução 

e resposta imune, tanto em animais aquáticos como em terrestres, e estes são 

conhecidos como aminoácidos funcionais (Li et al., 2009), dentre estes destaca-se a 

glutamina (Oehme et al., 2010).  

A glutamina é fundamental para regulação do balanço ácido-base no corpo 

(Li et al., 2009) e atua como transportador de nitrogênio e amônia (Darmaun e 

Humbert, 2000). Células de proliferação rápida, como os enterócitos e os linfócitos, 

utilizam a glutamina como principal substrato energético (Zavarize et al., 2010). 

Como a glutamina atua sobre a mucosa intestinal promovendo a proliferação 

e renovação das células do epitélio de revestimento, consequentemente aumentando a 

altura das vilosidades intestinais, aspectos morfofisiológicos do sistema digestório 

devem ser levados em consideração quando se busca desenvolver uma alimentação 

específica para as espécies de peixes (Pezzato et al., 2004).  
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O conhecimento sobre a atividade de enzimas presentes ao longo do trato 

digestório de peixes também é importante para entender os processos digestivos, uma 

vez que o crescimento dos peixes é dependente da digestão e absorção de nutrientes, 

bem como de todas as interações metabólicas (Stech et al., 2009). A utilização de 

ferramentas hematológicas também tem sido importante por permitir identificar 

respostas dos peixes diante de diferentes desafios (Ranzani-Paiva et al., 2013).  

A deficiência de conhecimento sobre sua alimentação e nutrição é um dos 

entraves para o desenvolvimento sustentável da criação comercial (Rodrigues et al., 

2015), uma vez que o volume de informações sobre a nutrição do pirarucu em 

cativeiro é limitado (Cipriano et al., 2015). Objetivou-se avaliar os efeitos da 

suplementação com glutamina sobre as variáveis de desempenho produtivo, 

morfologia do intestino, aspectos enzimáticos e hematológicos de juvenis de 

Arapaima gigas. 

 

 

2. Material e Métodos 

 

Esse experimento foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA), da Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, conforme nº. de protocolo 

001/2016, aprovado dia 31 de maio de 2016 (ANEXO). 

 

2.1 Delineamento Experimental  

 

O estudo foi conduzido no Laboratório de Nutrição e Alimentação de Peixes 

(AQUANUT), localizado na Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC, Ilhéus - 

Bahia (18°43′51′′S latitude, 44°53′33′′W longitude), por um período de 45 dias 

(agosto a outubro de 2018). Os 60 exemplares de pirarucu, com peso inicial médio de 

82,12 ± 0,25 g (fornecidos pela Piscicultura Aguavale), foram distribuídos em 15 

tanques circulares de polietileno com capacidade para 310 L, em um sistema fechado 

de recirculação de água e aeração constante por meio de pedra porosa conectada a um 
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soprador central de 1 CV. Cada tanque representou uma unidade experimental e os 

animais foram distribuídos em um delineamento inteiramente casualizado com cinco 

tratamentos e três repetições, apresentando uma densidade de quatro peixes por 

tanque. 

A qualidade da água foi monitorada periodicamente, antes do início da 

primeira alimentação, sendo a temperatura (mantida através de um termostato que 

acionava um aquecedor do tipo serpentina de 3.000 W), oxigênio dissolvido e o pH, 

aferidos diariamente com auxílio de um multiparâmetro digital (YSI Pro Plus) e a 

concentração de amônia (NH3) determinada duas vezes na semana por meio de 

análise fotocolorimétrica, utilizando um fotocolorímetro de bancada (HANNA, 

modelo HI83203).  

A renovação parcial da água (40%) foi realizada a cada dois dias, após a 

última alimentação, através do processo de sifonamento dos tanques e do filtro 

biológico, para remoção das fezes e resíduos acumulados. Quando verificada elevada 

concentração de amônia na água, era feita uma renovação extra, por meio de 

sifonamento e liberação de água apenas no filtro biológico.   

A temperatura média da água durante o período experimental foi de 27,7 ± 

0,63°C, o oxigênio dissolvido de 8,05 ± 2,15 mg L-1, pH de 6,50 ± 0,66 e amônia de 

1,60 ± 0,67 mg L-1.  

 

2.2 Dietas Experimentais  

 

As dietas experimentais foram formuladas com auxílio do programa 

computacional SUPER CRAC® e confeccionadas pela empresa Pratigi Alimentos 

utilizando ingredientes convencionais (Tabela 1). Após o processo de extrusão, as 

dietas foram suplementadas de forma “On top”, com pulverização da glutamina 

associada à 1,0% de óleo, com cinco níveis de inclusão do aminoácido glutamina 

(0,0; 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0 %), em substituição ao farelo de trigo.  

Os peixes foram submetidos, durante 10 dias, a um período de adaptação às 

condições laboratoriais e de manejo alimentar, sendo alimentados três vezes ao dia 
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com uma ração comercial extrusada (4 - 6 mm) com 400 g kg-1 de proteína bruta 

(PB), específica para peixes carnívoros. Após esse período de adaptação, os peixes 

foram alimentados até a saciedade aparente com as dietas experimentais 

(granulometria de 3 mm), em três alimentações diárias (08h00min, 12h00min e 

16h00min), tendo cada unidade experimental seu respectivo recipiente para o 

controle do consumo alimentar, durante o período de 45 dias.  

 

Tabela 1. Composição centesimal e composição química das dietas experimentais 

 

Ingrediente (%) 
Níveis de inclusão de glutamina (%) 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 

Farelo de soja (45%) 27,40 27,40 27,40 27,40 27,40 

Farelo de trigo (16%) 16,10 15,60 15,10 14,60 14,10 

Farelo de glúten de milho (60%) 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90 

Farinha de vísceras de aves (58%) 11,90 11,90 11,90 11,90 11,90 

Farinha de carne e ossos (45%) 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00 

Fubá de milho 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 

Farinha de peixe (55%) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Óleo de soja 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 

Hidrolisado de peixe (15%) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Glutamina 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 

Premix vitamínico-mineral1 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Sal comum 0,287 0,287 0,287 0,287 0,287 

Antifúngico  0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 

Antioxidante 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

Ácido ascórbico  0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Composição química analisada 

Energia bruta (kcal kg-1) 4400,00 4424,00 4447,00 4433,00 4420,00 

Proteína bruta (%) 44,32 44,37 44,34 44,47 44,45 

Extrato etéreo (%) 12,30 12,38 12,05 12,19 12,20 

Matéria seca (%) 93,16 93,24 93,22 93,30 93,41 

Matéria mineral (%) 10,37 10,17 10,00 10,08 10,23 

¹Premix vitamínico mineral (composição/ kg do produto): vit. A = 6.000.000 IU; vit. D3 = 2.250.000 

IU; vit. E = 75.000 mg; vit. K3 = 3.000 mg; vit. tiamina = 5.000 mg; riboflavina = 10.000 mg; vit. 

piridoxina = 8.000 mg; Biotina = 2000 mg; vit. C = 192.500 mg; Niacina = 30.000 mg; Ácido fólico 

= 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 = 2000 mg; se  = 400 mg.  
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2.3 Desempenho Produtivo 

 

A biometria (pesagem) dos animais foi realizada no início e ao final do 

período experimental, utilizando uma balança de precisão (0,01 g). Para a biometria 

final, todos os peixes foram submetidos a um jejum de 24 horas para esvaziamento 

do trato gastrointestinal, sendo contabilizados a quantidade de peixes e o peso 

individual para cada unidade experimental. Estes dados, associados ao consumo de 

ração durante o período experimental, foram utilizados para calcular as seguintes 

variáveis de desempenho produtivo: 

Ganho de peso (GP) = (Peso corporal final - Peso corporal inicial); 

Conversão alimentar (CA) = (Consumo da ração consumida / Ganho de peso); 

Taxa de Crescimento Específico (TCE) = 100 x [(ln peso final médio – ln peso inicial 

médio) / tempo]; 

Taxa de eficiência proteica (TEP) = Ganho de peso corporal/Proteína consumida; 

Sobrevivência (SOB) = [(Número de peixes ao final do experimento / Número de 

peixes no início do experimento) x 100]. 

 

2.4 Análises Químicas 

 

Para determinação da composição química dos peixes, quatro exemplares 

foram coletados no início e 15 ao final do período experimental. A composição 

química das dietas e dos peixes experimentais (inteiros e eviscerados) foi analisada 

segundo AOAC (2016). Para determinação da matéria seca, as amostras foram 

liofilizadas com auxílio de um liofilizador (Modelo FreeZone, 4,5 litros da 

Labconco), em seguida foram moídas em moinho tipo faca, passadas em peneira de 

0,5 mm e armazenadas sob refrigeração.  

A determinação da energia bruta foi realizada no AQUANUT, com uso de 

bomba calorimétrica (Modelo IKA C200). As análises de proteína bruta, extrato 
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etéreo e matéria mineral foram realizadas no Laboratório de Forragicultura e 

Pastagem da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB, campus de 

Itapetinga. 

 

2.5 Análise hematológica 

 

 Para as análises hematológicas, histológicas e atividade enzimática foi 

coletado um exemplar de pirarucu por unidade experimental (três peixes por 

tratamento, totalizando 15 peixes), anestesiados com benzocaína para a coleta de 

sangue, segundo protocolo proposto por Ranzani-Paiva et al. (2013). 

 As amostras de sangue de cada peixe foram colhidas por punção cardíaca, 

com auxílio de seringas de 3 mL contendo EDTA (10%). As análises dos parâmetros 

sanguíneos foram realizadas no Laboratório de Hematologia do Hospital Veterinário 

(UESC) e foram utilizadas para determinação do hematócrito, através da técnica de 

microhematócrito, onde foi realizada a centrifugação das amostras de sangue (12.000 

rpm por 5 minutos) em tubos microcapilares heparinizados, utilizando a 

microcentrífuga Micro Spin®. Já o plasma sanguíneo foi utilizado para quantificação 

das concentrações de glicose, triglicerídeos e colesterol, realizada através da técnica 

de refletância, utilizando o equipamento Reflotron Plus® (Roche), enquanto que a 

concentração de proteínas totais foi determinada através de um refratômetro clínico 

manual. 

 

2.6 Análise histológica 

 

Após a coleta de sangue, os animais foram dissecados para remoção de 

fragmentos do intestino (regiões anterior e média). Essas regiões foram selecionadas 

por serem consideradas mais ativas nos processos de digestão e absorção dos 

nutrientes, quando comparadas com a região posterior. Os fragmentos foram fixados 

em formol tamponado a 10% por 24 horas e após esse período passaram por lavagens 

em álcool 70% (para a remoção total do fixador), onde permaneceram armazenados 
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até o momento da análise.  

As análises histológicas foram realizadas no Laboratório de Patologia 

Animal da UESC. Após a recepção das amostras, estas foram submetidas às técnicas 

de rotina, como desidratação em concentrações crescentes de álcool (70 - 100%), 

diafanização em concentrações crescentes de xilol (70 - 100%) e inclusão em 

parafina (50ºC) (Tolosa et al., 2003).  

As secções, com 6 µm de espessura, foram obtidas com auxílio de um 

micrótomo (Leica RM 2245) e em seguida coradas com Hematoxilina-eosina (H-E). 

As lâminas obtidas foram analisadas e fotografadas utilizando uma câmera digital 

acoplada a um microscópio óptico Olympus BX41. Foram realizadas mensurações da 

altura das vilosidades intestinais (regiões anterior e média) dos peixes submetidos às 

dietas experimentais, 90 vilosidades por tratamento. Para essas mensurações foi 

utilizado o programa Image-Pro Plus (Media Cybernetics - Versão 6.2). 

