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RESUMO 
 

Este trabalho teve como objetivo avaliar níveis de proteína e lisina adequados ao 
desenvolvimento de alevinos de tilápia do Nilo no sistema “raceway”. Foram 
utilizados 1.600 alevinos de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), com peso e 
comprimento médio inicial, respectivamente, de 7,0 ± 0,57 g e 6,0 ± 0,20 cm. 
Distribuídos aleatoriamente em 32 caixas d’água circulares, de polietileno, com 
capacidade para 90 L, adequadas ao sistema de criação intensivo tipo “raceway”. 
As caixas eram providas de fluxo individual de água, com tubulações que 
permitiram controlar a vazão de abastecimento, que teve troca total a cada uma 
hora. Os animais foram alimentados com ração nutricionalmente completa 
formulada para o experimento, Utilizaram-se oito rações com dois níveis de 
proteína (28% e 32%) e quatro níveis de lisina (1,43%, 1,63%, 1,83% e 2,03%). 
As seguintes variáveis de desempenho foram analisadas: biomassa final, ganho 
de peso, consumo de ração, consumo de proteína bruta, consumo de lisina 
(mg/dia), taxa de eficiência protéica, taxa de eficiência de lisina, taxa de 
crescimento específico em crescimento, taxa de crescimento específico em peso, 
índice de consumo, índice hepato-somático, taxa de sobrevivência, conversão 
alimentar aparente, fator de condição e análise da carcaça. A maioria das 
variáveis de desempenho analisadas não apresentou diferença estatística 
significativa, exceto para o índice hepato-somático, não havendo interação para 
nenhuma variável. Para alevinos de tilápia do Nilo, criadas em “raceway” pode-se 
recomendar o menor nível de proteína testado com o menor nível de lisina (28% 
PB e 1,43% de lisina). 
 

 

Palavras-chave: aminoácido, nutrição, peixe, sistema intensivo. 
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ABSTRACT 
 

This research had as objective to evaluate adequate protein and lysine levels to 
the development of fingerlings of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) in the system 
“raceway”. 1,600 fingerlings had been used, with initial average length and weight, 
respectively, 7,0 ± 0,57 g and 6,0 ± 0,20 cm. The animals were distributed in 32 
circular water boxes, of polyethylene, with capacity for 90 L, adjusted to the 
intensive system of creation type “raceway”. Provided with individual water flow, 
with tubings that had allowed to control the supplying outflow, that had total 
exchange to each one hour. The animals had been fed with complete ration, 
formulated for the experiment. Used eight diets with two protein levels (28% and 
32%) and four levels of lisina (1.43%, 1.63%, 1.83% and 2.03%).   The following  
variable of performance had been analyzed: final biomass, weight gain, feed 
intake, crude protein intake, lysine intake, protein efficiency ratio, lysine efficiency 
ratio, specific growth rate in growth, specific growth rate in weight, index of 
consumption, hepatosomatic index, survival, feed conversion ratio, factor of 
condition and analysis of the carcass.  The majority of the analyzed variable of 
performance did not present difference significant statistics, except for the 
hepatosomatic index, not having interaction for no  variable. For fingerlings of Nile 
tilapia, created in “raceway” the lesser protein level can be recommended tested 
with the lesser level of lisina (28% PB and 1.43% of lisina). 
 
 
 
 
 
 
 
Keyword: amino acid, nutrition, fish, intensive system. 
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INTRODUÇÃO 

 

A produção de organismos aquáticos em condições controladas é atividade 

econômica produtiva e crescente, com grande projeção mundial e uma das 

atividades importantes de produção de alimento. 

A produção em alta escala, com o uso de tecnologias e mão-de-obra 

especializada, está crescendo e possibilitando aproveitar o potencial produtivo 

oferecido, transformando-se em indústria que movimenta milhões de dólares em 

diversos países (MACHADO, 2003). 

No Brasil, a aqüicultura vive momento de expansão, transformação e 

consolidação, tornando-se, em algumas regiões, a principal atividade de 

pequenos, médios e até grandes produtores rurais (VIEGAS, 1999). A piscicultura 

é o setor da produção animal que mais se expande, sendo por isso, considerada 

nova alternativa econômica para a agropecuária brasileira, uma vez que as 

condições hidrográficas e climáticas são favoráveis para o seu desenvolvimento. 

Essa expansão, em grande parte, foi beneficiada pelo crescimento da pesca 

esportiva, com suas variedades de funcionamento, tais como: pesque-pague, 

pague e pesque e o pesque e solte, além das atividades industriais e comerciais.  

A produção mundial de pescados superou em 2003 o volume de 146 

milhões de toneladas, sendo que a aqüicultura alcançou a casa dos 54,8 milhões 

de toneladas, ou seja, 37,4% do total produzido (SAMPAIO et al., 2005). 

O Brasil saltou da 25a posição do ranking dos maiores produtores mundiais 

de pescados em 1993, para a 17a posição em 2003, com a produção de 277,6 mil 

toneladas (SAMPAIO et al., 2005). A produção de aqüicultura de água doce 

aumentou cerca de 2% na produção total de 2004, com relação ao ano anterior, 

sendo produzido 180.730,5 t (IBAMA, 2006). Resultado que pode ser melhorado, 

especialmente quando observado o imenso potencial natural e a localização 

estratégica brasileira, com referência aos principais mercados consumidores, 

como a Comunidade Européia e Estados Unidos da América. 

Segundo a FAO (2006), em 2010 a produção mundial de peixes estará 

entre 107 a 144 milhões de toneladas. Espera-se que o aumento na produção 

seja obtido através da aqüicultura, atividade que está crescendo 

consideravelmente. 
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  De acordo com VÁSQUEZ-TORREZ et al. (2002), mundialmente são 

cultivados mais de 300 espécies de peixes utilizando estratégias de alimentação e 

dietas completas que visam atender, de forma mais precisa, as necessidades de 

nutrientes para o máximo crescimento. Para a fabricação de dietas 

nutricionalmente completas e balanceadas é importante o conhecimento sobre as 

exigências de nutrientes e energia de cada espécie em particular. 

Devido a grande diversidade das espécies de peixes e conseqüente 

diferenciação morfo-fisiológica e comportamental, a nutrição de peixes  

apresenta-se como grande área de estudo. O fato dos peixes apresentarem 

dependências diretas e indiretas com o meio onde vivem, estando sujeito a 

condições ambientais de difícil manipulação, se comparado com os animais 

terrestres, contribui para a dificuldade de estabelecer padrões de exigências 

nutricionais (PEZZATO, 1997). 

              A quantidade e a qualidade do alimento ingerido pelo peixe determinam a 

taxa de crescimento, tempo de maturidade sexual e, conseqüentemente, o tempo 

de vida do animal. Assim como na criação de outros animais, o aumento na 

produtividade de forma economicamente viável é fundamental na piscicultura e 

requer a utilização de rações completas, pois o alimento natural não é capaz de 

atender às exigências dos peixes, principalmente quando criados em sistemas 

intensivos ou superintensivos, nos quais a elevada biomassa por área e as 

deficiências ou desbalanços de nutrientes podem acarretar em perdas de 

produtividade e, conseqüentemente, menor retorno econômico (SOUZA et al., 

2004). 

No efluente de piscicultura, o nitrogênio é considerado a principal fonte de 

poluição, podendo resultar em elevada eutrofização, produzindo componentes 

tóxicos aos peixes, como as cianobactérias, que podem prejudicar as 

características organolépticas da carcaça dos peixes, por provocar “off flavor” 

(FURUYA et al., 2000b). 

Segundo TOYAMA (1999), os custos relacionados às práticas de manejo 

alimentar e nutricionais em piscicultura representam cerca de 80% em sistemas 

considerados superintensivos. Alimentos mal formulados são poucos 

aproveitados pelos peixes e podem causar sérios impactos ambientais, reduzindo 

o potencial de produção. Deste modo, pesquisas sobre nutrição e determinação 
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de níveis corretos de exigências nutricionais dos peixes constituem-se em 

importante ferramenta de desenvolvimento da piscicultura comercial, objetivando 

a produção econômica e racional. 

 Destaca-se que as rações para peixes devem apresentar especial 

estabilidade na água, a fim de se evitar perda de nutrientes hidrossolúveis por 

lixiviação. Pesquisas têm sido realizadas visando minimizar esses problemas. Os 

melhores resultados de conversão alimentar e desempenho produtivo têm sido 

proporcionados por rações extrusadas. As partículas que compõem esse pélete 

apresentam melhores respostas de digestibilidade, quando finamente moídas. 

Entretanto, esta prática exige alto consumo de energia elétrica, fato que eleva 

sobremaneira o custo final do produto comercial (PEZZATO et al., 2002). 

O primeiro aminoácido a ser isolado foi a cistina, em 1810, por Wollanston. 

Porém só em 1820, Branconnot, empregando a hidrólise ácida, demonstrou, 

primeiramente, que os aminoácidos são o produto da decomposição primária das 

proteínas. O método de Branconnot não foi reconhecido, de forma geral, como 

meio para a obtenção de proteínas. Em 1846, Liebig isolou a tirosina pela 

hidrolise alcalina. Em 1867, Kuhne introduziu novo método, pela digestão com 

enzimas. Esses três processos constituíram o roteiro para a investigação da 

estrutura da molécula protéica, no que se refere a aminoácidos (ANDRIGUETTO 

et al., 1981).  

Alimento com mistura balanceada de aminoácidos essenciais é decisivo na 

qualidade da proteína e no valor da dieta (PIEDRAS et al., 2004). Menor 

qualidade e digestibilidade protéica podem, até certo nível, ser compensada com 

suplementação de aminoácidos essenciais deficitários (CASTAGNOLLI, 1979). Já 

que, segundo FURUYA (2000b), os peixes não possuem exigência verdadeira de 

proteína, mas de adequado balanceamento entre aminoácidos essenciais e    

não-essenciais. 

Os aminoácidos são exigidos por todas as espécies, mas a lisina tem 

interesse particular por que é encontrado em altas concentrações na carcaça de 

muitos peixes (TANTIKITTI & CHIMSUNG, 2001). 

A inclusão de aminoácidos sintéticos pode aumentar os custos de 

produção, mas pode melhorar consideravelmente os índices de conversão 

alimentar (OLIVEIRA, 2003a). Entretanto, MEURER et al. (2005) afirmam que há 
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pequeno efeito na suplementação com aminoácidos essenciais livres e que esta 

não seria a melhor maneira de aumentar a absorção de proteínas ou 

complementar ração deficiente em determinado aminoácido. 

Desta forma, trabalhos que avaliam a exigência de proteína e de 

aminoácidos se fazem necessário para o desenvolvimento sustentável da 

piscicultura.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar níveis de proteína e lisina adequados ao desenvolvimento de 

alevinos de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), no sistema “raceway”. 

 

2.2 Objetivos específicos 

  

            Determinar as seguintes características de desempenho produtivo de 

alevinos de tilápia do Nilo, suplementadas com diferentes níveis de proteína e 

lisina: 

 Biomassa final 

 Ganho de peso 

 Consumo de ração 

 Consumo de proteína bruta 

 Consumo de lisina 

 Taxa de eficiência protéica 

 Taxa de eficiência de lisina 

 Taxa de crescimento específico em crescimento 

 Taxa de crescimento específico em peso 

 Índice de consumo 

 Índice hepato-somático 

 Taxa de sobrevivência 

 Conversão alimentar aparente 

 Fator de condição 

 

Avaliar a composição de carcaça dos alevinos de tilápia do Nilo quanto a: 

 Umidade 

 Proteína bruta 

 Extrato etéreo 

 Matéria mineral 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Espécie estudada 

 

Dentre as espécies criadas no Brasil, se destaca com excelentes 

resultados o grupo das tilápias. Existem mais de 70 espécies de tilápias 

conhecidas no mundo. São originárias da África, Israel e Jordânia e devido ao 

potencial para aqüicultura, tiveram sua distribuição expandida nos últimos 50 

anos. Pelo fato de serem espécies apropriadas para piscicultura de subsistência 

nos países em desenvolvimento, e devidas suas importâncias na aqüicultura, 

muitas aspectos da nutrição destas espécies estão sendo estudados (BOSCOLO 

et al., 2002).  

