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CAPÍTULO 1 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 Histórico da piscicultura ornamental 

 
A criação e manutenção de peixes para fins ornamentais é uma atividade 

bastante antiga, sendo encontrados vários relatos e registros históricos que 

indicam seu início em épocas que antecedem a era Cristã. Segundo as 

escrituras chinesas, há mais de três milênios os peixes eram utilizados para a 

ornamentação na cultura egípcia e romana (VIDAL JÚNIOR, 2006). 

Documentos históricos revelam que por volta do ano 475 a.C, já se mantinham 

o cultivo de peixes vermelhos da família cyprinidae: Carpas (Cyprinus carpio) e 

Kinguio (Carassius auratus), em recipientes do tipo bujão (LIMA et al., 2001).  

Embora seja uma atividade antiga, somente no ano de 1956 foi publicado 

o primeiro livro sobre o aquarismo, o qual foi intitulado Chu Sha Yu P’u, que 

quer dizer: “Livro do Peixe Vermelho”. Escrito pelo chinês Chang Chi’Em-Tê, o 

qual descreveu algumas técnicas de manejo para a manutenção de peixes 

ornamentais de água doce, que eram mantidos em pequenos recipientes 

(bujões). Neste livro o autor ensina como deve ser a alimentação dos peixes, a 

troca de água, a retirada de sujidades no fundo dos bujões, a limpeza dos 

bujões e também como fazer para proteger os peixes durante o inverno 

(BOTELHO FILHO, 1990). 

A partir da metade do século 20, o aquarismo começou a se popularizar 

em todo o mundo, na medida em que foi adquirindo mais conhecimentos e 

desenvolvendo novas tecnologias que facilitam o cultivo e o manejo destes 

animais em aquários (WATSON & SHIREMAN, 1996). Com isso, houve um 

aumento na demanda mundial por peixes ornamentais. Como grande parte das 

espécies de peixes ornamentais comercializadas no aquarismo era oriunda 

basicamente do extrativismo, acabou intensificando ainda mais a pressão 

sobre os estoques naturais, sendo necessário o surgimento da piscicultura 

ornamental para contrapor os efeitos deletérios da pesca extrativista sobre os 

recursos genéticos naturais.  
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Neste sentido, enquanto o aquarismo é visto como um “hobby”, a 

piscicultura ornamental é vista como uma atividade que está inserida dentro da 

aquicultura e que visa à produção de peixes ornamentais em cativeiro. Esta 

atividade envolve desde a reprodução até a comercialização dos peixes. 

 

1.2 Panorama do mercado internacional de peixes ornamentais 

 
A comercialização de peixes ornamentais, sejam eles capturados na 

natureza ou cultivados por piscicultores, transformou-se em um grande negócio 

em todo o mundo. É um mercado que, além de envolver a importação e 

exportação de peixes belos e exóticos, envolve também indústrias que 

fornecem equipamentos, acessórios, plantas aquáticas e outros utensílios, que 

deixam ainda mais prazeroso a manutenção desses peixes em ambientes 

domésticos. Este setor vem sendo impulsionado e estimulado devido ao 

crescente aumento na demanda por peixes ornamentais, principalmente, pelos 

aquaristas de países desenvolvidos, como os EUA, Japão e Reino Unido (LIMA 

et al., 2001). 

De acordo com Lima et al. (2001), estima-se que no Japão a cada duas 

residências uma possui aquário, enquanto que nos Estados Unidos esta 

proporção é menor, sendo uma a cada três residências com aquários, como 

objetos de decoração, ou ainda, servindo como uma oportunidade para os 

consumidores expressar os seus dons artísticos e até mesmo sua criatividade, 

uma vez que no aquarismo, existem diferentes formas de plantas, peixes e 

aquários, possibilitando inúmeras combinações. 

Segundo Ribeiro (2008a), os Estados Unidos possuem o maior mercado 

consumidor de peixes ornamentais do mundo. Em 2006, o país importou cerca 

de US$ 48,3 milhões, sendo os países do sudeste asiático e da América do Sul 

os principais responsáveis por suprirem grande parte do mercado comprador 

de peixes ornamentais nos Estados Unidos. A espécie preferida nas 

importações dos Estados Unidos é o guppy (Poecilia reticulata) (RIBEIRO, 

2008a).  

