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RESUMO 

 

Obtenção, caracterização e utilização de farinha de silagem de sardinha na 

formulação de rações para camarão 

 

A carcinicultura é uma atividade econômica relevante, que cresce a cada dia em 

âmbito mundial. Atualmente, a espécie mais cultivada no mundo é Litopenaeus vannamei, 

devido à sua rusticidade, alta capacidade de adaptação e crescimento em diferentes 

condições ambientais, gerando bons níveis de produtividade, excelente qualidade da carne e 

boa aceitação no mercado. As rações são responsáveis por uma parte considerável dos 

custos operacionais de cultivo, e a fonte protéica é o componente mais caro. 

Tradicionalmente é usada a farinha de peixe, que além do alto custo possui oferta limitada. 

Visto isso, a procura por ingredientes que substituam a farinha de peixe é cada vez mais 

necessária. Este estudo consistiu na fabricação de uma farinha de silagem de resíduos de 

sardinha, que foi utilizada para substituir, em diferentes proporções, a farinha de peixe em 

rações formuladas artesanalmente. A composição química das seis dietas elaboradas e da 

ração controle foram determinadas, assim como suas estabilidades térmica, física e 

microbiológica. Os juvenis de L. vannamei foram alimentados durante 40 dias, sendo 

avaliados o ganho de biomassa e a taxa de sobrevivência. O processo de ensilamento 

mostrou-se rápido, prático e econômico. A farinha de silagem de sardinha apresentou bons 

níveis de proteína, minerais e lipídios. As rações formuladas apresentaram estabilidade 

física superior às rações comercias, além de boa estabilidade térmica e microbiológica. 

Bons resultados em crescimento foram observados a partir de 60% de substituição de 

farinha de peixe por farinha de silagem, sendo a substituição total a mais eficiente em 

ganho de peso, mostrando-se vantajosa, pois além de proporcionar bons resultados, utiliza 

uma técnica pouco onerosa e retira do ambiente resíduos potencialmente poluidores. 

 

 

Palavras-chave: camarão, ração, sardinha, resíduos agroindustriais 
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ABSTRACT 

 

 

Obtaintion, characterization and use of sardine silage meal in shrimp feed 

formulation 

 

 

Carciniculture is a relevant economic activity, which grows each day worldwide. Currently, 

the most cultivated species in the world is Litopenaeus vannamei, because of its hardiness, 

adaptability and high growth in different environmental conditions, generating good levels 

of productivity, excellent meat quality and good market acceptance. The feeds are 

responsible for a considerable share of operacional costs of cultivation, and the protein 

source is the most expensive component. Fish meal is traditionally used, although its high 

cost and limited supply. Based on this, the search for ingredients to replace fish meal is 

becoming increasingly necessary. This study consisted in making a sardine waste silage 

meal, which was used to replace, in different proportions, the fish meal in feeds. The 

chemical composition of the six diets prepared and the control diet were determined, as 

well as their thermal, physical and microbiological stabilities. Juveniles of L. vannamei 

were fed for 40 days, and were evaluated in the biomass gain and survival rate. The ensiling 

process was fast, convenient and economical. The sardine silage meal showed good levels 

of protein, minerals and lipids. The formulated diets had superior physical stability 

compared with the commercial feed, and good thermal and microbiological stabilities. 

Good results in groth were observed from 60% replacement of fish meal by silage meal, 

and total replacement was the most effective in weight gain, and besides providing good 

results, use an inexpensive technique and removes from the environment potentially 

polluting waste.  

 

Keywords: shrimp, feed, sardine, agroindustrial waste. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A carcinicultura é uma atividade econômica relevante, sendo o ramo da aquicultura 

que mais cresceu no mundo nos últimos anos, principalmente no que diz respeito ao fator 

econômico (NUNES, 2000; BARBIERI, OSTRENSKY, 2001), e atualmente ocupa o 

segundo lugar em escala mundial, tendo aumentado consideravelmente no período entre 

2002 e 2004, só perdendo para a piscicultura de água doce (FAO, 2007). Difundida em 

mais de 50 países (ROSENBERRY, 1998), a carcinicultura é responsável por um quarto 

dos camarões consumidos no mundo, com um volume médio de 2 775 000 ton/ano entre 

2004 e 2006 (FAO, 2009).  

Os principais países produtores de camarão em cativeiro estão localizados no 

hemisfério oriental, em especial no sudoeste da Ásia, destacando-se a China, Tailândia, 

Vietnã, Índia, Indonésia e Bangladesh.  No hemisfério oriental, o Brasil vem se destacando 

como o principal produtor de camarão cultivado, na frente de Equador, México e Honduras 

(LISBOA FILHO, CARLINI JUNIOR, 2004). 

A carcinicultura de camarões marinhos representa um investimento atrativo em 

muitos países de clima tropical que dispõem de ecossistemas estuarinos planos, resultantes 

do encontro dos rios com a água do mar movida pelo regime das marés. Assim, os estuários 

dos países tropicais oferecem condições ideais para o cultivo do camarão marinho 

(PLATAFORMA TECNOLÓGICA DO CAMARÃO MARINHO CULTIVADO, 2001).  

Os camarões marinhos formam um grande grupo composto de aproximadamente 

2.500 espécies (PÉREZ-FARFANTE, 1988), embora somente cerca de 15 % das espécies 

sejam importantes comercialmente (HOLTHUIS, 1980). Na família Penaeidae são 

encontradas as espécies mais relevantes para o cultivo em cativeiro, dentre as quais 

Penaeus monodon, Fenneropenaeus chinensis e Litopenaeus vannamei (TACON, 2003). 

No Brasil, o cultivo de camarões marinhos em escala comercial iniciou na década de 1970, 

com a introdução da espécie exótica Marsupenaeus japonicus e, posteriormente, com o 

estudo das espécies nativas Farfantepenaeus brasiliensis, Farfantepenaeus subtilis e 

Litopenaeus schmitti. Porém, apenas na década de 1990, com a introdução da espécie 

Litopenaeus vannamei (Boone, 1931), a carcinicultura brasileira começou a se desenvolver 

em termos de produção e produtividade (BRITO, COSTA, GALVEZ, 2006). Este 



 16 

crustáceo, também conhecido como “camarão cinza do Ocidente” ou como “camarão 

branco do Pacífico” é nativo da costa americana do Pacífico, que se estende desde o Peru 

até o México, com grande incidência na faixa costeira do Equador (BROCK, MAIN, 1994; 

BARBIERI, OSTRENSKY, 2001; MARTINS, 2003). Atualmente é a principal espécie 

cultivada no mundo, representando 66% da produção de camarões em 2008 (ROCHA, 

ROCHA, 2010). Em pouco tempo, essa espécie demonstrou seu elevado grau de 

rusticidade, alta capacidade de adaptação e crescimento em diferentes condições 

ambientais, apresentando níveis de produtividade e competitividade muito superiores aos 

alcançados com as demais espécies até então cultivadas no país, além da excelente 

qualidade da carne e boa aceitação no mercado (BARBIERI, OSTRENSKY, 2001). Devido 

a esses fatores, atualmente no Brasil predomina o cultivo semi-intensivo e intensivo de L. 

vannamei. 

A produção nacional de camarões cultivados chegou a 90 000 toneladas em 2003, 

mas o setor sofreu uma queda a partir de 2004, devido a viroses, à política cambial 

brasileira, e à ação antidumping movida pelos Estados Unidos, quando interrompeu um 

crescimento exponencial médio de 71% ao ano desde 1997 (ROCHA, 2008). Desde 2005, a 

produção foi estabilizada em 65.000 mil toneladas (ROCHA, ROCHA, 2010). 

Apesar da crise, a carcinicultura é considerada umas das atividades econômicas 

mais promissoras da região Nordeste. A maior parte da infra-estrutura para o 

processamento e dos laboratórios de larvicultura encontram-se na região, destacando-se os 

Estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará e Bahia. A região apresenta 

características climáticas e edáficas favoráveis à atividade, destacando-se no setor primário 

nordestino, gerando emprego e renda (LISBOA FILHO, CARLINI JUNIOR, 2004). O 

setor vem se recuperando graças ao mercado interno, que hoje representa 90% da produção 

nacional de camarão cultivado (ROCHA, ROCHA, 2010). A indústria nacional gera 

matéria-prima de qualidade, possui tecnologia de reprodução e engorda consolidada, é 

auto-suficiente na produção de pós-larvas, sendo capaz de ofertar camarões com 

regularidade durante todos os meses do ano.  

As rações são um dos componentes mais importantes na carcinicultura, pois 

representa uma grande parte do custo de operação da atividade (MARTINEZ-CORDOVA 

et al., 1998). A sustentabilidade da carcinicultura depende da qualidade nutricional das 
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dietas empregadas e da eficiência do sistema empregado no manejo da alimentação 

(SEIFFERT, ANDREATTA, 2004). O melhor conhecimento das necessidades nutricionais 

do camarão, a qualidade dos insumos e a tecnologia de fabricação de rações balanceadas 

são indispensáveis para medir a eficiência biológica e econômica dos alimentos (BERGER, 

2000). 

Os gastos com alimentação são responsáveis por 30 a 70% dos custos operacionais 

da aqüicultura (MUZINIC et al., 2006). O fornecimento de rações tem por objetivo 

fornecer os nutrientes necessários e suficientes para que os animais demonstrem seu 

potencial genético, produzindo os índices zootécnicos esperados. Para atender as exigências 

nutricionais é necessária a mistura de vários ingredientes, já que cada um é fornecedor de 

determinado nutriente (ALVES, 2009). 

Com os avanços alcançados no cultivo de camarões marinhos, a utilização e 

disponibilidade de rações balanceadas são sem dúvida, um dos pontos de maior importância 

para o desenvolvimento da carcinicultura brasileira (SIQUEIRA et al., 1999). Devido a 

isso, é importante que se dê ênfase à utilização de produtos agroindustriais regionais no 

desenvolvimento de rações de desempenho e custo atraentes para fabricantes e usuários 

(SANTIAGO, 1995).  

Visto a importância da alimentação para o crescimento de camarões, e do alto custo 

das rações comerciais, este trabalho avaliou o uso de silagem de resíduos do 

beneficiamento industrial de sardinha na formulação de rações alternativas para juvenis do 

camarão Litopenaeus vannamei. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Elaborar e caracterizar silagem de resíduos da indústria de beneficiamento de 

sardinha para aplicar como ração a juvenis do camarão Litopenaeus vannamei. 

 

2. 2 Objetivos específicos 

 

 Elaborar uma silagem de sardinha, pelo processo de acidificação com ácido acético; 

 

 Calcular o rendimento e as características químicas da silagem elaborada; 

 

 Utilizar a farinha de sardinha em substituição à farinha de peixe tradicional, em 

rações formuladas, nas porcentagens 0, 20, 40, 60, 80 e 100 %;  

 

 Realizar análises de composição centesimal e das estabilidades física, térmica e 

microbiológica das rações; 

 

 Avaliar o crescimento de juvenis de L. vannamei quando alimentados com as rações 

formuladas e uma ração comercial (controle); 

 

 Avaliar a qualidade físico-química da água de cultivo durante o período de 

alimentação experimental. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Taxonomia de Litopenaeus vannamei 

 

De acordo com recente revisão taxonômica realizada por Pérez-Farfante e Kensley 

(1997) o camarão Litopenaeus vannamei pode ser classificado da seguinte forma: 

 

Reino Animalia 

Filo Arthropoda 

         Subfilo Crustacea Pennant, 1777 

             Classe Malacostraca Latreille, 1806 

             Subclasse Eumalacostraca Grobben, 1892 

             Superordem Eucarida Calman, 1904 

             Superfamília Penaeoidea Rafinesque, 1815 

             Família Penaeidae Rafinesque, 1815 

             Subfamília Penaeinae Dana, 1852 

         Gênero Penaeus Fabricius, 1798 

             Litopenaeus Pérez-Farfante e Kensley, 1997 

                         Espécie Litopenaeus vannamei Boone, 1931. 

 

A subfamília Penaeidae possui cerca de quinze gêneros.  Dentro dessa família, o 

gênero Penaeus foi recentemente dividido em cinco novos gêneros: Litopenaeus, 

Marsupenaeus, Farfantepenaeus, Fenneropenaeus e Melicertus, de acordo com suas 

características morfológicas e biogeográficas (BURUKOVSKII,1985; PÉREZ-

FARFANTE, KENSLEY, 1997). Anteriormente, os camarões costeiros faziam parte do 

gênero Penaeus; os camarões brancos do subgênero Litopenaeus e os camarões roxos e 

café no subgênero Farfantepenaeus. Na última revisão taxonômica publicada em 1997, os 

subgêneros Litopenaeus e Farfantepenaeus foram elevados à gênero (SÁNCHEZ, 2001). 
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3.2 Anatomia funcional 

 

O camarão L. vannamei possui o corpo alongado, coberto por um exoesqueleto 

calcificado de quitina segmentado, dividido em cefalotórax e abdômen. No cefalotórax 

estão presentes os principais órgãos funcionais (brânquias, estômago, coração e 

hepatopâncreas), os olhos pedunculados, um par de antenas e antênulas (órgãos 

quimiosensoriais – são eles que permitem a localização e o reconhecimento dos alimentos) 

e o rostro (estrutura de defesa do animal). Na porção ventral do cefalotórax são encontrados 

os maxilípedes e pereiópodos, estruturas de detecção, captura e manipulação do alimento. 

O abdômen é subdividido em segmentos, e é nele que se concentra a maior parte da 

musculatura do camarão. Na região ventral do abdômen estão localizadas estruturas 

natatórias (os pleópodos e os urópodos), o apêndice reprodutivo dos machos (petasma) e 

parte do cordão nervoso (BROCK, MAIN, 1994; NUNES, MARTINS, 2002). 

 
FIGURA 1. Litopenaeus vannamei 

FONTE: www.institutohorus.com.br 
 

 

3.3 Ciclo de vida 

 

O ciclo de vida dos camarões peneídeos possui uma fase marinha e uma fase 

estuarina. Nos oceanos, ocorre o acasalamento, em que o macho deposita seu 

espermatóforo na fêmea, que libera os ovos à medida que são fertilizados.  
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 Os ovos eclodem cerca de 12 horas após a liberação, gerando larvas em estágio de 

náuplio, que se alimentam de vitelo, e passam por cinco sub-estágios com duração total de 

aproximadamente 36 horas. No estágio seguinte, de protozoéia, as larvas tornam-se 

fitoplanctófagas, passando por três sub-estágios ao longo de aproximadamente cinco dias. 

No último estágio larval, denominado misis, apresentam hábito alimentar zooplanctófago, 

durante três dias, após os quais atingem a fase de pós-larva. Toda a fase larval, em 

condições controladas, pode variar de 12 a 17 dias, de acordo com o manejo alimentar do 

cultivo (TREECE, FOX, 1993). 

Ao atingirem o estágio de pós-larva, que se assemelha ao me camarão adulto, 

migram para os estuários, onde encontram maior disponibilidade de alimento, menor 

salinidade e proteção contra predadores. Lá, após sucessivas mudas, as pós-larvas se 

transformam em juvenis, voltando ao oceano para a maturação sexual e reprodução.  

 

3.4 Cultivo 

 

O cultivo de camarão marinho possui duas fases principais: a larvicultura (produção 

de larvas) e a engorda (crescimento do camarão até a idade comercial). A larvicultura é 

realizada em laboratórios especializados, geralmente divididos em dois setores: a 

maturação e o berçário. A maturação é o setor responsável pelo acasalamento e desova. Em 

geral, machos e fêmeas são mantidos juntos, em tanques apropriados, até que ocorra o 

acasalamento. Após o acasalamento, as fêmeas ovadas são transferidas para os tanques de 

desova, retornando posteriormente aos tanques de maturação. Uma fêmea pode produzir até 

300 mil ovos por desova e maturar até cerca de quatro vezes ao mês. Os náuplios recém-

eclodidos vão para o berçário, onde permanecem até atingirem o estágio de pós-larva. 

Normalmente, nesta fase os camarões são transportados para as fazendas de engorda e 

liberados em tanques de terra, ficando nos viveiros por cerca de três meses, até alcançarem 

o peso ideal para a comercialização, em torno de 12g (CARVALHO, 2004; GALETTI 

JÚNIOR, 2009). Nesse período, geralmente recebem alimento balanceado com 35% de 

proteína bruta e troca diária de água em proporções de 2 a 5%, com a finalidade de eliminar 

os resíduos orgânicos acumulados, melhorar as taxas de oxigênio dissolvido (ARANA, 

1999), reduzir os metabólitos do próprio camarão, repor componentes orgânicos e 
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micronutrientes e manter parâmetros físico-químicos semelhantes aos da água do mar 

(salinidade e temperatura) (SAINT-BRISSON, 1999). 