Para SANTIAGO & LOVELL (1988), algumas espécies de tilápia dos 

gêneros Tilapia e Oreochromis spp. são importantes para a piscicultura e o 

conhecimento de suas exigências em aminoácidos poderá ser importante para a 

elaboração de pesquisas e formulação de dietas comerciais. 

Na década de 80, as tilápias foram taxonomicamente agrupadas em três 

gêneros principais, de acordo com a característica reprodutiva: o gênero 

Oreochromis, no qual as fêmeas realizam incubação oral dos ovos e possuem 

cuidado parental; o Sarotherodon, no qual o macho ou o casal realiza a incubação 

oral dos ovos e oferece cuidado parental; e o gênero Tilapia, o qual engloba 

espécies que desovam em substratos e geralmente não realizam a incubação dos 

ovos e a proteção das pós-larvas na boca. Embora não seja freqüente, na 

necessidade de transferência dos ovos ou larvas para outro local, os reprodutores 

podem carregar a prole na boca (KUBITZA, 2000). 

A tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), espécie utilizada neste 

experimento, é nativa da África e é o segundo peixe mais cultivado no mundo, 

ficando atrás apenas das carpas. Destaca-se das demais por apresentar 

rusticidade, crescimento rápido, reprodução tardia, alta prolificidade e grande 

capacidade de filtrar partículas do plâncton, sendo ótima para criação em viveiros 

de águas verdes. Possui hábito alimentar onívoro e aceita ração com grande 

facilidade (KUBITZA, 1999b; FURUYA, 2000a). 
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A espécie Oreochromis niloticus foi introduzida no Brasil em 1971, 

procedente da Costa do Marfim, África. Em 1996, com o objetivo de melhorar 

geneticamente o plantel do Estado do Paraná, foram importadas da Tailândia 

matrizes de tilápias do Nilo, que apresentaram ótimo desempenho. São peixes de 

baixo nível trófico, fato este que as coloca em vantagem em relação às espécies 

carnívoras, que necessitam de grande quantidade de farinha de peixe nas rações 

(BOSCOLO et al., 2004). 

Segundo FURUYA (2000a), é uma das espécies mais promissoras para a 

piscicultura devido rápido crescimento em sistema intensivo, facilidade de 

obtenção de larvas e por consumir ração logo após o início da alimentação 

exógena.    

Outro fator que fez a tilápia do Nilo ser reconhecida como grande potencial 

para a piscicultura é a variedade de sistemas em que pode ser produzida, sendo 

menos exigente em qualidade de água do que outras espécies. Além de ser 

possível criá-la em policultivo, especialmente com o camarão, que é uma 

perspectiva mundial (FITZSIMMONS, 2000). De acordo com MEURER (2002), 

pode ainda ser criada em diversos sistemas: em viveiros, tanques-rede e 

“raceway”. Com filé de ótima qualidade, a tilápia tem mercado consumidor em 

franca expansão, tanto para produtos industrializados, fruto de frigoríficos 

especializados na sua filetagem, quanto no peixe in natura. 

Segundo MAEDA (2004), a tilápia do Nilo é tolerante às condições 

ambientais adversas, como baixo oxigênio dissolvido (OD), 1 ppm ou 1 mg/L; 

altos níveis de amônia não ionizada, 2,4 a 3,4 mg/L e pH entre 5 e 11. A faixa de 

temperatura ideal para esta espécie situa-se entre 27 a 32ºC. Acima ou abaixo 

disto, o apetite e o crescimento são reduzidos e, abaixo de 18ºC e a partir de 

38ºC, o sistema imune é suprido sujeitando-a a doenças. 

Possui carne com boas características organolépticas e ausência de ossos 

intramusculares em forma de “y” no filé, tendo boa aceitação no mercado 

consumidor (FURUYA et al., 2001a; BOSCOLO et al., 2002). 

Atualmente, o principal produto obtido das tilápias é o filé, que representa 

cerca de um terço do peso total do peixe. Os dois terços restantes representam 

material rico em proteína e outros nutrientes que deveriam ser aproveitados 

racionalmente, visando aumento na lucratividade e redução do impacto ambiental, 
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como por exemplo, a farinha de resíduos de filetagem de tilápia (BOSCOLO et al., 

2005). 

Para produção comercial é utilizada a tilápia monosexo para macho, o que 

minimiza problemas com a reprodução nos viveiros, competição por alimento e 

oxigênio, o que pode gerar perdas na produtividade. 

 

 

3.2 “Raceway” 

 

Este sistema teve início há mais de 100 anos, nos Estados Unidos, com a 

criação de trutas. No mesmo país, nos anos 70 iniciou-se a criação de bagre do 

canal (Ictalurus punctatus). Posteriormente, a técnica se estendeu para alguns 

países asiáticos, especialmente para a fase de alevinagem (SILVA et al., 2002). 

Segundo KUBITZA (1999a), o sistema “raceway” se baseia no princípio da 

alta troca de água dos tanques, podendo realizar de uma a 48 trocas totais por 

dia, o que permite adequados padrões de qualidade de água e máxima produção 

por área. Esses tanques são de diversos formatos, sendo os mais comuns os 

retangulares e circulares. Os resíduos gerados tais como fezes e sobras de ração 

são arrastados com a corrente de água para fora dos tanques. 

No cultivo de tilápias em “raceway” a capacidade de suporte varia de 60 a 

200 kg/m3, em função da renovação de água disponível (KUBITZA, 2000). 

A riqueza de água de boa qualidade e em quantidade suficiente, 

temperatura ideal, existência de espécies com potencial produtivo, disponibilidade 

de mão de obra e de matéria prima, coloca o Brasil em posição privilegiada para a 

criação de peixes em “raceway”. Entretanto, ainda são necessários estudos que 

viabilizem essa técnica. 

Segundo FURUYA et al. (2001b), a criação de peixes em “raceways” 

requer a utilização de rações completas, uma vez que nesses sistemas, o 

alimento natural possui pequena ou nenhuma participação na alimentação. 
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3.3 Exigências nutricionais 

 

No Brasil, vários pesquisadores estudam as exigências nutricionais de 

espécies nativas e exóticas, pois, padrões empregados em outros países, nem 

sempre estão adequados à realidade brasileira. Apesar disso, ainda são poucas 

as informações disponíveis sobre exigências nutricionais de muitas espécies 

cultivadas, sendo os resultados obtidos, muitas vezes, contraditórios, 

principalmente pela influência de fatores bióticos e abióticos da água (LOGATO, 

2000). 

           As rações para peixes são lembradas pelo elevado nível de proteína, o que 

aumenta a participação das fontes protéicas, responsáveis pela maior parte do 

custo total da ração, entre elas a farinha de peixe, considerada indispensável para 

se obter crescimento adequado. Devido ao alto custo e disponibilidade desse 

produto, têm-se buscado fontes alternativas de proteína, assim como adequada 

combinação de aminoácidos ou suplementação com aminoácidos sintéticos 

(FURUYA, 2000a). 

Segundo PÁDUA (2001b), a alta exigência protéica dos organismos 

aquáticos se deve a ausência da necessidade de energia para “desintoxicar” os 

produtos de excreção do metabolismo das proteínas, enquanto os animais 

terrestres necessitam conjugar moléculas mais complexas. 

A exigência de proteína na dieta de peixes pode ser influenciada por 

diversos fatores, tais como: tamanho do peixe, funções fisiológicas, qualidade da 

proteína. A necessidade de energia dos peixes é menor do que em outras 

espécies de animais homeotermos, por que os peixes não precisam manter a 

temperatura corporal, não necessitam de muita energia para locomoção como os 

animais terrestres e requerem menos energia para excretar o nitrogênio. Cerca de 

90% do nitrogênio são eliminados na forma de amônia, enquanto que nos animais 

homeotermos a excreção é feita sob a forma de ácido úrico e uréia 

(FERNANDES, 1998). 

 A proteína do alimento é importante para a constituição dos tecidos. 

Alguns fatores podem influenciar na qualidade da proteína oferecida, tais como: 

balanço energia/proteína, padrão de aminoácidos, digestibilidade, estado 
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fisiológico do animal, temperatura e processos tecnológicos empregados no 

processamento (PÁDUA, 2001b). 

Para CARNEIRO et al. (1992) as exigências qualitativas e quantitativas de 

proteínas para os peixes cultivados variam com a espécie, hábito alimentar, 

tamanho, idade, densidade de estocagem, temperatura e qualidade da água. 

Formular dietas significa balancear adequadamente energia e nutrientes 

em mistura de ingredientes para determinado grupo animal. O peixe, devido sua 

propriedade ectotérmica, possui grande variação no metabolismo, o que varia de 

acordo com a temperatura da água. Por isso, nem sempre determinado balanço 

energia/nutrientes para determinada espécie pode ser adequada para outra (CHO 

et al., 1985). 

Segundo FREIRE et al. (2002), a seleção de ingredientes para a 

formulação de rações para peixes é realizada em função do valor nutricional e 

pelas características físico-químicas dos alimentos. 

De acordo com TEIXEIRA et al. (2004), as dietas deveriam ser formuladas 

combinando fonte de proteínas e aminoácidos que proporcionem perfeito balanço 

aminoacídico em porcentagem mínima de proteína bruta. Para isso, é 

fundamental o conhecimento das exigências de aminoácidos para cada espécie e 

fase da vida. 

As fases de desenvolvimento dos peixes são bem definidas e cada uma 

apresenta características metabólicas específicas. As exigências nutricionais são 

mais elevadas para animais jovens do que para animais adultos, já que estão 

aumentando a massa tecidual e o tamanho dos órgãos. A incorporação de 

componentes químicos durante essa fase de rápido crescimento está relacionada 

com a deposição no tecido ósseo, muscular e gorduroso. Além disso, são mais 

sensíveis aos “promotores de crescimento” obtendo resposta quase imediata 

(ZIMMERMANN & JOST, 1998). Segundo FURUYA et al. (2004a), peixes mais 

jovens apresentam maior exigência em proteína e em aminoácidos quando 

comparados aos mais velhos, devido às diferenças na taxa de retenção e 

deposição de proteína. 

O nível mínimo de proteína na dieta que proporciona máximo ganho de 

peso em peixes foi estudado pela primeira vez para o salmão (Onchorhynchus 

sp). De modo geral, eram administradas aos peixes dietas com diferentes níveis 
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de proteína de alta qualidade por períodos relativamente longos. Os resultados 

obtidos permitiam a elaboração de curva baseada na relação dose/resposta, onde 

as exigências em proteína eram determinadas (COWEY, 1979). Esse método tem 

sido repetido para várias espécies de peixes. 

Os percentuais de proteína utilizados nas rações comerciais são 

superestimados, pois não considera a proteína que é realmente absorvida pelo 

animal. Além disso, geralmente, não há correto balanço de aminoácidos, o que é 

determinante na eficiência da dieta oferecida. Segundo PIEDRAS et al. (2004), os 

níveis de proteína bruta oferecida para a maioria das espécies, em rações 

comerciais baseiam-se apenas no máximo crescimento resultante, sem 

considerar os índices realmente utilizados. 

Segundo CARNEIRO et al. (1992), muitos problemas relacionados com a 

reprodução ou com controle de doenças de peixes estão ligados ao aspecto 

nutricional do animal, aumentando ainda mais a importância dos estudos sobre as 

exigências nutricionais de cada espécie. 

           Embora não contabilizado, sabe-se que as perdas na criação de peixes por 

doenças e estresse são consideráveis. Problemas com os métodos de tratamento 

das doenças, incluindo desde os produtos permitidos até a forma e tempo de 

administração, assim como a baixa eficiência em larga escala de produção têm 

direcionado as pesquisas para prevenção das doenças, melhorando a resistência 

dos peixes, adquirida através da correta nutrição (PEZZATO & BARROS, 2005). 

A exigência em aminoácidos pelos peixes tem sido estabelecida apenas 

para algumas espécies. Em geral, a necessidade de aminoácidos dos peixes, 

quando expressa em percentagem da dieta, é maior que de outros animais, 

entretanto, a similaridade entre estes e os peixes é aumentada quando os 

aminoácidos são expressos como percentagem da proteína. Entre os peixes 

estudados, aparentemente, a maioria requer os mesmos dez aminoácidos 

essenciais: arginina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, 

treonina, triptofano e valina (PEZZATO, 1997; ENCARNAÇÃO & BUREAU, 2005).  