 

2.7 Análise enzimática 

 

 As análises enzimáticas foram realizadas no Laboratório de Aquicultura da 

Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF. Para a determinação da 

atividade enzimática da amilase, proteases alcalinas e lipase foi utilizado um tampão 

de homogeneização composto de duas soluções: Solução I (tampão fosfato 10 mM, 

tampão Tris 20 mM, pH 7,0) e Solução II (glicerina) na proporção de 1:1 das 

soluções. As amostras do intestino anterior foram pesadas (entre 50 e 100 mg) e 

homogeneizadas em 1,0 mL de tampão, em seguida foram centrifugadas à 5.000 rpm 

por 20 minutos em centrífuga refrigerada a 0ºC.  

 A atividade da amilase foi estimada segundo metodologia modificada 

proposta por Bernfeld (1955). Um volume adequado do homogeneizado foi 

adicionado à 1,0 mL de solução de amido (2,0%) em tampão Tris (0,1 M e pH 7,0) 

contendo NaCl (0,02 M) e essa mistura de reação foi incubada por 15 minutos a 

37ºC. Decorrido o tempo de reação, foi adicionado 100 µL de PCA 6%, sendo a 

mistura da reação centrifugada a 3.000 x G por dois minutos.  
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 A determinação da atividade de proteases alcalinas foi realizada utilizando 

50µL do homogeneizado em 1,0 mL de tampão Tris/HCl (0,1 M e pH 8,5) associado 

com o substrato azocaína (1%) (Sarath et al., 1989). Uma alíquota do extrato foi 

incubada por 35 minutos a 35ºC e a reação foi interrompida com uma TCA 15% e 

logo em seguida centrifugada (1.800 x G por 10 minutos). A leitura foi realizada 

através de um espectofotômetro no comprimento de onda de 420 nm.  

 A atividade de lipase não específica foi determinada segundo método 

descrito por Gawlicka et al. (2000). A reação foi incubada com 50 µL do 

homogeneizado à 35ºC em um meio contendo 0,4 mM de p-nitrofenil meristato em 

solução tampão (24 mM de bicarbonato de amônio e pH 7,8) e Triton X-100 (0,5%). 

Após 30 minutos à 35ºC, as reações foram interrompidas pela adição de 250 µL de 

NaOH (25 mM). A densidade óptica foi registrada a um comprimento de onda de 405 

nm. 

 A atividade da enzima aspartato aminotransferase (AST) foi determinada 

utilizando fragmentos do fígado (50 mg) homogeneizados em um tampão fosfato (pH 

7,0). Foram utilizados 50µL do homogeneizado e a análise foi realizada através de 

um kit comercial Labtest AST/GOT LIQUIFORM (Ref. 109). Para expressar a 

atividade da AST foi necessária a determinação da proteína no tecido hepático, 

realizada com um kit comercial Labtest (Ref. 99).  

 

2.8 Análise estatística 

 

Todos os dados obtidos ao final do experimento foram submetidos ao teste 

de normalidade (Shapiro-Wilk) e homocedasticidade (Bartlett) e em seguida à análise 

variância, em nível de 5% de significância. Os efeitos dos níveis de glutamina sobre 

as variáveis de desempenho produtivo, parâmetros hematológicos, altura das 

vilosidades intestinais e atividade enzimática foram verificados mediante o uso de 

modelos de regressão linear e quadrática, com auxílio do programa estatístico R 

Development Core Team (2011). 
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 3. Resultados 

 

A suplementação com níveis crescentes de glutamina resultou em efeito 

quadrático para as variáveis ganho de peso - GP, consumo alimentar - CON, 

conversão alimentar - CA, taxa de crescimento específico - TCE e taxa de eficiência 

proteica - TEP (Tabela 2). Já a sobrevivência - SOB não apresentou diferença 

significativa entre os tratamentos avaliados.  

 

Tabela 2. Variáveis de desempenho produtivo de juvenis de pirarucu submetidos a 

níveis crescentes de glutamina 

 Níveis de glutamina (%) 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 CV (%) P-valor 

Ganho de peso (g)* 70,5 115,3 129,6 116,7 74,7 10,1 0,0000 

Consumo alimentar (g)* 215,9 315,8 341,1 296,0 234,0 7,4 0,0000 

Conversão alimentar * 3,1 2,7 2,6 2,5 3,1 4,3 0,0000 

Taxa de crescimento específico (%)* 1,4 2,0 2,1 2,0 1,4 6,7 0,0000 

Taxa de eficiência proteica (%)* 1,6 2,6 2,9 2,6 1,7 6,7 0,0000 

Sobrevivência (%) 88,3 100,0 100,0 100,0 100,0 13,36 0,2596 

CV: Coeficiente de variação; *Efeito quadrático (p≤ 0,05); Análise de regressão. GP= (Y= -57,386x2 

+ 116,73x + 70,686; R2= 0,95); CON= (Y= -112,35x2 + 228,4x + 221,03; R2= 0,86); CA= (Y= 

0,5866x2 – 1,1988x + 3,1049; R2= 0,74); TCE= (Y= -0,715x2 + 1,4586x + 1,379; R2= 0,94); TEP= 

(Y= -1,2827 x2 + 2,609x + 1,5799; R2= 0,95). 

 

As variáveis GP, CON, CA, TCE e TEP expressaram seus melhores resultados 

no nível de 1,02% de inclusão de glutamina, obtido por meio de derivação de suas 

equações quadráticas.  

 A suplementação das dietas com níveis crescentes de glutamina não 

interferiu (p> 0,05) a composição química corporal dos peixes para nenhuma das 

variáveis analisadas (Tabela 3).  
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Tabela 3. Valores médios da composição química corporal de juvenis de pirarucu 

suplementados com níveis crescentes de glutamina 
 

 Níveis de glutamina (%) 
CV (%) P-valor 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 

Matéria seca (%) 25,00 24,85 24,91 24,85 24,86 0,61 0,8287 

Proteína bruta (%) 66,91 64,32 68,27 66,39 65,50 2,04 0,4249 

Energia bruta (kcal kg-1) 4373 4363 4419 4421 4413 0,89 0,5768 

Extrato etéreo (%) 14,93 14,70 15,16 15,32 15,23 3,10 0,9769 

Cinzas (%)  20,82 24,26 20,22 21,12 22,03 4,28 0,9496 
CV = Coeficiente de variação 

Nível de significância (p≤ 0,05). Análise de Regressão. 

 

 A administração de dietas com níveis crescentes de glutamina também não 

promoveu efeito significativo sobre nenhum dos parâmetros hematológicos avaliados 

neste estudo (Tabela 4). 

 

Tabela 4. Valores médios dos parâmetros hematológicos de juvenis de pirarucu 

suplementados com níveis crescentes de glutamina 

 Níveis de glutamina (%)  

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 CV P-valor 

Hematócrito (%) 29,33 28,67 26,00 32,00 30,00 14,30 0,3685 

Proteínas totais (g dL-1) 2,73 3,20 3,07 2,83 2,97 8,46 0,2410 

Glicose (mg dL-1) 90,37 84,97 82,47 88,40 92,37 4,53 0,0697 

Colesterol total (mg dL-1) 56,07 69,17 70,97 61,73 68,13 9,90 0,0898 

Triglicerídeos (mg dL-1) 79,97 88,77 78,10 71,97 76,43 13,94 0,4770 

CV = Coeficiente de variação 

Nível de significância (p≤ 0,05). Análise de Regressão. 

 

 

 Em relação a análise histológica de diferentes regiões do intestino, 

considerando as mensurações da altura das vilosidades, verificou-se que a 

suplementação com níveis crescentes de glutamina teve efeito positivo (p≤ 0,05) 

sobre a morfologia das vilosidades intestinais (região anterior) de juvenis de pirarucu 

(Tabela 5). A altura máxima das vilosidades intestinais também foi obtida no nível de 

inclusão de 1,02%. Já a altura das vilosidades da região média do intestino de 

Arapaima gigas não diferiu significativamente.  
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Tabela 5. Valores médios da altura das vilosidades intestinais de juvenis de pirarucu 

suplementados com níveis crescentes de glutamina 

 Níveis de glutamina (%) 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 CV (%) P-valor 

Intestino anterior (µm)* 82,67 90,48 113,42 87,72 86,25 8,83 0,0021 

Intestino médio (µm) 41,41 37,41 39,01 40,75 39,55 4,79 0,1662 

CV = Coeficiente de variação 

Nível de significância (p≤ 0,05). Análise de Regressão. 

*Y= -19,308x2 +39,285x + 81,631; R2= 0,42. 

 

 A suplementação com níveis crescentes de glutamina influenciou 

significativamente a atividade de enzimas digestivas importantes, sendo que 

proteases alcalinas, lipase, amilase e aspartato aminotransferase apresentaram efeito 

quadrático, apresentando seus pontos ótimos em 1,09; 1,09; 1,07 e 1,27% de inclusão 

de glutamina, respectivamente (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Valores médios da atividade enzimática de juvenis de pirarucu submetidos 

a níveis crescentes de glutamina 

(U mg-1 de proteína) Níveis de glutamina (%) 

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 CV (%) P-valor 

Proteases alcalinas* 1,31 1,70 1,88 1,63 1,53 6,59 0,0001 

Lipase* 4,26 4,55 4,65 4,53 4,41 1,99 0,0003 

Amilase* 0,42 0,72 0,88 0,70 0,56 12,86 0,0001 

Aspartato Aminotransferase* 1,67 0,19 0,19 0,21 0,37 44,21 0,0001 

CV: Coeficiente de variação; *Efeito quadrático (p≤ 0,05); Nível de significância (p≤ 0,05).  

Análise de regressão. Proteases Alcalinas= (Y= -0,4048x2 + 0,8835x + 1,333; R2= 0,72); Lipase= 

(Y= -0,2933x2 + 0,6413x + 4,278; R2= 0,73); Amilase= (Y= -0,3495x2 + 0,7517x + 0,4292; R2= 

0,78); Aspartato Aminotransferase= (Y= 0,9457x2 – 2,4094x + 1,5175; R2= 0,79). 

 

 

4. Discussão 

 

O melhor valor para ganho de peso de juvenis de pirarucu foi evidenciado 

para 1,02% de inclusão de glutamina. A melhora no ganho de peso observada neste é, 

possivelmente, devido a capacidade que a glutamina possui de regular demandas 

metabólicas, fornecendo nitrogênio para síntese de outros aminoácidos importantes e, 

consequentemente, para deposição proteica, também diminuindo o catabolismo do 
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tecido muscular esquelético, gerando ganho de peso e crescimento dos animais 

(Newsholme et al., 2003).  

Os resultados obtidos para ganho de peso corroboram com os encontrados 

por Yan e Qiu-Zhou (2006), que trabalhando com a carpa comum (Cyprinus carpio) 

com peso médio inicial de 7,75 g, observaram um ganho de peso significativo para os 

peixes suplementados com glutamina (0,0; 0,4; 0,8; 1,2; 1,6 e 2,0%), o máximo 

crescimento foi obtido na dieta contendo 1,2% do aditivo. Em contrapartida, 

Graciano et al. (2014), em estudo com pós-larvas de tilápia do Nilo, com peso médio 

inicial de 0,037 g e suplementadas com níveis crescentes de glutamina e glutamato 

(0,0; 0,5; 1,0; 1,5 e 2,0%), não encontraram diferença significativa para a variável 

ganho de peso.  