Na larvicultura, a oferta de uma alimentação adequada é extremamente relevante, 

pois afeta diretamente a sobrevivência e o tempo de desenvolvimento larval. Assim, é 

interessante que mais de um alimento de mesma natureza seja utilizado para satisfazer as 

necessidades nutricionais da melhor forma possível. (VALENTI, 1998).  

O cultivo de camarões é classificado em três sistemas, de acordo com a densidade 

do tanque de engorda e do tipo de alimentação que é fornecido: extensivo, (1 a 4 

camarões/m2, com alimento natural), semi-intensivo (5 a 30 camarões/m2, com alimento 

natural e ração suplementar) e intensivo (30 a 120 camarões/m2, exclusivamente com ração 

balanceada). Nos cultivos semi-intensivos, as rações formuladas são utilizadas para 

aumentar a produção além dos níveis suportados pela produtividade natural do viveiro. 

Nesses sistemas a contribuição do alimento natural na dieta dos camarões é bastante 

significativa, podendo alcançar até 85% da dieta dos camarões (NUNES, GESTERA, 

GODDARD, 1997). Em sistemas mais intensivos, a contribuição do alimento natural 

diminui, mas ainda é considerada significativa (> 25%). Na prática, quanto mais intensivo 

for o sistema, menor será a contribuição do alimento natural para o crescimento do animal, 

e assim maiores serão as quantidades de ração necessárias para produzir um kg de camarão 

(NUNES, 2000). Os sistemas extensivo e semi-intensivo são os mais amplamente 

difundidos entre os países do terceiro mundo, como o Brasil (GALETTI JÚNIOR, 2009). 

Existem vários sistemas de cultivo de camarões utilizados mundialmente, como 

viveiros em terra, tanques de concreto, gaiolas flutuantes e fixas, e cercados. A forma de 

cultivo também pode ser diferenciada pela utilização ou não de alimento inerte e pelas taxas 

de renovação de água. Quanto maior for a densidade de estocagem dos organismos por área 

cultivada, maiores serão as taxas de renovação de água e a quantidade de alimento 

oferecido (POERSCH et al., 2006). 

Em países da América do Sul e Central, é comum o uso de bandejas de alimentação 

(ou comedouros) como método exclusivo para a oferta de ração em viveiros. Esse método 

permite observações diretas do grau de apetite dos camarões, o que contribui para a redução 

nos desperdícios de ração, melhorando os índices de conversão alimentar e os níveis de 

qualidade da água e do solo de viveiros de engorda. Entretanto, a concentração de ração 
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unicamente em bandejas limita o número de camarões que tem acesso simultâneo ao 

alimento, o que pode diminuir a eficiência alimentar (NUNES, 2000).  

No Nordeste do Brasil, as bandejas de alimentação são estruturas circulares fabricadas 

com a borda interna de pneus, conhecidas como virolas, na base das quais é afixada uma 

tela de 1,3 mm de diâmetro. As bandejas são distribuídas por toda a extensão do viveiro, 

presas em estacas de madeira fincadas, numa densidade de 30 unidades/hectare (NUNES, 

SANDOVAL, 1997), mas que pode variar em função da densidade populacional do cultivo. 

A quantidade de bandejas por hectare e horários de distribuição do alimento variam de 

acordo com critérios definidos pelo cultivador, sendo inexistentes estudos comportamentais 

dos camarões com relação ao alimento artificial ofertado em bandejas (PONTES, 

ARRUDA, 2005). 

Outra forma de arraçoamento é por meio de lanços manuais ou mecânicos (voleio). A 

grande vantagem do voleio sobre o arraçoamento somente em bandejas é a distribuição 

mais homogênea de alimento sobre toda área de cultivo, o que permite um maior acesso 

individual dos camarões ao alimento ofertado, reduzindo a competição alimentar e 

aumentando o consumo de ração (NUNES, PARSONS, 1999). A ração sempre deve ser 

ofertada a favor dos ventos, de forma a minimizar perdas.  

 

3.4.1 Ganho de peso e taxa de crescimento 

 

O ganho de peso de um animal (e de uma população) é extremamente relevante 

quando há exploração econômica. Representa a variável quantitativa mais comumente 

utilizada em experimentos de avaliação de dietas com diferentes níveis de um determinado 

nutriente essencial (ROBBINS et al., 1979). O crescimento está relacionado com o 

aumento do peso corpóreo e o progressivo desenvolvimento do animal.  

As taxas de crescimento de camarões marinhos são importantes ferramentas para o 

manejo de recursos pesqueiros e para o cultivo em cativeiro (OSTRENSKY, PESTANA, 

2000). A taxa de crescimento desses animais é influenciada por fatores ambientais, 

biológicos, nutricionais e de manejo. A temperatura da água influencia, afetando 

negativamente nos meses frios. A densidade de estocagem, quando elevada, pode resultar 
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em taxas de crescimento reduzidas, caso não seja dado o devido suporte nutricional 

(SUDARYONO et al., 1995). 

Menz e Blake (1980) sugeriram que em ambiente natural, as taxas de crescimento 

para L. vannamei ficam em torno de 1,5g/semana. Sandifer e colaboradores (1987) 

afirmaram que em cultivos em viveiros experimentais, pode-se obter um ganho de peso de 

até 2,2 g/ semana.  

 

3. 4.2 Qualidade da água 

 

 A qualidade da água é influenciada por diversos parâmetros físico-químicos, como 

pH, temperatura, alcalinidade, salinidade, quantidade de amônia, nitritos e nitratos. 

A qualidade da ração pode ser um fator de contaminação do ambiente de cultivo, 

como demonstrado por Smith e colaboradores (2002), ao avaliarem a freqüência da 

administração diária em cultivo do camarão tigre Penaeus monodon, interferindo na água 

de cultivo, com o acúmulo de detritos das rações.  

 O pH é uma medida da concentração de íons hidrogênio, sendo um parâmetro 

diretamente relacionado a efeitos sobre o metabolismo e processos fisiológicos dos animais 

(ROCHA, MAIA, 1998). A maioria dos viveiros de água doce possui pH entre 6 e 9, 

podendo variar diariamente de uma a duas unidades de pH. Os viveiros de água estuarina 

possuem pH entre 8 e 9, com menores flutuações diárias (BOYD, 2001). Sabe-se que a 

variação de pH é maior em águas com baixa alcalinidade.  

A temperatura é considerada o principal parâmetro físico responsável pelas 

atividades metabólicas, consumo de alimentos, reprodução, crescimento e sobrevivência. 

Temperaturas entre 23ºC e 32º C são consideradas ótimas para o crescimento de L. 

vannamei (WYK, 2004).  Acima e abaixo disso, pode haver retardo no crescimento 

(ALVES, MELLO, 2007). 

A alcalinidade é a concentração total bases na água, expressa em miligramas por 

litro do equivalente de carbonato de cálcio (CaCO3) presente na água. É derivada 

principalmente da dissolução do calcário do solo.  

Nos cultivos em água doce e em viveiros com baixas taxas de renovação de água, 

emprega-se cal virgem para aumentar a alcalinidade. Em muitos viveiros de cultivo, a 
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aplicação em excesso pode interferir com o equilíbrio do carbonato e bicarbonato, 

reduzindo a concentração de dióxido de carbono, o que eleva o pH. Segundo Hernandéz 

(2000), a faixa de alcalinidade ideal para L. vannamei está entre 100 e 140 mg de CaCO3 

por litro de água. 

A concentração total de todos os cátions bivalentes na água, expressa em termos de 

miligramas por litro de carbonato de cálcio, é a dureza total. A dureza é um indicador da 

estabilidade do pH, pois carbonatos e bicarbonatos apresentam efeito tamponante. Assim, 

quanto maior a dureza, mais estável será o pH da água.  

Salinidade refere-se à concentração total de todos os íons presentes na água. A 

salinidade da água doce geralmente é considerada 0,0 ppm. No entanto, águas interiores 

podem apresentar salinidade entre 0,05 e 1,00 ppm, e águas estuarinas podem variar de zero 

a mais de 40 ppm. A salinidade influi na dissolução do oxigênio na água, pois quanto maior 

a salinidade, menor a quantidade de oxigênio na água. Dessa forma, influencia diretamente 

na diversidade de organismos do sistema, ao atuar sobre o metabolismo destes. 

A salinidade é considerada um fator determinante para o crescimento de camarões 

marinhos (CAWTHORNE et al., 1983; KATHIRVEL et al., 1986; CHEN, LEU, 

ROELANTS, 1992). Os requerimentos de salinidade variam de acordo com a espécie de 

camarão e L. vannamei é uma das espécies com maior faixa de tolerância (HERNANDÉZ, 

2000). Nas Américas do Sul e Central, essa espécie é usualmente cultivada em salinidade 

entre 15 e 25 ppm, considerada ideal para essa espécie, podendo, entretanto, ser cultivada 

numa ampla faixa. No Equador, muitos criadores afirmam que L. vannamei pode ser 

cultivado em água doce. A salinidade deve ser de pelo menos 0,5 ppm para a sobrevivência 

e crescimento do camarão (BOYD, 2001). 

A condutividade é a expressão numérica da capacidade de uma água conduzir a 

corrente elétrica. Depende das concentrações iônicas e da temperatura e indica a quantidade 

de sais existentes na coluna d’água. Pode ser utilizada como uma forma indireta de 

mensurar a salinidade da água. 

 A maior fonte de amônia da água dos cultivos é proveniente da excreção dos 

camarões e das possíveis sobras de alimento. Se a concentração de amônia (NH3) aumenta 

na água, a excreção de amônia diminui e os níveis de amônia no sangue e outros tecidos 

aumentam. Isso resulta em uma elevação do pH do sangue, causando efeitos adversos nas 
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reações de catalização por enzimas e na estabilidade das membranas. A amônia também 

incrementa o consumo de oxigênio pelos tecidos e reduz a habilidade do sangue de 

transportar oxigênio. Exposições crônicas a níveis elevados de amônia tornam os camarões 

susceptíveis a doenças, além de reduzir o crescimento. Contudo, deve-se sempre lembrar 

que ocorre uma interação entre vários parâmetros analisados e que a amônia é mais tóxica 

quando as concentrações de oxigênio dissolvido estão muito baixas (BOYD, 1997). 

 Níveis acima de 1 mg/L de amônia são considerados prejudiciais ao crescimento de 

camarões (BOYD, 2001). Segundo Dortch (1990), a remoção da amônia contida na água de 

cultivo pode ser efetuada por diatomáceas, que a digerem e servem de alimento natural para 

o camarão.  

 O nitrito (NO2
-) e o nitrato (NO3

-) são formas de nitrogênio presentes no cultivo, 

resultantes da transformação da amônia na presença de oxigênio.  Quando há uma 

diminuição na quantidade de oxigênio na água, o nitrato pode se converter em nitrito e este 

se transformar em amônia, num processo conhecido como desnitrificação, liberando 

oxigênio na água. 

Os nitratos geralmente estão presentes em águas oligotróficas e quando em altas 

concentrações podem contribuir para a eutrofização da água (RUSSO, THURSTON, 1991). 

Os compostos nitrogenados nos tanques de cultivo podem ser diminuídos através de 

renovações periódicas da água e evitando-se sobras de ração e altas densidades, o que 

diminui a quantidade de excretas (COSTA et al., 2008). 

 

3. 5 Alimentação 

 

A variabilidade no comportamento e hábito alimentar dos camarões peneídeos em 

viveiros é ainda pouco compreendida. O camarão marinho Litopenaeus vannamei é onívoro 

e se alimenta de pequenos crustáceos, poliquetas, moluscos, algas, detritos, entre outros, 

embora se tenha constatado que a espécie desenvolve canibalismo na pouca oferta ou 

ausência de alimentos, principalmente sobre indivíduos em ecdise ou doentes (LIM, 

DOMINY, 1990; MATOS, 1999). Há evidências de que apresentem hábito alimentar 

contínuo durante períodos de atividade alimentar (MARTE, 1980; HILL, WASSENBERG, 

1987). A quantidade relativa de cada item consumido depende da sua disponibilidade no 
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ambiente, da espécie de camarão cultivada e de seu estágio de crescimento. A evacuação 

completa desse alimento após ingestão e digestão ocorre entre duas e quatro horas 

(NUNES, PARSONS, 2000). 

O apetite é regulado por uma série de fatores, que incluem desde idade, sexo, muda, 

doenças, disponibilidade de alimento natural, tipo de substrato, temperatura e concentração 

de oxigênio na água a fatores como sazonalidade e hora do dia e noite (NUNES, 2000).  

Em geral, as dietas disponíveis comercialmente para a aquicultura contém fontes de 

proteína e lipídios de origem animal e vegetal e carboidratos, suplementadas com 

vitaminas, minerais, conservantes, corantes entre outros elementos. Uma suplementação 

deficiente pode causar inúmeros inconvenientes, como uma maior formação de gordura 

devido, provavelmente, à falta de vitaminas que atuam nas reações de síntese protéica, 

havendo, assim, um desvio para a síntese de gordura (SOUZA-SOARES, SIEWERDT, 

2005).  

Um dos suplementos mais importantes são as vitaminas e os minerias, 

indispensáveis para para o correto funcionamento do sistema imunológico (FALCON et al., 

2004). As vitaminas são relativamente instáveis, sendo perdidas durante o processamento 

e/ou manuseio das dietas. Assim, as rações são suplementadas com um premix vitamínico, 

pois deficiências desses nutrientes podem causar deformidade física, cegueira, natação 

irregular, letargia e baixa taxa de crescimento (WYK, 2004). 

Organismos aquáticos podem absorver minerais diretamente da água, fazendo com 

que os requerimentos de alguns macro e microminerais da dieta sejam diretamente 

proporcionais a sua presença na água de cultivo e no solo do viveiro (SOUZA, 2002). 

Valença e Mendes (2003) consideram as rações importantes para camarões cultivados em 

baixa salinidade, pois retiram principalmente do alimento os minerais necessários para a 

sua osmorregulação.  

 Quimioatratores são adicionados às rações, pois a maioria dos crustáceos utiliza 

sinais químicos ou substâncias liberadas na água para se orientar em direção ao alimento. A 

adição desses elementos faz com que o tempo de localização do alimento seja reduzido. 

Dessa forma, há uma menor lixiviação de nutrientes e maiores taxas de ingestão alimentar. 

Estas substâncias são encontradas em extratos e farinhas produzidas de peixe, moluscos ou 

crustáceos (NUNES, 2000). Para evitar a lixiviação através da manutenção da integridade 
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física dos pellets de ração, são adicionados aglutinantes nutritivos (como o amido de grãos, 

como o do trigo ou arroz) e não nutritivos (como o alginato e a carragenina). Proteínas 

vegetais ou animais não cozidas, como gelatina, caseína, plasma de sangue e glúten de trigo 

também são aglutinantes eficientes (CHAMBERLAIN, 2004). A estabilidade física das 

rações, além de evitar a perda de nutrientes também ajuda o animal a manipular os pellets. 

Os camarões podem utilizar tanto proteínas, como carboidratos e lipídios para obter 

a energia necessária para seus processos fisiológicos. Uma dieta alimentar é considerada 

ótima quando tem seus teores de proteínas, de lipídios e de carboidratos balanceados 

(WHYTE, CLARKE, GINTHER, 1994). As proteínas são um dos componentes mais caros 

de uma ração. Assim, na formulação de uma dieta nutricionalmente completa e de baixo 

custo, o objetivo é utilizar os carboidratos como a principal fonte de energia, direcionando 

as proteínas para a formação de novos tecidos do animal. Um alimento formulado com um 

excesso de carboidratos pode reduzir as taxas de alimentação do animal e os níveis de 

digestibilidade do alimento. Da mesma forma, rações com níveis elevados de proteína, mas 

com baixos teores energéticos, resultam em crescimento e conversão alimentar reduzidos.  

As proteínas são nutrientes muito importantes na dieta, pois são os constituintes que 

garantem o crescimento e, entre outras funções, são responsáveis pela formação de enzimas 

e hormônios. De uma forma geral, os animais aquáticos possuem necessidades protéicas 

mais elevadas do que animais domésticos (LEMOS, EZQUERRA, GARCIA-CARREÑO, 

2000). Camarões peneídeos tem índices de crescimento satisfatórios com rações contendo 

entre 25 e 60% de proteínas, variando em cada fase da vida (CUZON et al., 2004). Os 

níveis requeridos dependem da espécie do animal, estado fisiológico, tamanho, hábitos 

alimentares, da natureza das proteínas utilizadas, do sistema de cultivo, temperatura e 

salinidade da água (NUNES, SÁ, 2010). Cousin e colaboradores (1992) sugeriram 

requerimento protéico entre 32-35% para camarões marinhos L. vannamei. Segundo Foster 

(1975), as melhores fontes de proteína são farinha de peixe e farinha de camarão. O 

alimento aquático, escasso em carboidratos e abundante em lipídios e proteínas é 

provavelmente responsável pela tendência dos organismos aquáticos em usarem proteína 

como fonte de energia (GUILLAUME, 1991). 