Quantificar as exigências nutricionais de algumas espécies é processo 

relativamente atrasado em relação ao crescimento da indústria de ração. A lisina, 

geralmente, é o primeiro aminoácido limitante nos ingredientes usados para 

produzir alimento para os peixes. A exigência de lisina está sendo estabelecida 
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para algumas espécies, tais como: salmão (Salmo salar), carpa comum (Cyprinus 

carpio), tilápia Moçambique (Oreochromis mossambicus), tilápia nilótica 

(Oreochromis niloticus), yellowtail (Seriola quinqueradiata), catfish africano 

(Clarias gariepinus), dentre outras com potencial para piscicultura (SMALL & 

SORES JR, 2000; PIEDRAS et al., 2004). 

 

 

3.4 Lisina 

 

A lisina é aminoácido essencial cuja via de biossíntese faz parte da via 

metabólica do ácido aspártico. Além disso, é o primeiro aminoácido limitante nos 

cereais, que podem ser utilizados na formulação de alimentos para os peixes 

(RUCHIMAT et al., 1997; SMALL & SORES JR, 2000; MOLINA et al., 2001; 

MUNOZ-RAMIREZ & CARNEIRO, 2002). 

Dentre os aminoácidos essenciais, está presente em elevada proporção no 

tecido muscular e carcaça de muitas espécies de peixes, por isso é exigida na 

ração (FURUYA et al., 2004b; AHMED & KHAN, 2004). 

A adição desse aminoácido está relacionada com aumento no ganho de 

peso, melhora na conversão alimentar, aumento na retenção de nitrogênio e 

redução no conteúdo de lipídios na carcaça (FURUYA, 2000a; FURUYA et al., 

2004b). 

Estudos recentes revelam que a lisina pode estar envolvida em vários 

processos fisiológicos como o crescimento, desenvolvimento, resposta a 

mudanças e estresse ambiental (FORNAZIER et al., 2003). 

Informações referentes às exigências permitem a elaboração de rações 

completas que possibilitem maximizar a retenção do nitrogênio e, possibilitar a 

criação sustentável de peixes, principalmente nos sistemas que utilizam elevadas 

densidades (FURUYA et al., 2004b). 

Para FURUYA et al. (2004a), a determinação da exigência de lisina permite 

adequada suplementação de aminoácidos e/ou combinação de ingredientes para 

se obter melhor balanceamento de aminoácidos e, conseqüentemente, o retorno 

econômico, através do melhor desempenho e qualidade de carcaça dos peixes. 

Determinar a exigência de lisina é importante para permitir a elaboração de 
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rações com adequado balanceamento de aminoácidos, possibilitando a aplicação 

do conceito de proteína ideal, diminuindo a quantidade de proteína na ração, e 

conseqüentemente, a excreção de nitrogênio na água. 

Para espécies herbívoras e onívoras, a recomendação do teor de lisina na 

ração é de aproximadamente 1,5% ou 5% da proteína da ração (FURUYA et al., 

2004b). 

Em experimento onde determinaram a exigência dos dez aminoácidos 

essenciais para juvenis de tilápia do Nilo, em curva de dose/resposta, o nível de 

1,43% de lisina na dieta, o que corresponde a 5,12% de proteína dietária, é a 

quantidade estimada para essa espécie. Além desse nível, não é provável que 

aconteça aumento significativo na taxa de crescimento (SANTIAGO & LOVELL, 

1988; NRC, 1993). 

Estudos revelam que as exigências de aminoácidos essenciais são 

expressas com base na porcentagem da proteína dietária ou com base na matéria 

seca da dieta, para as dietas práticas (NRC, 1993). 

A quantidade de lisina exigida para as várias espécies de peixe, 

aparentemente, pode variar com a formulação da dieta, idade e tamanho do 

peixe, genética, manejo alimentar e sistema de cultivo. Devido a essas variações, 

os resultados dos estudos sobre exigências de aminoácidos podem ser expressos 

em porcentagem de proteína na dieta (RUCHIMAT et al., 1997). 

KIM (1997), reavaliando a exigência de proteína e de aminoácidos para a 

truta arco-íris (Oncorhynchus mykiss), verificou que algumas variações nos 

resultados de exigência aminoacídica entre as espécies de peixes são 

observadas nas publicações, como por exemplo, a exigência de lisina para a truta 

arco-íris (1,3 a 2,9% na dieta ou 3,71 a 6,1% na proteína dietária) e para o 

chinook salmon (2 a 5%). Essas diferenças podem ser devidas às variações nas 

pesquisas: cada pesquisa usa dietas específicas, alterando níveis de alimentação, 

com condições ambientais adversas e ainda a utilização de diferentes espécies, 

alternando idade e tamanho. 

A deficiência de lisina pode causar perda de apetite, resultando em baixa 

ingestão alimentar, piora na conversão alimentar, redução na taxa de 

crescimento, aumento na mortalidade, incidência de erosão caudal e resultar em 

algumas patologias. Entretanto, o excesso também pode levar a redução no 
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crescimento, provavelmente devido ao antagonismo lisina-arginina (AHMED & 

KHAN, 2004).  

Algumas dietas são formuladas com base no teor de lisina. Esse 

aminoácido é utilizado como referência por ser economicamente encontrado na 

forma sintética, pela rapidez das análises e por ser usado exclusivamente para a 

síntese de proteína corporal (FURUYA, 2004a). 

Desde a década de 70, a disponibilidade industrial da lisina oferece aos 

nutricionistas a possibilidade de alcançar as necessidades de lisina dos animais 

monogástricos a custo efetivo. Ao mesmo tempo, é oferecida possibilidade da 

diminuição do uso excessivo de proteína, permitindo assim, o uso de        

matérias-primas alternativas.  

Há pesquisadores que afirmam que a lisina sintética pode ser utilizada 

menos eficientemente que a lisina ligada à proteína dos ingredientes. Tal fato 

pode estar relacionado à rápida absorção, com súbita elevação nos níveis 

plasmáticos, atingindo o pico anteriormente ao dos peixes alimentados com 

proteína intacta do alimento. Provavelmente, a taxa de absorção pode acarretar 

em desequilíbrios nos sítios de síntese protéica (LANNA et al., 2005). 

ZARATE & LOVELL (1997), estudando a lisina sintética, observaram que a 

lisina ligada à proteína apresenta-se duas vezes mais disponível no organismo do 

animal do que a lisina sintética no crescimento de juvenis de catfish (Ictalurus 

punctatus).  

Por outro lado, FURUYA et al. (2004a), demonstram que a tilápia do Nilo 

utiliza aminoácido sintético eficientemente. Dietas suplementadas com 

aminoácidos sintéticos resultam em aumento da proteína corporal e diminuição na 

gordura dos peixes.  

LI & ROBINSON (1998), concluíram após em estudos com catfish (Ictalurus 

punctatus), que a eficiência alimentar de peixes alimentados com 24% de proteína 

bruta e suplementados com lisina é maior que a dos peixes alimentados sem a 

suplementação de lisina. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Instalações e animais 

 

O experimento foi realizado no Setor de Piscicultura do Departamento de 

Produção Animal da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás 

(DPA/EV/UFG), em Goiânia-GO, no período de outubro a novembro de 2005, com 

duração de 45 dias. 

Foram utilizados 1.600 alevinos monossexo, revertidos para machos, de 

tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), distribuídos aleatoriamente em cada caixa. 

Os animais apresentaram peso médio e o comprimento, médios iniciais, 

respectivamente de 7,01 ± 0,53 g e 6,0 ± 0,27 cm. 

Utilizaram-se 32 caixas d’água retangulares, de polietileno, com 

capacidade total de 130 L, reguladas para 100 L, adaptadas ao sistema de 

criação intensivo tipo “raceway”. Instaladas a céu aberto e cobertas com tela, com 

finalidade de evitar o ataque de predadores e impossibilitar o salto de peixes para 

fora das caixas.  

As caixas eram providas de fluxo individual de água, com tubulações que 

permitiram controlar a vazão de abastecimento. O fluxo contínuo de 

abastecimento permitiu que a troca total da água de cada caixa ocorresse em 

uma hora.  

Cada caixa foi estocada com 50 alevinos, escolhidos ao acaso. 

O sistema de escoamento foi instalado no fundo de cada caixa, o que 

permitiu o sinfonamento parcial dos resíduos depositados. Este sistema foi 

constituído de tubos plásticos acoplados com curva de 90º externamente e tela 

interna. Diariamente, os tubos eram dobrados até que saíssem os resíduos.  A 

água efluente, de todos os tanques, antes de ser liberada para a natureza, 

passava por viveiro de decantação (250 m3), que tinha como objetivo retirar parte 

dos metabólitos da criação. 
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4.2 Delineamento experimental 

 

O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado em esquema 

fatorial 4 x 2, sendo dois níveis de proteína bruta (28% e 32%), quatro níveis de 

lisina (1,43%; 1,63%; 1,83%; 2,03%) e quatro repetições. 

O modelo matemático utilizado: 

Yij= Ai + Bj + Ck+ ABij + ACik+ BCjk + ABCijk + eijkl  

Sendo: 

Ai = níveis de proteína 

Bj= níveis de lisina 

Ck= Repetições 

ABij= interação dos níveis de proteína com os de lisina 

ACik= interação dos níveis de proteína nas repetições 

BCjk= interação dos níveis de lisina nas repetições 

ABCijk= interação entre os níveis de proteína, lisina e as repetições 

eijkl= erro residual 

 

 

4.3 Alimentação 

 

 Os alevinos foram alimentados com ração nutricionalmente completa 

formulada para o experimento, três vezes ao dia, ad libitum. Utilizou-se oito 

rações com níveis de proteína e lisina diferentes, cujas composições se 

encontram na Tabela 1. 

Os ingredientes utilizados na composição da ração foram misturados 

mecanicamente na fábrica de ração do DPA/EV/UFG. 

No setor de piscicultura, as rações foram umedecidas com água a 55ºC, 

para obtenção de massa apropriada e gelatinização do amido. 

Em seguida eram peletizadas em moedor de carne, processo realizado 

uma vez por semana, e colocadas para secar. Inicialmente a secagem era 

realizada ao sol e posteriormente, devido o início do período chuvoso, era levada 

para estufa de ventilação forçada a 55ºC. A ração foi fornecida na forma triturada, 

com granulometria adequada para a apreensão pelos animais. 
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TABELA 1- Composição percentual e química das rações experimentais com diferentes 

níveis de proteína bruta (PB) e de lisina na dieta utilizadas na alimentação de 

alevinos de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus). 

1 
Fonte de vitamina C: contendo 35% de ácido ascórbico 

2 
Suplemento mineral e vitamínico (Composição/kg do produto): Vit A-2500000 UI, Vit D3-625000 UI, Vit-E 3750 mg, 

Vit K3-500 mg, B1-500 mg, B2-1000 mg, B6-1000 mg, B12-3750 mcg, Niacina-7500 mg, Ac pantoténico-4000 mg, 
Biotina-15 mg, Ac fólico-125 mg, Colina-75000 mg, Selênio-45 mg, Iodo-175 mg, Ferro-12525 mg, Cobre-2500 mg, 
Manganês-19500 mg, Zinco-13750 mg, Avilamicina-20000 mg. 
3 
Butil Hidróxi Tolueno. 