Para a variável consumo alimentar foi observado aumento no consumo dos 

pirarucus até o nível de 1,02% de inclusão do aminoácido glutamina, seguido de 

queda até o nível de 2,0%. É possível que a diferença no consumo entre os animais 

nos diferentes tratamentos seja em função da redução da palatabilidade das dietas 

contendo níveis maiores de glutamina. Os resultados encontrados para o consumo 

diferem dos obtidos por Coutinho et al. (2016), que não verificaram efeito 

significativo da suplementação com glutamina (0,0; 0,5; 1,0 e 2,0%) sobre esta 

variável para Sparus aurata.  

A conversão alimentar apresentou relação positiva com a suplementação com 

glutamina, atingindo menores índices em 1,02% de inclusão. A CA variou entre 2,5 a 

3,1, com os piores resultados encontrados no grupo controle e na dieta contendo 

2,0% de inclusão do suplemento.  

A suplementação de glutamina até o nível de inclusão de 1,2% melhorou a 

conversão alimentar para juvenis de carpa, como relatado por Yan e Qiu-Zhiu (2006). 

Graciano et al. (2014), também observaram efeito linear positivo (p≤ 0,01) sobre esta 

variável para pós-larvas de tilápia do Nilo, com o melhor valor médio em 2,0% de 

inclusão de glutamina e glutamato.  

Segundo Bicudo et al. (2012), uma taxa de conversão alimentar de até 2 pode 

ser considerada adequada para peixes carnívoros cultivados. Valores mais elevados 
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neste estudo podem ser em função de a alimentação ter sido ofertada até a saciedade 

aparente e os mesmos terem consumido quantidades de ração superiores às suas 

exigências nutricionais. Já a diferença nos resultados deste estudo e de outros 

pesquisadores pode ser devido ao tipo de espécie utilizada, consequentemente da 

morfologia do trato digestório e diferença no metabolismo, o que leva ao 

aproveitamento da glutamina de forma diferente por esses animais (Cheng et al., 

2011). 

A taxa de crescimento específico, para este estudo, obteve seu melhor valor 

médio (2,1%) no nível de inclusão de 1,02% de glutamina, sendo que os menores 

valores foram observados para a dieta controle (1,4%) e a dieta contendo 2,0% de 

inclusão de glutamina (1,4%). Estes resultados se aproximam dos encontrados por 

Liu et al. (2015), trabalhando com pós-larvas de Cynoglossus semilaevis Günther, 

peso médio inicial de 10,64 mg, que observaram melhora significativa para a taxa de 

crescimento específico em todas as dietas suplementadas com glutamina (0,0; 0,5; 

1,0 e 2,0%) do que o do grupo controle (0,0%). Segundo esses mesmos autores, os 

peixes alimentados com glutamina de 0,5 a 1,0% obtiveram as maiores taxas de 

crescimento específico. 

Como o crescimento específico do animal tem relação direta com o ganho de 

peso, esse resultado já era esperado, uma vez que os animais que apresentaram maior 

ganho de peso foram também os que apresentaram melhores taxas de crescimento 

específico. 

  A taxa de eficiência proteica apresentou seu melhor resultado para o nível de 

inclusão de 1,02% de glutamina e os piores valores foram observados nos 

tratamentos controle e com 2,0% do aditivo. Estes resultados se assemelham aos 

encontrados por Coutinho et al. (2016) para juvenis de Sparus aurata suplementados 

com níveis crescentes de glutamina (0,0; 0,5; 1,0 e 2,0%), que também observaram 

efeito significativo sobre esta variável. 

 A taxa de eficiência proteica indica o quanto da proteína bruta da dieta foi 

convertida em peso corporal, dessa forma esses resultados sugerem que os peixes 

suplementados com glutamina obtiveram melhor aproveitamento proteico em 1,02% 
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de inclusão deste aminoácido, o que corrobora com os valores obtidos de ganho de 

peso, evidenciando o efeito benéfico da glutamina até determinado nível.  

   A taxa de sobrevivência variou de 88,3 a 100,0%, com mortalidade 

observada apenas no tratamento controle, sem inclusão de glutamina. Embora a 

suplementação com este aminoácido não tenha influenciado significativamente a 

sobrevivência, é possível que a ausência de mortalidade nos demais tratamentos 

esteja relacionada com a função da glutamina de melhorar a imunidade, já que atua 

como precursor de componentes importantes do sistema imunológico, além de ser um 

substrato energético para suas células, capaz de realçar os parâmetros funcionais das 

células de defesa (Taudou et al. 1983; Newsholme et al., 2003).  

  Com os resultados obtidos foi possível observar melhora nas variáveis de 

desempenho produtivo até o nível de 1,02% de inclusão de glutamina e a partir daí, 

reduzindo até o último nível. O excesso na oferta de glutamina pode causar efeitos 

neurotóxicos adversos nos animais. A glutamina é metabolizada a glutamato e 

amônia, ambos com efeitos neurológicos (Garlick, 2001). A amônia possui 

importante função na manutenção da homeostase do nitrogênio nos organismos, 

entretanto quando está presente em elevadas concentrações se torna extremamente 

tóxica, principalmente para o sistema nervoso central (Cooper e Plum, 1987). 

   A ausência de efeito significativo na composição química corporal dos 

juvenis de pirarucu pode ter ocorrido em virtude de os níveis proteicos e energéticos 

serem semelhantes entre as dietas experimentais, atendendo as exigências 

nutricionais para esta espécie. 

  Os resultados obtidos neste estudo para a composição química corporal de 

juvenis de pirarucus corroboram com os encontrados por Coutinho et al. (2016), em 

estudo com juvenis de Sparus aurata suplementados com glutamina (0,0; 0,5; 1,0 e 

2,0%), não observando também efeito significativo sobre esta variável. 

  Os resultados para o hematócrito no presente estudo (26,0 a 32,0%) estão 

dentro dos limites de referência, não sofrendo influência significativa com a 

suplementação com glutamina. Han et al. (2014), em um experimento com juvenis de 
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Paralichthys olivaceus suplementados com glutamina (0,0; 1,0 e 2,0%) e taurina, 

também não encontram efeito significativo para o hematócrito desta espécie.  

  Em peixes, os valores do hematócrito estão na faixa de 20 a 45% (Weiss e 

Wardrop, 2010), onde valores inferiores indicam um quadro de anemia e os 

superiores são resultantes do estresse proveniente da captura ou utilização de dose 

anestésica inadequada no momento da contenção do peixe (Labarrère et al., 2012). 

Os valores obtidos demonstram que os animais não apresentaram quadro de anemia e 

foram bem manejados no momento da contenção para administração do anestésico e 

posterior coleta de sangue.  

    A concentração de proteínas totais neste estudo variou de 2,73 a 3,20 g dL-1, 

sendo considerado dentro do esperado, uma vez que trabalhos anteriores sugerem 

que, em peixes tropicais, os níveis séricos de proteínas totais variem de 2,8 a 8,2 g 

dL-1 (Tavares-Dias et al., 2007).  Os valores obtidos para proteínas totais se 

aproximam dos encontrados por Drumond et al. (2010), também para juvenis de 

pirarucu, com concentração média de proteína total de 3,5 ± 0,7 g dL-1. 

   A concentração de proteína plasmática total resulta do metabolismo proteico 

e das condições nutricionais do animal (Higuchi et al., 2011), sendo alterada em 

resposta a dieta, variando de acordo com os ingredientes utilizados e/ou a quantidade 

consumida (Souza et al., 2014). Neste estudo, as dietas experimentais foram 

formuladas para apresentarem mínima variação na composição química, sugere-se, 

portanto, que não houve variação suficiente para que os parâmetros sanguíneos 

fossem influenciados. 

   Neste estudo os níveis de glicose variaram de 82,47 a 92,37 mg dL-1. 

Gonzales et al. (2016) observaram, também em juvenis de pirarucu, níveis médios de 

glicose de 56,1 ± 9,6 mg dL-1. Estes valores podem estar associados, em parte, ao 

comportamento do peixe, relacionado principalmente à sua natação (Tavares-Dias e 

Mataqueiro, 2004).  

  Segundo Tavares-Dias et al. (2010), valores mais elevados de glicose são 

encontrados em peixes ativos, que se alimentam na coluna d’água ou em animais 

predadores. Níveis mais baixos de glicose, observados neste e em outros estudos com 
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juvenis de pirarucu, podem ser resultantes da baixa densidade de estocagem, além de 

que os animais não têm elevada atividade de locomoção na procura por alimento, 

uma vez que uma das condições experimentais foi a alimentação em horários 

determinados, até a saciedade aparente. 

   As concentrações de triglicerídeos (71,97 a 88,77 mg dL-1) e colesterol 

(56,07 a 70,97 mg dL-1) dos pirarucus também não foram afetadas pela 

suplementação com glutamina (p> 0,05). Paredes et al. (2013) e Gonzales et al. 

(2016) observaram para juvenis de pirarucu valores médios de colesterol de 224,39 ± 

42,8 e 125,8 ± 18,2 mg dL-1, respectivamente. Já para a variável triglicerídeos, o 

nível médio encontrado por Drumond et al. (2010) foi de 397,6 ± 185,9 mg dL-1 para 

juvenis de pirarucu e Tavares-Dias et al. (2007), observaram um valor de 308,1 ± 

140,2 mg dL-1 para alevinos desta espécie. 

  Os lipídios são preferencialmente utilizados pelos peixes para estocar energia 

e podem ser armazenados em diversos órgãos (Guijarro et al. 2003). As variações nos 

níveis plasmáticos de colesterol e triglicerídeos, em diferentes estudos com pirarucu, 

podem ser explicados pela diferença na idade, condições gerais de saúde, tipo de 

alimentação dos peixes (valor energético dos ingredientes utilizados) e fatores 

ambientais (principalmente temperatura) (Tavares-Dias et al., 2007; Vásquez-Torres 

et al., 2002).  

  A suplementação com glutamina influenciou positivamente (p≤ 0,05) a altura 

das vilosidades intestinais da região anterior, com o melhor valor obtido no nível de 

inclusão de 1,02% de glutamina seguido de redução nos valores até o nível de 2,0% 

de inclusão deste aminoácido. Yan e Qiu-Zhou (2006), observaram que juvenis de 

carpa comum, alimentados com 1,2% de glutamina, tiveram aumento da altura das 

vilosidades intestinais e melhora da função intestinal dos peixes. 

  O aumento da altura das vilosidades, até determinado nível, provavelmente 

ocorreu por que a glutamina é uma importante fonte de energia para os enterócitos, 

fornecendo nitrogênio para biossíntese de nucleotídeos necessários para replicação de 

células da mucosa intestinal (Yan e Qiu-Zhou, 2006). Já a redução na altura das 



56 

 

vilosidades intestinais até o nível de 2,0% de inclusão de glutamina pode ter sido 

devido ao efeito neurotóxico promovido pelo excesso desse aminoácido.  

   A análise morfométrica do intestino médio de juvenis de pirarucu 

demonstrou que a suplementação com glutamina não influenciou significativamente 

a altura das vilosidades nesta região. Histologicamente, é possível observar 

diminuição na complexidade das vilosidades intestinais da região proximal para a 

distal, dessa forma, a região média do intestino tem pouca participação na digestão e 

absorção dos nutrientes (Gonçalves et al., 2012), o que explica a ausência do efeito 

da glutamina sobre este parâmetro. 