Os requerimentos lipídicos desses animais podem ser supridos por farinhas de 

peixe, farinha de camarão, farinha de lula, artemia e óleos marinhos (ROCHA, 1999). Os 
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lipídios de origem marinha presentes na farinha de peixe podem sofrer oxidação, 

especialmente se nenhum anti-oxidante tenha sido adicionado a ração, podendo levar à 

rancidez do produto, inibindo a ingestão (NUNES, 2000). Akiyama, Dominy e Lawrence 

(1991) recomendam uma quantidade de lipídios na ração de 6 a 7,5%, não devendo 

ultrapassar os 10%, para não haver redução no crescimento e aumento de mortalidade nos 

camarões. Segundo Fitzsimmons (2001), um mínimo de 8% de lipídios, acrescenta à ração 

uma melhor palatabilidade, protegendo a proteína e exercendo um papel importante na 

produção de energia. 

Os quatro ácidos graxos essenciais para camarões são o linoléico (18:2 ω-6), 

linolênico (18:3 ω-3), geralmente abundante em plantas, e eicosapentaenóico (20:5 ω-3) e 

docosahexaenóico (22:6 ω-3), geralmente encontrados em animais marinhos (MOURA, 

2004). Essas substâncias estão associados ao crescimento e sobrevivência desses animais 

(KANAZAWA, TESHIMA, TOKIWA, 1989).  

É importante definir a quantidade e o momento de fornecer a ração. Excessos levam 

a perdas econômicas e acarreta problemas nos níveis de qualidade da água e do solo dos 

viveiros de produção, gerando problemas que vão de uma maior incidência de 

enfermidades, a baixas taxas de crescimento, sobrevivência e conversão alimentar dos 

camarões cultivados (SMITH et al., 2002).  

O estudo da freqüência de arraçoamento em viveiros de camarão marinho é também 

relevante para a manutenção das características físicas e químicas da ração fornecida, para 

que a atratividade, palatabilidade e estabilidade da mesma não sejam comprometidas 

(NUNES, 2000; CARVALHO, 2004).  

Com os avanços alcançados no cultivo de camarões marinhos, a utilização e 

disponibilidade de rações balanceadas são sem dúvida, um dos pontos de maior importância 

para o desenvolvimento da carcinicultura brasileira (SIQUEIRA et al., 1999). Os alimentos 

balanceados são uma das principais fontes de nutrientes dos camarões em cativeiro, porque 

considerando seu elevado custo se faz necessária a busca de uma estratégia de alimentação 

em que se consiga otimizar o uso deste produto (MOLINA-POVEDA et al., 2002), de tal 

forma que os animais possam crescer a taxas máximas e tolerar as pressões ambientais 

normalmente presentes nos tanques de cultivo, assim como aumentar a tolerância às 
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enfermidades (KONTARA, LAVENS, SORGELOOS, 1995; MEYERS,LATSCHA, 1997; 

MERCHIE et al., 1998).  

As rações para camarão estão entre as mais caras da aquicultura, e o incremento no 

preço dos alimentos exige a seleção e avaliação das mesmas, para que permitam taxas de 

bom valor comercial e maiores rendimentos (ALVAREZ et al., 2004). 

 

3.6 Sardinhas 

 

A região Nordeste da Zona Econômica Exclusiva (ZEE) do Brasil vai do Estado do 

Piauí até a Bahia e abriga biotas tropicais caracterizadas por estoques pesqueiros de baixa 

densidade com alta diversidade de espécies. Na cadeia produtiva da região predomina a 

pesca artesanal, caracterizada pela disponibilização de espécies de valor comercial elevado, 

descentralização dos desembarques, emprego de tecnologias pouco desenvolvidas e 

carência de infra-estrutura, da produção à comercialização (LESSA, 2006). 

O litoral da Paraíba possui uma extensão de 120 km (1,4% do litoral brasileiro), 

caracterizado pela presença de mangues e estuários, embora seja significativa a produção 

pesqueira capturada em mar aberto. Existem no estado 12 municípios costeiros, onde são 

encontradas 35 comunidades pesqueiras, das quais 34 atuam na atividade artesanal e em 

apenas uma é desenvolvida a pesca industrial, apesar da posição geográfica da Paraíba e 

sua plataforma costeira estreita, que propicia uma maior proximidade às áreas de ocorrência 

de espécies de hábitos oceânicos, reunindo excelentes condições para o desenvolvimento da 

pesca de altura (SEAP, IBAMA, PROZEE, 2008). 

 Metade das embarcações pesqueiras da Paraíba encontra-se nos municípios de 

Pitimbu, Cabedelo e Santa Rita. Mais de uma centena de espécies de peixes, crustáceos e 

moluscos compõem os desembarques de pescado realizados na Paraíba. A produção 

pesqueira marinha e estuarina desembarcada no estado da Paraíba foi estimada, em 2006, 

em 5.142,3 toneladas, incluindo a produção oriunda dos barcos industriais. A produção de 

sardinha representou 47,2 toneladas desse total.  Foram capturadas 73,3 toneladas de 

manjubas(que representam, na verdade, um grupo de espécies de peixes de pequeno porte) 

(SEAP, IBAMA, PROZEE, 2008). 
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As sardinhas são peixes da família Clupeidae, aparentados com os arenques. São 

pelágicos costeiros (neríticos), de pequeno porte, que vivem sempre em cardumes, 

alimentando-se de plâncton (PAIVA, PEREIRA, 2003). Há vários gêneros e espécies 

conhecidos como sardinhas. No Brasil são comuns a sardinha verdadeira (Sardinella 

brasiliensis), na região Sul e Sudeste, e a sardinha-laje, também conhecida como sardinha-

bandeira ou manjuba (Opisthonema oglinum) em todo o litoral. Os pescadores chamam de 

manjuba os exemplares de O. oglinum menores que 20 cm (LINO, 2003). 

Na região Nordeste, a sardinha mais representativa é Opisthonema oglinum 

(LESSA, 2006). Essa espécie apresenta vasta distribuição geográfica, preferindo as regiões 

tropicais e subtropicais e ocorre desde a Nova Inglaterra até a Argentina (FIGUEIREDO, 

MENEZES, 1978). Na região Nordeste, ocorre desde o Piauí até a Bahia, sendo capturada 

pela frota artesanal de emalhe entre 10 e 30 metros (LESSA et al.,2004). A pesca industrial 

é realizada com redes de cerco denominadas traineiras (DIAS NETO, 2003). Devido ao 

declínio nos estoques de outras espécies explotadas, a pesca de sardinha na região estão 

sendo priorizadas (LESSA, 2006) e há indícios de que o estoque dessa espécie esteja sendo 

subexplotado (LESSA, NÓBREGA, BEZERRA JÚNIOR,2004). 

A sardinha costuma ser comercializada de diversas formas, destacando-se in natura, 

congelada, salgada e enlatada. A conserva de sardinha em lata é um alimento bastante 

difundido e de grande aceitabilidade por sua praticidade e preço acessível. Aliado a esses 

fatores, as sardinhas possuem alta quantidade de ácidos graxos poliinsaturados, são uma 

boa fonte protéica, de bom valor biológico, possuem boas quantidades de vitaminas A, 

niacina, B6 e B12, cálcio, ferro, fósforo, magnésio, sódio, além de baixo teor de colesterol.  

Industrialmente, a sardinha-laje tende a ganhar espaço no mercado, devido ao 

colapso da pescaria da sardinha-verdadeira (Sardinella brasiliensis), que desde a década de 

1980 sofre ciclos sucessivos de declínio de produção com recuperação apenas parcial 

(DIAS NETO, 2003).  

O beneficiamento da sardinha gera grandes quantidades de resíduos (escamas, 

vísceras, cabeça e nadadeiras), que representam cerca de 50% do peso do animal e 

geralmente são jogados fora.   
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Santos e colaboradores (2007) encontraram bons índices de crescimento e ganho de 

peso ao alimentar pós-larvas de L. vannamei com O. oglinum, o que encoraja a utilização 

da farinha de silagem dessa espécie em rações. 

 

3.7 Aproveitamento de resíduos agroindustriais 

  

A indústria de alimentos produz ao longo de sua cadeia uma grande quantidade de 

resíduos agroindustriais, o que gera perda de divisas, além de inúmeros problemas 

ambientais. O Brasil , com sua biodiversidade, possui uma imensa gama de resíduos 

agrícolas e agroindustriais com valores significativos em fontes nutricionais. Portanto, em 

função do alto custo e possível escassez no mercado, diversas pesquisas vem sendo 

realizadas utilizando subprodutos como fontes alternativas na substituição de fontes 

protéicas onerosas na formulação de rações (STEFFENS, 1994).  

Segundo Fadel (1999), subproduto é um material, de origem vegetal ou animal, que 

possui valor como alimento para animais, sendo obtido ao final de uma colheita ou após o 

processamento agroindustrial. Para Souza (2002), são considerados resíduos todos os 

subprodutos e sobras do processamento de alimentos, de valor econômico relativamente 

baixo. A quantidade disponível de resíduos agroindustriais é bastante expressiva em todo o 

globo. Segundo Costa (2005), se fossem utilizados 5% desses resíduos, de forma correta, na 

alimentação animal, as necessidades dos rebanhos mundiais poderiam ser supridas, 

atendendo assim às demandas energética e protéica da população mundial. 

Para a escolha de um subproduto a ser utilizado na alimentação animal, deve-se 

levar em conta a quantidade disponível, a proximidade entre a fonte produtora e o local de 

consumo, suas características nutricionais, os custos com transporte, o acondicionamento e 

armazenagem (GILL, 2001). 

No caso do pescado, os resíduos são aparas da fase de “toalete” do filetamento e 

anterior ao enlatamento, carne escura, cabeças, carcaças e escamas (SOUZA, 2002). As 

vísceras do pescado capturado, que representam cerca de 11% do peso corpóreo total, são 

desperdiçadas quando poderiam ser aproveitadas (FREITAS, GURGEL, 1976).  

Segundo Stevanato e colaboradores (1998), o aproveitamento de resíduos de 

pescados é pequeno em nosso país, sendo que a maioria destes resíduos é descartada 



 33 

causando um sério problema ambiental. Aproximadamente 50% da biomassa no Brasil são 

descartadas durante o processo de enlatamento ou em outras linhas de produção, como a 

filetagem (PESSATTI, 2001).   

De acordo com a análise dos atuais destinos dos resíduos declarados por empresas 

pesqueiras do Sul do Brasil, foram relatados que 68% destes são encaminhados às 

indústrias de farinha de pescado, 23% são encaminhados ao aterro sanitário municipal e 9% 

são despejados diretamente nos rios, constituindo assim um grave impacto ambiental 

(STORI et al., 2002). A estimativa é que nas regiões Sul e Sudeste de 30 a 40% das 

capturas de pesca sejam rejeitadas nos barcos, mesmo antes de chegar às indústrias de 

processamento (PESSATTI, 2004). 

A indústria de beneficiamento de pescado pode ter seus descartes transformados em 

produtos com grande aproveitamento mercadológico, como farinhas. A farinha de peixe é 

um dos ingredientes mais utilizados na formulação de rações para animais (PIKE, 1998), 

pois contém proteínas solúveis fundamentais para a percepção do alimento pelo camarão, 

oque as tornam importantes na formulação das rações balanceadas (ZIMMERMANN, 

2001).  No entanto, a fabricação de farinha de peixe requer equipamentos e procedimentos 

de alto custo (MAIA JUNIOR, 1998). Aliado a isso, temos o custo crescente e a oferta 

limitada desse produto, especialmente em países desenvolvidos, tornando urgente a 

necessidade de substituir parcial ou totalmente a farinha de peixe por fontes protéicas mais 

baratas (CRAIG, 2004). Estima-se que a demanda por farinha de peixe aumente de 372 mil 

para 485 mil toneladas nesta década, somente para a fabricação de rações para camarão 

(BARLOW, 2000). 

  A produção de farinha e óleo de pescado constitui o principal meio de 

aproveitamento das capturas mundiais de pescado não comestível e dos desperdícios 

procedentes das plantas de beneficiamento. A farinha de peixe é uma fonte rica em 

proteínas e ácidos graxos poliinsaturados, de grande importância na manutenção das 

funções metabólicas dos camarões, além de prover vitaminas e minerais.  

No Brasil, o aproveitamento de resíduos no ciclo de produção de pescado é pouco 

significativo. Os resíduos da industrialização do pescado representam um sério problema 

para a planta industrial, principalmente por serem poluentes e de difícil descarte, 

interferindo na eficiência do processo produtivo. O interesse atual pela identificação de 
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subprodutos deve-se à necessidade de entendimento e monitoramento dos resíduos 

industriais em relação ao despejo no meio ambiente (IMAIZUMI, 2005).  

A silagem representa uma opção para o aproveitamento de resíduos de pescado, 

indicada para operações em pequena escala, podendo ser liquefeitos pelo uso de ácidos 

orgânicos ou serem adicionados carboidratos (como o melaço). A ensilagem é um processo 

simples, prático e econômico, que não requerer equipamentos e procedimentos custosos, 

apenas recipientes de preparo e estocagem A silagem de pescado, por ser uma excelente 

fonte protéica, pode substituir as farinhas de peixe e de soja na dieta de animais. 

 

3. 8 Termogravimetria 

 

A Análise Térmica é um conjunto de técnicas analíticas que medem as propriedades 

físicas e químicas de uma substância como função da temperatura ou tempo. As técnicas 

termoanalíticas são instrumentos essenciais nos estudos da cinética e mecanismos de 

substâncias, pelo tipo de informação que fornecem (DANTAS, 2006). 

A termogravimetria é uma técnica que acompanha a variação de massa que ocorre 

em uma amostra em função do tempo (a uma temperatura constante) ou em função da 

temperatura. A medida de massa em um analisador térmico é realizada por uma 

termobalança, que é a combinação de uma microbalança eletrônica com um forno e um 

programador linear de temperatura, permitindo a pesagem contínua da amostra em função 

da temperatura, à medida que a amostra é aquecida ou resfriada (WENDLANDT,1986). 

O porta-amostra (cadinho) é escolhido de acordo com o tipo de amostra e a 

temperatura máxima aplicada a ela. Geralmente são constituídos de alumínio (temperatura 

máxima de 600ºC), alumina (temperatura máxima de 1200ºC), platina, níquel, quartzo, 

tungstênio, grafite e cobre. A atmosfera que circunda a amostra pode ser controlada, 

podendo ser estática ou dinâmica à pressão ambiente, sob pressão ou à vácuo. Os gases 

utilizados podem ser inertes (nitrogênio), oxidantes (oxigênio) ou corrosivos (BRADLEY 

et al, 1971) 

A maioria dos controles utilizados nas indústrias alimentícias incorpora processos 

de aquecimento e resfriamento, como o cozimento, secagem e resfriamento rápido. A 

análise térmica permite estudar esses processos em laboratório (GUILHERME, 2006). 
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Em alimentos, a termogravimentria tem sido utilizada para estudos de secagem dos 

alimentos a partir da eliminação de umidade, bem como características dos processos de 

tostagem e torrefação, quando o aquecimento envolve perdas de massa. Já quando o 

aquecimento do alimento resulta em ganho de massa durante os ensaios, esta técnica é uma 

ferramenta valiosa para estudos da estabilidade oxidativa de óleos e gorduras 

(HARWALKAR, MA, 1990; GENNARO et al., 1998)  

Ensaios termogravimétricos têm sido empregados também para determinação dos 

teores de cinzas de alimentos, como café torrado, leite em pó, amido e farinha, mostrando-

se vantajosa em relação aos métodos convencionais, por ser realizada em menores tempos 

de análise, utilizando menores massas de amostra, além de dispensar o pré-tratamento da 

amostra (NIELSEN, 1994).  
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4. MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1 Local de realização das análises 

 

 As análises físico-químicas e microbiológicas foram realizadas nos laboratórios do 

Departamento de Engenharia de Alimentos (DEA) e as termogravimétricas foram 

desenvolvidas no Laboratório de Combustíveis e Materiais (LACOM) da Universidade 

Federal da Paraíba, em João Pessoa – PB.  

 

4.2 Matérias-primas 

 

Foram utilizadas farinhas de milho, de soja, de peixe, sangue e de sabugo de milho, 

fécula de mandioca, óleo de peixe, sal iodado e premix vitamínico e mineral.  

Foram fabricadas farinhas de sangue, de sabugo de milho e de silagem de sardinha.  

A partir desses produtos foram elaboradas seis rações, com os percentuais de 0; 20; 40; 60; 

80 e 100 de substituição de farinha de peixe por farinha de silagem de sardinha. Como 

controle, foi utilizada uma ração comercial, com 40 % de teor protéico, destinada à 

alimentação de camarões marinhos da espécie Litopenaeus vannamei.  