O Reino Unido se destaca em segundo lugar como um dos países que 

mais importa peixes ornamentais no mundo. De acordo com Ribeiro (2008a), 
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no ano de 2006 o Reino Unido importou cerca de US$ 30,8 milhões em 

espécies. Isto porque os países da Europa, como o Reino Unido, não possuem 

um clima adequado para a produção de peixes ornamentais, além de não 

possuírem terras suficientes para uma produção em maior escala. Assim, os 

países Europeus detêm 52% das importações mundiais, sendo as espécies de 

água doce as mais comercializadas. 

O Japão é o terceiro maior mercado importador de peixes ornamentais do 

mundo, consumindo em média, US$ 27,2 milhões no ano de 2006 (RIBEIRO, 

2008a). O autor ressalta, ainda, que por ser o berço da piscicultura ornamental 

e produzir em grande escala espécies como o kinguio e a carpa, o Japão 

acaba se destacando também como o quinto maior país exportador de peixes 

ornamentais, perdendo principalmente para os países do sudeste asiático e os 

da Europa.  

Ribeiro (2008a) analisando dados publicados pela FAO ressalta que às 

exportações mundiais de peixes ornamentais atingiram o equivalente a US$ 

277,2 milhões no ano de 2006. Deste total, os países situados no sudeste 

asiático são os principais responsáveis por alavancar os valores das 

exportações. 

Dentre os maiores produtores e exportadores de peixes ornamentais do 

mundo, os países do sudeste asiático se destacam por terem iniciado os 

primeiros cultivos, desenvolvendo enormes fazendas dedicadas 

exclusivamente à produção e exportação de peixes ornamentais, sendo 

Cingapura considerada o maior exportador mundial de peixes ornamentais, 

com US$ 61,4 milhões, sendo responsável por 22% do total exportado no 

mundo no ano de 2006. Este país produz, principalmente, tetras, guppies, 

catfishes e kinguios cujos destinos são os EUA e Reino Unido. Outros países 

do sudeste asiático como Malásia, Tailândia, Indonésia, Sri Lanka e Filipinas 

que também estão na lista dos 20 principais exportadores, somam juntos mais 

de US$ 118 milhões exportados neste mesmo ano (RIBEIRO, 2008a).  

Segundo Ribeiro (2008a), Cingapura lidera no ranking entre os países 

exportadores no ano de 2006, por possuir uma ótima logística além de vias que 

facilitam a exportação. Isto permite que países vizinhos possam escoar a sua 

produção através de Cingapura, como a Malásia, que apesar de ser o maior 
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produtor mundial de peixes ornamentais, não é o maior exportador, pois este 

país exporta 95% de sua produção, mas 85% é exportada via Cingapura. 

Dentre os países da Europa, a Espanha se destaca, sendo o segundo 

maior exportador mundial de peixes ornamentais no ano de 2006, com 

exportações atingindo o valor de US$ 26,5 milhões, sendo 96% de espécies de 

peixes marinhos. A República Tcheca se encontra em terceiro lugar com US$ 

21,7 milhões, produzindo e exportando principalmente espécies de água doce 

como o tetra neon (Paracheirodon innesi), o cardinal (P. axeroldi) e outras 

variedades de maior valor, como véu, albino e dourado (RIBEIRO, 2008a). 

Se considerarmos o período entre 2002 a 2006, o crescimento das 

exportações mundiais foi de US$ 23,1 milhões ou, 11,6% ao ano (RIBEIRO, 

2008a), mostrando que, embora a maioria das exportações seja de peixes de 

origem selvagem, a piscicultura ornamental torna-se uma atividade que gera 

lucratividade para os produtores a cada ano. 