   Foi observado aumento na atividade enzimática de proteases alcalinas 

(inespecíficas) e lipase até o nível de inclusão de 1,09% de glutamina, seguido de 

redução até o nível de 2,0%. Os menores valores foram observados no tratamento 

controle (0,0%) e no tratamento contendo 2,0% do aminoácido. Estes resultados 

corroboram com os encontrados por Yan e Qiu-Zhou (2006), em estudo com a carpa 

comum suplementada com glutamina (0,0; 0,4; 0,8; 1,2; 1,6; e 2,0%), ao constatarem 

que as atividades de proteases alcalinas e lipase foram positivamente relacionadas 

com a suplementação de glutamina nas dietas, aumentando até o nível de 1,2% e 

níveis superiores não diferiram significativamente. 

   Estes resultados sugerem que o consumo alimentar influenciou a atividade 

destas enzimas, uma vez que os animais dos tratamentos com maior atividade 

enzimática foram também os que apresentaram maior consumo, consequentemente 

quantidade mais elevada de substrato para atuação das enzimas. O efeito positivo da 

glutamina até determinado nível pode também ser atribuída à glutamina promover 

melhora na atividade do pâncreas exócrino, que se encontra difuso no fígado (Yan e 

Qiu-Zhou, 2006). 

  A suplementação com glutamina promoveu aumento significativo na 

atividade da amilase até o nível de inclusão de 1,07% de glutamina, com redução até 

o último nível de inclusão deste aminoácido. Liu et al. (2015), também observaram 

aumento significativo na atividade da amilase de pós-larvas de Cynoglossus 

semilaevis Günther (peso médio inicial de 10,64 mg) suplementadas com glutamina 
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(0,0; 0,5; 1,0 e 2,0%). Assim como ocorreu para proteases alcalinas e lipase, os 

animais que apresentaram maior consumo alimentar também foram os que 

apresentaram maior atividade amilohidrolítica.     

  A atividade da aspartato aminotransferase (AST) também apresentou efeito 

quadrático com a suplementação de glutamina. A maior atividade da AST foi 

observada no grupo controle, reduzindo sua atividade até 1,27% e, a partir deste nível 

de inclusão, novamente houve um aumento na atividade desta enzima. Os resultados 

obtidos para AST diferem dos encontrados por Coutinho et al. (2016), em estudo 

com juvenis de Sparus aurata suplementados com glutamina (0,0; 0,5; 1,0 e 2,0%), 

que não observaram efeito significativo sobre a atividade desta enzima. 

Os resultados para AST sugerem que a atividade desta enzima para os 

animais dos tratamentos controle (0,0% de glutamina) e contendo 2,0% de glutamina 

foi afetada quando houve menor taxa de eficiência proteica. O aumento da atividade 

de AST para os animais suplementados com 2,0% deste aminoácido, também pode 

ter relação com o efeito tóxico do excesso de glutamina, uma vez que a elevada 

concentração de amônia gerada por elevados níveis de glutamina pode levar a 

depleção de alguns intermediários do ciclo do ácido cítrico (Bombardelli et al., 

2003), dessa forma os animais estariam utilizando também a proteína para geração de 

compostos intermediários e, consequentemente, energia. 

A determinação da atividade da AST tem sido utilizada para avaliar o 

aproveitamento dos nutrientes da dieta e um aumento na atividade desta enzima pode 

indicar que houve ampliação na utilização de aminoácidos com a finalidade de 

produzir energia, ao invés de formação de proteína para crescimento (Veiverberg et 

al., 2008).  

  A melhora no desempenho produtivo dos animais suplementados com 

glutamina é possivelmente devido a este aminoácido regular rotas metabólicas 

importantes e atuar no transporte de nitrogênio que pode ser utilizado para síntese de 

outros aminoácidos (Forti et al., 2003; Newsholme et al., 2003). Além disso, a 

glutamina possibilita melhora na absorção dos nutrientes e no sistema imune de 

animais de produção em situações de estresse, uma vez que possui ação trófica sobre 
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as células destes locais, fazendo com que estes melhorem o desempenho (Zavarize et 

al., 2010). Associado a estes aspectos, a glutamina pode resultar em melhora no 

desempenho produtivo devido ao seu efeito positivo sobre a estrutura da mucosa 

intestinal dos animais, aumentando a superfície de contato e favorecendo os 

processos de digestão e absorção dos nutrientes (Silva et al., 2010), bem como em 

função da melhora na atividade de enzimas digestivas importantes. 

 

 

5. Conclusão 

 

 A suplementação com 1,02% glutamina promove melhoria nas variáveis de 

desempenho produtivo (ganho de peso, consumo alimentar, conversão alimentar, taxa 

de crescimento específico e taxa de eficiência proteica) bem como na estrutura 

histológica da mucosa intestinal (região anterior), além de aumentar a atividade de 

enzimas do metabolismo proteico e energético.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O pirarucu apresenta características que vem atraindo a atenção de 

piscicultores em diversas regiões do Brasil e sua produção pode ocorrer tanto em 

viveiros escavados como em tanques-rede. Mesmo com todas as qualidades 

apresentadas por esta espécie, a produção do pirarucu ainda é muito incipiente, 

uma vez que sua cadeia produtiva possui alguns entraves que dificultam sua 

expansão. 

Dentre os entraves para o crescimento da produção de Arapaima gigas 

pode-se destacar os aspectos reprodutivos, já que o piscicultor não tem total 

controle sobre todas as etapas de reprodução, o que dificulta a oferta de alevinos 

para o mercado, e também se destaca a falta de informações relacionadas a 

alimentação e nutrição do pirarucu, em diversas fases de vida, e que é 

extremamente importante para o sucesso da produção, uma vez que a 

alimentação corresponde ao maior custo na piscicultura. 

Visando gerar informações importantes sobre os aspectos nutricionais do 

pirarucu, o Laboratório de Nutrição e Alimentação de Peixes (AQUANUT) vem 

despontando na região sul da Bahia como importante gerador de conhecimento 

nesta área para esta espécie. Estudos anteriores já forneceram informações 

importantes que foram utilizadas no presente estudo. 

Os resultados obtidos neste permitiram concluir que a suplementação 

com aditivos com ação trófica, como a glutamina, promove melhora sobre o 

desempenho produtivo do pirarucu para esta faixa de peso, com um nível de 

inclusão recomendado de 1,02% de glutamina. Estes dados auxiliarão na 

formulação de dietas que atendam às exigências nutricionais para esta espécie. 

Diante do grande potencial de A. gigas, é fundamental a continuidade de 

pesquisas na área de nutrição, que auxiliem na confecção de dietas específicas, 

que maximizem o desempenho produtivo do animal, ao mesmo tempo que 

reduzam os custos de produção e o impacto ambiental gerado pela alimentação. 
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ANEXO I 
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ANEXO II 

 

Instruções aos autores – Aquaculture 

 

 

 

 

 

 

 

 
Types of paper  
 
Research Papers should report the results of original research. The material 
should not have been previously published elsewhere. Articles are expected to 
contribute new information (e.g. novel methods of analysis with added new 
insights and impacts) to the knowledge base in the field, not just to confirm 
previously published work. 
Review Articles can cover either narrow disciplinary subjects or broad issues 
requiring interdisciplinary discussion. They should provide objective critical 
evaluation of a defined subject. Reviews should not consist solely of a summary 
of published data. Evaluation of the quality of existing data, the status of 
knowledge, and the research required to advance knowledge of the subject are 
essential. 
Short Communications are used to communicate results which represent a 
major breakthrough or startling new discovery and which should therefore be 
published quickly. They should not be used for preliminary results. Papers must 
contain sufficient data to establish that the research has achieved reliable and 
significant results. 
Technical Papers should present new methods and procedures for either 
research methodology or culture-related techniques. 
The Letters to the Editor section is intended to provide a forum for discussion of 
aquacultural science emanating from material published in the journal. 
Contact details for submission  
 
Papers for consideration should be submitted via the electronic submission 
system mentioned below to the appropriate Section Editor: 
Nutrition: 
Vertebrate Nutrition: D.M. Gatlin 
Invertebrate Nutrition: M.T. Viana 

The Nutrition Section welcomes high quality research papers presenting novel 
data as well as original reviews on various aspects of aquatic animal nutrition 
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relevant to aquaculture. Manuscripts addressing the following areas of 
investigation are encouraged: 

1) determination of dietary and metabolic requirements for various nutrients by 
representative aquatic species. Studies may include environmental/stress effects 
on animal's physiological responses and requirements at different 
developmental stages; 
 
 
4) identification of key components in natural diets that influence attractability, 
palatability, metabolism, growth reproduction and/or immunity of cultured 
organisms; 
5) optimization of diet formulations and feeding practices; 
6) characterization of the actions of hormones, cytokines and/or components in 
intracellular signaling pathway(s) that influence nutrient and/or energy 
utilization. 
7) evaluation of diet supplementation strategies to influence animal 
performance, metabolism, health and/or flesh quality. 

Manuscripts concerning other areas of nutrition using novel or advanced 
methods are also welcome. Please note that in regard to various diet additives 
such as probiotics, prebiotics, herbal extracts, etc., a very large number of 
papers have already been published. Therefore, Aquaculture will not continue to 
accept manuscripts that present initial and preliminary investigations of such 
additives. Manuscripts addressing these and other feed additives will be 
accepted for review only if they are of the highest scientific quality and they 
represent a significant advance in our knowledge of the mechanisms involved in 
their metabolism. Manuscripts may also be considered if they present clinical 
efficacy data generated in large-scale trials and economic cost-benefit analysis 
of these applications. 

Aquaculture Production Science: 
B.Costa-Pierce 

AQUACULTURE PRODUCTION SCIENCE (PS) is one of 5 sections of the 
international journal AQUACULTURE dedicated to research on improvements 
and innovations in aquatic food production. 

This section supports worldwide dissemination of the results of innovative, 
globally important, scientific research on production methods for aquatic foods 
from fish, crustaceans, mollusks, amphibians, and all types of aquatic plants. 
Contributions are encouraged in the following areas: 1) Improvement of 
production systems that results in greater efficiencies of resource usage and 
sustainability of aquaculture; 2) Effective applications of technologies and 
methods of aquaculture production for improved stocking regimes; 3) The use 
of new species and species assemblages; and, 4) Investigations to minimize 
aquaculture wastes and improve water quality, including technologies for 
nutrient recycling in aquaculture ecosystems, and potential synergy of 
aquaculture and other food production systems using methods such as 
polyculture and integrated aquaculture. Aspects of seafood processing and 
technology will not be considered in this section although aquaculture 
techniques that may influence the nutritional value of aquatic food products 
may be considered in the Nutri 
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Physiology: 
Vertebrate Physiology: A. Takemura  
Invertebrate Physiology: W.A. O'Connor 

The Physiology Section welcomes high quality papers that present either novel 
research data or original reviews. The content must be relevant to solving 
aquaculture problems on all aspects of the physiology of cultured aquatic 
animals and plants. 

Submitted manuscripts must have a valid hypothesis or objective, clearly state 
the relevance to aquaculture, have proper experimental design with appropriate 
controls and utilize appropriate statistical analysis. Mention of trade names is 
limited to the main text. 