 

 

Ingredientes 
T1 

28 /1,43 
T2 

28 /1,63 
T3 

28 /1,83 
T4 

28 /2,03 
T5 

32 /1,43 
T6 

32 /1,63 
T7 

32 /1,83 
T8 

32 /2,03 

Farelo Soja 31,13 31,09 38,33 37,38 32,96 40,20 41,10 41,26 

Glúten de Milho 13,84 13,40 7,90 7,98 22,58 16,99 14,55 14,00 

Farinha Peixe 3,50 3,50 3,60 3,60 2,60 2,80 3,90 3,80 

Farinha Carne-40 3,50 3,50 3,60 3,60 2,60 2,80 3,90 3,80 

Fubá Milho 1,84 1,84 2,14 3,01 23,90 19,40 19,40 19,70 

Farelo Trigo 11,00 11,00 8,50 8,50 4,80 7,80 7,50 7,50 

Quirera Arroz 28,59 28,74 29,09 28,58 2,80 3,26 3,46 3,34 

Palha de arroz 2,280 2,28 1,99 2,06 2,67 1,77 1,73 1,71 

L – Lisina --- 0,26 0,31 0,60 --- --- 0,17 0,43 

DL - Metionina 0,36 0,37 0,40 0,41 0,40 0,43 0,44 0,44 

Treonina --- 0,06 0,16 0,30 --- --- 0,04 0,17 

Fosfato Bicálcico 3,26 3,26 3,28 3,28 3,99 3,85 3,11 3,15 

Vitamina C 35%1 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Sal comum 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Supl. vitam/min2 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

BHT3 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

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

Proteína digestível 27,99 28,00 28,00 27,99 31,62 32,00 31,99 32,00 

Energia digestível 3.123,49 3.109,95 3.114,55 3.100,00 3.306,28 3.312,33 3.324,41 3.310,07 

Fibra bruta 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Extrato etéreo 2,63 2,61 2,36 2,36 2,61 2,56 2,67 2,63 

Ca total 2,06 2,05 2,10 2,09 2,14 2,19 2,21 2,2 

P disponível 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Metionina 0,75 0,75 0,75 0,75 0,86 0,85 0,86 0,85 

Aminoácidos 
sulfurados 

1,08 1,08 1,07 1,08 1,22 1,22 1,23 1,22 

Lisina 1,43 1,63 1,83 2,03 1,43 1,63 1,83 2,03 

Triptofano 0,26 0,26 0,28 0,28 0,26 0,29 0,3 0,3 

Treonina 0,90 0,95 1,07 1,19 0,99 1,02 1,07 1,19 
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4.4 Análise estatística 

           

 Os dados obtidos foram submetidos à análises de variância e 

comparações de  médias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade e análises de 

regressão, segundo BANZATTO & KRONKA (1995) e analisados pelo programa 

estatístico SAS (1999). 

 

4.5 Biometria e desempenho produtivo 

 

Foram realizadas somente duas biometrias, no início e final do 

experimento, visando diminuir o estresse causado aos animais com esse tipo de 

manejo.  

No início e no final do experimento foram amostrados 12 peixes de cada 

parcela, os quais foram pesados em balança analítica, obtendo-se o peso em 

gramas e medidos com régua, para o comprimento padrão (cm). 

Foram analisadas as seguintes variáveis e calculados de acordo com 

as seguintes fórmulas: 

 

 Biomassa final = número de alevinos final x peso médio final; 

 Ganho de peso = peso final-peso inicial; 

 Consumo de ração = consumo do alimento/tempo; 

 Consumo diário de proteína bruta = (consumo do alimento por dia individual 

x teor de proteína bruta); 

 Consumo diário de lisina = (consumo do alimento por dia individual x teor de 

lisina); 

 Taxa de eficiência protéica = ganho em biomassa/consumo de proteína; 

 Taxa de eficiência de lisina = ganho de peso/consumo de lisina; 

 Taxa de crescimento específico em crescimento = (ln comprimento final – ln 

comprimento inicial/ duração em dias da pesquisa) x 100; 

 Taxa de crescimento específico em peso = (ln peso final – ln peso inicial/ 

duração em dias da pesquisa) x 100; 

 Índice de consumo = (consumo médio dia x 100/peso vivo médio no 

período); 
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 Índice hepato-somático = (peso fígado/peso corporal) x 100; Para a 

realização do índice hepato-somático, ao final do experimento quatro animais 

de cada parcela foram levados ao laboratório de Nutrição do Departamento 

Animal da Universidade Federal, pesados individualmente e sacrificados. Foi 

retirado o fígado e pesado em balança de precisão, sendo o peso anotado 

para o animal correspondente; 

 Taxa de sobrevivência = (número de alevinos final x 100)/ número de 

alevinos inicial; 

 Conversão alimentar aparente = consumo de ração/ganho em biomassa; 

 Fator de condição = [peso total/(comprimento total)3] 100, sendo o peso em 

g e o comprimento em cm. 

 

 

4.6 Análise de carcaça 

 

No início do experimento, foram escolhidos aleatoriamente 12 alevinos que 

foram usados na análise de carcaça inicial para possível comparação com os 

resultados finais. Foi estipulado como carcaça o peixe inteiro, com cabeça, 

nadadeiras, escamas e sem as vísceras. 

Após a biometria final, foram retirados cinco peixes de cada caixa que 

foram sacrificados e retiradas as vísceras.  

As carcaças dos alevinos usados para a análise foram congeladas em 

freezer para posterior análise de composição. 

Os peixes foram moídos individualmente, inteiros, em liquidificador, que era 

lavado após a moagem de cada indivíduo. Posteriormente, foi coletada amostra 

da massa homogeneizada e utilizada para análise de umidade, proteína bruta, 

extrato etéreo e matéria mineral, realizada no Laboratório de Nutrição Animal do 

DPA/EV/UFG. 

 

 

4.6.1 Métodos utilizados para a obtenção dos dados de composição corporal 

 

4.6.1.1 Matéria seca 
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Foram realizadas duas secagens para a obtenção da matéria seca.  

Para a primeira matéria seca, em torno de 20 g da amostra triturada foi 

colocada em estufa de ventilação forçada a 60ºC por aproximadamente 72 horas. 

Após esse período a amostra foi retirada, colocada em dessecador, pesada e 

anotado os pesos. A partir daí obteve-se a matéria seca a 60ºC. 

Para a segunda matéria seca, foram pesadas 2 g da amostra que estava 

na estufa a 60ºC e colocadas em cadinho de porcelana, levado a estufa a 105ºC 

por 24 horas. Sendo então o cadinho retirado da estufa, levado ao dessecador e 

pesado novamente. 

Os dados expressos em 100% de matéria seca foram obtidos através da 

fórmula: (cálculo do valor encontrado em laboratório para cada análise x 

100)/matéria seca a 105ºC 

A matéria seca total (MST) foi obtida utilizando a seguinte fórmula: 

MST (%) = Matéria seca a 60ºC x Matéria seca a 105ºC 

                                                          100 

O teor de umidade da carcaça foi calculado através da fórmula: 

Umidade (%) = 100 – MST; onde MST = matéria seca total. 

 

 

4.6.1.2 Proteína bruta 

 

Para a determinação de proteína bruta foi utilizado o método micro Kjedhal, 

o qual avalia o teor de nitrogênio na amostra. 

Em torno de 0,25 g da amostra foi colocada em tubo e levado para o 

digestor. Após ocorrer a digestão foi realizada a titulação. A porcentagem de 

proteína bruta foi calculada da seguinte forma: 

PB (%) = gasto do ácido x 0,1 x 0,9950 x 0,014 x 100 x 6,25 

                                Peso da amostra (g) 

Onde: gasto do ácido = quantidade de HCL gasto na titulação; 

0,1 = normalidade do nitrogênio 

0,9950 = fator de correção 

0,014 = peso atômico do nitrogênio 

6,25 = fator de transformação para cálculo de proteína 
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4.6.1.3 Extrato etéreo 

 

Para determinar o extrato etéreo utilizou-se Extrator tipo Goldfish.   

Colocou-se 2 g da amostra em cartucho extrator de celulose, adicionou-se éter ao 

rebolho e levou ao equipamento por 4 horas. 

Após esse período, retirou-se o rebolho, levou-se para a estufa a 105ºC por 

4 horas, e após, foi levado ao dessecador e pesado. 

Cálculo: EE (%) = Peso rebolho após extração – Peso rebolho vazio x 100 

                                              Peso da amostra (g) 

 

 

4.6.1.4 Matéria mineral 

 

Os cadinhos foram retirados da estufa a 105ºC, depois de anotados os 

pesos, e levados ao forno mufla, a 600ºC por 4 horas, para que a amostra fosse 

incinerada. 

Após esse período, aguardava-se a mufla esfriar. Os cadinhos eram 

retirados, levados ao dessecador e pesados. 

 

Cálculo: MM (%) = Peso cadinho após mufla - Peso cadinho vazio x 100 

                                                        Peso da amostra (g) 

 

 

4.7 Avaliação da qualidade da água 

 

As análises de água foram realizadas no Setor de Piscicultura, 

quinzenalmente. Analisaram-se as seguintes variáveis: pH, amônia e nitrito, 

utilizando kit de análise química de água (Kit Técnico Alfakit); oxigênio dissolvido, 

pelo oxímetro (Alfakit AT 110).  

A temperatura foi aferida diariamente às 7 h 30 e 16 h com termômetro de 

bulbo de mercúrio. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Qualidade da água 

 

           O peixe vive em constante dependência do ecossistema aquático. É neste 

meio que ele tem a sua sustentação, sua locomoção, seu alimento e oxigênio 

para a respiração. É também onde descarrega os resíduos metabólicos e onde 

encontra inimigos naturais (OLIVEIRA, 2003b). 

Os efeitos da qualidade da água na saúde e condição fisiológica dos peixes 

variam consideravelmente em função da espécie, tamanho e idade. Variações na 

qualidade da água podem modificar o nível tóxico de alguns elementos presentes 

(CARNEIRO & URBINATI, 1999). 

De acordo com SIPAÚBA-TAVARES (2000), para se obter máxima 

produção de peixes, torna-se importante o estudo das características físicas, 

químicas e biológicas da água dos tanques de cultivo, já que a boa qualidade da 

água refletirá positivamente na biomassa vivente e, o inverso, poderá acarretar 

danos à criação e até mesmo ao meio ambiente. 

 

 

5.1.1 Temperatura 

 

A temperatura da água é um dos fatores que afetam o desenvolvimento e a 

vida dos peixes. A exigência em temperatura depende da espécie e da fase de 

desenvolvimento. 

Segundo KUBITZA (1999a), para espécies de água tropicais o aumento da 

temperatura melhora a conversão alimentar devido ao aumento na taxa de 

crescimento, enquanto a exigência para manutenção permanece praticamente 

constante. Recomenda para ótimo crescimento a faixa entre 28 a 32ºC. 

           Durante o período avaliado neste estudo foram encontrados valores entre 

25 e 28ºC pela manhã e durante à tarde entre 26 e 31ºC. Na Figura 01 estão 

apresentados os valores de temperatura observados durante o período 

experimental. 
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Os valores encontram-se na faixa ótima para o crescimento da tilápia, que 

apresentam conforto térmico entre 27 a 32ºC. Temperaturas acima de 32ºC 

reduzem o apetite, bem como abaixo de 20ºC o apetite se torna extremamente 

reduzido e aumenta o risco de doenças. Temperaturas na faixa de oito a 14ºC 

geralmente são letais, dependendo das condições do ambiente (KUBITZA, 2000). 

Em estudo realizado por MACEDO et al. (1980), foi mostrado que a 

temperatura da água dos tanques é importante para o bom desempenho dos 

peixes, que cresce mais rapidamente quando criado em temperaturas elevadas. 

 

 

5.1.2 Oxigênio dissolvido 

 

De acordo com SIPAÚBA-TAVARES (1994), em águas naturais a 

concentração de OD está constantemente mudando devido aos processos 

biológicos, físicos e químicos. Embora o oxigênio possa difundir-se entre o ar e a 

água, os processos biológicos são os mais importantes na regulação do teor de 

OD nos viveiros, como a fotossíntese e respiração/decomposição. O oxigênio é o 

segundo maior componente do ar e sua solubilidade em água depende da 

temperatura, pressão atmosférica e salinidade. A variação diária das 

concentrações de oxigênio na água está ligada ao processo de fotossíntese e 

respiração/decomposição. 

A sobrevivência e crescimento dos peixes, quando expostos a níveis 

variáveis de concentrações de oxigênio dissolvido, podem ser observados na 

Tabela 2. 

 

TABELA 2 - Efeitos da concentração de oxigênio para os peixes 

Concentração de OD 
(mg/L) 

       Efeitos 

0,0 a 0,3 Pequena sobrevivência à baixa exposição 

0,3 a 1,0 Em exposição prolongada é letal 

1,0 a 5,0           O peixe sobrevive, mas o crescimento é lento 

Acima de 5,0 É a taxa desejável 

Fonte: FURTADO (1995) 
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Observou-se redução nos teores de oxigênio dissolvido durante o período 

avaliado neste estudo, como mostra a Figura 02. Entretanto, mantiveram-se 

satisfatórios para o desenvolvimento dos alevinos. 