 

4.3 Obtenção de farinha de silagem de resíduos de sardinha 

 

 Os resíduos (nadadeiras, escamas, cabeças, vísceras) provenientes da indústria de 

beneficiamento de sardinhas foram obtidos no porto pesqueiro de Cabedelo – PB, sendo 

processados para obtenção da silagem, conforme fluxograma apresentado na figura 2, 

baseando-se na metodologia de Guilherme, Cavalheiro e Souza (2007).  

O resíduo foi pesado, cortado, triturado em liquidificador doméstico e 

homogeneizado mediante agitação manual até obter uma massa fina e homogênea. A essa 

massa adicionou-se 17% (v/p) de ácido acético. A agitação do material foi realizada a cada 

60 minutos durante as primeiras 6 horas,visando espalhar as enzimas, e assim, acelerar a 

taxa de liquefação. Esse processo foi conduzido na temperatura ambiente (27 ± 2ºC) por 24 

horas. Após essa etapa, a silagem foi seca em estufa sob ventilação forçada a 65 ºC durante 

72 horas, sendo a massa revirada para facilitar a secagem. Logo após a secagem, a mesma 
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foi triturada em liquidificador doméstico, até a obtenção de um pó fino e em seguida pesada 

a fim de se obter o rendimento, descrito como a porcentagem do peso inicial de resíduos 

que é transformada em farinha ao final do processo. 

 

 
FIGURA 2. Fluxograma da obtenção de silagem em pó de resíduos de sardinha (GUILHERME, 
CAVALHEIRO, SOUZA, 2007). 
 

4.4 Obtenção da farinha de sangue 

 

 A farinha de sangue foi obtida pelo método de Cavalheiro (1993). O sangue de aves 

foi obtido no comércio local de João Pessoa – PB, caracterizado como já coagulado e pré-

cozido. Os coalhos de sangue foram cortados com faca, triturados em liquidificador 

doméstico e submetidos à secagem em estufa a uma temperatura de 65ºC, por 72 horas. 

Após, foram moídos em multiprocessador doméstico e pesados. 

Resíduos de sardinha 
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Trituração /Homogeinização 

Processo químico 
(17% v/p de ácido acético) 
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4.5 Obtenção da farinha de sabugo de milho 

 

 A farinha de sabugo de milho foi obtida pelo método de Souza (2002). Os sabugos 

adquiridos no comércio local foram, ainda úmidos, partidos em pedaços pequenos 

(aproximadamente 3 cm de comprimento) e submetidos à secagem em estufa a 65ºC por 60 

horas. Após, foi moído em moinho tipo faca, triturado em liquidificador doméstico e 

pesado.  

 

4. 6 Formulação das rações 

 

 Foram formuladas seis dietas experimentais - R1, R2, R3, R4, R5 e R6 - todas 

contendo 42 % de proteína bruta, baseados nos requerimentos nutricionais do Litopenaeus 

vannamei estudados por Pereira (2007), obedecendo a uma substituição gradativa nas 

concentrações de farinha de peixe pela farinha de silagem, de 0 a 100 %. Para efeito 

comparativo utilizou-se uma ração comercial já fornecida nos cultivos convencionais, 

denominada de R7-C (Ração comercial), apresentando 40 % de proteína bruta. Os dados 

dos ingredientes das rações elaboradas estão dispostos na Tabela 1.  

 

TABELA 1. Quantidade de ingredientes em gramas (g) utilizados nas rações 

experimentais. 

Ingredientes  R1 (g) R2 (g) R3 (g) R4 (g) R5 (g) R6 (g) 

Farinha de silagem de sardinha 0 99 198 297 396 495 

Farinha de peixe 495 396 297 198 99 0 

Farinha de soja 242 242 242 242 242 242 

Farinha de sangue 80 80 80 80 80 80 

Fécula de mandioca 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 

Farinha de sabugo de milho 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 29,1 

Farinha de milho 80 80 80 80 80 80 

Óleo de peixe 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

Premix 10 10 10 10 10 10 

Sal comum 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 

Total 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 
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4.7 Elaboração das rações 
 

 Esta etapa seguiu o método descrito por Cavalheiro (2000), em que todos os 

ingredientes a serem utilizados na confecção das dietas, exceto o premix mineral e o 

complemento vitamínico, que foram misturados em batedeira planetária industrial. Em 

seguida, ainda em agitação, adicionou-se o premix diluído em água. Esta massa foi 

umedecida lentamente com água quente (60ºC) para favorecer a aglutinação da ração. O 

volume de água da massa final não ultrapassou 50% (volume/peso) dos insumos utilizados. 

 A massa úmida foi introduzida em um moedor de carne e obtidos os peletes de 

diâmetro igual a 2,0 mm (dois milímetros), e secos em estufa com circulação de ar forçada, 

a 65°C(± 4°C) durante 24 horas. Os peletes secos foram armazenados em sacos de papel à 

temperatura ambiente.  

 

4.8 Composição centesimal 

  

A composição centesimal foi determinada na farinha de silagem de sardinha e nas 

rações, em triplicata, através das análises de umidade, cinzas, lipídios e proteínas, conforme 

os métodos descritos a seguir: 

 

 Umidade. O teor de umidade foi deteminado pelo método por aquecimento direto 

por secagem em estufa a 105ºC (BRASIL, 2005). 

 Cinzas. O teor de cinzas foi determinado por incineração da amostra em mufla a 

550ºC, até peso constante (BRASIL, 2005). 

 Lipídios. O teor de lipídios foi obtido utilizando-se a extração contínua com hexano 

em extrator do tipo Soxhlet (BRASIL, 2005). 

 Proteínas. A determinação do teor de proteína foi realizada pelo método de Micro 

Kjeldahl baseado no príncipio do nitrogênio total da amostra, que através de cálculo 

é transformado em nitrogênio protéico (BRASIL, 2005). 

 Carboidratos. A determinação dos açúcares totais foi realizada por diferença 

(BRASIL, 2005).  
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 Cálcio. O teor de cálcio foi realizado por titulometria com EDTA, segundo 

(BRASIL, 2005). 

 Fósforo. O teor de fósforo foi determinado através do método colorimétrico, onde o 

fósforo da solução mineral reagirá com o molibdato de amônio, produzindo o 

amônio fosfomolibdato. A quantidade de fósforo foi determinada medindo-se a 

intensidade de cor azul, que foi produzida pela formação de fosfomolibdato a um 

comprimento de onda de 650nm (RANGANA, 1979). 

 

4.9 Perfil aminoacídico da farinha de silagem de sardinha e da farinha de peixe 

 

A análise da composição de aminoácidos da farinha de silagem de sardinha e da 

farinha de peixe foi realizada em um Cromatógrafo Líquido Varian 2699 equipado com 

uma coluna de Fase Reversa Nova-Pak® C18 4 µm 3,9x150 mm. Esse cromatógrafo possui 

sistema de bombeamento com três vazões para solvente e injeção manual.  

Primeiramente, as proteínas constituintes das farinhas foram hidrolisadas com ácido 

clorídrico 6 N, durante 24 horas. Os aminoácidos liberados durante a hidrólise ácida foram 

reagidos com fenilisotilcianato (PITC). O eluente utilizado foi uma solução de acetato de 

sódio anidro 0,014 M (com acréscimo de trietanolamina e pH ajustado para 6,4). Os 

aminoácidos foram separados por HPLC em fase reversa e quantificados pela absortividade 

UV em 254 nm. Todos os aminoácidos foram eluídos em 12 minutos.   

 

4.10 Análise térmica das rações 

 

 A termogravimetria foi utilizada para o estudo do perfil de decomposição térmica e 

da estabilidade térmica das rações utilizadas. 

 As amostras (10,0 ± 0,5 mg) foram pesadas em cadinho de alumina e inseridas em 

um Analisador Térmico DTG-60H Simultaneous DTA-TG, fabricante Shimadzu. O 

intervalo de temperatura foi de ambiente (± 20ºC) a 700ºC, na razão de aquecimento de 

10ºC min-1, com atmosfera de ar sintético a uma vazão de 110ml min-1. 
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4.11 Análise da estabilidade física das rações 

 

 Para a determinação da estabilidade física das rações foi utilizado um teste padrão 

que consiste em pegar amostras de 5,0 g e adicionar 500 ml de água, deixando sob agitação 

constante até que a amostra se dissolva por completo. 

 

4.12 Análises microbiológicas das rações 
 

 As sete rações foram submetidas, a cada três semanas, durante três meses (tempo 

médio de vida de prateleira de rações comerciais), às seguintes análises microbiológicas, de 

acordo com os métodos analíticos oficializados pela Instrução Normativa nº 62, de 26 de 

agosto de 2003 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

(BRASIL, 2003): 

 

 Contagem padrão de microrganismos mesófilos aeróbios estritos e facultativos 

viáveis. Foi utilizado ágar padrão para contagem (PCA) e amostras em três 

diluições seriadas, segundo Brasil (2003). 

 Contagem de bolores e leveduras. Foi utilizado ágar batata glicose 2%, 

acidificado com ácido tartárico 10%, e amostras em três diluições seriadas, segundo 

Brasil (2003).  

 Número mais provável (NMP) de coliformes totais e coliformes 

termotolerantes. Foi utilizado o método descrito por Brasil (2003), em três 

diluições seriadas. 

 Pesquisa de Salmonella. Foi utilizado o método descrito por Brasil (2003). 

 

4.13 Alimentação experimental 
 

O experimento foi realizado no NUPPA (Núcleo de Pesquisa e Processamento de 

Alimentos), pertencente ao Centro de Tecnologia da Universidade Federal da Paraíba. 
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Foram utilizados 35 aquários retangulares de polietileno (cinco aquários para cada 

tratamento), com dimensões de 63x40x21 cm e capacidade de 25 litros, submetidos à 

aeração contínua (figura 3). Os aquários foram distribuídos em grupos de cinco, de forma 

sequencial, no espaço do galpão. Cada aquário continha cinco indivíduos, o que 

corresponde a uma densidade de aproximadamente 25 camarões/ m2 . 

 

 
FIGURA 3. Sistema de aquários utilizado durante o experimento 

  

 Os juvenis de L. vannamei foram doados pelo Sítio Bom Vista, empresa de 

cultivo de camarão marinho, localizada no município de Salgado de São Félix, Paraíba. 

Uma vez capturados, foram transportados em sacos plásticos com 1/3 de água do próprio 

local de coleta e 2/3 de oxigênio. Os camarões foram mantidos inicialmente em um tanque 

retangular com capacidade de 400 litros, por 24 horas para aclimatação, respeitando a 

condutividade da água do viveiro de origem que foi de 1089 µMHO e temperatura 

ambiente. Os indivíduos, após a aclimatação, foram pesados (g) em grupos de cinco 

indivíduos em uma balança eletrônica ± 0,01 g e estocados em seus respectivos 

tratamentos. Foi utilizado um total de 175 (cento e setenta e cinco) camarões, com peso 

médio de 3,5 a 4,0 g (± 0,5 g). 
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Os indivíduos foram alimentados diariamente, em uma única vez, com as rações 

elaboradas, em quantidade equivalente a 10 % do peso vivo, durante 40 dias. Dessa forma, 

a competição por alimento foi inibida, visto que o objetivo desta fase foi verificar qual a 

dieta que proporcionaria melhor ganho de peso em função do tempo. 

A limpeza dos aquários foi efetuada diariamente, através de sifonamento (figura 4), 

para retirada de restos de alimento não consumido e material orgânico proveniente da 

digestão. Parte da água era retirada (aproximadamente 75 %, em uma única vez no dia), 

completando-se o volume com água limpa. Essa água era uma mistura de água de poço com 

1,75% de água marinha, proveniente da praia da Penha, município de João Pessoa, PB.  

 

 
FIGURA 4. Processo de sifonamento dos tanques em experimento. 

 

O crescimento dos camarões foi verificado através do peso (expresso em mg), 

verificado através de uma balança analítica. A biomassa foi avaliada no 1º, 13º, 27º, 34º e 

38º dia de cultivo. 
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4.14 Monitoramento da água de cultivo 
 

Semanalmente foram monitorados os seguintes padrões físico-químicos da água de 

cultivo: pH, salinidade, condutividade, alcalinidade, dureza, nitrato, nitrito e amônia.  

A temperatura foi aferida diariamente através de um termômetro. 

O pH foi determinado utilizando-se um potenciômetro portátil. 

A salinidade foi aferida com um refratômetro manual. Adicionalmente, foi medida a 

condutividade através de um condutivímentro, que fornece resultados mais precisos. 

A alcalinidade e a dureza foram determinadas por titulação, segundo o método de 

Golterman, Clymo e Ohnstad (1978). 

A concentração de amônia foi determinada através do método colorimétrico de 

Mackereth, Heron e Tallaing (1978), em que a amônia reage com fenol e hipoclorito, em 

solução alcalina, formando indofenol, que apresenta cor azul. O nitroprussiato foi usado 

como catalisador. A absorbância é medida em espectrofotômetro a 635nm. 

A concentração de nitrito foi determinada pelo método de Mackereth Heron, e 

Tallaing (1978), em que numa solução ácida o nitrito produz ácido nitroso, que retira o 

nitrogênio da sulfanilamina. O sal resultante é acoplado com n-1-naftileno-diamina 

dihidroclórico. A medida espectrofotométrica foi realizada a 543nm.  

A concentração de nitrato foi determinada pelo método de Rodier (1975), em que o 

nitrato é reduzido a nitrito através do contato do nitrato com cádmio amalgamado. 

 
 
4.15 Análise estatística 

 

 Três medidas descritivas foram utilizadas para analisar os dados:  

 

 

 

 

 

 

 

Taxa de crescimento diário (%) = Peso após t dias – Peso inicial   x 100 
                          t 

Velocidade de crescimento em peso (%) = Peso após t dias   x 100 
    Peso inicial            t 
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 Para constatar influência dos tratamentos sobre o crescimento dos camarões, foi 

usada a análise de variância ANOVA, e a comparação das médias através do teste de 

TUKEY, considerando o nível de significância de 5%.  As análises estatísticas foram 

realizadas no software BioEstat versão 4.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taxa de crescimento específico - TCE (%.dia -1) = ln peso final – ln peso inicial  x 100 
                      t 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Rendimento e composição química da farinha de silagem de sardinha 

 
A farinha da silagem seca de resíduos de sardinha apresentou um rendimento final 

de 26 %. Semelhantemente, as farinhas de pescados obtidas na Venezuela que apresentaram 

rendimento entre 19-21,00 % (TORNES, GEORGE, 1998). Os dados referentes à 

composição centesimal da silagem de resíduos de sardinha podem ser observados na Tabela 

2.  

De acordo com os dados apresentados, pode-se observar que a umidade foi similar à 

encontrada em resíduos de pescada foguete (Cynoscion guatucupa), que variaram de 11,02 

% a 14,01 % (SEIBEL; SOUZA, 2003), e aos resíduos de corvina, com 11,24 % 

(SILVESTRIN, 2003), porém superior ao encontrado por Maia Júnior (1998), que obteve 

10,48 % de umidade em resíduos de tilápia. A obtenção de silagem com teor mais baixo de 

umidade é importante para a formulação de rações, visando melhor estabilidade 

microbiológica do material (OLIVEIRA et al. 2006). 

 

Tabela 2. Composição centesimal da farinha de silagem de resíduos                            

(cabeça, nadadeiras e vísceras) de sardinha (Opistonema oglinum)comparada à farinha de 

peixe comercial 

COMPONENTES Farinha de silagem (%) Farinha de peixe 

comercial (%)** 

Umidade 11,50 ± 0,3 5,42 

Cinzas 27,20 ± 0,2 22,87 

Proteínas 50,57 ± 0,1 59,59 

Lipídeos 7,10 ± 0,2 10,80 

Carboidratos * 3,63 1,32 
* valor obtido por diferença 
** valores fornecidos pelo fabricante 
 

O teor de cinzas (27,20 %) foi inferior aos 60,68 % detectados em resíduos de 

Micropterus salmoides por Arruda et al. (2009) e aos 32,89 % de resíduos de tilápia 

(MAIA JÚNIOR, 1998). No entanto, foi superior ao teor encontrado na farinha de peixe 
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(22,87 %) e semelhante aos 26,62 % relatados por Borghesi (2004), e dentro da variação de 

20,97 a 27,97 % encontrada por Carmo et al. (2008), ambos em resíduos de tilápia.  

Em relação ao teor de proteínas, 50,57%, este foi superior ao encontrado por Vidotti 

(2001), que verificou em silagem de resíduos de tilápia um teor de 39,6 %, Oliveira et al. 

(2006) obtiveram teores de 39,08 a 48,30 % também em tilápia. No entanto, este valor foi 

inferiores ao encontrado na farinha de peixe (59,59 %) e aos encontrados por Calheiros et 

al (2003), que obtiveram 55% em resíduos de peixe castanha (Umbrina canosai) e 

Morales–Ulloa e Oetterer (1997), que avaliando ensilados químicos e enzimático de 

resíduos de sardinha verdadeira encontraram valores de 66,0 e 72,9% respectivamente. 