 

1.3 Panorama do mercado nacional de peixes ornamentais 

 
O aquarismo no Brasil teve início em 1922, trazido pela colônia japonesa 

ao Rio de Janeiro (LIMA et al., 2001), entretanto, o maior impulso na produção 

de peixes ornamentais ocorreu na década de 70, onde as exportações 

alcançaram US$ 30 milhões por ano, porém, segundo Vidal Júnior (2002), 

estes peixes eram provenientes de capturas da natureza. A pressão 

internacional contra a pesca predatória e o incentivo para a criação de novas 

pisciculturas especializadas na criação de espécies ornamentais, com melhor 

conformação e cores mais vivas, fez com que a partir da década de 70 

ocorresse uma diminuição nas exportações brasileiras, estagnando na década 

de 90, onde representaram cerca de US$ 4 milhões anuais (LIMA et al., 2001). 

Quedas nas exportações entre os anos de 1996 a 2003, continuaram 

acontecendo, chegando a exportar apenas US$ 2,4 milhões anuais. Porém, foi 

observado um aumento progressivo durante os anos de 2003 a 2006, atingindo 

US$ 4,1 milhões por ano (RIBEIRO, 2008a).  

No ano de 2007, o Brasil chegou a movimentar mais de US$ 5 milhões 

em exportações de peixes ornamentais de águas continentais, destacando-se 

em 18° lugar nas exportações mundiais. Os estados brasileiros que mais 
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exportaram foram os estados do Amazonas e Pará, os quais juntos 

representaram mais de 95% das exportações, sendo o restante das 

exportações representada por outros estados que exportaram peixes 

amazônicos, peixes de água doce do Pantanal e peixes marinhos provenientes 

do extrativismo. Entre as espécies exportadas o neon-cardinal (P. axeroldi) 

representa aproximadamente 67% das espécies de água doce e o Ciliáris 

(Holancanthus ciliaris) representa cerca de 20% das espécies marinhas. 

(RIBEIRO, 2008a). 

De acordo com Ribeiro (2008b), para o piscicultor brasileiro produzir 

espécies nativas ornamentais, os custos de produção superam os preços dos 

peixes pescados tornando inviável a atividade. Porém, o autor ressalta que 

para piscicultores asiáticos e europeus a produção dessas espécies brasileiras 

tem sido bastante interessante, mostrando resultados econômicos positivos, 

tornando uma grande ameaça às exportações brasileiras. 

Desta forma, pode-se perceber que o comércio brasileiro de peixes 

ornamentais é movimentado devido à captura de exemplares em rios, lagoas e 

oceanos, havendo uma grande necessidade do desenvolvimento de mais 

pisciculturas ornamentais no Brasil, pois, através da produção nas fazendas de 

piscicultura, a pressão sobre as populações selvagens diminui, proporcionando 

a manutenção dos estoques naturais, além de promover o desenvolvimento de 

variedades de maior valor comercial que permite com que esta modalidade 

passe a ser encarada como uma atividade séria e lucrativa. 

 

1.4 Carassius auratus 

 
A produção de peixes ornamentais é praticada em vários países, sendo 

responsável por movimentar economias no mundo todo. Diversas espécies são 

cultivadas. Algumas delas se destacam dependendo do país onde é cultivada, 

sendo o kinguio a espécie que é a base do cultivo de ornamentais no Japão e 

na China. 

O kinguio, Carassius auratus, também conhecido por peixe japonês ou 

dourado, é pertencente à classe Actinopterygii, ordem Cypriniformes e família 

Cyprinidae (NEVES et al., 2004). É uma espécie originária da China, sendo 
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levada para o Japão por volta de 1600 (PEREIRA, 1979). No Japão, a partir da 

década de 50 esta espécie sofreu seleção e melhoramento genético, gerando 

um grande polimorfismo, adquirindo alterações no formato e posição dos olhos, 

nadadeiras e outras partes do corpo, assim como variada coloração. Isto 

possibilitou o desenvolvimento de mais de 120 variedades, como: a red cap, 

“telescópio”, “cauda-de-véu”, “cabeça de dragão”, “pompom”, dentre outras, 

sendo que, a maioria deriva de sua forma selvagem, que possui coloração 

marrom-esverdeada (LIMA et al., 2001). 