Valores superiores foram encontrados por MEURER et al. (2002) quando 

estudaram a exigência de proteína digestível para alevinos de tilapia do Nilo, (6,6 

±0,7 mg/L). 

 

 

5.1.3 Amônia 

 

É proveniente da excreção nitrogenada dos peixes, bem como da 

decomposição microbiana dos resíduos orgânicos na água. Valores elevados 

podem prejudicar o desempenho, aumentar a incidência de doenças e até causar 

a morte dos peixes por intoxicação (KUBITZA, 2000). 

Os peixes apresentam tolerância a diferentes compostos nitrogenados até 

determinada faixa. Para a amônia total, situa-se entre 0,6 e 2,0 mg/L. A toxidez da 

amônia pode ocorrer quando a concentração de oxigênio é baixa          

(SIPAUBA-TAVARES, 1994). 

Segundo KUBITZA (2000), as concentrações letais de amônia total para 

tilápia vermelha híbrida (Oreochromis niloticus x Oreochromis mossambicus) em 

24, 48 e 96 horas de exposição está ao redor de 6,6 mg/L, 4,0 mg/L e 2,6 mg/L, 

respectivamente.  

Houve aumento nos níveis de amônia total durante o período estudado, 

porém não afetou o desenvolvimento e nem a saúde dos alevinos (Figura 03). 

 

 

5.1.4 Nitrito 

 

De acordo com SIPAÚBA-TAVARES (1994) e KUBITZA (1999a), o nitrito 

(NO2
--) é metabólito intermediário do processo de nitrificação, durante o qual a 

amônia é oxigenada a nitrato (NO-
3) através da ação de bactérias dos gêneros 

Nitrosomonas e Nitrobacter. Condições de baixo oxigênio dissolvido prejudicam o 

desempenho da bactéria do gênero Nitrobacter; favorecendo o acúmulo de nitrito 
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na água. Em água doce e em função da espécie, concentrações de 0,7 a 200 

mg/L podem causar grande mortandade de peixes. 

Exposição contínua a níveis sub-letais, de 0,3 a 0,5 mg/L pode causar 

redução no crescimento e na resistência às doenças. Níveis mais baixos, a partir 

de 0,15 mg/L já podem ser considerados crítico segundo PROENÇA & 

BITTENCOURT (1994). 

Durante o presente estudo, houve aumento nos níveis de nitrito, porém 

esteve dentro da faixa ideal ao crescimento, não sendo prejudicial aos alevinos 

(Figura 04). 

 
 
5.1.5 Potencial Hidrogeniônico (pH) 

 

O pH da água é um reflexo do pH dos solos adjacentes. Ao realizar a 

fotossíntese, o fitoplâncton retira o CO2 da água, aumentando o pH. A respiração, 

que libera o CO2 na água, contribui para baixar o pH. 

Segundo KUBITZA (1999a), os valores de pH da água indicam se esta 

possui reação ácida ou básica. Valores entre seis e meio a oito são adequados à 

produção de peixes. Para SIPAÚBA-TAVARES (1994) o pH ideal ao cultivo dos 

peixes varia entre seis e meio a nove e meio.  

Neste estudo, o valor de pH inicial foi de 6,72 para todos os tratamentos. 

Durante a pesquisa, sofreu pequenas alterações (Figura 05), mantendo dentro do 

desejável para a criação de peixes. O que pode ter ajudado no bom 

desenvolvimento e na saúde dos peixes.  

Em pesquisa realizada por PÁDUA et al. (1998) na criação de juvenis de 

pacu em tanques de alvenaria a variação esteve entre 6,8 e 7,5; valores 

semelhantes aos obtidos neste estudo. 

Valores superiores foram encontrados por MEURER et al. (2005), quando 

estudaram diferentes fontes protéicas suplementadas com aminoácidos e 

minerais para a tilápia do Nilo durante a reversão sexual (entre 7,73 e 7,79). 
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 FIGURA 1-Temperatura da água nos tanques “raceways”              
estocados com alevinos de tilápia do Nilo(Oreochromis 
niloticus), durante o período avaliado. 
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FIGURA 3-Amônia nos tanques “raceways” estocados com 
alevinos de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), durante o 
período avaliado. 
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alevinos de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) durante o 
período avaliado. 
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FIGURA 2-Oxigênio nos tanques “raceways” estocados 
com alevinos de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) 
durante o período avaliado. 
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 FIGURA 4-Nitrito nos tanques “raceways” estocados 
com alevinos de tilápia Nilo (Oreochromis niloticus), 
durante o período avaliado. 



 xxxv 

5.2 Dados de desempenho 

 

5.2.1 Biomassa final 

 

A utilização de alimentos de boa qualidade, adequado manejo alimentar e 

qualidade da água de cultivo, dentro dos índices recomendáveis à criação, 

favoreceu a obtenção de médias para biomassa final satisfatória.  

Os valores médios de biomassa final não diferenciaram entre si pelo teste 

Tukey (P>0,05). Os dados estatísticos e as médias encontradas estão na Tabela 

3. Os valores obtidos para a biomassa final e a equação de regressão                   

y = 25,546 x + 2363,1 (R2=0,1379), são expressos na Figura 6. 

Valores menores (entre 1.454,32 g e 2.172,20 g) foram obtidos por MAEDA 

(2004), que avaliou a densidade de estocagem para alevinos de tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus), no mesmo sistema de cultivo, com a mesma renovação 

de água deste estudo.                                                                                                                      

 

TABELA 3- Médias da biomassa encontrados nos tanques “raceways” estocados 

com alevinos de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus). 

Tratamento Biomassa (g)*NS 

(1) 28%PB e 1,43% lisina 2.391,60 

(2) 28%PB e 1,63% lisina 2.298,40 

(3) 28%PB e 1,83% lisina 2.518,70 

(4) 28%PB e 2,03% lisina 2.690,20 

(5) 32%PB e 1,43% lisina 2.199,70 

(6) 32%PB e 1,63% lisina 2.640,70 

 (7) 32%PB e 1,83% lisina 2.546,10 

(8) 32%PB e 2,03% lisina 2.539,00 

Coeficiente de variação 12,12% 
*NS

: Valores não diferem entre si pelo teste Tukey (P>0,05). 
 
 

5.2.2 Ganho de peso 
 

A variável ganho de peso pode ser observada quanto ao ganho de peso da 

biomassa, ganho de peso diário individual e ganho de peso no período individual 

na Tabela 4. Não se observou diferença estatística pelo teste Tukey (P>0,05), em 

todas as formas de expressão para o ganho de peso. 
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Os dados obtidos para o ganho de peso e a equação de regressão linear   

y = 0,0117 x + 0,9204 (R2 = 0,1768) são expressos na Figura 7. 

Valores semelhantes para o ganho de peso diário/individual foram 

encontrados por MUÑOZ-RAMIREZ (2001), que avaliaram a suplementação de 

lisina e metionina em dietas práticas com baixo nível protéico para o crescimento 

inicial de alevinos de pacu (Piaractus mesopotamicus), entre 0,67 g e 1,17 g.  

Valores inferiores foram encontrados por MAEDA (2004), entre 0,70 

g/dia para a maior densidade de estocagem e 0,87 g/dia para a menor e por 

BOMFIM et al. (2005), que estudaram redução de proteína bruta com 

suplementação de aminoácidos, com base no conceito de proteína ideal, em 

dietas para alevinos de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus). 

 

TABELA 4- Médias do ganho de peso no período, ganho de peso diário e ganho 

de peso da biomassa, encontrados nos alevinos de tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus) estocados em tanques “raceways”. 

Tratamento Período (g)*NS Diário (g)*NS Biomassa (g)*NS 

(1) 28%PB e 1,43% lisina 42,65A 0,95A 2.044,10A 

(2) 28%PB e 1,63% lisina 39,82A 0,88A 1.969,60A 

(3) 28%PB e 1,83% lisina 44,10A 0,98A 2.144,90A 

(4) 28%PB e 2,03% lisina 47,92A 1,07A 2.323,90A 

(5) 32%PB e 1,43% lisina 39,00A 0,87A 1.842,20A 

(6) 32%PB e 1,63% lisina 45,87A 1,02A 2.283,20A 

 (7) 32%PB e 1,83% lisina 45,37A 1,01A 2.203,60A 

(8) 32%PB e 2,03% lisina 45,50A 1,01A 2.197,70A 

Coeficiente de variação 13,48% 13,42% 14,17% 

*NS
: Valores não diferem entre si pelo teste Tukey (P>0,05). 

 
 
5.2.3 Consumo de ração 
                 

Os valores médios de consumo de ração não apresentaram diferenças 

estatísticas quando avaliados pelo teste Tukey (P>0,05). Os dados estatísticos e 

as médias encontradas para consumo de ração pela biomassa no período 

pesquisado, biomassa por dia e individual diário estão na Tabela 5. 

Os dados obtidos para o consumo de ração e a equação de regressão do 

consumo de ração individual, y = - 0,01x + 1,0514 (R2 = 0,15), são expressos na 

Figura 8. 
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Valores semelhantes foram encontrados por MUÑOZ-RAMIREZ (2001), em 

estudos com dietas práticas para alevinos de pacu (Piaractus mesopotamicus), 

entre 1,16 g/dia e 1,70 g/dia. 

Valores inferiores para a biomassa/dia foram encontrados por HISANO et 

al. (2003), entre 35,20 g e 48,75 g, que avaliaram a substituição da proteína do 

farelo de soja pela proteína do glúten de milho em rações para alevinos de tilápia 

do Nilo com peso médio inicial de 7,47  1,61 g e por BOMFIM et al. (2005), entre 

15,46 g e 16,92 g para a biomassa/dia, quando avaliaram redução de proteína 

bruta com suplementação de aminoácidos, com base no conceito de proteína 

ideal, em dietas para alevinos de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), com peso 

médio inicial 0,80  0,17 g. 

 

TABELA 5- Médias do consumo de ração (CR), encontrados nos alevinos de 

tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) estocados em tanques 

“raceways”. 

Tratamento Biomassa/período 
(g)*NS 

Biomassa/diário 
(g)*NS 

Individual/diário 
(g)*NS 

(1) 28%PB e 1,43% lisina 2.399 53,33 1,10 

(2) 28%PB e 1,63% lisina 2.063 45,86 0,93 

(3) 28%PB e 1,83% lisina 2.252 50,06 1,03 

(4) 28%PB e 2,03% lisina 2.399 53,31 1,09 

(5) 32%PB e 1,43% lisina 2.058 45,74 0,96 

(6) 32%PB e 1,63% lisina 2.170 48,23 0,97 

(7) 32%PB e 1,83% lisina 2.174 48,32 0,99 

(8) 32%PB e 2,03% lisina 2.142 47,61 0,98 

Coeficiente de variação           9,73%          9,73%          8,92% 
*NS

: Valores não diferem entre si pelo teste Tukey (P>0,05). 

 
 
5.2.4 Consumo de proteína bruta 

 

Não houve diferenças estatísticas entre as médias avaliadas pelo teste 

Tukey (P>0,05). Os valores médios de consumo de proteína bruta por indivíduo 

observada nesse estudo foram entre 259,55 mg para o tratamento com 28% PB e 

1,63% de lisina e 308,84 mg para o tratamento com 28% PB e 1,43% de lisina 

(Tabela 6). 

Os dados obtidos para o consumo de proteína bruta e a equação de 

regressão y = 0,2144x + 12,629 (R2 = 0,3604), são expressos na Figura 9. 
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MUÑOZ-RAMIREZ (2001), estudando dietas para alevinos de pacu 

(Piaractus mesopotamicus) encontrou valores de consumo de proteína bruta entre 

260,43 mg/dia e 444,52 mg/dia para a biomassa avaliada. 

 

TABELA 6-Médias do consumo de proteína bruta (CPB), encontrados nos 

alevinos de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) estocados em 

tanques “raceways”. 

Tratamento CPB (mg/dia)*NS 

(1) 28%PB e 1,43% lisina 308,84 

(2) 28%PB e 1,63% lisina 259,55 

(3) 28%PB e 1,83% lisina 287,68 

(4) 28%PB e 2,03% lisina 305,67 

(5) 32%PB e 1,43% lisina 269,67 

(6) 32%PB e 1,63% lisina 271,42 

(7) 32%PB e 1,83% lisina 277,82 

(8) 32%PB e 2,03% lisina 274,63 

Coeficiente de variação 8,70% 
*NS

: Valores não diferem entre si pelo teste Tukey (P>0,05). 
 