Carmo et al. (2008) relataram em silagem de resíduos de tilápia 56,58 a 67,56%. 

O resultado obtido para a fração lipídica (7,10%) pode ser comparado ao de 

Silvestrin et al. (2003) (7,41%), Calheiros et al. (2003) (8%) e Arruda et al. (2009) 

(8,24%), sendo inferior aos resultados de Maia Júnior (1998) e Borghesi (2004), que 

obtiveram 16,11% e 12,45%, respectivamente. 

Estes resultados relativamente divergentes podem ser explicados pelo tipo de 

metodologia do processo de ensilagem e/ou pelos diferentes tipos de matéria-prima 

utilizada. Todavia, variações nas características químicas em silagem de resíduos de peixe 

podem ser esperadas dependendo do tipo de processamento, do local de origem, e da 

composição do resíduo, como por exemplo, a presença ou não de um dos componentes, 

cabeça, nadadeiras, escamas, cauda, coluna dorsal, conteúdo intestinal e músculo, poderão 

interferir na sua composição química (GERON, ZEOULA, 2007). 

 

5.2 Análise de aminoácidos da farinha de silagem de sardinha 

 

A tabela 3 apresenta o resultado da composição aminoacídica do material analisado. 

Podendo-se observar que os aminoácidos arginina, leucina, ácido glutâmico, serina e 

glicina foram os que se apresentaram em maior concentração. Estes resultados estão em 

concordância com os encontrados por Borghesi et al. (2008), em silagem ácida de tilápia, 

onde obtiveram altas concentrações de leucina, lisina, arginina, ácido glutâmico e glicina. 

Guilherme, Cavalheiro e Souza (2007), em farinha de silagem de cabeças de camarão, 

também verificaram a arginina como o aminoácido essencial em maior concentração. 
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Geron et al. (2007) observaram o ácido glutâmico e a glicina como sendo os aminoácidos 

em maior concentração em silagem de resíduos de tilápia, apresentando também altas 

concentrações de leucina e arginina. 

Em relação à farinha de silagem, a farinha de peixe apresentou valores maiores de 

histidina, treonina, fenilalanina, lisisna, glicina, alanina e prolina. 

 

Tabela 3. Composição de aminoácidos de farinha de silagem de resíduos de sardinha e de 

farinha de peixe (mg/100g de matéria seca) 
 

 

AMINOÁCIDOS 

Farinha de 

silagem de 

resíduos de 

sardinha 

 

Farinha de peixe 

 

Exigências de aminoácidos 

no L. vannamei * 

ESSENCIAIS    

Histidina 1,50 2,55 3,8 

Arginina 12,29 10,52 13,7 

Treonina 3,87 6,54 11,2 

Valina 2,97 2,52 2,0 

Isoleucina 2,37 9,47** 10,7 

Leucina 4,81 9,47** 10,5 

Fenilalanina 2,33 3,73 1,4 

Lisina 3,69 7,44 16,2 

NÃO ESSENCIAIS    

Ácido Aspártico 3,06 1,33  

Ácido Glutâmico 19,70 6,39  

Serina 23,85 4,15  

Glicina 8,28 21,92  

Alanina 0,25 20,46  

Prolina 0,06 4,64  

Tirosina 1,78 1,12  

Cistina 0,19 Não detectado  

* FONTE: AKIYAMA, DOMINY, LAWRENCE (1991). 
** Valor para a quantidade total de leucina + isoleucina 
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A composição de aminoácidos nas rações para camarões está em grande parte 

baseada na composição dos aminoácidos de seu músculo. Assim, formulações de dietas são 

utilizadas diferentes fontes de proteínas, onde cada uma apresenta um perfil diferente de 

aminoácidos, garantindo a quantidade mínima de aminoácidos essenciais (AKIYAMA, 

DOMINY, LAWRENCE, 1991) 

 

5.3 Composição centesimal das rações 

  

A composição centesimal das rações utilizadas no experimento pode ser observada 

na tabela 4. Para os teores de umidade, os valores encontrados para as rações fabricadas 

variaram de 7,98 a 12,29 %, enquanto a ração comercial apresentou 8,49 %, estando dentro 

da faixa ótima para o produto, que vai de 6 a 13%. Valores abaixo dessa faixa indicam 

secagem excessiva, podendo causar um decréscimo na qualidade protéica da ração 

(CUZON, GUILLAUME, 1997), enquanto valores acima de 13% diminuem a vida de 

prateleira das rações, por facilitar o crescimento de microrganismos. 

Os níveis de proteína utilizados nas rações formuladas apresentaram teor 

isoproteíco, em torno de em 42,0 %, que foi considerado pelo estudo de Pereira (2007) 

como favorável ao crescimento de juvenis de L. vannamei. Pedrosa (2009) utilizou, 

também com êxito, rações artesanais contendo 44,0 % de proteína em dietas para 

Farfantepenaeus subtilis. Segundo Akiyama, Dominy e Lawrence (1992), camarões com 

até 3 g, criados em sistemas completamente dependentes de alimento artificial devem ser 

alimentado com rações peletizadas com 40,0 % de proteína bruta.  

O teor de lipídios variou de 4,63 % a 6,53 %, bastante inferior ao encontrado na 

ração comercial (11,02 %). Pedrosa (2009) obteve 5,16 % de lipídios em rações 

formuladas, semelhante ao teor observado por Pereira (2007) (5,37 a 5,65 %) e por Nunes e 

Parsons (2000) (5,2 %). Prado (2008) encontrou níveis de 8,79 % e 10,56 % em rações 

comerciais para juvenis. Segundo Fitzsimmons (2001), o teor lipídico ideal das rações deve 

estar entre 5 e 9 %. 

Em relação às cinzas, essas variaram de 14,46 % a 16,93 %, valores elevados quando 

comparados à ração comercial (11,12 %). Fróes et al. (2007) encontraram valores entre 

21,44 e 30,93% em rações com diferentes quantidades de proteína bruta. Os minerais 
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requeridos em maiores concentrações na alimentação de camarões são o cálcio e o fósforo, 

com exigências de 2,5 % e 0,1-1 %, respectivamente (NUNES, 2000). Os níveis desses 

minerais nas rações artesanais foram mais altos (4,4 a 6,03 % de cálcio e 0,93 a 1,14 %) 

que os encontrados na ração comercial (3,66 % e 0,66 %, respectivamente). Pereira (2007) 

obteve 0,83 a 1,20 % de fósforo em rações com diferentes níveis de proteína, tal qual Fróes 

et al. (2007), que relataram níveis de cálcio de 1,48 a 2,99 % e níveis de fósforo de 0,87 a 

1,68 %. De acordo com Deshimaru et al. (1978), os camarões cultivados em água do mar, 

absorvem alguns minerais da água, entre eles está o cálcio. Já o fósforo não é absorvido em 

quantidade significante na água e deve ser providos no alimento. Os altos níveis de cálcio 

encontrados podem ser devido à grande quantidade desse mineral presente nas escamas de 

sardinha, que também foram utilizadas para a fabricação da silagem. 

 

 
TABELA 4. Composição química das rações elaboradas e da ração comercial.  

Nutrientes 
(%)  R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7-C 

Umidade 

 
7,98 e ± 

0,08 
8,23 e ± 

0,28 
9,54 d ± 

0,27 
12,29 a ± 

0,015 
10,03 c ± 

0,29 
10,29 b ± 

0,15 
8,49 d ± 

0,05 

Proteínas 

 
43,32 a ± 

0,18 
42,80 a ± 

0,3 
42,76 a± 

0,68 
42,97 a  ± 

0,29 
42,89 a  ± 

0,30 
42,92 a ± 

0,29 
40,16 b ± 

0,41 

Cinzas 

 
14,46 c ± 

0,13 
15,25 b ± 

0,02 
15,73 b ± 

0,17 
16,06 ab ± 

0,33 
16,93 a ± 

0,24 
16,02 a ± 

0,1 
11,12 d ± 

0,06 

Lipídios 

     
4,86 c ± 

0,12 
5,35 c ± 

0,48 
6,11 bc ± 

0,19 
6,53 b ±  

0,84 
5,14 c ± 

0,40 
4,63 c ± 

0,28 
11,02 a ± 

0,35 

Carboidratos* 
 

29,38a 28,37a 25,86b 23,11c 25,01b 26,14b 29,21a 

Fósforo 
0,95 b ± 

0,03 
0,93 b ± 

 0,02 
0,97 b ± 

0,05 
1,07 a ± 

0,05 
1,11 a ± 

0,05 
1,14 a ± 

0,1 
0,66 c ± 

0,05 

Cálcio 
4,04 c ± 

0,05 
4,67 c ± 

 0,5 
5,54 b ± 

0,68 
5,32 b ± 

 0,98 
6,03 a ± 

0,55 
5,96 a ± 

0,62 
3,66 d ± 

0,27 
Letras diferentes na mesma linha diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

significância 
* valor obtido por diferença 
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 Os teores de carboidratos variaram de 23,11 % a 29,38 %. Valores semelhantes 

foram encontrados por Prado (22,51 a 29,79 %) em rações comerciais. Segundo Maia, 

Nunes (2003) os níveis não devem ultrapassar 32 %.  

 

5.4 Estabilidade física das rações 

 

 Todas as rações formuladas apresentaram boa estabilidade física, entre 165 e 185 

minutos (média 173,34 ± 7,53) para sua completa dissolução (tabela 5).  

 Para fins comparativos foram testadas duas rações comerciais (P e I) além da ração 

que foi utilizada como controle. A ração P levou 133 minutos para dissolver, enquanto a I 

levou apenas 41 minutos, mostrando que as rações formuladas apresentaram estabilidade 

física superior à encontrada em rações comerciais.   

 

TABELA 5. Tempo para total desintegração das rações sob agitação constante. 

Ração R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7-C 

Tempo de desintegração (min) 175 a 185 a 165 a 175 a 175 a 165 a 73 b 

Letras diferentes na mesma linha diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de 

significância 

 

A estabilidade física das rações é um fator muito importante, uma vez que os 

camarões não são animais filtradores como outros crustáceos e sim mastigadores, ou seja, 

utilizam seu aparelho bucal para raspar ou dilacerar seu alimento. A integridade do pellet é 

importante também pois os animais utilizam os pereiópodos para apreendê-lo, manipulá-lo 

e levá-lo até a boca (NUNES, 2000). Além disso, uma baixa estabilidade física pode geral a 

grandes perdas por lixiviação nas quantidades de carboidratos, proteína e vitaminas antes 

mesmo da ingestão, uma vez que o camarão localiza a ração exclusivamente pelo olfato e 

sabor e não pela visão, e esse processo pode demorar minutos ou horas (CHAMBERLAIN, 

2004). 
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5.5 Análise termogravimétrica das rações 

 

 As seis rações formuladas e a ração controle apresentaram perfis 

termogravimétricos semelhantes, com três etapas de perda de massa. A primeira etapa pode 

ser atribuída à desidratação das amostras e à perda de compostos termolábeis, como 

vitaminas. A segunda e a terceira etapas podem ser atribuídas à decomposição de matéria 

orgânica. O resumo das perdas de massa das amostras encontra-se na tabela 6. 

 Todas as amostras (R1-R7-C) começaram a desidratar com o início do aquecimento 

e começaram a decompor em temperaturas de 159 a 174ºC, mostrando uma boa 

estabilidade térmica. Guilherme (2006), analisando diferentes rações comerciais para 

aqüicultura, observou as mesmas três etapas de perda de massa, embora com menor 

estabilidade térmica, com início de decomposição em temperaturas de 125 a 134ºC. 

 

Tabela 6. Intervalos de temperatura e porcentagens de perda de massa das amostras durante 

as análises termogravimétricas 
  1ª etapa 2ª etapa 3ª etapa   

Ração 

Intervalo de 

Temperatura 

(ºC) 

Perda 

massa(%) 

Intervalo de 

temperatura 

(ºC) 

Perda 

massa(%) 

Intervalo de 

temperatura 

(ºC) 

Perda 

massa(%) 

Cinzas 

(%) 

R1 20,14-159,53 8,8 

159,53-

457,56 47,41 

457,56-

698,55 28,13 15,66 

R2 21,00-174,58 11,03 

174,58 - 

451,1 47,31 

451,1 - 

662,96 28,19 13,47 

R3 18,45-164,53 11,01 

164,53-

445,86 46,04 

445,86-

650,43 28,39 14,56 

R4 22,60-166,86 9,48 

166,86-

442,94 44,76 

442,94-

652,09 27,63 18,13 

R5 24,22-167,66 11,38 

167,66-

457,15 46,2 

457,15-

668,24 28,65 13,77 

R6 18,89-167,59 10,79 

167,59-

449,46 45,03 

449,46-

665,76 29,41 14,77 

R7-C 24,96-164,34 8,08 

164,34-

422,32 51,82 

422,32-

600,23 28,33 11,77 
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5.6 Análise microbiológica das rações 

  

O acompanhamento da qualidade microbiológica das rações formuladas foi feito 

durante 90 dias (12 semanas). A contagem de bactérias aeróbias mesófilas (tabela 7), 

oscilou entre 3 x 102 e 5,7 x 104, não sendo significativa a variação durante o período ou 

entre as rações. A contagem de bactérias mesófilas permite uma visão ampla das condições 

higiênico-sanitárias às quais o material foi submetido. Deve-se ressaltar que as rações eram 

manipuladas durante a experimentação animal sem o uso de luvas e que ficavam guardadas 

em sacos de papel dentro de uma caixa de papelão. 

 

TABELA 7. Contagem de microrganismos mesófilos aeróbios estritos e facultativos 

viáveis presentes nas rações. 

 

Em nenhum momento foi detectada presença de Salmonella e o NMP de coliformes 

totais e termotolerantes permaneceu < 3 NMP/g, mostrando que as rações estavam livres de 

patógenos e com boa qualidade microbiológica. 

 A presença de bolores e leveduras só foi observada na 12ª semana, conforme 

observado na tabela 7. 

 

TABELA 8. Contagem de bolores e leveduras nas rações durante o experimento. 

 

 

Semana R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

1ª 5,9 x 103 2,8 x 103 1,2 x 104 4,9 x 103 4,1 x 103 6,4 x 103 3,2 x 104 

4ª 1 x 103 3 x 102 6,9 x 102 1,6 x 103 9 x 102 9,6 x 103 5,1 x 103 

7ª 2,1 x 103 7 x 103 1,9 x 104 1,8 x 104 2,5 x 103 5 x 103 5,7 x 104 

10ª 6 x 103 5,7 x 103 5 x 103 6,2 x 102 5 x 103 1,2 x 104 1,3 x 103 

12ª 5 x 102 3,3 x 103 2,1 x 103 3,7 x 103 2,7 x 103 1,1 x 104 7 x 103 

Semana R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 

1ª 0 0 0 0 0 0 0 

4ª 0 0 0 0 0 0 0 

7ª 0 0 0 0 0 0 0 

10ª 0 0 0 0 0 0 0 

12ª 5,5 x 102 4 x 103 7 x 101 1 x 102 2 x 101 1 x 103 2 x 102 
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5.7 Análise da qualidade da água 

 

Durante os 40 dias de experimento, a temperatura variou de 22 a 24ºC, com média 

de 22,8ºC. Alguns autores defendem que a temperatura ideal para o crescimento de L. 

vannamei seja em torno de 27 a 30º C (BOYD,1997; SANTOS, ROCHA, IGARASHI, 

2002), enquanto Igarashi (1995), afirma apenas que temperaturas abaixo de 20ºC ou acima 

de 31ºC, podem retardar o crescimento. 

O pH é uma das variáveis de maior importância no monitoramento da qualidade da 

água do cultivo de camarões, uma vez que influencia diretamente no metabolismo dos 

animais, estando a faixa ideal entre 6 e 9 (BOYD, 1997). As variações de pH podem ser 

observadas na figura 5. 
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FIGURA 5. Valores de pH da água de cultivo durante o experimento 

 

Os valores de pH variaram de 6,6 a 7,25 (média 6,89 ± 0,23). A faixa de pH 

encontrada não interfere no crescimento dos camarões. Sob condições experimentais, 

Gadelha (2005) obteve pH de 7 a 8,4, enquanto Fróes et al. (2007) registraram média de 

7,5, Pereira (2007) obteve 7,4 a 8 e Pedrosa (2009) uma faixa de 6,31 a 7,79. 