O kinguio é um dos peixes ornamentais mais comercializados e 

conhecidos do mundo (ROSA et al., 1994; LIMA, 2003). São peixes famosos 

por terem o hábito de arrancar as plantas e remexer o fundo dos aquários, 

porém, são bem sociáveis, podendo viver na companhia de outros kinguios, 

além de outras espécies de peixes ornamentais tais como: molinésias, 

coridoras, cascudos, paulistinhas, colisa, entre outros peixes (LIMA, 2003).  

Por apresentar características rústicas e facilidade na criação, são 

bastante indicados para principiantes no aquarismo. No que se refere aos 

parâmetros de qualidade da água, a faixa ideal de temperatura para manter o 

conforto para a espécie varia de 28 a 30ºC, e o pH pode ser neutro ou 

ligeiramente alcalino, variando de 6,8 a 7,5 (LIMA, 2003). 

Segundo informações de Froese & Pauly (2009), os kinguios podem 

atingir em média, 15 cm, apresentando expectativa de vida de 10 anos, quando 

mantidos em aquário, e de até 30 anos, quando cultivados em lagos. São 

peixes que podem ter a desova induzida através da utilização de hormônios, 

mas como são de fácil reprodução e apresentam alta prolificidade, quando 

estão maduros sexualmente, procuram abrigo espontaneamente nas raízes 

das macrófitas (aguapés e alfaces de águas), onde depositam seus ovos 

(LIMA, 2003). 

É uma espécie que possui hábito alimentar onívoro, alimentando-se de 

plantas, pequenos crustáceos, insetos e, até mesmo, de detritos. Quando 

criados em cativeiro, os kinguios apresentaram melhores desempenhos sendo 

alimentados com dietas contendo aproximadamente 40% de proteína bruta 

(PB), sendo fornecido na fase inicial dieta farelada, e na fase de crescimento 

dieta extrusada de 2,0 mm de diâmetro (LIMA, 2003). 
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1.5 Nutrição mineral em peixes 

 
Para correto crescimento e desenvolvimento, todos os animais requerem na 

sua alimentação quantidades suficientes de substâncias nutricionais essenciais 

para a vida, como proteínas, aminoácidos, gorduras, carboidratos, fibras, vitaminas 

e minerais, além é claro, da exigência por água. Estes nutrientes são essenciais, 

por participar da manutenção e funcionamento dos sistemas biológicos que 

ocorrem nos seres vivos. 

Os peixes, em ambientes naturais, obtêm estes nutrientes necessários para 

atender as suas necessidades nutricionais através de alimentos encontrados na 

natureza, sendo reduzida a possibilidade de sofrer deficiências nutricionais quando 

se encontra nesses ambientes. No entanto, quando são mantidos em cativeiros, 

são observados alguns sintomas de deficiência nutricional (LOVELL, 2000), pois 

nesse sistema de criação, o alimento natural possui pouca influência no 

crescimento dos peixes, sendo sua alimentação baseada em dietas que visam 

atender as exigências nutricionais de cada espécie nas suas diferentes fases da 

vida. 

A utilização de dietas que não atendem aos requisitos de nutrientes para os 

peixes, acaba afetando o desempenho do animal, além de aumentar a 

suceptibilidade à doenças e induzir o aparecimento de sinais de deficiência, 

incluindo comportamento alterado e alterações patológicas (DATO-CAJEGAS & 

YAKUPITIYAGE, 1996). Segundo Trichet (2010), a dieta, entre outros fatores, 

possui forte efeito sobre o estresse e a saúde do animal. Portanto, para adequado 

crescimento e boa resistência ao estresse e aos problemas ligados à saúde, os 

peixes devem ser alimentados com dietas que atendam todas as suas 

necessidades nutricionais.  

Dentre os nutrientes exigidos pelos peixes, os minerais representam 

importante papel nos processos de desenvolvimento desses animais, sendo 

utilizados para a formação de tecidos e como cofatores enzimáticos para vários 

processos metabólicos. Minerais como cálcio e o fósforo atuam na formação e 

manutenção da estrutura esquelética, outros minerais como sódio, potássio e o 

cloro, que juntamente com os fosfatos e bicarbonatos, ajudam a manter a 
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homeostase e o equilíbrio ácido-base. Determinados metais como Fe, Cu, Mn, Co, 

Zn, Se, Mo, etc., estão intimamentes associados a enzimas específicas e outros 

minerais tais como cálcio, magnésio e manganês, têm um significado especial 

como ativadores enzimáticos (LALL, 2002). 