 

5.2.5 Consumo de lisina 
 

As médias dos tratamentos quando avaliados pelo teste Tukey (P<0,05) 

foram estatisticamente semelhantes (Tabela 7). O tratamento com 28% PB e 

1,43% de lisina apresentou a maior média de consumo de lisina (15,77 mg), 

entretanto foi estatisticamente semelhante aos demais tratamentos. 

Os dados obtidos para o consumo de lisina e a equação de regressão y = 

0,0145 x + 0,7207 (R2 = 0,0815) são expressos na Figura 10. 

MUÑOZ RAMIREZ (2001), avaliando a suplementação de lisina e 

metionina em dietas práticas com baixo nível protéico para o crescimento inicial 

de alevinos de pacu (Piaractus mesopotamicus), encontrou valores superiores 

para o consumo de lisina, médias entre 13,45 mg/dia para a dieta suplementada 

com 0,6% de metionina e 25,37 mg/dia para a dieta suplementada com 0,6% de 

lisina. Assim como BOMFIM et al. (2005), que obtiveram médias entre 23,2 e 25,4 

mg no período estudado. 
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TABELA 7-Médias do consumo de lisina (CLYS), encontrados nos alevinos de 

tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) estocados em tanques 

“raceways”. 

Tratamento                      CLYS (mg/dia)*NS 

(1) 28%PB e 1,43% lisina 15,77 

(2) 28%PB e 1,63% lisina 13,25 

(3) 28%PB e 1,83% lisina 14,69 

(4) 28%PB e 2,03% lisina 15,61 

(5) 32%PB e 1,43% lisina 13,77 

(6) 32%PB e 1,63% lisina 13,86 

(7) 32%PB e 1,83% lisina 14,18 

(8) 32%PB e 2,03% lisina 14,02 

Coeficiente de variação                       8,58% 
*NS

: Valores não diferem entre si pelo teste Tukey (P>0,05). 
 
 

5.2.6 Taxa de eficiência protéica 
 

Os valores médios encontrados para a taxa de eficiência protéica variaram 

entre 2,78 g/g para o tratamento com 32% PB e 1,43% de lisina e 3,50 g/g para o 

tratamento com 28% PB e 2,03% de lisina (Tabela 8). Entretanto, não houve 

diferença estatística quando analisados pelo teste Tukey (P>0,05).  

Os dados obtidos para a taxa de eficiência protéica e a equação de 

regressão linear y = -0,0207 x + 3,3464 (R2 = 0,0482) são expressos na Figura 11. 

Valores semelhantes (entre 3,00 e 3,20 g/g) foram encontrados por 

FURUYA et al. (2004b), testando quatro rações com 25% de proteína bruta e 

diferentes teores de inclusão de L-lisina HCL (1,13; 1,27; 1,42 e 1,57% de lisina) 

para tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) e por BOMFIM et al. (2005) que 

encontraram médias entre 2,86 g/g e 3,15 g/g, em dietas para alevinos da mesma 

espécie. 

Valores inferiores (entre 1,35 e 2,33 g/g) foram encontrados por 

TANTIKITTI & CHIMSUNG (2001), avaliando a exigência de lisina para catfish de 

água doce (Mystus nemurus); por RUCHIMAT et al. (1997), avaliando a exigência 

de lisina para juvenis de yellowtail (Seriola quinqueradiata), cujos valores médios 

ficaram entre 0,85 g/g para dietas com 1,05% de lisina na dieta e 1,12 g/g para 

3,05% de lisina na dieta; por SILVA et al. (2002), média de 2,40 g/g e por MAEDA 

(2004), que encontrou valores entre 1,80 g/g para o tratamento com menor 
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densidade de estocagem e 2,23g/g para o tratamento com densidade 

intermediária. 

 

TABELA 8- Médias da taxa de eficiência protéica (TEP), encontrados nos alevinos 

de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) estocados em tanques 

“raceways”. 

Tratamento TEP (g/g)*NS 

(1) 28%PB e 1,43% lisina   3,14 

(2) 28%PB e 1,63% lisina   3,43 

(3) 28%PB e 1,83% lisina   3,45 

(4) 28%PB e 2,03% lisina   3,50 

(5) 32%PB e 1,43% lisina   2,78 

(6) 32%PB e 1,63% lisina  3,30 

(7) 32%PB e 1,83% lisina  3,19 

(8) 32%PB e 2,03% lisina  3,22 

Coeficiente de variação  17,88% 
*NS

: Valores não diferem entre si pelo teste Tukey (P>0,05). 
 
 
5.2.7 Taxa de eficiência de lisina 
 

O maior valor médio para taxa de eficiência de lisina foi encontrado para o 

tratamento com 32% PB e 1,63% de lisina, com 64,90 g/g e o menor valor foi de 

48,33 g/g para o tratamento com 28% PB e 2,03% de lisina (Tabela 9). Entretanto, 

quando avaliadas pelo teste Tukey, as médias foram estatisticamente 

semelhantes (P>0,05). 

Os dados obtidos para a taxa de eficiência de lisina e a equação de 

regressão linear y = -0,4706x + 59,031 (R2 = 0,0377) são expressos na Figura 12. 

Valores semelhantes foram encontrados por LANNA et al. (2005), 

avaliando a freqüência alimentar em alevinos revertidos de tilápia do Nilo 

utilizando dietas de baixo teor protéico suplementadas com aminoácidos. 

Segundo os autores, a menor taxa foi de 58,12 g/g para o tratamento que recebeu 

a menor freqüência alimentar e a maior foi de 60,32 g/g para animais que foram 

alimentados quatro vezes ao dia, entretanto, não encontraram diferenças 

estatísticas entre os tratamentos; e por BOMFIM et al. (2005), que obtiveram 

médias entre 56,75 g/g e 61,37 g/g, em estudos com dietas para alevinos de 

tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus). 
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TABELA 9-Médias da taxa de eficiência de lisina (TELYS), encontrados nos 

alevinos de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) estocados em 

tanques “raceways”. 

Tratamento TELYS (g/g)*NS 

(1) 28%PB e 1,43% lisina 61,45 

(2) 28%PB e 1,63% lisina 58,95 

(3) 28%PB e 1,83% lisina 52,73 

(4) 28%PB e 2,03% lisina 48,33 

(5) 32%PB e 1,43% lisina 62,30 

(6) 32%PB e 1,63% lisina 64,90 

(7) 32%PB e 1,83% lisina 55,83 

(8) 32%PB e 2,03% lisina 50,82 

Coeficiente de variação 17,76% 
*NS

: Valores não diferem entre si pelo teste Tukey (P>0,05). 
 
 
 

5.2.8 Taxa de crescimento específico em crescimento 
 

A alta taxa de crescimento da tilápia está associada às condições 

oferecidas durante o cultivo (PÁDUA, 2001b). 

Os valores médios encontrados para a taxa de crescimento específico em 

crescimento, que variaram entre 1,35 para o tratamento que contém 28% PB e 

1,63% de lisina e 1,54 para o tratamento que contém 32% PB e 1,43% lisina, não 

diferiram estatisticamente pelo teste Tukey (P>0,05) e estão presentes na Tabela 

10. 

A equação de regressão que melhor representa este resultado é y = 0,044 

Ln(x) + 1,3717 (R2 = 0,2572), expresso na Figura 13. 

PÁDUA (2001b) encontrou valores inferiores aos observados neste estudo 

quando avaliou a freqüência alimentar e a utilização dos nutrientes da dieta pela 

tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), assim como GAIOTTO et al. (2004) que 

avaliaram o efeito da inclusão de diferentes níveis de farelo de canola em rações 

para juvenis de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), entre 0,91 e 1,01%. 

Valores superiores foram encontrados por BRANDÃO et al. (2004), que 

avaliaram a densidade de estocagem de juvenis de tambaqui (Colossoma 

macropomum) durante a recria em tanque-rede (5,62%). 

 

 

 



 xlii 

TABELA 10- Médias da taxa de crescimento específico em crescimento (TCEc), 

encontrados nos alevinos de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) 

estocados em tanques “raceways”. 

 

Tratamento TCEc (%)*NS 

(1) 28%PB e 1,43% lisina 1,38 

(2) 28%PB e 1,63% lisina 1,35 

(3) 28%PB e 1,83% lisina 1,42 

(4) 28%PB e 2,03% lisina 1,47 

(5) 32%PB e 1,43% lisina 1,54 

(6) 32%PB e 1,63% lisina 1,38 

 (7) 32%PB e 1,83% lisina 1,45 

(8) 32%PB e 2,03% lisina 1,45 

Coeficiente de variação 13,23% 

*NS
: Valores não diferem entre si pelo teste Tukey (P>0,05). 

 
 
5.2.9 Taxa de crescimento específico em peso 
 

Não houve diferença estatística (P>0,05) entre os valores médios para taxa 

de crescimento específico em peso (Tabela 11), que estão entre 4,03% para o 

tratamento que usa 32% PB e 1,43% de lisina e 4,46% para o tratamento com 

32% PB e 1,83% de lisina.  

Os dados obtidos estão representados pela equação de regressão linear    

y = 0,0247 x + 4,2178 (R2 = 0,1708), mostrada na Figura 14. 

Valores superiores foram encontrados por LANNA et al. (2005), avaliando a 

freqüência alimentar em alevinos revertidos de tilápia do Nilo utilizando dietas de 

baixo teor protéico suplementadas com aminoácidos (entre 7,70% para o 

tratamento com menor freqüência alimentar e 7,77% para o tratamento com maior 

freqüência), não sendo encontrado diferença estatística entre os tratamentos. 

Entretanto, valores inferiores foram encontrados por SMALL & SORES JR 

(2000), que estudaram a exigência de lisina na dieta de juvenis de striped bass 

(Morone saxatilis), encontraram valores de taxa de crescimento específico em 

peso entre 1,49% e 1,18% e por SILVA (2001), entre 1,88% e 2,30%, ao avaliar 

os efeitos da densidade de estocagem e da renovação de água sobre o 

desempenho produtivo da tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) no mesmo 

sistema de criação deste estudo. 
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TABELA 11- Médias da taxa de crescimento específico em peso (TCEp), 

encontrados nos alevinos de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) 

estocados em tanques “raceways”. 

Tratamento TCEp (%)*NS 

(1) 28%PB e 1,43% lisina 4,29 

(2) 28%PB e 1,63% lisina 4,31 

(3) 28%PB e 1,83% lisina 4,23 

(4) 28%PB e 2,03% lisina 4,42 

(5) 32%PB e 1,43% lisina 4,03 

(6) 32%PB e 1,63% lisina 4,42 

 (7) 32%PB e 1,83% lisina 4,46 

(8) 32%PB e 2,03% lisina 4,45 

Coeficiente de variação 7,27% 
*NS

: Valores não diferem entre si pelo teste Tukey (P>0,05). 

 
 
 

5.2.10 Índice de consumo 

 

FERNADES et al. (2001) observou que o nível energético da dieta pode 

limitar o consumo de ração dos peixes. Dietas isoenergéticas tendem a não ter 

diferenças significativas. 

Valores próximos foram observados para o índice de consumo entre os 

tratamentos estudados, não sendo encontradas diferenças estatísticas entre eles 

(P>0,05). Os dados estatísticos e as médias encontradas estão na Tabela 12. 

Os dados obtidos para o índice de consumo e a equação de regressão 

linear y = -0,0338x + 3,7333 (R2 = 0,34) são expressos na Figura 15. 

Valores inferiores foram encontrados por MUÑOZ-RAMIREZ (2001), em 

estudos com dietas para pacu (Piaractus mesopotamicus), entre 2,89% e 3,44%. 

Da mesma forma, a freqüência alimentar provocou variações no índice de 

consumo em estudo realizado por PÁDUA (2001a) para o pacu (Piaractus 

mesopotamicus), sendo os valores também inferiores aos encontrados no 

presente trabalho e por DIAS-KOBERSTEIN et al. (2004) quando avaliaram o 

comportamento alimentar de alevinos de pacu por meio das observações do 

tempo de retorno do apetite e de tempo de saciação dos peixes em duas 

temperaturas de cultivo (entre 2,29% e 2,27%). 
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TABELA 12- Médias do índice de consumo (IC), encontrados nos alevinos de 

tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) estocados em tanques 

“raceways”. 