Relevant physiological topics include, but are not limited to: 

• Reproductive and endocrine physiology, including control of 
development and sex differentiation, induced ovulation and spermiation, 
gamete quality, storage and cryopreservation, physiology of gynogenetic, 
and triploid and transgenic organisms 

• Cardiorespiratory, muscle and exercise physiology 

• Osmoregulatory physiology 

• Digestive physiology, including endocrine and environmental regulation 
of growth 

• Larval physiology and ontogeny, including metamorphosis, smolting and 
molting 

• Performance under variable culture conditions, including temperature, 
water quality, rearing density, and stress and disease physiology 

• Physiology of harvest and handling techniques 

 
 
Genetics: 
J. A. H. Benzie 

The Genetics Section welcomes high-quality research papers presenting novel 
data, as well as critical reviews, on various aspects of selective breeding, genetics 
and genomics. Submitted manuscripts must have a valid hypothesis or 
objective, clearly state the relevance to aquaculture, have proper experimental 
design with appropriate sample size and controls and utilize appropriate 
statistical analysis. 

Relevant genetics topics include, but are not limited to: 

• Breeding programs using classic selection procedures, markers or 
combining marker assisted selection with classic selection 

• Applications of crossbreeding and interspecific hybridization 
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• Evaluation of commercially important phenotypes among cultured 
strains, populations or stocks 

• Applications of biotechnology and genetic manipulation methods 

• Development of linkage maps, identification of QTL or association of 
commercially important traits with specific gene(s). Where appropriate, 
linkage maps should include co-dominant markers, such as microsatellite 
DNA and SNP markers, to enable application to other populations and 
facilitate comparative mapping. 

Aquaculture will NOT accept manuscripts dealing with the application of well-
described techniques to yet another species, unless the application solves a 
specific biological problem important to aquaculture production; or manuscripts 
dealing with gene cloning, characterizing of microsatellites, species identification 
using molecular markers, EST papers with small collections, or mapping papers 
with a small number of markers, unless the papers also deal with solving a 
biological problem that is relevant to aquaculture production.  
Aquaculture will not accept manuscripts focusing mainly on population genetics 
studies that are based on RAPD and AFLP markers, since the dominance and 
multilocus nature of the fingerprints are not suitable for making inferences about 
population genetic diversity and structure. 
 
Sustainability and Society: 
D.C. Little 

The Sustainability and Society section of the journal Aquaculture invites articles 
at the interface of natural and social sciences that address the broader roles of 
aquaculture in global food security and trade. 

Aims and scope of the Sustainability and Society section are the: global 
dissemination of interdisciplinary knowledge regarding the management of 
aquatic resources and resulting impacts on people. Interconnections with other 
sectors of food production; resource management and implications for societal 
impact. Going beyond a narrow techno-centric focus, towards more holistic 
analyses of aquaculture within well-defined contexts. Enquiry based on 
understanding trajectories of change amid the global challenges of climate 
change and food security. Mixed methods and approaches that incorporate and 
integrate both social and natural sciences. Relevance for the diverse range of 
policy makers, practitioners and other stakeholders involved. Articles that take a 
value chain approach, rather than being wholly production orientated, are 
encouraged. 

Disease 
P. Bossier 
Parasites and Parasite Control 
A. Shinn 

The Disease sections welcomes critical reviews and high quality articles 
containing novel data on all aspects concerning diseases of farmed aquatic 
species. The aims of the section are: description of new and emerging diseases 
including characterization of the causal agent(s), development in the 
understanding of fish pathogens for example including new methods of growth 
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where this has been a problem for fastidious organisms, pathogenicity and 
epizootiology, developments in the diagnosis of disease going beyond the use of 
standard well used methods, and methods of disease control, notably new 
developments in vaccines, immunostimulants, dietary supplements, medicinal 
plant products, probiotics, prebiotics and genetically-disease resistant stock. 
Relevance to aquaculture must be demonstrated. Articles, which adapt well 
known methods without further refinement of those methods, are unlikely to be 
accepted. 

Submission Checklist  
You can use this list to carry out a final check of your submission before you 
send it to the journal for review. Please check the relevant section in this Guide 
for Authors for more details. 
Ensure that the following items are present: 
One author has been designated as the corresponding author with contact 
details: 
• E-mail address 
• Full postal address 
All necessary files have been uploaded: 
Manuscript: 
• Include keywords 
• All figures (include relevant captions) 
• All tables (including titles, description, footnotes) 
• Ensure all figure and table citations in the text match the files provided 
• Indicate clearly if color should be used for any figures in print 
Graphical Abstracts / Highlights files (where applicable) 
Supplemental files (where applicable) 
Further considerations 
• Manuscript has been 'spell checked' and 'grammar checked' 
• All references mentioned in the Reference List are cited in the text, and vice 
versa 
• Permission has been obtained for use of copyrighted material from other 
sources (including the Internet) 
• Relevant declarations of interest have been made 
• Journal policies detailed in this guide have been reviewed 
• Referee suggestions and contact details provided, based on journal 
requirements 
For further information, visit our Support Center. 
 
In order to facilitate the review process, please make sure your submission is 
prepared with:  
 
• Double line spacing  
• Continuously numbered lines throughout the manuscript  
• Numbered pages 

  
 
Author of papers to “Aquaculture” are requested to verify their experimental 
design. Results should always include biological replicates. These could be 

http://service.elsevier.com/app/home/supporthub/publishing/
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obtained by performing an experiment multiple times within the same time 
window (demonstrating repeatability) or by performing an experiment multiple 
times in different time windows (demonstrating reproducibility). In a typical 
experiment, a biological replicate in aquaculture is a “tank”. Individuals that 
were kept during the experiment in one single tank are not independent from 
each other and can hence not be considered as a biological replicate. Authors 
are also requested to consult “Aquaculture Volume 437, 1 Pages 344-350” for 
further support on statistical processing of data. 
Ethics in publishing  
 
Please see our information pages on Ethics in publishing and Ethical guidelines 
for journal publication. 
Studies in humans and animals  
 
If the work involves the use of human subjects, the author should ensure that 
the work described has been carried out in accordance with The Code of Ethics 
of the World Medical Association (Declaration of Helsinki) for experiments 
involving humans. The manuscript should be in line with the Recommendations 
for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in 
Medical Journals and aim for the inclusion of representative human 
populations (sex, age and ethnicity) as per those recommendations. The 
terms sex and gendershould be used correctly. 

Authors should include a statement in the manuscript that informed consent 
was obtained for experimentation with human subjects. The privacy rights of 
human subjects must always be observed. 

All animal experiments should comply with the ARRIVE guidelines and should 
be carried out in accordance with the U.K. Animals (Scientific Procedures) Act, 
1986 and associated guidelines, EU Directive 2010/63/EU for animal 
experiments, or the National Institutes of Health guide for the care and use of 
Laboratory animals (NIH Publications No. 8023, revised 1978) and the authors 
should clearly indicate in the manuscript that such guidelines have been 
followed. The sex of animals must be indicated, and where appropriate, the 
influence (or association) of sex on the results of the study. 
Declaration of interest  
 
All authors must disclose any financial and personal relationships with other 
people or organizations that could inappropriately influence (bias) their work. 
Examples of potential competing interests include employment, consultancies, 
stock ownership, honoraria, paid expert testimony, patent 
applications/registrations, and grants or other funding. Authors must disclose 
any interests in two places: 1. A summary declaration of interest statement in 
the title page file (if double-blind) or the manuscript file (if single-blind). If 
there are no interests to declare then please state this: 'Declarations of interest: 
none'. This summary statement will be ultimately published if the article is 
accepted. 2. Detailed disclosures as part of a separate Declaration of Interest 
form, which forms part of the journal's official records. It is important for 
potential interests to be declared in both places and that the information 
matches. More information. 

https://www.elsevier.com/publishingethics
https://www.elsevier.com/journal-authors/ethics
https://www.elsevier.com/journal-authors/ethics
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
http://www.icmje.org/recommendations/
http://www.icmje.org/recommendations/
http://www.icmje.org/recommendations/
http://www.who.int/gender-equity-rights/understanding/gender-definition/en/
https://www.nc3rs.org.uk/arrive-guidelines
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/legislation_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/legislation_en.htm
http://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/286/supporthub/publishing
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Submission declaration  
 
Submission of an article implies that the work described has not been published 
previously (except in the form of an abstract, a published lecture or academic 
thesis, see 'Multiple, redundant or concurrent publication' for more 
information), that it is not under consideration for publication elsewhere, that 
its publication is approved by all authors and tacitly or explicitly by the 
responsible authorities where the work was carried out, and that, if accepted, it 
will not be published elsewhere in the same form, in English or in any other 
language, including electronically without the written consent of the copyright-
holder. 
Submission declaration and verification  
 
Submission of an article implies that the work described has not been published 
previously (except in the form of an abstract or as part of a published lecture or 
academic thesis or as an electronic preprint, 
see http://www.elsevier.com/postingpolicy), that it is not under consideration 
for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors and 
tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work was carried 
out, and that, if accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in 
English or in any other language, including electronically without the written 
consent of the copyright-holder. To verify originality, your article may be 
checked by the originality detection service 
CrossCheck http://www.elsevier.com/editors/plagdetect. 
If the manuscript to be submitted was previously rejected by Aquaculture or 
another journal, it is necessary to specify what substantive new work and/or 
revisions have been included to elevate the manuscript’s quality for 
consideration by Aquaculture. 
Preprints  
Please note that preprints can be shared anywhere at any time, in line with 
Elsevier's sharing policy. Sharing your preprints e.g. on a preprint server will 
not count as prior publication (see 'Multiple, redundant or concurrent 
publication' for more information). 
Use of inclusive language  
 
Inclusive language acknowledges diversity, conveys respect to all people, is 
sensitive to differences, and promotes equal opportunities. Articles should make 
no assumptions about the beliefs or commitments of any reader, should contain 
nothing which might imply that one individual is superior to another on the 
grounds of race, sex, culture or any other characteristic, and should use 
inclusive language throughout. Authors should ensure that writing is free from 
bias, for instance by using 'he or she', 'his/her' instead of 'he' or 'his', and by 
making use of job titles that are free of stereotyping (e.g. 'chairperson' instead of 
'chairman' and 'flight attendant' instead of 'stewardess'). 
Author contributions  
 
For transparency, we encourage authors to submit an author statement file 
outlining their individual contributions to the paper using the relevant CRediT 
roles: Conceptualization; Data curation; Formal analysis; Funding acquisition; 
Investigation; Methodology; Project administration; Resources; Software; 

https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/policies-and-ethics
http://www.elsevier.com/postingpolicy
http://www.elsevier.com/editors/plagdetect
https://www.elsevier.com/about/our-business/policies/sharing/preprint
https://www.elsevier.com/about/our-business/policies/sharing
http://www.elsevier.com/authors/journal-authors/policies-and-ethics
http://www.elsevier.com/authors/journal-authors/policies-and-ethics
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Supervision; Validation; Visualization; Roles/Writing - original draft; Writing - 
review & editing. Authorship statements should be formatted with the names of 
authors first and CRediT role(s) following. More details and an example 
Changes to authorship  
 
Authors are expected to consider carefully the list and order of 
authors beforesubmitting their manuscript and provide the definitive list of 
authors at the time of the original submission. Any addition, deletion or 
rearrangement of author names in the authorship list should be made 
only before the manuscript has been accepted and only if approved by the 
journal Editor. To request such a change, the Editor must receive the following 
from the corresponding author: (a) the reason for the change in author list 
and (b) written confirmation (e-mail, letter) from all authors that they agree 
with the addition, removal or rearrangement. In the case of addition or removal 
of authors, this includes confirmation from the author being added or removed. 
Only in exceptional circumstances will the Editor consider the addition, deletion 
or rearrangement of authors after the manuscript has been accepted. While the 
Editor considers the request, publication of the manuscript will be suspended. If 
the manuscript has already been published in an online issue, any requests 
approved by the Editor will result in a corrigendum. 
Article transfer service  
This journal is part of our Article Transfer Service. This means that if the Editor 
feels your article is more suitable in one of our other participating journals, then 
you may be asked to consider transferring the article to one of those. If you 
agree, your article will be transferred automatically on your behalf with no need 
to reformat. Please note that your article will be reviewed again by the new 
journal. More information. 
Copyright  
 