Segundo Lall (2002), os peixes possuem a capacidade de obter alguns 

minerais através das membranas das brânquias e do epitério intestinal. De acordo 

com Watanabe et al. (1997), dos minerais dissolvidos na água, os peixes podem 

obter parte das exigências nutricionais de cálcio, magnésio, sódio, potássio, ferro, 

zinco, cobre, cobalto e selênio. Outros minerais como fósforo, cloro enxofre, 

manganês e iodo, são melhores absorvidos através de fontes alimentares (LALL, 

1989; WATANABE et al., 1997).  

Embora os peixes obtenham parte das suas exigências de minerais pela 

água, e pela dieta, a adição de suplementos minerais em dietas práticas, tem 

mostrado melhoras significativas no crescimento e sobrevivência dos peixes, sendo 

as pesquisas focadas, principalmente, em alguns minerais específicos como P, Zn, 

I, Cu e Se (LALL, 2002). 

 

1.6 Fósforo na nutrição de peixes 

 
O fósforo pode ser absorvido da água através das brânquias dos peixes 

(HEPHER, 1988). Entretanto, devido os baixos níveis de fósforo presente em 

águas naturais e os peixes apresentarem uma baixa eficiência de absorção 

deste mineral a partir da água, torna a dieta como a principal fonte de fósforo 

para os peixes (ROY & LALL, 2003). Porém, dietas comerciais que utilizam 

alimentos de origem vegetal nas suas formulações podem não atender as 

exigências do animal para este mineral, sendo necessário fazer a 

suplementação deste nas dietas. Segundo Vielma & Lall (1998), alimentos de 

origem vegetal possuem baixa disponibilidade do fósforo, uma vez que boa 

parte deste mineral se encontra na forma de fitato, forma esta não disponível 

para os peixes. 

A suplementação de fósforo em dietas comerciais é a melhor forma de se 

evitar problemas de deficiência deste mineral nos peixes, sendo verificados em 

vários estudos que a não suplementação deste mineral nas dietas pode 
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ocasionar deformidades ósseas (BAEVERFJORD et al., 1998; ROY & LALL, 

2003), redução no crescimento e diminuição na eficiência alimentar (ROY & 

LALL, 2003; SUKUMARAN et al., 2009), além de resultar em maior mortalidade 

dos peixes (BAEVERFJORD et al., 1998; BORLONGAN & SATOH, 2001; 

OLIVA-TELES & PIMENTEL-RODRIGUES, 2004).  

Estudos realizados por Boscolo et al. (2005), ressaltam a importância da 

suplementação de fósforo através da adição de fosfato bicálcico nas dietas. 

Estes autores forneceram dietas a base de milho e farelo de soja 

suplementadas com fosfato bicálcio, para alevinos de tilápia do Nilo (peso 

inicial de 0,95± 0,11g) e observaram que a dieta contendo 8,0 g kg-1 de fósforo 

total proporcionou ganho em peso de 61% a mais em relação a dieta contendo 

4,0g kg-1, e concluíram que a exigência de fósforo total para um melhor 

desempenho dos alevinos foi de 7,4g kg-1. Para juvenis de Japanese seabass 

(Lateolabrax japonicus), a exigência encontrada por Zhang et al. (2006) para 

que os peixes apresentassem melhor taxa de crescimento específico foi de 

6,8g kg-1
 de fósforo disponível. Mai et al. (2006), obtiveram resultados 

semelhantes trabalhando com juvenis de yellow croaker (Pseudosciaena 

crocea), onde eles determinaram uma exigência mínima de 7g kg-1 de fósforo 

disponível, para garantir um crescimento ótimo para os peixes. 

A elaboração de dietas com níveis de fósforo que atendam as exigências 

dos animais é importante para o correto desenvolvimento dos peixes, além de 

evitar com que ocorra uma excessiva excreção urinária e fecal de fósforo em 

águas naturais. A principal preocupação em relação ao nível de fósforo nos 

efluentes da piscicultura, segundo Kim et al. (1998), é devido ao fósforo ser o 

primeiro fator limitante para o crescimento de algas em ambientes naturais, 

sendo o fósforo juntamente com o nitrogênio, quando em excesso, os dois 

principais nutrientes responsáveis pela eutrofização da água. 