Durante todo o período experimental a salinidade da água foi estabilizada em 

0,05‰, que foi a salinidade do viveiro de origem. O camarão branco figura entre as 

espécies que apresentam melhores tolerâncias a baixas salinidades, sendo cultivado até em 

água doce, como no Equador (BOYD, 1997) 
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A média obtida para a condutividade foi de 1201,04 µMHO. Esse parâmetro foi 

utilizado para verificar se a água utilizada nos aquários (uma diluição de água do mar em 

água de poço) estava sendo feita corretamente, mantendo a mesma condutividade do 

viveiro de origem. As variações de condutividade podem ser observadas na figura 6. 
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FIGURA 6. Condutividade da água de cultivo durante o experimento 

 

A alcalinidade variou de 13,5 a 54,5 mg/l (média 32,46 ± 10,01), estando dentro da 

faixa favorável ao cultivo de organismos aquáticos. As variações de alcalinidade podem ser 

observadas na figura 7. 
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FIGURA 7. Alcalinidade da água de cultivo durante o experimento 

 

A dureza (figura 8) variou de 65,5 a 144,4 mg/l (média 87,9 ± 24,8), faixa 

compatível com o desejável. Segundo Boyd (1997), idealmente a alcalinidade e a dureza 

devem exceder os 20mg/l de equivalente de CaCO3.  Os valores obtidos podem ser 

justificados pela água doce utilizada nos aquários ser proveniente de poço artesiano, que 

caracteristicamente apresentam alcalinidade e dureza baixas. 
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FIGURA 8. Dureza da água de cultivo durante o experimento 
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Os valores de amônia variaram de 0,48 a 3,88 mg/l, conforme observado na figura 

9. A amônia é proveniente da excreção dos camarões e da degradação da matéria orgânica, 

como sobras de alimento.Valores acima de 1mg/l são considerados prejudiciais ao 

crescimento e podem tornar os animais susceptíveis a doenças. Apesar da grande 

quantidade de água trocada diariamente e esta apresentar-se sempre límpida, sem grandes 

sobras de ração, os níveis de amônia durante o período experimental foram reduzidos à 

medida que o experimento evoluiu, devido à formação, na parede dos aquários, de um 

biofilme de bactérias nitrificadoras, que promovem a oxidação da amônia a nitrato. Os altos 

valores iniciais podem ser associados à alta concentração de proteínas nas rações. Pereira 

(2007) observou concentrações de 0,024 a 0,045 ml/l enquanto Pedrosa (2009) obteve de 

0,22 a 1,11ml/l. 
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FIGURA 9. Amônia na água de cultivo durante o experimento 

 

Os níveis de nitrito (figura 10) e nitrato (figura 11) variaram de 0,005 a 1,77 e 0,05 

a 4,0 respectivamente, estando ambos acima dos níveis recomendados, de até 1 mg/l.Esses 

valores superiores podem também ser justificados pela quantidade de proteína nas rações 

elaboradas (± 42%). Sob condições experimentais semelhantes, Pereira (2007) obteve 0,021 

a 0,087mg/l de nitrito e 0,017 a 0,070 mg/l de nitrato, e Pedrosa (2009) observou valores 

ainda mais baixos de nitrito (0,01 a 0,15mg/l) e nitrato de 0,26 a 2,57mg/l. 
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FIGURA 10. Nitrito na água de cultivo durante o experimento 
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FIGURA 11. Nitrato da água de cultivo durante o experimento. 

 

5. 8 Alimentação experimental 

 

A taxa de sobrevivência foi calculada com base na diferença entre o número inicial 

de camarões e o total de indivíduos vivos ao término da pesquisa. As taxas de 

sobrevivência variaram de 16 a 56 %, conforme a figura 12. Os baixos valores podem ser 

reflexo dos altos níveis de nutrientes na água de cultivo (amônia, nitrito e nitrato). Outros 

fatores podem ter contribuído para a morte dos animais, como a distribuição sequencial dos 

aquários, alguma doença que não foi detectada, o ambiente úmido e sombreado do local de 
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cultivo, as constantes quedas no fornecimento de energia elétrica, e a vibração provocada 

pelo motor de aeração. Foi observado um alto grau de canibalismo e a presença de exúvias, 

o que leva a crer que os indivíduos eram atacados durante o período de ecdise, quando 

estão menos ativos e propensos à predação.  
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FIGURA 12.  Taxa de sobrevivência dos camarões alimentados com diferentes dietas 

 

Trabalhos anteriores encontraram taxas muito superiores, de 80 a 100% (Gadelha, 

2005; Pereira, 2007; Pedrosa, 2009), enquanto em pesquisa em tanques-rede, Melo (2003) 

observou taxas de 35 a 62% de sobrevivência. Noriega et al. (1998), citam que em três 

ciclos de cultivo de L. vannamei no México, foram alcançados índices de 32, 26 e 48% de 

sobrevivência. César et al. (2000) relataram taxas de sobrevivência de 30 a 80% em 

diferentes salinidades. Jorgensen (2001) obteve resultados de 26% de sobrevivência após 

60 dias de cultivo do camarão rosa F. paulensis cultivados em laboratório. 

A figura 13 representa o ganho de biomassa dos diferentes tratamentos em relação 

ao tempo de experimento. Podemos notar que em todas as dietas (com exceção da R4, que 

se manteve no mesmo patamar na última pesagem) houve um ganho de peso crescente, com 

bons coeficientes de correlação linear (acima de 0,8). 

  A regressão entre o peso final dos animais e a porcentagem de substituição por 

farinha de silagem de sardinha foi de R2 = 0,8703, conforme a figura 14. Chookird et 

al.(2010) et al. obtiveram regressão entre o peso final e os níveis de substituição de farinha 

de peixe por farinha de hemoglobina de R2= 0,8446. 
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Para a determinação da velocidade de crescimento e da taxa de crescimento nos 

camarões, utilizou-se o modelo de ANOVA (modelo aditivo) com o fator fixo R= Ração ou 

Dietas (R1, R2, R3, R4, R5, R6 e R7-C). Os resultados das determinações estão expressos 

na tabela 9.  
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FIGURA 13. Ganho de peso dos camarões alimentados com as rações formuladas. 
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FIGURA 14. Regressão entre o peso final dos camarões e os níveis de substituição de 

farinha de peixe por farinha de silagem de resíduos de sardinha. 
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De acordo com o teste de Tukey, as rações R1 e R2 obtiveram menor taxa de 

crescimento diário e menor velocidade de crescimento. A ração R6 foi considerada a 

melhor ração em termos de rendimento para aumento de peso. A ração R4 foi a segunda 

melhor em taxa de crescimento diário, mas não em velocidade de crescimento (em que foi 

estatisticamente igual às rações R5 e R7-C). Pereira (2007) obteve taxas de crescimento 

diário de 4,04 a 6,90% no cultivo de L. vannamei com rações de diferentes quantidades de 

proteína bruta.  

 

TABELA 9. Taxas de crescimento diário, velocidade de crescimento, taxa de crescimento 

específico e média máxima de crescimento semanal dos camarões durante o experimento 

Ração Taxa de 

crescimento 

diário (%) 

Velocidade de 

crescimento (%) 

Taxa de crescimento 

específico (%. dia-1) 

Média máxima de 

crescimento semanal 

(g/semana) 

R1 3,45e 3,57d 0,80e 0,51c 

R2 3,79e 3,57d 0,80e 0,21d 

R3 5,86d 4,14c 1,19d 1,23b 

R4 7,01b 4,61b 1,48c 1,30b 

R5 6,50c 4,43b 1,38b 0,63c 

R6 8,54a 5,01a 1,70a 1,44a 

R7-C 6,70c 4,49b 1,40b 0,58c 

Letras diferentes na mesma coluna diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey ao nível de 5% de significância 

  

 A maior taxa de crescimento específico foi apresentada pela R6 (1,70). No Egito, 

Rahman et al. (2010), cultivando juvenis de Metapenaeus monoceros com dietas contendo 

diferentes percentagens de substituição de farinha de peixe por farinha de soja, obtiveram 

bons resultados, com taxas de crescimento específico de 0,9 a 1,05.  Na Tailândia, em 

rações com substituição de farinha de peixe por farinha de hemoglobina, Chookird et 

al.(2010) obtiveram taxas de crescimento específico variando de 1,17 a 2,13. 

O melhor ganho médio máximo em peso foi alcançado pela R6. Siqueira e 

colaboradores (1999), alimentando essa mesma espécie, com diferentes rações, em tanques 
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de laboratório, obtiveram ganhos de 0,74, 1,65 e 2,55g em 117 dias de cultivo. Gadelha 

(2005), utilizando diferentes rações feitas com bagaço de cevada obteve ganhos médios 

máximos de 0,625g/semana. 
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6 CONCLUSÕES 
 

Diante dos dados obtidos nas condições experimentais do presente trabalho, pode-se 

evidenciar as seguintes conclusões: 

 

 O processo de ensilamento de resíduos de sardinha mostrou-se simples, rápido, e 

econômico. 

 A farinha de silagem de resíduos de sardinha apresentou um bom resultado em 

rendimento. 

 A composição química da farinha de silagem de sardinha demonstrou ter valores 

nutricionais importantes, sendo boa fonte de proteínas, cinzas e lipídeos. 

 As rações formuladas apresentaram boa estabilidade térmica, física e 

microbiológica. 

 As baixas taxas de sobrevivência observadas podem ser devido a diversos fatores no 

manejo dos animais. 

  Os animais alimentados com a ração formulada R6 apresentaram as maiores taxas 

de crescimento, mostrando que a total substituição de farinha de peixe por farinha 

de silagem de resíduos de sardinha é possível e vantajosa, pois além de utilizar uma 

técnica pouco onerosa, retira do ambiente resíduos potencialmente poluidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

REFERÊNCIAS  

 
AKIYAMA, D. M.; DOMINY, W. G.; LAWRENCE, U. L. Penaeid shrimp nutrition of the 
commercial feed industry: revised. In: AKIYAMA, D. M.; TAN, R. K. H. (Eds). 
Proceedings of the aquaculture feed processing and nutrition workshop, Tailândia e 
Indonésia, American Soybean Association, Cingapura, p. 80-98, 1991. 
 
AKIYAMA, D.M., DOMINY, W.G., LAWRENCE, A.L. Penaeid shrimp nutrition. In: 
FAST, A.W., LESTER, L.J. (Eds.), Marine Shrimp Culture: Principles and Practices. 
Elsevier Science Publishers, Amsterdam, Holanda, pp. 535-568, 1992. 
 
ÁLVAREZ, A.L.; RACOTTA, I. S.; ARJONA, O.; PALACIOS, E. Salinity stress test as a 
predictor of survival during growout in pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei). 
Aquaculture, Amsterdam, v. 237, p. 237-249, 2004. 
 
ALVES, J.M.C. Extrusão de alimentos para organismos aquáticos. Disponível em:< 
http://www.guabi.com.br/rc/camaroes/artigos.asp> Acesso em maio de 2009. 
 
ALVES, C. S.; MELLO, G. L. Manual para o monitoramento hidrobiológico em 
fazendas de cultivo de camarão. Federação da Agricultura do Estado de Pernambuco, 
Comissão Estadual de Carcinicultura, Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em 
Pernambuco. 2007. 
 
ARANA, L. V. Aqüicultura e Desenvolvimento Sustentável. Florianópolis, Editora da 
UFSC, 1999. 
 
ARRUDA, L. F.; BORGHESI, R.; PORTZ, L.; CYRINO, J. E. P.; OETTERER, M.. Fish 
silage in black bass (Micropterus salmoides) feed as an alternative to fish meal. Braz. arch. 
biol.  technol., v.52, n.5,p.1261-1266, 2009. 
 
BARBIERI, R. C.; OSTRENSKY, A. Camarões marinhos: Reprodução, maturação e 
larvicultura. Editora Aprenda Fácil, v. 1 f. 255. Viçosa, MG. 2001. 
 
BARLOW, S. Fish and oil. Global Aquaculture Advocate, 3, p. 85-88, 2000. 
 
BERGER, C. Aportes de la Bio-Tecnología a la Alimentación y a la Inmuno-Estimulación 
de Camarones peneidos. In: CRUZ - SUÁREZ, L.E., RICQUE-MARIE, D., TAPIA-
SALAZAR, M., OLVERA-NOVOA, M.A. Y CIVERA-CERECEDO, R., (Eds.). Avances 
en Nutrición Acuícola. Memorias del V SIMPOSIUM INTERNACIONAL DE 
NUTRICIÓN ACUÍCOLA,19-22 Noviembre, Mérida, Yucatán, 2000. 
 
BORGHESI, R. Avaliação físico-química, nutricional e biológica das silagens ácida, 
biológica e enzimática elaboradas com descarte e resíduo do beneficiamento da 
Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus). Dissertação de Mestrado- Programa de Pós-
Graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos,Universidade de São Paulo, 2004. 
 



 65 

BORGHESI, R.; PORTZ, L.; OETTERER, M.; CYRINO, J. E. P. (2008). Apparent 
digestibility coefficient of protein and amino acids of acid, biological and enzymatic silage 
for Nile tilapia (Oreochromis niloticus). Aquaculture Nutrition, n.14, p. 242-248,  
 
BOYD, C. Manejo da qualidade da água na aqüicultura e no cultivo do camarão 
marinho. ABCC, Recife, 1997. 
 
BOYD, C. Composição da água e manejo do viveiro de camarão. Revista ABCC, Recife, 
v.3, n.1, p. 17-19, 2001. 
 
BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Secretaria de Defesa 
Agropecuária. Instrução Normativa nº 62, de 26 de agosto de 2003. Oficializa os Métodos 
Analíticos Oficiais para Análises Microbiológicas para Controle de Produtos de Origem 
Animal e Água. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 de set. 2003. Seção 1, p.14. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Instituto Adolfo 
Lutz. Métodos físico-químicos para análise de alimentos. 4. ed. Brasília: Ministério da 
Saúde/ Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2005. 1018 p. 
 
BRITO, L. O.; COSTA, W. M.; GALVEZ, A. O. Utilização de nitrato de sódio como 
estratégia de fertilização na produção do camarão Litopenaeus vannamei. Boletim do 
Instituto de Pesca, São Paulo, 32(1): 95 – 100, 2006. 
 
BROCK, J. A.; MAIN, K. A guide to the common problems and diseases of cultured 
Penaeus vannamei. The Oceanic Institute, EUA, 1994. 242p. 
 
BURUKOVSKII, R. N. Key to Shrimps and Lobsters. Raj Bandhu Industrial Co., New 
Delhi, 1985. 173 p. 
 
CALHEIROS, M. N.; SILVA, A. P. N.; BUENO, P. D. F.; BENITES, C. I.; SOARES, L. 
A. S. Obtenção e caracterização de farinha de silagem química ácida de pescado (Umbrina 
canosai). XVIII Congresso Regional de Iniciação Científica e Tecnológica em 
Engenharia – CRICTE, 2003. 
 
CARMO, J.R.; PIMENTA, C.J.; PIMENTA, M.E.S.G.; OLIVEIRA, M.M.; LOGATO, P. 
V.R.; FERREIRA, L.O. Caracterização de silagens ácidas de resíduos de tilápia 
(Oreochromis niloticus). Revista Eletrônica Nutritime, v. 5., n. 5, p.664-672, 2008. 
 
CARVALHO, E. A. Freqüência de arraçoamento sobre o desempenho zootécnico do 
camarão branco litopenaeus vannamei cultivado em cercados sob condições intensivas. 
Dissertação de Mestrado em Ciências Marinhas Tropicais do Instituto de Ciências do Mar, 
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2004. 
 
CAVALHEIRO, J. M. O. Estudo sobre alguns parâmetros químicos-cinéticos 
envolvidos no crescimento de Macrobrachium rosenbergii com rações balanceadas.  
Dissertação de Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal da 
Paraíba, João Pessoa, 1993. 



 66 

 
CAVALHEIRO, J. M. O. Avaliação do desenvolvimento do camurim Centropomus 
parallelus (Poye, 1860) em água doce, submetido à alimentação artificial. Tese de 
Doutorado em Ecologia e Recursos Naturais, Universidade Federal de São Carlos, São 
Carlos – SP, 2000. 
 
CAWTHORNE, D. F.; BEARD, T.; DAVENPORT, J.; WICKINS, J. F. Responses of 
juvenile Penaeus monodon Fabricius to natural and artificial sea waters of low salinity. 
Aquaculture, 32(1): 165-174, 1983. 
 
CÉSAR, J.R.O.; ALMEIDA, S.A.A; BEZERRA, F.J.S.; PENAFORT, J.M; IGARASHI, 
M.A. Estudo comparativo do cultivo de camarões marinhos Penaeus vannamei e Penaeus 
subtilis, alimentados com diferentes rações. In: Congresso Brasileiro de Engenharia de 
Pesca, novembro de 2000. p. 669-675 
 
CHAMBERLAIN, G.W. O ressurgimento da ração extrusada para camarões. Global 
Aquaculture Advocate, junho 2004. 
 
CHEN, H. Y.; LEU, Y. T.; ROELANTS, I. Quantification of arginine requeriments of 
juvenile marine shrimp Penaeus monodon microencapsulated arginine. Marine Biology, v. 
114, p. 229-233, 1992. 
 