Tratamento IC (%)*NS 

(1) 28%PB e 1,43% lisina 3,93 

(2) 28%PB e 1,63% lisina 3,54 

(3) 28%PB e 1,83% lisina 3,52 

(4) 28%PB e 2,03% lisina 3,53 

(5) 32%PB e 1,43% lisina 3,61 

(6) 32%PB e 1,63% lisina 3,27 

 (7) 32%PB e 1,83% lisina 3,38 

(8) 32%PB e 2,03% lisina 3,33 

Coeficiente de variação 13,95% 
*NS

: Valores não diferem entre si pelo teste Tukey (P>0,05). 

 

 

5.2.11 Índice hepato-somático 
 

Houve diferença estatística quando os valores médios de índice        

hepato-somático foram analisados pelo teste de Tukey (P<0,05). 

O tratamento com 32% PB e 1,43% de lisina, é estatisticamente 

semelhante aos tratamentos com 28% PB e 1,43% de lisina, ao 28% PB e 1,63% 

de lisina e 32% PB e 1,63% de lisina, sendo estatisticamente superior dos demais 

(Tabela 13). 

Os dados obtidos para o índice hepato-somático e a equação de regressão 

linear y = -0,0538 x + 2,4338 (R2 = 0,1068) são expressos na Figura 16. 

Valores inferiores foram encontrados por FURUYA et al. (2004a), que ao 

avaliarem o uso do conceito da proteína ideal na formulação de dietas para 

juvenis de tilápia do Nilo, encontraram valores de índice hepato-somático variando 

entre 1,47 e 1,72%; por BOSCOLO et al. (2002), quando avaliaram o efeito de 

diferentes níveis de inclusão de farinha de varredura de mandioca (Manihot 

esculenta), substituindo a energia do milho, em rações para alevinos revertidos de 

tilápia do Nilo, que esteve entre 1,70 e 1,95%; e por BOTARO et al. (2002), 

avaliando a exigência de lisina pela tilápia do Nilo na terminação, alimentados 

com ração contendo 1,13; 1,27; 1,42 e 1,57% de lisina (entre 1,61 e 1,93%) não 

sendo observada diferença estatística. 
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TABELA 13- Médias do índice hepato-somático (IHS), encontrados nos alevinos 

de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) estocados em tanques 

“raceways”. 

Tratamento IHS (%) 

(1) 28%PB e 1,43% lisina 2,52AB 

(2) 28%PB e 1,63% lisina 2,23AB 

(3) 28%PB e 1,83% lisina 2,05B 

(4) 28%PB e 2,03% lisina 1,78B 

(5) 32%PB e 1,43% lisina 2,96A 

(6) 32%PB e 1,63% lisina 2,26AB 

(7) 32%PB e 1,83% lisina 1,77B 

(8) 32%PB e 2,03% lisina 1,96B 

Coeficiente de variação 15,23% 
Valores seguidos de mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey (P>0,05).  
Valores seguidos de letras diferentes diferem entre si pelo teste Tukey (P<0,05). 

 
 
 
5.2.12 Taxa de sobrevivência 
 

Devido às adequadas condições de cultivo, taxas de sobrevivência 

satisfatórias foram obtidas no presente estudo. 

Não foram observadas diferenças estatísticas entre as médias de taxa de 

sobrevivência quando avaliados pelo teste Tukey (P>0,05) (Tabela 10). 

Os dados obtidos para a taxa de sobrevivência e a equação de regressão  

y = 0,1053 Ln(x) + 97,36 (R2 = 0,0033), são expressos na Figura 17. 

Valores inferiores foram encontrados por POUEY et al. (2002), 

avaliando o efeito da suplementação de lisina e de metionina sobre o 

desempenho de peixe-rei (Odontesthes bonariesis) (média de 69,45%); por 

FURUYA et al., (2001c), que estudaram as exigências nutricionais de metionina e 

cistina total e digestível para alevinos revertidos de tilápia do Nilo, baseados no 

conceito de proteína ideal e encontraram taxa de sobrevivência de 68,33% para 

alevinos alimentados com dieta contendo 1,23% metionina + cistina digestíveis e 

91,67% para dietas contendo 0,83% metionina + cistina digestíveis; e por MAEDA 

(2004), que estudou a melhor densidade de estocagem para a segunda 

alevinagem da tilápia nilótica (Oreochromis niloticus) nos sistemas intensivos 

tradicional, tanques-rede e “raceway”, entre 66,67% e 58,12%. A baixa taxa de 

sobrevivência, para esse autor, pode ser devido a alta densidade de estocagem. 
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Valores semelhantes foram observados por BOSCOLO et al. (2002), 

avaliando a utilização de diferentes níveis de inclusão de farinha de varredura de 

mandioca em ração com 30% de proteína digestível, para alevinos de tilápia do 

Nilo (média de 95,50%); e por SILVA et al. (2002), que estudaram o desempenho 

produtivo da tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) em diferentes densidades de 

estocagem (90, 120 e 150 peixes/ tanque) em duas trocas totais de água (30 e 60 

minutos), entre 91,33 e 96,86%. 

 

TABELA 14- Médias da taxa de sobrevivência (TS), encontrados nos alevinos de 

tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) estocados em tanques 

“raceways”. 

Tratamento TS (%)*NS 

(1) 28%PB e 1,43% lisina 96,50 

(2) 28%PB e 1,63% lisina 99,00 

(3) 28%PB e 1,83% lisina 97,50 

(4) 28%PB e 2,03% lisina 97,50 

(5) 32%PB e 1,43% lisina 95,50 

(6) 32%PB e 1,63% lisina 99,50 

 (7) 32%PB e 1,83% lisina 97,50 

(8) 32%PB e 2,03% lisina 97,00 

Coeficiente de variação 2,66% 
*NS

: Valores não diferem entre si pelo teste Tukey (P>0,05). 

 
 

 
5.2.13 Conversão alimentar aparente 

 

Índices de conversão alimentar aparente próximo da unidade, obtidos com 

dietas bem processadas, nutricionalmente balanceadas e com manejo alimentar 

adequado, tendem a maximizar a produção e o lucro, minimizando as perdas de 

nutrientes sob forma de metabólitos e o impacto ambiental dos sistemas 

intensivos de criação (KUBITZA, 1997). 

Os valores de conversão alimentar encontrado no presente estudo 

mantiveram-se próximos à unidade. O tratamento com 28% PB e 1,43% de lisina 

apresentou o maior valor (1,17) enquanto os tratamentos com 32% PB e 1,63% 

de lisina e com 32% PB e 2,03% de lisina apresentaram valores semelhantes 

(0,97). Porém, quando avaliadas estatisticamente, as médias não apresentaram 
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diferenças pelo teste Tukey (P>0,05). Os dados estatísticos e as médias 

encontradas estão na Tabela 15. 

Os dados obtidos e a equação de regressão y = -0,023x + 1,1521            

(R2 = 0,6543) são expressos na Figura 18. 

Valores semelhantes foram encontrados por BOMFIM et al. (2005), entre 

1,09 e 1,18, em estudos com alevinos de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus). 

           Valores superiores foram encontrados por SILVA et al. (2004), em estudo 

sobre a exigência de treonina para tilápia do Nilo durante a terminação (entre 1,38 

e 1,55); por AHMED & KHAN (2004), usando dietas contendo caseína e gelatina, 

suplementada com níveis crescentes de lisina (1,50; 1,75; 2,00; 2,25; 2,50 e 

2,75%) para alevinos de carpa indiana (Cirrhinus mrigala) e obtiveram a melhor 

conversão (1,51) com a dieta contendo 2,25% de lisina; e por MAEDA (2004), 

entre 1,30 e 1,56. 

 

TABELA 15- Médias da conversão alimentar aparente (CAAp), encontrado nos 

alevinos de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) estocados em 

tanques “raceways”. 

Tratamento CAAp*NS 

(1) 28%PB e 1,43% lisina 1,17 

(2) 28%PB e 1,63% lisina 1,06 

(3) 28%PB e 1,83% lisina 1,07 

(4) 28%PB e 2,03% lisina 1,04 

(5) 32%PB e 1,43% lisina 1,11 

(6) 32%PB e 1,63% lisina 0,97 

(7) 32%PB e 1,83% lisina 1,00 

(8) 32%PB e 2,03% lisina 0,97 

Coeficiente de variação: 16,79% 
*NS

: Valores não diferem entre si pelo teste Tukey (P>0,05). 
 
 

5.2.14 Fator de condição 
 

O fator de condição fornece indicações se o peixe está ou não se 

desenvolvendo adequadamente, fazendo bom uso da fonte alimentar e se está 

em condições adequadas de cultivo (PÁDUA, 2001a). 

Os valores médios do fator de condição encontram-se muito próximos entre 

os tratamentos propostos, não ocorrendo diferença estatística quando analisados 
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pelo teste Tukey (P>0,05). Os dados estatísticos e as médias encontram-se na 

Tabela 16. 

Os dados obtidos para o fator de condição e a equação de regressão linear 

y = 0,0007 x + 0,0318 (R2 = 0,2132), são expressos na Figura 19.  

Valores semelhantes foram encontrados por PÁDUA (2001a), em 

estudos com pacu (Piaractus mesopotamicus). 

Valores superiores foram encontrados por CARNEIRO et al. (1999) 

quando avaliaram o efeito da densidade de estocagem no crescimento e 

produtividade da tilápia vermelha da Flórida criadas em tanques-rede e por 

MAEDA (2004), que estudou a melhor densidade de estocagem (700 alevinos/m3; 

1.000 alevinos/m3 e 1.300 alevinos/m3) para a segunda alevinagem da tilápia 

nilótica (Oreochromis niloticus) nos sistema “raceway”, entre 3,40 para a maior 

densidade de estocagem e 3,83 para a densidade intermediária. 

Valores inferiores foram encontrados por GAIOTTO et al. (2004), 

quando avaliaram os efeitos da inclusão de diferentes níveis de farelo de canola 

em rações para tilápia do Nilo (0,97). 

 

TABELA 16-Médias do fator de condição (FC), encontrados nos alevinos de tilápia 

do Nilo (Oreochromis niloticus) estocados em tanques “raceways”. 

Tratamento FC*NS 

(1) 28%PB e 1,43% lisina 2,60 

(2) 28%PB e 1,63% lisina 3,90 

(3) 28%PB e 1,83% lisina 3,60 

(4) 28%PB e 2,03% lisina 3,60 

(5) 32%PB e 1,43% lisina 3,60 

(6) 32%PB e 1,63% lisina 3,70 

 (7) 32%PB e 1,83% lisina 3,50 
(8) 32%PB e 2,03% lisina 3,70 

Coeficiente de variação 18,63% 
*NS

: Valores não diferem entre si pelo teste Tukey (P>0,05). 
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5.3 Análise de carcaça 

 

Existem grandes variações dos valores observados para essas variáveis 

na literatura, dependendo das partes analisadas, conforme Tabela 17.   

 

TABELA 17-Valores de umidade, proteína bruta, extrato etéreo e matéria mineral 

na carcaça, corpo e no filé de tilápia, sob o ponto de vista de vários 

autores e técnicas de análise. 

Autores 
Material 

analisado 
Umidade 

(%) 
Proteína 
bruta (%) 

Extrato 
etéreo (%) 

Matéria 
mineral 

(%) 

LIMA et al. 
(2000) 

Filé 
77,9 a  
78,5 

16,5 a  
17,5 

0,7 a  
1,0 

1,0 a  
1,2 

SILVA et al. 
(1991) 

Carcaça 
72,74 a 
80,50 

44,83 a 
68,40 

30,4 a 
53,82 

8,96 a 
12,02 

SILVA et al. 
(2000) 

Filé 
74,89 a 
75,47 

21,11 a 
21,41 

1,00 a 1,70 
0,99 a 
1,22 

LEONHARDT 
(1997) 

Carcaça 
74,80 a 
84,20 

45,67 a 
60,92 

24,79 a 
46,32 

5,26 a 
9,09 

ARAÚJO 
(1999) 

Corpo 
67,60 a 
70,05 

56,95 a 
63,83 

22,58 a 
29,31 

11,47 a 
12,92 

SIROL et al. 
(2000) 

Carcaça 
76,38 a 
79,45 

66,27 a 
70,05 

21,12 a 
25,23 

- 

Fonte: Adaptado de PÁDUA (2001a) 

 
 
5.3.1 Umidade  
 

Os valores médios da umidade presente na carcaça estão expressos na 

matéria seca total (Tabela 18). 