Segundo Coloso et al. (2003), todos os peixes excretam o P não 

disponível através das fezes e o absorvido que excede a necessidade 

metabólica é eliminado na forma, dissolvida, principalmente através da urina. 

Assim, as fezes e a urina representam, respectivamente, a maior parte dos 

resíduos sólidos e solúveis de P dos efluentes nos cultivos de peixes (HUA & 

BUREAU, 2006). Cho et al. (1991), relatam que o Gilthead sea bream excreta 
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19% do P da dieta através da urina, e a truta marrom, cultivada em uma 

estação de piscicultura por três meses eliminou 61% do total de P ingerido. 

Desta forma, a suplementação de fósforo nas dietas para peixes deve ser 

em quantidades ótimas, as quais não excedam as exigências dos mesmos, 

evitando assim, a contaminação dos ambientes naturais. 
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CAPÍTULO 2 

 
EXIGÊNCIA DE FÓSFORO TOTAL PARA ALEVINOS DE KINGUIOS 

(Carassius auratus) 

 

RESUMO 

 

Avaliou-se o efeito de diferentes níveis de fósforo total (Pt) nas dietas sobre o 

desempenho e composição química da carcaça de alevinos de Kinguio 

(Carassius auratus). Foram utilizados 210 alevinos com peso médio de 

1,18±0,04g, alojados em 30 aquários de 3,0L, numa densidade de sete peixes 

por aquários, distribuídos em delineamento de blocos ao acaso, com cinco 

tratamentos e seis repetições. As dietas formuladas apresentaram diferentes 

níveis de Pt (3,5; 6,5; 9,5; 12,5 ou 15,5 g kg-1). Os níveis de P afetaram o 

desempenho dos animais e a deposição de macrominerais na carcaça 

(p<0,05), sendo observado efeito quadrático para consumo de ração aparente 

(CRA), ganho em peso diário (GPD), conversão alimentar aparente (CAA), taxa 

de crescimento específico (TCE), taxa de eficiência protéica (TEP), composição 

mineral de P e Mg na carcaça, obtendo valores de exigência de 11,30; 13,72; 

15,17; 13,61; 15,46; 12,38 e 10,64 g kg-1 de Pt respectivamente. Entretanto, o 

modelo linear foi o que melhor se ajustou para taxa de utilização do fósforo 

(TUP) e taxa de retenção de fósforo (TRP). A utilização de níveis de P total 

entre 13,61 e 15,46g kg-1 atende a exigência para máximo crescimento, melhor 

conversão alimentar e adequada deposição de minerais na carcaça de alevinos 

de kinguio. 

 

 

Palavras-chave: peixes ornamentais, suplementação, minerais, nutrição 
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ABSTRACT 

 

This study aimed to evaluate the effect of dietary total phosphorus (Pt) levels on 

growth performance and carcass mineral composition of goldfish (Carassius 

auratus) fingerlings. 210 goldfish with 1.18±0.04g were randomly stocked into 

30 3L-aquaria in a completely randomized blocks design with five treatments 

and six replicates. Test diets were formulated to contain the following total P 

levels: 3.5, 6.5, 9.5, 12.5 and 15.5 g kg-1 of total P. Fish were fed the test diets 

until reach apparent satiety three times per day for 45 days. Dietary P affected 

all growth parameters and carcass macrominerals deposition. A second-order 

polynomial equation best fitted to feed intake (FI), daily weight gain (DWG), 

feed conversion ratio (FCR), specific growth rate (SGR), protein efficiency ratio 

(PER), and P and magnesium content in carcass, obtaining the following 

estimated total P requirement, respectively, 11.30, 13.72, 15.17, 13.61, 15.46, 

12.38, 10.64 g kg-1. However, the linear equation best fitted to efficiency of 

phosphorus utilization and phosphorus retention data. In sum, the use of total P 

levels ranging from 13.61 and 15.46 g kg-1 meet the requirement for maximum 

growth and better feed efficiency, while the use of 12.38 g kg-1 promotes 

maximum mineral deposition in carcass of goldfish fingerlings. 