Upon acceptance of an article, authors will be asked to complete a 'Journal 
Publishing Agreement' (see more information on this). An e-mail will be sent to 
the corresponding author confirming receipt of the manuscript together with a 
'Journal Publishing Agreement' form or a link to the online version of this 
agreement. 
Subscribers may reproduce tables of contents or prepare lists of articles 
including abstracts for internal circulation within their 
institutions. Permission of the Publisher is required for resale or distribution 
outside the institution and for all other derivative works, including compilations 
and translations. If excerpts from other copyrighted works are included, the 
author(s) must obtain written permission from the copyright owners and credit 
the source(s) in the article. Elsevier has preprinted forms for use by authors in 
these cases. 
For gold open access articles: Upon acceptance of an article, authors will be 
asked to complete an 'Exclusive License Agreement' (more information). 
Permitted third party reuse of gold open access articles is determined by the 
author's choice of user license. 
Author rights 
As an author you (or your employer or institution) have certain rights to reuse 
your work. More information. 

https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/policies-and-ethics#authorship
https://www.elsevier.com/authors/article-transfer-service
https://www.elsevier.com/copyright
https://www.elsevier.com/permissions
https://www.elsevier.com/__data/assets/word_doc/0007/98656/Permission-Request-Form.docx
https://www.elsevier.com/about/company-information/policies/copyright
https://www.elsevier.com/openaccesslicenses
https://www.elsevier.com/copyright
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Elsevier supports responsible sharing  
Find out how you can share your research published in Elsevier journals. 
Role of the funding source  
 
You are requested to identify who provided financial support for the conduct of 
the research and/or preparation of the article and to briefly describe the role of 
the sponsor(s), if any, in study design; in the collection, analysis and 
interpretation of data; in the writing of the report; and in the decision to submit 
the article for publication. If the funding source(s) had no such involvement 
then this should be stated. 
Funding body agreements and policies  
Elsevier has established a number of agreements with funding bodies which 
allow authors to comply with their funder's open access policies. Some funding 
bodies will reimburse the author for the gold open access publication fee. 
Details of existing agreements are available online. 
Open access  
 
This journal offers authors a choice in publishing their research: 
Subscription 
• Articles are made available to subscribers as well as developing countries and 
patient groups through our universal access programs.  
• No open access publication fee payable by authors. 
• The Author is entitled to post the accepted manuscript in their institution's 
repository and make this public after an embargo period (known as green Open 
Access). The published journal article cannot be shared publicly, for example on 
ResearchGate or Academia.edu, to ensure the sustainability of peer-reviewed 
research in journal publications. The embargo period for this journal can be 
found below. 
Gold open access  
• Articles are freely available to both subscribers and the wider public with 
permitted reuse. 
• A gold open access publication fee is payable by authors or on their behalf, e.g. 
by their research funder or institution. 

Regardless of how you choose to publish your article, the journal will apply the 
same peer review criteria and acceptance standards. 

For gold open access articles, permitted third party (re)use is defined by the 
following Creative Commons user licenses: 
Creative Commons Attribution (CC BY)  
Lets others distribute and copy the article, create extracts, abstracts, and other 
revised versions, adaptations or derivative works of or from an article (such as a 
translation), include in a collective work (such as an anthology), text or data 
mine the article, even for commercial purposes, as long as they credit the 
author(s), do not represent the author as endorsing their adaptation of the 
article, and do not modify the article in such a way as to damage the author's 
honor or reputation. 
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC BY-
NC-ND)  
For non-commercial purposes, lets others distribute and copy the article, and to 
include in a collective work (such as an anthology), as long as they credit the 

https://www.elsevier.com/sharing-articles
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/agreements
https://www.elsevier.com/access
https://www.elsevier.com/about/our-business/policies/sharing/accepted-manuscript
https://www.elsevier.com/about/our-business/policies/sharing/published-journal-article
https://www.elsevier.com/openaccesslicenses
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author(s) and provided they do not alter or modify the article. 
 
The gold open access publication fee for this journal is USD 3800, excluding 
taxes. Learn more about Elsevier's pricing 
policy: https://www.elsevier.com/openaccesspricing. 
Green open access  
Authors can share their research in a variety of different ways and Elsevier has a 
number of green open access options available. We recommend authors see 
our green open access page for further information. Authors can also self-
archive their manuscripts immediately and enable public access from their 
institution's repository after an embargo period. This is the version that has 
been accepted for publication and which typically includes author-incorporated 
changes suggested during submission, peer review and in editor-author 
communications. Embargo period: For subscription articles, an appropriate 
amount of time is needed for journals to deliver value to subscribing customers 
before an article becomes freely available to the public. This is the embargo 
period and it begins from the date the article is formally published online in its 
final and fully citable form. Find out more. 
 
This journal has an embargo period of 24 months. 
Elsevier Researcher Academy  
Researcher Academy is a free e-learning platform designed to support early and 
mid-career researchers throughout their research journey. The "Learn" 
environment at Researcher Academy offers several interactive modules, 
webinars, downloadable guides and resources to guide you through the process 
of writing for research and going through peer review. Feel free to use these free 
resources to improve your submission and navigate the publication process with 
ease. 
Language (usage and editing services)  
Please write your text in good English (American or British usage is accepted, 
but not a mixture of these). Authors who feel their English language manuscript 
may require editing to eliminate possible grammatical or spelling errors and to 
conform to correct scientific English may wish to use the English Language 
Editing service available from Elsevier's WebShop. 
Submission  
 
Our online submission system guides you stepwise through the process of 
entering your article details and uploading your files. The system converts your 
article files to a single PDF file used in the peer-review process. Editable files 
(e.g., Word, LaTeX) are required to typeset your article for final publication. All 
correspondence, including notification of the Editor's decision and requests for 
revision, is sent by e-mail. 
 
Authors should avoid responding by messages received from the system using 
the 'Reply' button on their e-mail message; this will send the message to the 
system support and not to the editorial office, and will create unnecessary load 
of sorting out and forwarding 
 
Please submit your article 
via https://www.evise.com/profile/api/navigate/AQUA 

https://www.elsevier.com/openaccesspricing
http://elsevier.com/greenopenaccess
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/journal-embargo-finder/
https://researcheracademy.elsevier.com/
http://webshop.elsevier.com/languageediting/
http://webshop.elsevier.com/languageediting/
https://www.evise.com/profile/api/navigate/AQUA
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Referees  
Please submit the names and institutional e-mail addresses of several potential 
referees. For more details, visit our Support site. Note that the editor retains the 
sole right to decide whether or not the suggested reviewers are used. 

 
Peer review  
 
This journal operates a single blind review process. All contributions will be 
initially assessed by the editor for suitability for the journal. Papers deemed 
suitable are then typically sent to a minimum of two independent expert 
reviewers to assess the scientific quality of the paper. The Editor is responsible 
for the final decision regarding acceptance or rejection of articles. The Editor's 
decision is final. More information on types of peer review. 
Use of word processing software  
It is important that the file be saved in the native format of the word processor 
used. The text should be in single-column format. Keep the layout of the text as 
simple as possible. Most formatting codes will be removed and replaced on 
processing the article. In particular, do not use the word processor's options to 
justify text or to hyphenate words. However, do use bold face, italics, subscripts, 
superscripts etc. When preparing tables, if you are using a table grid, use only 
one grid for each individual table and not a grid for each row. If no grid is used, 
use tabs, not spaces, to align columns. The electronic text should be prepared in 
a way very similar to that of conventional manuscripts (see also the Guide to 
Publishing with Elsevier). Note that source files of figures, tables and text 
graphics will be required whether or not you embed your figures in the text. See 
also the section on Electronic artwork.  
To avoid unnecessary errors you are strongly advised to use the 'spell-check' and 
'grammar-check' functions of your word processor. 
LaTeX  
You are recommended to use the Elsevier article class elsarticle.cls to prepare 
your manuscript and BibTeX to generate your bibliography. 
Our LaTeX site has detailed submission instructions, templates and other 
information. 
Article structure 
Subdivision - numbered sections  
Divide your article into clearly defined and numbered sections. Subsections 
should be numbered 1.1 (then 1.1.1, 1.1.2, ...), 1.2, etc. (the abstract is not 
included in section numbering). Use this numbering also for internal cross-
referencing: do not just refer to 'the text'. Any subsection may be given a brief 
heading. Each heading should appear on its own separate line. 
Introduction  
State the objectives of the work and provide an adequate background, avoiding a 
detailed literature survey or a summary of the results. 
Material and methods  
Provide sufficient details to allow the work to be reproduced by an independent 
researcher. Methods that are already published should be summarized, and 
indicated by a reference. If quoting directly from a previously published 
method, use quotation marks and also cite the source. Any modifications to 
existing methods should also be described. 

http://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/8238/kw/8238/p/10523/supporthub/publishing
https://www.elsevier.com/reviewers/what-is-peer-review
https://www.elsevier.com/guidepublication
https://www.elsevier.com/guidepublication
http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/elsarticle
http://www.bibtex.org/
https://www.elsevier.com/latex
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Theory/calculation  
A Theory section should extend, not repeat, the background to the article 
already dealt with in the Introduction and lay the foundation for further work. 
In contrast, a Calculation section represents a practical development from a 
theoretical basis. 
Results  
Results should be clear and concise. 
Discussion  
This should explore the significance of the results of the work, not repeat them. 
A combined Results and Discussion section is often appropriate. Avoid 
extensive citations and discussion of published literature. 
Conclusions  
The main conclusions of the study may be presented in a short Conclusions 
section, which may stand alone or form a subsection of a Discussion or Results 
and Discussion section. 
Appendices  
If there is more than one appendix, they should be identified as A, B, etc. 
Formulae and equations in appendices should be given separate numbering: Eq. 
(A.1), Eq. (A.2), etc.; in a subsequent appendix, Eq. (B.1) and so on. Similarly for 
tables and figures: Table A.1; Fig. A.1, etc. 
Essential title page information  
 
• Title. Concise and informative. Titles are often used in information-retrieval 
systems. Avoid abbreviations and formulae where possible. 
•Numbering.Manuscripts that are sequentially numbered (e.g., I, II, etc.) are 
no longer accepted. 
•Author names and affiliations. Where the family name may be 
ambiguous (e.g., a double name), please indicate this clearly. Present the 
authors' affiliation addresses (where the actual work was done) below the 
names. Indicate all affiliations with a lower-case superscript letter immediately 
after the author's name and in front of the appropriate address. Provide the full 
postal address of each affiliation, including the country name and, if available, 
the e-mail address of each author. 
• Corresponding author. Clearly indicate who will handle correspondence at 
all stages of refereeing and publication, also post-publication. Ensure that 
phone numbers (with country and area code) are provided in 
addition to the e-mail address and the complete postal address. 
Contact details must be kept up to date by the corresponding author. 
• Present/permanent address. If an author has moved since the work 
described in the article was done, or was visiting at the time, a 'Present address' 
(or 'Permanent address') may be indicated as a footnote to that author's name. 
The address at which the author actually did the work must be retained as the 
main, affiliation address. Superscript Arabic numerals are used for such 
footnotes. 
Abstract  
 
A concise and factual abstract is required. The abstract should state briefly the 
purpose of the research, the principal results and major conclusions. An 
abstract is often presented separately from the article, so it must be able to 
stand alone. For this reason, References should be avoided, but if essential, then 
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cite the author(s) and year(s). Also, non-standard or uncommon abbreviations 
should be avoided, but if essential they must be defined at their first mention in 
the abstract itself. 
 