Houve diferença estatística quando avaliados pelo teste Tukey (P<0,05), 

mostrando que o tratamento inicial é estatisticamente superior aos demais, o que 

pode ser justificado pela idade dos animais. Já que os animais da análise inicial 

eram mais jovens que os demais. 

Valores semelhantes foram encontrados por MUKHOPADHYAY & RAY 

(2000), em estudos com rohu (Labeo rohita), na Índia, onde os animais 

apresentavam 80% de umidade média; por TEIXEIRA et al. (2004), quando 

avaliaram exigências de aminoácidos para alevinos de tilápia (Oreochromis spp), 
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e por PÁDUA et al. (2001a), que avaliou a freqüência alimentar e a utilização dos 

nutrientes da dieta pela tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus). 

Valores superiores foram encontrados por LANNA et al. (2004) que 

avaliaram o efeito de diferentes níveis de fibra bruta e de óleo de soja em rações 

para tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), com média de 88%. 

 

TABELA 18- Médias do teor de umidade, expressos na matéria seca total 

encontrados nos alevinos de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) 

estocados em tanques “raceways”. 

Tratamento Matéria seca total (%) 

                 Inicial 81,885A 

(1) 28%PB e 1,43% lisina 75,217B 

(2) 28%PB e 1,63% lisina 75,708B 

(3) 28%PB e 1,83% lisina 77,567B 

(4) 28%PB e 2,03% lisina 76,596B 

(5) 32%PB e 1,43% lisina 75,851B 

(6) 32%PB e 1,63% lisina 76,678B 

(7) 32%PB e 1,83% lisina 75,377B 

(8) 32%PB e 2,03% lisina 76,817B 

Coeficiente de variação   2,20% 
Valores seguidos de mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey 
Valores seguidos de letras diferentes diferem entre si pelo teste Tukey  

 

 

5.3.2 Proteína bruta (PB) 
 

A Tabela 19 mostra que não houve diferenças estatísticas entre as médias 

de proteína bruta quando avaliadas pelo teste Tukey (P < 0,05). 

Valores semelhantes aos desse estudo foram encontrados por SOLIMAN 

et al. (2000) que estudaram a substituição parcial da proteína da farinha de peixe 

pela proteína da farinha de semente preta, com e sem suplementação de lisina e 

metionina em dietas para a tilápia do Nilo e encontraram médias entre 12,27% e 

15,41%, analisadas na matéria seca total, e por VASQUES-TORRES et al. 

(2002), quando estudaram as características de dieta referência semipurificada 

para avaliação de exigências nutricionais em juvenis de pirapitinga (Piaractus 

brachypomus) em 100% de matéria seca, que foi entre 47,7% e 59,9% em 100% 

de matéria seca. 
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Valores superiores foram encontrados por PÁDUA et al. (2001a), média de 

21,22 % de proteína bruta na matéria seca total, por LANNA et al. (2004), que 

encontraram valores entre 75,25%, em dietas com 10% de inclusão de óleo de 

soja, e 82,19%, em dietas com 0% de inclusão, com base em 100% de matéria 

seca e por SOUZA (1998), quando avaliou o efeito da restrição alimentar e da 

realimentação no crescimento e metabolismo energético de juvenis de pacu, 

14,22%, com base na matéria seca total. 

 

TABELA 19- Médias do teor de proteína bruta, expressos em 100% de matéria 

seca e na matéria seca total encontrados nos alevinos de tilápia do 

Nilo (Oreochromis niloticus) estocados em tanques “raceways”. 

Tratamento 100% Matéria seca*NS Matéria seca total*NS 

Inicial 63,20 11,45 

(1) 28%PB e 1,43% lisina 52,70 13,03 

(2) 28%PB e 1,63% lisina 55,78 13,55 

(3) 28%PB e 1,83% lisina 57,70 12,94 

(4) 28%PB e 2,03% lisina 56,47 13,21 

(5) 32%PB e 1,43% lisina 53,25 12,89 

(6) 32%PB e 1,63% lisina 56,89 13,27 

(7) 32%PB e 1,83% lisina 56,62 13,94 

(8) 32%PB e 2,03% lisina 57,57 13,33 

Coeficiente de variação   5,19% 7,12% 
*NS

: Valores não diferem entre si pelo teste Tukey (P>0,05). 

 
 
5.3.3 Extrato etéreo (EE) 
 

Os valores médios obtidos nesse estudo para o extrato etéreo não 

diferiram estatisticamente entre os tratamentos (P>0,05) (Tabela 20). 

Valores superiores ao deste estudo foram encontrados por ABDELGHANY 

(2000), que estudando a exigência de níveis de proteína para a tilápia do Nilo em 

crescimento, usando dietas semi-purificadas, encontrou valores entre 23,06% 

para a dieta que continha 40% de proteína bruta e 35,96% para a dieta com 15% 

de proteína bruta, analisados com base em 100% de matéria seca; e por 

FURUYA et al. (2000a), entre 7,53% e 8,37% de extrato etéreo na matéria seca 

total quando estudaram a exigência de proteína bruta para alevinos de tilápia do 

Nilo. 
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SOLIMAN et al. (2000), encontraram valores inferiores quando avaliaram a 

substituição total e parcial da farinha de soja pela farinha de semente (Eruca 

sativa) para a tilápia do Nilo e encontrou valores entre 14,79% e 15,95%, 

avaliados com base na matéria seca original, e por SOUZA (1998), ao avaliar o 

efeito da restrição alimentar e da realimentação no crescimento e metabolismo 

energético de juvenis de pacu, entre 15,73% e 16,50%, com base em 100% de 

matéria seca. 

 

TABELA 20- Médias do teor de extrato etéreo, expressos em 100% de matéria 

seca e na matéria seca total encontrados nos alevinos de tilápia do 

Nilo (Oreochromis niloticus) estocados com tanques “raceways”.  

Tratamento 100%Matéria seca*NS Matéria seca total*NS 

Inicial           18,71               3,39 

(1) 28%PB e 1,43% lisina 23,58 5,88 

(2) 28%PB e 1,63% lisina 21,89 5,35 

(3) 28%PB e 1,83% lisina 19,54 4,39 

(4) 28%PB e 2,03% lisina 21,79 5,09 

(5) 32%PB e 1,43% lisina 21,27 5,12 

 (6) 32%PB e 1,63% lisina 19,75 4,62 

(7) 32%PB e 1,83% lisina 19,52 4,80 

 (8) 32%PB e 2,03% lisina 19,13 4,45 

Coeficiente de variação                  16,44%                     19,69% 
*NS

: Valores não diferem entre si pelo teste Tukey (P>0,05). 
 
 
5.3.4 Matéria mineral 

 

Não foram observadas diferenças estatísticas entre as médias de matéria 

mineral quando avaliados pelo teste Tukey (P>0,05) (Tabela 21). 

Valores inferiores aos deste estudo foram encontrados por LIMA et al. 

(2000), que avaliando o desempenho produtivo e características corporais de 

alevinos de tilápia do Nilo alimentados com dietas contendo níveis crescentes de 

farelo de milheto em substituição ao milho moído encontraram valores entre 1,0 e 

1,2% na matéria seca total e por SOUZA (1998), quando avaliou o efeito da 

restrição alimentar e da realimentação no crescimento e metabolismo energético 

de juvenis de pacu, entre 1,50% e 1,63%, com base na matéria seca total. 
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TABELA 21- Médias do teor da matéria mineral, expressos em 100% de matéria 

seca e na matéria seca total encontrados nos alevinos de tilápia do 

Nilo (Oreochromis niloticus) estocados com tanques “raceways”.  

Tratamento 100%Matéria seca*NS Matéria seca total*NS 

Inicial 14,75 2,67 

(1) 28%PB e 1,43% lisina 16,00 3,82 

(2) 28%PB e 1,63% lisina 14,60 3,55 

(3) 28%PB e 1,83% lisina 16,64 3,74 

(4) 28%PB e 2,03% lisina 15,00 3,51 

(5) 32%PB e 1,43% lisina 15,88 3,84 

(6) 32%PB e 1,63% lisina 14,87 3,47 

 (7) 32%PB e 1,83% lisina 15,46 3,82 

(8) 32%PB e 2,03% lisina 15,84 3,67 

Coeficiente de variação 9,28%    13,28% 
*NS

: Valores não diferem entre si pelo teste Tukey (P>0,05). 
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Figura 6-Biomassa e análise de regressão dos tratamentos 
avaliados em tanques “raceways” estocados com alevinos 
de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus). 
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Figura 7-Ganho de peso individual diário e análise de regressão 
dos tratamentos com alevinos de tilápia do Nilo (Oreochromis 
niloticus) estocados em tanques “raceways”. 
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Figura 8-Consumo de ração individual diário e análise de 
regressão dos tratamentos com alevinos de tilápia do Nilo 
(Oreochromis niloticus) estocados em tanques “raceways”. 
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Figura 9-Consumo de proteína bruta e análise de regressão dos 
tratamentos com alevinos de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) 
estocados em tanques “raceways”. 
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Figura 10-Consumo de lisina e análise de regressão dos 
tratamentos com alevinos de tilápia do Nilo (Oreochromis 
niloticus) estocados em tanques “raceways”. 
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Figura 11-Taxa de eficiência protéica e análise de regressão 
dos tratamentos com alevinos de tilápia do Nilo 
(Oreochromis niloticus) estocados em tanques “raceways”. 
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Figura 12-Taxa de eficiência de lisina e análise de regressão 
dos tratamentos com alevinos de tilápia do Nilo (Oreochromis 
niloticus) estocados em tanques “raceways”. 
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Figura 13-Taxa de crescimento específico em crescimento e 
análise de regressão dos tratamentos com alevinos de tilápia 
do Nilo (Oreochromis niloticus) estocados em tanques 
“raceways”. 
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Figura 14-Taxa de crescimento específico em peso e análise 
de regressão dos tratamentos com alevinos de tilápia do Nilo 
(Oreochromis niloticus) estocados em tanques “raceways”. 
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Figura 15-Índice de consumo e análise de regressão dos 
tratamentos com alevinos de tilápia do Nilo (Oreochromis 
niloticus) estocados em tanques “raceways”. 
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Figura 16-Índice hepato-somático e análise de regressão dos 
tratamentos com alevinos de tilápia do Nilo (Oreochromis 
niloticus) estocados em tanques “raceways”. 
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Figura 17-Taxa de sobrevivência e análise de regressão dos 
tratamentos com alevinos de tilápia do Nilo (Oreochromis 
niloticus) estocados em tanques “raceways”. 
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Figura 18-Conversão alimentar aparente e análise de 
regressão dos tratamentos com alevinos de tilápia do Nilo 
(Oreochromis niloticus) estocados em tanques “raceways”. 
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Figura 19-Fator de condição e análise de regressão dos 
tratamentos com alevinos de tilápia do Nilo (Oreochromis 
niloticus) estocados em tanques “raceways”. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Os níveis de proteína e lisina testados promoveram desenvolvimento 

satisfatório dos alevinos de tilápia do Nilo. 

A maioria das variáveis de desempenho analisadas não apresentou 

diferença estatística significativa, exceto para o índice hepato-somático e para o 

consumo de lisina, não havendo interação para nenhuma variável. 

A composição de carcaça apresentou resultados semelhantes aos 

encontrados na literatura, demonstrando adequada composição das rações 

testadas e boas condições experimentais. 

Para alevinos de tilápia do Nilo, criadas em “raceway’ pode-se recomendar 

o menor nível de proteína testado com o menor nível de lisina (28% PB e 1,43% 

de lisina). Mostrando, portanto, que é possível reduzir o nível de proteína na dieta, 

sem que haja deficiências no desenvolvimento dos alevinos, desde que o nível de 

lisina seja o mínimo já recomendado para essa espécie. 
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