CHOOKIRD, D.;TANTIKITTI, C.;PONGDARA, A.;SRICHANUN, M. Effect of 
hemoglobin powder substituted for fishmeal on growth performance, protein digestibility, 
and trypsin gene expression in Litopenaeus vannamei. Songklanakarin J. Sci. Technol., 
120 32 (2), 119-127, 2010. 
 
COSTA, N. de L. Utilização de resíduos agropecuários e agroindustriais na alimentação 
animal. In: SIMPÓSIO DE UTILIZAÇÃO DE SUBPRODUTOS AGROINDUSTRIAIS E 
RESÍDUOS DE COLHEITA NA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES. São Carlos, São 
Paulo. Anais...São Carlos: EMBRAPA – UEPAE, 2005. 
 
COSTA, W. M.; GÁLVEZ, A. O.; BRITO, L. O.; SANTOS, E. L. Produção de ortofosfato, 
amônia, nitrito e nitrato no cultivo de Litopenaeus vannamei utilizando dietas com 
diferentes níveis de proteína vegetal e animal. Boletim do Instituto de Pesca, São Paulo, 
v.34, n. 2, p. 303-310, 2008. 
 
COUSIN, M., CUZON, G., BLANCHET, E., RUELLE, F. Protein requirements following 
an optimum dietary energy to protein ratio for Penaeus vannamei juvenils. In: KAUSHIK, 
S. J., LUQUET, P. (Eds.) Proceedings of aquaculture feed processing and nutrition 
workshop. Fish nutrition in practice. Paris, INRA, p. 599-606, 1992. 
 
CRAIG, S.R. Organic agricultural feed. Aqua Feeds: Formulation and Beyond,1, p.11-
13, 2004. 
 



 67 

CUZON, G.;  GUILLAUME, J. Energy and protein: energy rates. In: D’ABRAMO, L. R.; 
CONKLIN, D. E.; AKIYAMA, D. M. Crustacean Nutrition. Advances in World 
Aquaculture. Baton Rouge, World Aquaculture Society, v. 6, p. 51-70, 1997. 
  
CUZON, G.; LAWRENCE, A.; GAXIOLA, G.; ROSAS, C.;GUILLAUME, J. Nutrition of 
Litopenaeus vannamei reared in tanks or in ponds. Aquaculture, Amsterdã, 235: 513-551, 
2004.  
 
DANTAS, M. B. Obtenção, caracterização e estudo termoanalítico de biodisel de 
milho (Zea mays L.). Dissertação de Mestrado em Química. Universidade Federal da 
Paraíba, João Pessoa, 2006. 
 
DESHIMARU, O.; KUROKI, K.;. SAKAMOTO, S.; YONE, Y. Absorption of labelled 
calcium 45 Ca by Prawn from seawater. Bull. of the Japan Soc. of Sci. Fish., 44 (9) : 175-
977, 1978. 
 
DIAS NETO, J. Gestão do uso dos recursos pesqueiros marinhos no Brasil. Brasília. 
IBAMA, 2003. 212p. 
 
DORTCH, Q. The interaction between ammonium and nitrate uptake in phytoplankton. 
Marine Ecology Progress Series, v. 61, p. 183- 201, 1990. 
 
FADEL, J. G. Quantitative analyses of selected  plant by-product feedstuffs, a global 
perspective. Animal Feed Science and Technology, v. 79, p. 255-268, 1999. 
 
FALCON, D. R.; BARROS, M. M.; PEZZATO, L. E.; GONÇALVES, G. S. Lipid and 
vitamin C on deposition and mobilization of fatty acids in Nile tilapia Oreochromis 
niloticus. In: VI International Congress on the biology of Fish, 2004, Manaus. Proceedings 
of VI International Congress on the biology of Fish, v. 1. p. 147-149, 2004.  
 
FAO – ORGANIZACIÓ N DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA 
Y LA ALIMENTACIÓN. El estado mundial de la pesca y la acuicultura. In: Examen 
mundial de la pesca y la acuicultura. Roma: FAO, 2007. p. 3-67. 
 
FAO – FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. 
Fishery and aquaculture statistics. Disponível em < www. fao.org /fishery/statistics > . 
Acesso em abril de 2009. 
 
FIGUEREDO, J. L.; MENEZES, N. A. Manual de peixes marinhos do Sudoeste do 
Brasil. II. Teleostei (1). São Paulo. Museu de Zoologia. USP. 1978. 110p. 
 
FITZSIMMONS, K. Polyculture of tilapia and penaeid shrimp. Global Aquaculture 
Advocate, v. 4, n. 3, p. 43-44, 2001. 
 
FOSTER, J.R. Studies on compounded diets for prawns. Proceedings World Mariculture 
Society, 3, p. 389-402, 1975. 
 



 68 

FREITAS, J. G. F.; GURGEL, J. J. S. Sobre o aproveitamento de resíduos do pescado dos 
açudes do Nordeste, na elaboração de subprodutos. Boletim Técnico DNOCS, v. 34, n. 2, 
p. 139-147, 1976. 
 
FRÓES, C. N.; ABE, M. P.; WASIELESKY JR., W.; PRENTICE-HERNÁNDEZ, C.; 
CAVALLI, R. O. Efeitos de dietas práticas com diferentes níveis de proteína bruta na 
sobrevivência e crescimento do camarão-rosa Farfantepenaeus paulensis (Pérez-Farfante, 
1967). Atlântica, Rio Grande, v. 29, n. 1, p. 25-34, 2007.   
 
GADELHA,R.G.F. Obtenção, caracterização e utilização da farinha de cevada na 
elaboração de rações para engorda de camarões marinhos Litopenaeus vannamei 
(Boone, 1931). Dissertação de Mestrado em Tecnologia de Alimentos. Universidade 
Federal da Paraíba, João Pessoa, 2005. 
 
GALETTI JÚNIOR, P.M. Cadeia Produtiva da Carcinicultura Marinha. Shrimp EST 
Genome Project. Disponível em <http://www.shrimp.ufscar.br/historico/>. Acesso em 
Maio de 2009. 
 
GENNARO, L.; BOCCA, A. P.; MODESTI, D.; MASELLA, R.; CONI, E. Effect of 
biophenols on olive oil stability evaluated by thermogravimetric analysis. J. Agric. Food 
Chem, 46 (11), p. 4465–4469, 1998. 
 
GERON, L. J. V., ZEOULA, L. M.Caracterização, degradabilidade da matéria seca e 
proteína bruta e digestão intestinal in vitro, das silagens ácida e fermentada do resíduo da 
filetagem de tilápia e da farinha de peixe. PUBVET, Londrina, V. 1, N. 9, Ed. 9, Art. 311, 
2007. 
 
GERON, L. J. V.; ZEOULA, L. M.; VIDOTTI, R. M.; MATSUSHITA, M.; KAZAMA, R.; 
CALDAS NETO, S. F.; FERELI, F. Chemical characterization, dry matter and crude 
protein ruminal degradability and in vitro intestinal digestion of acid and fermented silage 
from tilapia filleting residue. Animal Feed Science and Technology, n. 136, p. 226-239, 
2007. 
 
GILL, C. Productos de proteínas animales y marinas con marcas registradas. Alimentos 
balanceados para animales, 2001.  
GOLTERMAN, H. L.; CLYMO, R. S.; OHNSTAD, M. A. M. Methods for physical and 
chemical analysis of fresh water. 2. ed., Oxford. Blackwell Science Publication, 1978. 
214p. 
 
GUILHERME, R. F. Composição e estabilidade de degradação do ácido ascórbico em 
rações para aquicultura. Dissertação de Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2006. 
 
GUILHERME, R. de F.; CAVALHEIRO, J. M. O.; SOUZA, P. A. S. Caracterização 
química e perfil aminoácidico da farinha de silagem de cabeça de camarão. Ciências 
agrotécnicas, Lavras, v. 31, n. 3, p. 793-797, maio/jun., 2007 
 



 69 

GUILLAUME, J. Des besoins nutritionnels specifiques. Biofutur, 6 (Special, La Mer), p. 
34-35, 1991. 

HARWALKAR, V. R.; MA, C-Y. Thermal Analysis of Foods, 1st ed., Elsevier Applied 
Science: Londres, 1990.         

HERNANDÉZ, J. Z. Manual da Purina de biosseguridade no cultivo de camarões 
marinhos. São Paulo: Paulínia, 2000. 36p. 
 
HILL, B.J.; WASSENBERG, T.J. Feeding behaviour of adult tiger prawns, Penaeus 
esculentus, under laboratory conditions. Australian Journal of Marine and Freshwater 
Research, 38, p.183-190, 1987. 
 
HOLTHUIS, L.B. Shrimps and prawns of the world. FAO species catalogue. FAO 
fisheries synopsis. Food and Agriculture Organization of the United Nations-FAO, Roma, 
Itália, 1(125), 1980. 271p. 
 
IGARASHI, M. A. Estudo sobre o cultivo de Macrobrachium. Fortaleza: SEBRAE, 
1995. 66p. 
 
IMAIZUMI, H. Suplementação protéica: uso de subprodutos agroindustriais e 
processamento de milho em dietas para vacas leiteiras em confinamento. Tese de 
doutorado em Agronomia. Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, Universidade de 
São Paulo. Piracicaba, 2005. 
 
JORGENSEN, P.Cultivo intensivo de juvenis de camarão rosa Farfantepenaeus 
paulensis (Perez - Farfante, 1967) em laboratório: Avaliação experimental do sistema 
de engorda. Monografia (Bacharel em Oceanografia) – Fundação Universidade Federal do 
Rio Grande, 2001.  
 
KANAZAWA, A.; TESHIMA, S.; TOKIWA, S. Biosynthesis of fatty acids from palmitic 
acid in the prawn Penaeus japonicus. Memoirs of the Faculty of Fisheries, Kagoshima 
University, v. 28, 1989. 17p. 
 
KATHIRVEL, M.; SELVARAJ.; V. PALANICHAMY, S.; RAMAKRISHNAN, A. Effect 
of lower salinities on growth and survival of early juveniles of the king prawn Penaeus 
latisulcatus kishinouye under laboratory conditions. J. Mar. Biol. Assoc. Índia, 1986. 
 
KONTARA, E. K.; LAVENS, P.; SORGELOOS, P. Dietary effects of DHA/EPA on 
culture performance and fatty acid composition of Penaeus monodon postlarvae. In: 
LAVENS, P.; JASPERS, E.; ROELANTS, I. (Eds.). Proceedings- Larvi’95 – Fish and 
Shellfish Larviculture Symposium. European Aquaculture Society, Special Publication n. 
24, Gent, Belgium. 1995. 
 
LEMOS, D.; EZQUERRA, J. M.; GARCIA-CARREÑO. Protein digestion in penaeid 
shrimp: digestive proteinases, proteinase inhibitors and feed digestibility. Aquaculture, 
186, 89-105, 2000. 



 70 

 
LESSA, R. P. Recursos pesqueiros na região Nordeste. In: BRASIL, MINISTÉRIO DO 
MEIO AMBIENTE.  Programa REVIZEE: avaliação do potencial sustentável de recursos 
na Zona Econômica Exclusiva. Relatório Executivo. Brasília, Ministério do Meio 
Ambiente, 2006. 280p. 
 
LESSA, R. P.; NÓBREGA, M. F.; ARAÚJO, B. A. M.; BEZERRA JÚNIOR, J. L. 
Dinâmica das frotas pesqueiras do Nordeste do Brasil. Programa de avaliação do 
potencial sustentável de recursos vivos na Zona Econômica Exclusiva (REVIZEE), 
Subcomitê Regional Nordeste (SCORE – NE). Relatório Síntese. Recife, 2004. 
 
LESSA, R. P.; NÓBREGA, M. F.; BEZERRA JÚNIOR, J. L. Dinâmica de populações e 
avaliação de estoques de recursos pesqueiros na Região Nordeste. Programa de 
avaliação do potencial sustentável de recursos vivos na Zona Econômica Exclusiva 
(REVIZEE). Recife, 2004. 
 
LIM, C.; DOMINY, W. Evaluation of soybean meal as a replacement for marine animal 
protein in diets for shrimp P. vannamei. Aquaculture, v.87, p.53-63, 1990. 
 
LINO, M. A. S. Estudo biológico-pesqueiro da manjuba Opisthonema oglinum 
(Lesueur, 1818) da região de Itapissuma, Pernambuco. Dissertação de Mestrado em 
Recursos Pesqueiros e Aquicultura. Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife, 
2003. 
 
LISBOA FILHO, W.; CARLINI JÚNIOR, R.J. A carcinicultura na região nordeste: uma 
promissora alternativa de diversificação econômica. Cadernos da FACECA, Campinas, v. 
13, n. 1, p. 65-78, jan./jun. 2004.  
 
MACKERETH, F. F. H.; HERON, J.; TALLING, J. F. Water analysis some revised 
methods for limnologist. Dorest: Freshwater Biology Ass., 1978. 121p. 
 
MAIA JUNIOR, W. M. Adequação do processamento de silagens de resíduos de tilápia 
(Oreochromis niloticus Linnaeus, 1757): caracterização química e funcional da fração 
seca em pó e lipídios. Dissertação de Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 1998. 
 
MAIA, E. P.; NUNES, A. J. P. Cultivo de Farfantepenaeus subtilis – resultados das 
performances de engorda intensiva. Panorama da Aqüicultura, v. 13, n. 79, p. 36-42, 
2003. 
 
MARTE, C. L. The food and feeding habit of Penaeus monodon Fabricius collected from 
Makato river, Aklan, Phillippines. Crustaceana, 38 (3), 1980. 
 
MARTÍNEZ-CÓRDOVA, L. R. et al. Evaluation of three feeding strategies on the culture 
of white shrimp Penaeus vannamei Boone 1931 in low water exchange ponds. 
Aquaculture Engineering, v. 17, p. 21-28, 1998. 
 



 71 

MARTINS, P.C.C. Influência das condições ambientais e técncas de produção sobre a 
incidência de enfermidades no cultivo de camarão marinho L. vannamei, no estado do 
Ceará.. Tese de Doutorado em Ecologia e Recursos Naturais. Universidade Federal de São 
Carlos. 2003. 
 
MATOS, A. H. R. Dinâmica alimentar de Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) e 
Fenneropenaeus penicillatus (Alcock, 1905), (CRUSTACEA, DECAPODA, 
PENAEIDAE) cultivados em gaiolas flutuantes na região de Baiacu – Baía de Todos 
os Santos/ BA. Monografia em Recursos Ambientais do curso de Ciências Biológicas da 
UFBA. Salvador, 1999. 73p. 
 
MENZ, A.; BLAKE, B. F. Experiments on the growth of Penaeus vannamei. Journal of 
Experimental Marine Biology and Ecology, v. 48, p. 99-111, 1980. 
 
MERCHIE, G.; KONTARA, E.; LAVENS, P.; ROBLES, R.; KURMALY, K.; 
SORGELOOS, P. Effect of vitamin C and astaxanthin on stress and disease resistance of 
postlarval tiger shrimp, Penaeus monodon (Fabricius).Aquaculture Research 29 (8), 
p.579-585, 1998. 
 
MEYERS, S. M.; LATSCHA, T.  Carotenoids.  In:  Advances in world aquaculture, 
Volume 6.  Crustacean Nutrition.  Ed. Louis R. D’Abramo.  World Aquaculture Society, 
Baton Rouge, LA. 1997.  
 
MOLINA-POVEDA, C; ESCOBAR, V.; GAMBOA-DELGADO, J.; CADENA, E.; 
ORELLANA, F.; PIÑA, P. Estrategia de alimentación de acuerdo a la demanda fisiológica 
del Juvenil Litopenaeus vannamei (Boone). In: CRUZ-SUÁREZ, L. E., RICQUE-MARIE, 
D., TAPIA-SALAZAR, M., GAXIOLA-CORTÉS, M. G., SIMOES, N. (Eds.). Avances en 
Nutrición Acuícola VI. Memorias del VI Simposium Internacional de Nutrición 
Acuícola, 3 al 6 de Septiembre, Cancún, Quintana Roo, México, 2002. 
 
MORALES-ULLOA, D. F. e OETTERER, M. Composição em aminoácidos de silagens 
químicas, biológicas e enzimáticas preparadas com resíduos de sardinha.  Ciên. e Tec. de 
Alimentos. v.3, n.7, p.203-342, 1997. 
 
MOURA, L. B. Avaliação do rendimento de filé e da composição lipídica do camarão 
nativo (F. schimitti) e do cultivado (L. vannamei) em diferentes salinidades e pesos. 
Dissertação de Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal da 
Paraíba, 2004. 
 
MUZINIC, L.A.; THOMPSON, K.R.; METTS, L.S.; DASGUPTA, S.; WEBSTER, C.D.) 
Use of turkey meal as partial and total replacement of fish meal in practical diets for 
sunshine bass (Morone chrysops x Morone saxatilis) grown in tanks. Aquaculture 
Nutrition, 12, p. 71-81,2006. 
 