The abstract should be not longer than 400 words. 
Keywords  
 
Immediately after the abstract, provide a maximum of 4-6 keywords, using 
American spelling and avoiding general and plural terms and multiple concepts 
(avoid, for example, "and", "of"). Be sparing with abbreviations: only 
abbreviations firmly established in the field may be eligible. These keywords will 
be used for indexing purposes. 
Highlights of the manuscript  
 
As part of the submission process, authors are required to provide 3 or 4 
highlights, each one sentence long. Beyond stating key discoveries, these 
highlights must explicitly establish why the work is novel and why it has an 
application to aquaculture. It is not sufficient to state that the species is one that 
is farmed. 
Abbreviations  
Define abbreviations that are not standard in this field in a footnote to be placed 
on the first page of the article. Such abbreviations that are unavoidable in the 
abstract must be defined at their first mention there, as well as in the footnote. 
Ensure consistency of abbreviations throughout the article. 
Acknowledgements  
Collate acknowledgements in a separate section at the end of the article before 
the references and do not, therefore, include them on the title page, as a 
footnote to the title or otherwise. List here those individuals who provided help 
during the research (e.g., providing language help, writing assistance or proof 
reading the article, etc.). 
Formatting of funding sources  
List funding sources in this standard way to facilitate compliance to funder's 
requirements: 

Funding: This work was supported by the National Institutes of Health [grant 
numbers xxxx, yyyy]; the Bill & Melinda Gates Foundation, Seattle, WA [grant 
number zzzz]; and the United States Institutes of Peace [grant number aaaa]. 

It is not necessary to include detailed descriptions on the program or type of 
grants and awards. When funding is from a block grant or other resources 
available to a university, college, or other research institution, submit the name 
of the institute or organization that provided the funding. 

If no funding has been provided for the research, please include the following 
sentence: 

This research did not receive any specific grant from funding agencies in the 
public, commercial, or not-for-profit sectors. 

Nomenclature and units  
Follow internationally accepted rules and conventions: use the international 
system of units (SI). If other quantities are mentioned, give their equivalent in 
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SI. You are urged to consult IUPAC: Nomenclature of Organic Chemistry for 
further information. 
 
1. Authors and editors are, by general agreement, obliged to accept the rules 
governing biological nomenclature, as laid down in the International Code of 
Botanical Nomenclature, the International Code of Nomenclature of Bacteria, 
and the International Code of Zoological Nomenclature. 
2. All biota (crops, plants, insects, birds, mammals, etc.) should be identified by 
their scientific names when the English term is first used, with the exception of 
common domestic animals. 
3. All biocides and other organic compounds must be identified by their Geneva 
names when first used in the text. Active ingredients of all formulations should 
be likewise identified. 
4. For chemical nomenclature, the conventions of the International Union of 
Pure and Applied Chemistry and the official recommendations of the IUPAC 
IUB Combined Commission on Biochemical Nomenclature should be followed. 
 
DNA sequences and GenBank Accession numbers. Many Elsevier journals cite 
"gene accession numbers" in their running text and footnotes. Gene accession 
numbers refer to genes or DNA sequences about which further information can 
be found in the databases at the National Center for Biotechnical Information 
(NCBI) at the National Library of Medicine. Authors are encouraged to check 
accession numbers used very carefully. An error in a letter or number can 
result in a dead link. Note that in the final version of the electronic copy, the 
accession number text will be linked to the appropriate source in the NCBI 
databases enabling readers to go directly to that source from the article. 
Example 1: "GenBank accession nos. AI631510, AI631511, 
AI632198, and BF223228, a B-cell tumor from a chronic lymphatic leukemia 
(GenBank accession no. BE675048), and a T-cell lymphoma (GenBank 
accession no. AA361117)". 

Authors are encouraged to check accession numbers used very carefully. An 
error in a letter or number can result in a dead link. 

In the final version of the printed article, the accession number text will not 
appear bold or underlined (see Example 2 below). 

Example 2: "GenBank accession nos. AI631510, AI631511, AI632198, and 
BF223228), a B-cell tumor from a chronic lymphatic leukemia (GenBank 
accession no. BE675048), and a T-cell lymphoma (GenBank accession no. 
AA361117)". 

In the final version of the electronic copy, the accession number text will be 
linked to the appropriate source in the NCBI databases enabling readers to go 
directly to that source from the article (see Example 3 below). 

Example 3: "GenBank accession nos. AI631510, AI631511, AI632198, and 
BF223228), a B-cell tumor from a chronic lymphatic leukemia (GenBank 
accession no. BE675048), and a T-cell lymphoma (GenBank accession no. 
AA361117)". 

http://www.acdlabs.com/iupac/nomenclature/
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Math formulae  
Please submit math equations as editable text and not as images. Present simple 
formulae in line with normal text where possible and use the solidus (/) instead 
of a horizontal line for small fractional terms, e.g., X/Y. In principle, variables 
are to be presented in italics. Powers of e are often more conveniently denoted 
by exp. Number consecutively any equations that have to be displayed 
separately from the text (if referred to explicitly in the text). 
 
Give the meaning of all symbols immediately after the equation in which they 
are first used. In chemical formulae, valence of ions should be given as, e.g. 
Ca2+ and not Ca++. Isotope numbers should precede the symbols, e.g., 18O. The 
repeated writing of chemical formulae in the text is to be avoided where 
reasonably possible; instead, the name of the compound should be given in full. 
Exceptions may be made in the case of a very long name occurring very 
frequently or in the case of a compound being described as the end product of a 
gravimetric determination (e.g., phosphate as P2O5). 
Footnotes  
Footnotes should be used sparingly. Number them consecutively throughout the 
article. Many word processors can build footnotes into the text, and this feature 
may be used. Otherwise, please indicate the position of footnotes in the text and 
list the footnotes themselves separately at the end of the article. Do not include 
footnotes in the Reference list. 
Artwork 
Electronic artwork  
General points 
• Make sure you use uniform lettering and sizing of your original artwork.  
• Embed the used fonts if the application provides that option.  
• Aim to use the following fonts in your illustrations: Arial, Courier, Times New 
Roman, Symbol, or use fonts that look similar.  
• Number the illustrations according to their sequence in the text.  
• Use a logical naming convention for your artwork files.  
• Provide captions to illustrations separately.  
• Size the illustrations close to the desired dimensions of the published version.  
• Submit each illustration as a separate file. 
A detailed guide on electronic artwork is available. 
You are urged to visit this site; some excerpts from the detailed 
information are given here. 
Formats 
If your electronic artwork is created in a Microsoft Office application (Word, 
PowerPoint, Excel) then please supply 'as is' in the native document format.  
Regardless of the application used other than Microsoft Office, when your 
electronic artwork is finalized, please 'Save as' or convert the images to one of 
the following formats (note the resolution requirements for line drawings, 
halftones, and line/halftone combinations given below):  
EPS (or PDF): Vector drawings, embed all used fonts.  
TIFF (or JPEG): Color or grayscale photographs (halftones), keep to a minimum 
of 300 dpi.  
TIFF (or JPEG): Bitmapped (pure black & white pixels) line drawings, keep to a 
minimum of 1000 dpi.  
TIFF (or JPEG): Combinations bitmapped line/half-tone (color or grayscale), 

https://www.elsevier.com/artworkinstructions
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keep to a minimum of 500 dpi. 
Please do not:  
• Supply files that are optimized for screen use (e.g., GIF, BMP, PICT, WPG); 
these typically have a low number of pixels and limited set of colors;  
• Supply files that are too low in resolution;  
• Submit graphics that are disproportionately large for the content. 
Color artwork  
Please make sure that artwork files are in an acceptable format (TIFF (or JPEG), 
EPS (or PDF), or MS Office files) and with the correct resolution. If, together 
with your accepted article, you submit usable color figures then Elsevier will 
ensure, at no additional charge, that these figures will appear in color online 
(e.g., ScienceDirect and other sites) regardless of whether or not these 
illustrations are reproduced in color in the printed version. For color 
reproduction in print, you will receive information regarding the 
costs from Elsevier after receipt of your accepted article. Please 
indicate your preference for color: in print or online only. Further information 
on the preparation of electronic artwork. 
Figure captions  
Ensure that each illustration has a caption. Supply captions separately, not 
attached to the figure. A caption should comprise a brief title (not on the figure 
itself) and a description of the illustration. Keep text in the illustrations 
themselves to a minimum but explain all symbols and abbreviations used. 
Text graphics  
Text graphics may be embedded in the text at the appropriate position. See 
further under Electronic artwork. 
Tables  
 
Please submit tables as editable text and not as images. Tables can be placed 
either next to the relevant text in the article, or on separate page(s) at the end. 
Number tables consecutively in accordance with their appearance in the text 
and place any table notes below the table body. Be sparing in the use of tables 
and ensure that the data presented in them do not duplicate results described 
elsewhere in the article. Please avoid using vertical rules and shading in table 
cells. 
References 
Citation in text  
Please ensure that every reference cited in the text is also present in the 
reference list (and vice versa). Any references cited in the abstract must be given 
in full. Unpublished results and personal communications are not 
recommended in the reference list, but may be mentioned in the text. If these 
references are included in the reference list they should follow the standard 
reference style of the journal and should include a substitution of the 
publication date with either 'Unpublished results' or 'Personal communication'. 
Citation of a reference as 'in press' implies that the item has been accepted for 
publication. 
Reference links  
Increased discoverability of research and high quality peer review are ensured 
by online links to the sources cited. In order to allow us to create links to 
abstracting and indexing services, such as Scopus, CrossRef and PubMed, please 
ensure that data provided in the references are correct. Please note that 

https://www.elsevier.com/artworkinstructions
https://www.elsevier.com/artworkinstructions
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incorrect surnames, journal/book titles, publication year and pagination may 
prevent link creation. When copying references, please be careful as they may 
already contain errors. Use of the DOI is highly encouraged. 

A DOI is guaranteed never to change, so you can use it as a permanent link to 
any electronic article. An example of a citation using DOI for an article not yet in 
an issue is: VanDecar J.C., Russo R.M., James D.E., Ambeh W.B., Franke M. 
(2003). Aseismic continuation of the Lesser Antilles slab beneath northeastern 
Venezuela. Journal of Geophysical Research, 
https://doi.org/10.1029/2001JB000884. Please note the format of such 
citations should be in the same style as all other references in the paper. 

Web references  
As a minimum, the full URL should be given and the date when the reference 
was last accessed. Any further information, if known (DOI, author names, dates, 
reference to a source publication, etc.), should also be given. Web references can 
be listed separately (e.g., after the reference list) under a different heading if 
desired, or can be included in the reference list. 
Data references  
This journal encourages you to cite underlying or relevant datasets in your 
manuscript by citing them in your text and including a data reference in your 
Reference List. Data references should include the following elements: author 
name(s), dataset title, data repository, version (where available), year, and 
global persistent identifier. Add [dataset] immediately before the reference so 
we can properly identify it as a data reference. The [dataset] identifier will not 
appear in your published article. 
References in a special issue  
Please ensure that the words 'this issue' are added to any references in the list 
(and any citations in the text) to other articles in the same Special Issue. 
Reference management software  
Most Elsevier journals have their reference template available in many of the 
most popular reference management software products. These include all 
products that support Citation Style Language styles, such as Mendeley and 
Zotero, as well as EndNote. Using the word processor plug-ins from these 
products, authors only need to select the appropriate journal template when 
preparing their article, after which citations and bibliographies will be 
automatically formatted in the journal's style. If no template is yet available for 
this journal, please follow the format of the sample references and citations as 
shown in this Guide. If you use reference management software, please ensure 
that you remove all field codes before submitting the electronic 
manuscript. More information on how to remove field codes. 
 
Users of Mendeley Desktop can easily install the reference style for this journal 
by clicking the following link: 
http://open.mendeley.com/use-citation-style/aquaculture 
When preparing your manuscript, you will then be able to select this style using 
the Mendeley plug-ins for Microsoft Word or LibreOffice. 
Reference formatting  
There are no strict requirements on reference formatting at submission. 
References can be in any style or format as long as the style is consistent. Where 
applicable, author(s) name(s), journal title/book title, chapter title/article title, 

http://citationstyles.org/
http://www.mendeley.com/features/reference-manager
https://service.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/26093
http://open.mendeley.com/use-citation-style/aquaculture
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year of publication, volume number/book chapter and the article number or 
pagination must be present. Use of DOI is highly encouraged. The reference 
style used by the journal will be applied to the accepted article by Elsevier at the 
proof stage. Note that missing data will be highlighted at proof stage for the 
author to correct. If you do wish to format the references yourself they should be 
arranged according to the following examples: 
Reference style  
Text: All citations in the text should refer to:  
1. Single author: the author's name (without initials, unless there is ambiguity) 
and the year of publication;  
2. Two authors: both authors' names and the year of publication;  
3. Three or more authors: first author's name followed by 'et al.' and the year of 
publication.  
Citations may be made directly (or parenthetically). Groups of references can be 
listed either first alphabetically, then chronologically, or vice versa.  
Examples: 'as demonstrated (Allan, 2000a, 2000b, 1999; Allan and Jones, 
1999)…. Or, as demonstrated (Jones, 1999; Allan, 2000)… Kramer et al. (2010) 
have recently shown …'  
List: References should be arranged first alphabetically and then further sorted 
chronologically if necessary. More than one reference from the same author(s) 
in the same year must be identified by the letters 'a', 'b', 'c', etc., placed after the 
year of publication.  
Examples:  
Reference to a journal publication:  
Van der Geer, J., Hanraads, J.A.J., Lupton, R.A., 2010. The art of writing a 
scientific article. J. Sci. Commun. 163, 51–59. 
https://doi.org/10.1016/j.Sc.2010.00372.  
Reference to a journal publication with an article number:  
Van der Geer, J., Hanraads, J.A.J., Lupton, R.A., 2018. The art of writing a 
scientific article. Heliyon. 19, e00205. 
https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00205.  
Reference to a book:  
Strunk Jr., W., White, E.B., 2000. The Elements of Style, fourth ed. Longman, 
New York.  
Reference to a chapter in an edited book:  
Mettam, G.R., Adams, L.B., 2009. How to prepare an electronic version of your 
article, in: Jones, B.S., Smith , R.Z. (Eds.), Introduction to the Electronic Age. E-
Publishing Inc., New York, pp. 281–304. 
Reference to a website: 
Cancer Research UK, 1975. Cancer statistics reports for the UK. 
http://www.cancerresearchuk.org/aboutcancer/statistics/cancerstatsreport/ 
(accessed 13 March 2003). 
Reference to a dataset: 
[dataset] Oguro, M., Imahiro, S., Saito, S., Nakashizuka, T., 2015. Mortality data 
for Japanese oak wilt disease and surrounding forest compositions. Mendeley 
Data, v1. https://doi.org/10.17632/xwj98nb39r.1. 
Journal Abbreviations Source  
 
Define abbreviations that are not standard in this field at their first occurrence 



84 

 

in the article: in the abstract but also in the main text after it. Ensure 
consistency of abbreviations throughout the article. 
Video  
 
Elsevier accepts video material and animation sequences to support and 
enhance your scientific research. Authors who have video or animation files that 
they wish to submit with their article are strongly encouraged to include links to 
these within the body of the article. This can be done in the same way as a figure 
or table by referring to the video or animation content and noting in the body 
text where it should be placed. All submitted files should be properly labeled so 
that they directly relate to the video file's content. . In order to ensure that your 
video or animation material is directly usable, please provide the file in one of 
our recommended file formats with a preferred maximum size of 150 MB per 
file, 1 GB in total. Video and animation files supplied will be published online in 
the electronic version of your article in Elsevier Web products, 
including ScienceDirect. Please supply 'stills' with your files: you can choose any 
frame from the video or animation or make a separate image. These will be used 
instead of standard icons and will personalize the link to your video data. For 
more detailed instructions please visit our video instruction pages. Note: since 
video and animation cannot be embedded in the print version of the journal, 
please provide text for both the electronic and the print version for the portions 
of the article that refer to this content. 
Data visualization  
 
Include interactive data visualizations in your publication and let your readers 
interact and engage more closely with your research. Follow the 
instructions hereto find out about available data visualization options and how 
to include them with your article. 
Supplementary material  
 
Supplementary material such as applications, images and sound clips, can be 
published with your article to enhance it. Submitted supplementary items are 
published exactly as they are received (Excel or PowerPoint files will appear as 
such online). Please submit your material together with the article and supply a 
concise, descriptive caption for each supplementary file. If you wish to make 
changes to supplementary material during any stage of the process, please make 
sure to provide an updated file. Do not annotate any corrections on a previous 
version. Please switch off the 'Track Changes' option in Microsoft Office files as 
these will appear in the published version. 
Research data  
 
This journal encourages and enables you to share data that supports your 
research publication where appropriate, and enables you to interlink the data 
with your published articles. Research data refers to the results of observations 
or experimentation that validate research findings. To facilitate reproducibility 
and data reuse, this journal also encourages you to share your software, code, 
models, algorithms, protocols, methods and other useful materials related to the 
project. 
Below are a number of ways in which you can associate data with your article or 
make a statement about the availability of your data when submitting your 

http://www.sciencedirect.com/
https://www.elsevier.com/artworkinstructions
https://www.elsevier.com/authors/author-services/data-visualization
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manuscript. If you are sharing data in one of these ways, you are encouraged to 
cite the data in your manuscript and reference list. Please refer to the 
"References" section for more information about data citation. For more 
information on depositing, sharing and using research data and other relevant 
research materials, visit the research data page. 
Data linking  
If you have made your research data available in a data repository, you can link 
your article directly to the dataset. Elsevier collaborates with a number of 
repositories to link articles on ScienceDirect with relevant repositories, giving 
readers access to underlying data that gives them a better understanding of the 
research described. 
There are different ways to link your datasets to your article. When available, 
you can directly link your dataset to your article by providing the relevant 
information in the submission system. For more information, visit the database 
linking page. 
For supported data repositories a repository banner will automatically appear 
next to your published article on ScienceDirect. 

In addition, you can link to relevant data or entities through identifiers within 
the text of your manuscript, using the following format: Database: xxxx (e.g., 
TAIR: AT1G01020; CCDC: 734053; PDB: 1XFN). 

Mendeley Data  
This journal supports Mendeley Data, enabling you to deposit any research data 
(including raw and processed data, video, code, software, algorithms, protocols, 
and methods) associated with your manuscript in a free-to-use, open access 
repository. During the submission process, after uploading your manuscript, 
you will have the opportunity to upload your relevant datasets directly 
to Mendeley Data. The datasets will be listed and directly accessible to readers 
next to your published article online. 
For more information, visit the Mendeley Data for journals page. 
Data in Brief  
You have the option of converting any or all parts of your supplementary or 
additional raw data into one or multiple data articles, a new kind of article that 
houses and describes your data. Data articles ensure that your data is actively 
reviewed, curated, formatted, indexed, given a DOI and publicly available to all 
upon publication. You are encouraged to submit your article for Data in Brief as 
an additional item directly alongside the revised version of your manuscript. If 
your research article is accepted, your data article will automatically be 
transferred over to Data in Brief where it will be editorially reviewed and 
published in the open access data journal, Data in Brief. Please note an open 
access fee of 500 USD is payable for publication in Data in Brief. Full details 
can be found on the Data in Brief website. Please use this template to write your 
Data in Brief. 
MethodsX  
You have the option of converting relevant protocols and methods into one or 
multiple MethodsX articles, a new kind of article that describes the details of 
customized research methods. Many researchers spend a significant amount of 
time on developing methods to fit their specific needs or setting, but often 
without getting credit for this part of their work. MethodsX, an open access 
journal, now publishes this information in order to make it searchable, peer 

https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/research-data
https://www.elsevier.com/databaselinking
https://www.elsevier.com/databaselinking
https://www.elsevier.com/books-and-journals/enrichments/data-base-linking/supported-data-repositories
https://www.elsevier.com/books-and-journals/enrichments/mendeley-data-for-journals
http://www.journals.elsevier.com/data-in-brief
https://www.elsevier.com/dib-template
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reviewed, citable and reproducible. Authors are encouraged to submit their 
MethodsX article as an additional item directly alongside the revised version of 
their manuscript. If your research article is accepted, your methods article will 
automatically be transferred over to MethodsX where it will be editorially 
reviewed. Please note an open access fee is payable for publication in MethodsX. 
Full details can be found on the MethodsX website. Please use this template to 
prepare your MethodsX article. 
Data statement  
To foster transparency, we encourage you to state the availability of your data in 
your submission. This may be a requirement of your funding body or 
institution. If your data is unavailable to access or unsuitable to post, you will 
have the opportunity to indicate why during the submission process, for 
example by stating that the research data is confidential. The statement will 
appear with your published article on ScienceDirect. For more information, visit 
the Data Statement page. 

 
Online proof correction  
 
Corresponding authors will receive an e-mail with a link to our online proofing 
system, allowing annotation and correction of proofs online. The environment is 
similar to MS Word: in addition to editing text, you can also comment on 
figures/tables and answer questions from the Copy Editor. Web-based proofing 
provides a faster and less error-prone process by allowing you to directly type 
your corrections, eliminating the potential introduction of errors. 
If preferred, you can still choose to annotate and upload your edits on the PDF 
version. All instructions for proofing will be given in the e-mail we send to 
authors, including alternative methods to the online version and PDF. 
We will do everything possible to get your article published quickly and 
accurately. Please use this proof only for checking the typesetting, editing, 
completeness and correctness of the text, tables and figures. Significant changes 
to the article as accepted for publication will only be considered at this stage 
with permission from the Editor. It is important to ensure that all corrections 
are sent back to us in one communication. Please check carefully before 
replying, as inclusion of any subsequent corrections cannot be guaranteed. 
Proofreading is solely your responsibility. 
Offprints  
 
The corresponding author will, at no cost, receive a customized Share 
Linkproviding 50 days free access to the final published version of the article 
on ScienceDirect. The Share Link can be used for sharing the article via any 
communication channel, including email and social media. For an extra charge, 
paper offprints can be ordered via the offprint order form which is sent once the 
article is accepted for publication. Both corresponding and co-authors may 
order offprints at any time via Elsevier's Webshop. Corresponding authors who 
have published their article gold open access do not receive a Share Link as their 
final published version of the article is available open access on ScienceDirect 
and can be shared through the article DOI link. 
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