NIELSEN, S. S. Introduction to the Chemical Analysis of Foods, 1st ed.; Jones and 
Bartlett Publishers: Boston, 1994 
 



 72 

NORIEGA, E.A.A.; MURETA, J.H.C.; ADAME, C.R.A.; HERNANDEZ, H.L.T. Mejoras 
em el manejo de estanques para el cultivo de camarón blanco Penaeus vannamei em uma 
granja comercial de Sonora, México.  Aquanoticais, Boletín de Capítulo 
Latinoamericano de la Sociedade Mundial de Acuicultura, Latin American Chapter, 
v.3, n.2, sep.p.17-18,1998. 
 
NUNES, A. J. P. Manual Purina de alimentação para camarões marinhos. Paulínia, SP: 
Agribrands Purina do Brasil Ltda, 2000. 40 p. 
 
NUNES, A.J.P.; GESTEIRA, T.C.V.; GODDARD, S. Food ingestion and assimilation by 
the Southern brown shrimp Penaeus subtilis under semi-intensive culture in NE Brazil. 
Aquaculture, 149: 121-136, 1997. 
 
NUNES, A.J.P.; MARTINS, P.C. Instituto de Ciências  
do Mar/Universidade Federal do Ceará. (Cedecam/Labomar/UFCedecam). Panorama da 
Aqüicultura, Julho/Agosto 2002. 
 
NUNES, A.J.P.; PARSONS, G.J. Feeding levels of the Southern brown shrimp Penaeus 
subtilis in response to food dispersal. Journal of the World Aquaculture Society, Baton 
Rouge, 30 (3): 331-348, 1999. 
 
NUNES, A.J.P.; PARSONS, G.J. Size-related feeding and gastric evacuation 
measurements for the southern Brown shrimp Penaeus subtilis. Aquaculture, 187, p. 133-
151, 2000. 
 
NUNES, A.J.P.; SÁ, M.V.C. Na busca por um máximo crescimento e eficiência em rações 
para o cultivo do camarão Litopenaeus vannamei. Revista da ABCC, ano XII, n. 1, p.24-
31, 2010. 
 
NUNES, A.J.P.; SANDOVAL, P.F.C. Dados de Produção e Qualidade de Água de um 
Cultivo Comercial Semi-intensivo dos Camarões Penaeus subtilis e Penaeus vannamei 
com a Utilização de Bandejas de Alimentação. Boletim do Instituto de Pesca, São Paulo, 
24, 221-231, 1997. 
 
OLIVEIRA, M. M.; PIMENTA, M. E. S. G.; CAMARGO, A. C .S.; FIORINI, J. E.; 
PIMENTA, C. J. (2006).Silagem de resíduos da filetagem de tilápia do nilo (Oreochromis 
niloticus) com ácido fórmico - análise bromatológica, físico-química e microbiológica. 
Ciênc. agrotec., Lavras, v. 30, n. 6, p. 1218-1223 
 
OSTRENSKY, A.; PESTANA, D. Evaluation of the growth rates of Farfantepenaeus 
paulensis (Pérez-Farfante, 1967) in ponds. Archives of Veterinary Science, v. 5, p. 5-15, 
2000. 
 
PAIVA, M. P.; PEREIRA, R. C. Pescarias de sardinhas e manjubas ao longo da costa 
atlântica das américas (1980 - 1999). Bol. Téc. Cient. CEPNOR, Belém, v.3, n.1, p. 229-
233, 2003. 
 



 73 

PEDROSA, Z. V. Estabilidade e exigência das vitaminas α-tocoferol, retinol e ácido 
ascórbico para os camarões da espécie Farfantepenaeus subtilis. Dissertação de 
Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Universidade Federal da Paraíba, João 
Pessoa, 2009. 
 
PEREIRA, M. V. Estudo das exigências protéicas para juvenis de camarões marinhos 
da espécie Litopenaeus vannamei (Boone, 1931). Dissertação de Mestrado em Ciência e 
Tecnologia de Alimentos. Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2007. 
 
PÉREZ-FARFANTE, I. Illustrated key to penaeoid shrimps of commerce in the Americas. 
NOAA Technical Report NMFS, 64, National Oceanic and Atmospheric 
Administration, 1988. 32p. 
 
PÉREZ-FARFANTE, I; KENSLEY, B. Keys and diagnoses for the families and genera. 
Penaeoid and sergestoid shrimps and prawns of the world. Mémoires du museum national 
d histoire naturelle.  1997. 233 p. 

PESSATTI, M. L. Aproveitamento dos subprodutos do pescado. Meta 11. Relatório Final 
de Ações Prioritárias ao Desenvolvimento da Pesca e Aqüicultura no Sul do Brasil, 
Convênio Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Universidade do 
Vale do Itajaí, MA/SARC, n. 003/2000. 2001 

PESSATI, M. L. Inventário da geração de resíduos de pescados em Santa Catarina e 
potenciais aplicações. Biolatina 2004 & Abrabi 2004. Centro de Convenções, Salvador, 
Bahia, 2004. 

PIKE, I. H. Future supplies of fish meal and fish oil: quality requirements for 
aquaculture with particular reference to shrimp. International AQUA FEED – 
Directory & Buyers Guide. Ed Susan Fraser, p. 39-48, 1998. 
 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA DO CAMARÃO MARINHO CULTIVADO, 2001. 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Departamento de Pesca e 
Aqüicultura. Brasília: MAPA/SARC/DPA, CNPq, ABCC, 276p. 
 
POERSCH, L.; CAVALLI, R.O.; WASIELESKY JR, W.; CASTELLO, J.P.; PEIXOTO, 
S.R.M. Perspectivas para o desenvolvimento dos cultivos de camarões marinhos no 
estuário da Lagoa dos Patos, RS. Ciência Rural v.36, n.4, Santa Maria, jul./ago. 2006.  
 
PONTES, C.S.; ARRUDA, M.F. Acesso ao alimento artificial e enchimento do trato 
digestivo de juvenis do camarão marinho Litopenaeus vannamei (Boone) (Crustacea, 
Decapoda, Penaeidae) durante as fases clara e escura do período de 24 horas.  Revista 
Brasileira de Zoologia. v.22 n.4. Curitiba, dez. 2005. 
 
PRADO, J. P. de S.. Composição e estabilidade das vitaminas A e E em rações para 
camarão. Dissertação de Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Universidade 
Federal da Paraíba, João Pessoa, 2008.  
 



 74 

RAHMAN, S.H.A.; RAZEK, F.A.A.; GODA, A.M., GHOBASHY, A.F.A.; TAHA, S.M; 
KHAFAGY, A.R. Partial substitution of dietary fish meal with soybean meal for speckled 
shrimp, Metapenaeus monoceros (Fabricius, 1798) (Decapoda: Penaeidae) juvenile. 
Aquaculture Research, 41, 299-306, 2010.  
 
RANGANA, S. Manual of analysis of fruit and vegetable products. Tata: McgrawRiu, 
1979. 
 
ROBBINS, K. L.; NORTON, H. W.; BAKER, D. H. Estimation of nutrient requirements 
from growth data. Journal of Nutrition, v. 109, p. 1710-1714, 1979. 
 
ROCHA, I. P. Desempenho da carcinicultura brasileira em 2007: desafios e oportunidades 
para 2008. Revista da ABCC, março de 2008. Disponível em < www.abccam.com.br >  
Acesso em março de 2009. 
 
ROCHA, I. P., MAIA, E. P. Desenvolvimento tecnológico e perspectivas de crescimento da 
carcinicultura marinha brasileira. In: VALENTI, W.C.; ZIMMERMANN, S.; POLI, C.R.; 
POLI, A.T.B.; MORAES, F.R.; VOLPATO, G.; CÂMARA, M.R. (Eds.), Anais do 
Aqüicultura Brasil'98, 2-6 novembro 1998, Recife, Brasil. Capítulo Latino-Americano da 
World Aquaculture Society, João Pessoa, Brasil, (2), p 213-235, 1998. 
 
ROCHA, I.P.; ROCHA, D.M. Análise da produção e do mercado interno e externo do 
camarão cultivado. Revista da ABCC, ano XII, n. 1, p. 18-23, 2010. 
 
ROCHA, M. M. R. M. Cultivo de pós–larvas de Penaeus vannamei em tanques 
berçários e avaliação de dietas em função dos requerimentos lipídicos. Dissertação de 
Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal da Paraíba, João 
Pessoa, 1999. 
 
RODIER, J. Lánalyse de I’lau: eaux naturellos, eaux residuales, eaux de mer. 5 ed. 
Paris: Dunod., v. 1, 1975. 692 p. 
 
ROSENBERRY, B. World shrimp farming. Shrimp News International, San Diego, 
California, USA. 1998. 328 p. 
 
RUSSO, C. R.; TRURSTON, R. V. Toxicity of ammonia, nitrite and nitrate to fishies. In: 
BRUNE, D. E.; TOMASSO, J. R (Eds.) Aquaculture and water quality. Baton Rouge: 
The World Aquaculture Society, p. 58-89, 1991. 
 
SAINT-BRISSON, S.C. Cultivo de camarões marinhos. Rio de Janeiro: 1999. 
 
SANCHÉZ B, R. Biología Pesquera de los Camarones Costeros del Gen. Litopenaeus 
del Camaroncillo Xiphopenaeus kroyerien las Lagunas Costeras de la Región 
Autónoma Atlántico Sur. Proyecto para el Desarrollo Integral de la Pesca Artesanal en la 
Región Autónoma Atlántico Sur, Nicaragua (DIPAL), 83 p. , Septiembre 2001. 
 



 75 

SANDIFER, P. A.; HOPKINS, J. S.; STOKES, A. D.; BROWDY, C. L.; Preliminary 
comparisons of the native Penaeus setiferus and Pacific L. vannamei white shrimp for pond 
culture in South Carolina, USA. Journal of World Aquaculture Society, v. 24, n. 3, p. 
295-303, 1987. 
 
SANTIAGO, A. M. Avaliação das potencialidades quimioatrativas e nutricionais de 
alguns resíduos agro-industriais quando incorporados a formulação de rações para 
camarões. Dissertação de Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade 
Federal da Paraíba, João Pessoa, 1995. 
 
SANTOS, C. H. A.; ROCHA, R. B.; IGARASHI, M. A. Culture of marine shrimp 
Litopenaeus vannamei (Boone, 1931) in fresh water, fed with natural diets. Ciência 
Agronômica, n.1, v.33, p. 58-63, 2002. 
 
SANTOS, C. H. A.; LOURENÇO, J. A.; COSTA, H. J. M. S.; Avaliação do ganho de peso 
de pós-larvas do camarão marinho Litopenaeus vannamei (Boone, 1931), alimentados com 
peixes da fauna acompanhante do camarão marinho. Ciência Animal Brasileira, v. 8, n. 1, 
p. 7-15, jan./mar. 2007. 
 
SEAP, IBAMA, PROZEE. Monitoramento da atividade pesqueira no litoral nordestino 
– Projeto EstatPesca. Tamandaré, 2008. 
 
SEIBEL, N.; SOUZA-SOARES, L. A. Produção de silagem química com resíduos de 
pescado marinho. Brazilian Journal of Food Technology, v.6, n. 2, p. 333-337, 2003. 
 
SEIFFERT, W.Q.; ANDREATTA, E.R. El manejo de la alimentación y la sostenibilidad en 
el cultivo de camarones en el Brasil. In: CRUZ SUÁREZ, L.E.; RICQUE MARIE, D.; 
NIETO LÓPEZ, M.G.; VILLARREAL, D.; SCHOLZ, U.; GONZÁLEZ, M. 2004. 
Avances en nutrición acuícola VII. Memorias del VII SIMPOSIUM 
INTERNACIONAL DE NUTRICIÓN ACUÍCOLA, 16-19 noviembre, Hermosillo, 
Sonora, México, 2004. 
 
SILVESTRIN, M.; SCHOFFEN, D. B.; CALHEIROS, M. N.; BUENO, P. D. F.; SOARES, 
L. A. S. Obtenção e caracterização de silagem química de resíduo de corvina. XVIII 
Congresso Regional de Iniciação Científica e Tecnológica em Engenharia – CRICTE, 
2003. 
 
SIQUEIRA, A. T.; CORREIA, E. S.; MOURA, E.C.M.; SANTOS, M. A. Efeitos de 
diferentes rações no cultivo do camarão cinza Litopenaeus vannamei. In: Congresso 
Brasileiro de Engenharia de Pesca, 11, 1999, Recife. Anais...Recife: AEP-BR, p. 785-
791,1999. 
 
SMITH, D. M.; BURFORD, M. A.; TABRETT, S. J.; IRVIN, S. J.; WARD, L. The effect 
of feeding frequency on water quality and growth of the black tiger shrimp (Penaeus 
monodon). Aquaculture, v. 207, n. 1-2 abr. 2002. 
 



 76 

SOUZA, E. O. Caracterização e utilização de silagem de cabeça de camarão marinho 
na elaboração de dietas para criação de tilápia (Oreochromis niloticus Linnaeus, 
1757). Dissertação de Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Universidade 
Federal da Paraíba, João Pessoa, 2002. 
 
SOUZA-SOARES, L.A.; SIEWERDT, F. Aves e ovos. Pelotas: Ed. Universidade UFPEL, 
2005, 138p. 
 
STEFFENS, W. Replacing fish meal with poultry by product meal in diets for rainbow 
trait, Oncarhynchus. Aquaculture, Amsterdan, v. 124, p. 27-34, 1994. 
 
STEVANATO, F.B.; SOUZA, N. E.; MATSUSHITA, M.; VISENTAINER, J.V.  
Aproveitamento de resíduos, valor nutricional e avaliação da degradação de pescado. 
PUBVET, Londrina, v. 2, n. 37, Set 3, 2008 . Disponível em: 
<http://www.pubvet.com.br/texto.php?id=74>. Acesso em: 23/05/2009.  

STORI, F. T.; BONILHA, L. E. C.; PESSATTI, M. L. Proposta de aproveitamento dos 
resíduos das indústrias de beneficiamento de pescado de Santa Catarina com base num 
sistema gerencial de bolsa de resíduos. In: Social, Inst. Ethos de Empresas e Resp. 
Econômico, Jornal Valor Responsabilidade Social das Empresas. São Paulo, 373-406, 
2002.  

SUDARYONO, A.; HOXEY, M. J.; KAILIS, S. G.; EVANS, L. H.  Investigation of 
alternative protein sources in practical diets for juvenile shrimp, Penaeus monodon 
Aquaculture v.134, n.3-4, p. 313-323, 1995.  
 
TACON, A.J. Aquaculture trend production analysis. In: Review of the State of the World 
Aquaculture. Fao Fisheries Circular, 886(2), p. 5-29, 2003. 
 
TORNES, E.; GEORGE, P. La recuperación de aceite y água de cola en la elaboración de 
harina de pescado: proyecto de información y desarrollo pesquero. Informe Técnico, 
Caracas, v. 41, p. 9-16, 1998. 
 
TREECE, G.D.; FOX, J.M. Design, operation and training manual for an intensive 
culture shrimp hatchery. 1.ed. Texas: A & M University Sea Grant College, 1993. 187p. 
 
VALENÇA, A.R.; MENDES, G.N. Cultivo de Litopenaeus vannamei: Água doce ou 
oligohalina?. Panorama da Aqüicultura, Recife, v. 13, n. 78, p. 35-41, 2003. 
 
VALENTI, W.C. Carcinicultura de água doce - Tecnologia para a produção de camarões. 
Brasília: Fapesp, 1998. 383p. 
 
VIDOTTI, R. M. Produção e utilização de silagens de peixe na nutrição do pacu 
(Piaractus mesopotamicus). Jaboticabal- SP, 63p. Tese de doutorado em Aqüicultura – 
Universidade Estadual Paulista, São Paulo, 2001. 
 



 77 

WHYTE, J.C.N.; CLARKE, W.C.; GINTHER, N.G. Influence of composition of 
Brachionus plicatilis and Artemia on growth of larval sablefish (Anoplopoma fimbria, 
Pallas). Aquaculture, v.119, p.47-61, 1994. 
 
WYK, P. V. Nutrition and feeding of Litopenaeus vannamei in culture system. Chapter 7. 
2004. 
 
ZIMMERMANN, S. Fundamentos da Moderna Piscicultura. 1ª ed. Brasília: ULBRA, 
2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 78 

APÊNDICE A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1 .Curvas TG/DTG da Ração 1. 
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APÊNDICE B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Curvas TG/DTG da Ração 2 
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Figura 3. Curvas TG/DTG da Ração 3. 
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Figura 4. Curvas TG/DTG da Ração 4  
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Figura 5. Curvas TG/DTG da Ração 5 
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Figura 6. Curvas TG/DTG da Ração 6 
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Figura 7. Curvas TG/DTG da Ração 7 - C 