 

 

 

 

Keywords: ornamental fish, minerals, nutrition, nutrient requirement 
 
 
 
 
 
 



16 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

A produção e o comércio de peixes ornamentais é uma atividade que vem 

crescendo nos últimos anos e se tornando um alternativa rentável no setor da 

aquicultura. Espécies de água doce e marinhas têm sido usadas com sucesso 

no comércio de peixes para aquários, sendo o kinguio (Carassius auratus), um 

peixe de água doce, que por muitos anos, tem sido domesticado e melhorado, 

se tornando uma das espécies mais comercializadas e conhecidas no mundo 

(Rosa et al. 1994; Lima 2003). 

Apesar da importância econômica do Kinguio para o setor, as 

informações nutricionais para esta espécie ainda se encontram aquém da 

necessidade do setor de produção de peixes ornamentais em produzir dietas 

eficientes do ponto de vista zootécnico. Até o presente momento, há relatos na 

literatura sobre a exigência em aminoácidos e proteína bruta para a espécie 

(Lochmann et al. 1994; Fiogbé & Kestemont 1995). Entretanto, escassos são 

os relatos sobre a exigência em micronutrientes para o kinguio, com destaque 

para os minerais. 

Dentre os minerais importantes na nutrição de peixes, o fósforo vem se 

destacando devido a sua função como importante componente estrutural dos 

tecidos esqueléticos, dos ácidos nucléicos, das membranas celulares e 

organelas intracelulares, estando ainda envolvido diretamente nas reações 

produtoras de energia (NRC 1993; Lall 2002). Além do seu papel no 

crescimento e mineralização óssea, o fósforo ainda tem sido amplamente 

estudado na nutrição de peixes devido ao fator impactante deste mineral no 

ambiente aquático, uma vez que, o excesso de fósforo juntamente com o 

nitrogênio são os principais nutrientes responsáveis pela eutrofização da água 

(Lall 2002). 

A exigência em P encontra-se entre 2,5 a 10,0 g kg-1 para as diferentes 

espécies de peixes, podendo variar de acordo com a fase de vida do peixe, a 

fonte de fósforo, e o modelo estatístico utilizado para estimar a exigência (NRC 

2011; Pezzato et al. 2006). Relatos na literatura têm indicado que os 

ciprinídeos apresentam menor capacidade de aproveitamento do P nas fontes 
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inorgânicas (Hua & Bureau 2010). Desta forma, os aspectos morfofuncionais 

do trato digestório também podem influenciar na exigência do animal. 

Assim, são necessários mais estudos que determinem a exigência de 

fósforo para a produção de peixes nas suas diferentes fases de produção. 

Esses estudos são necessários para melhorar o desempenho produtivo de 

forma economicamente viável, por meio do adequado crescimento dos peixes e 

com o menor impacto ambiental. 

Com base no exposto, este trabalho teve como objetivo avaliar a 

influência da suplementação de P total sobre o desempenho e composição 

mineral da carcaça de alevinos de kinguio, assim como estimar a exigência 

deste mineral para esta espécie de peixe ornamental.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Procedimento experimental 

 
O experimento foi conduzido na Universidade Federal de Goiás – UFG, 

Campus de Jataí no Laboratório de Pesquisa em Aquicultura – LAPAQ. O 

experimento foi conduzido de acordo com os princípios éticos de pesquisa em 

animais, após avaliação e aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás. 

Foram utilizados 210 alevinos de Kinguio, provenientes de reprodução 

realizada com matrizes mantidas em caixas de 1000L no campus Jataí. Estes 

foram selecionados de forma a apresentarem maior homogeneidade possível. 

No sentido de se evitar o estresse provocado pela excessiva manipulação dos 

alevinos, os valores iniciais de peso foram determinados, respectivamente, 

utilizando-se 20 alevinos do lote, com o emprego de balança analítica, sendo 

esses peixes descartados posteriormente. 

Os alevinos com o peso médio inicial de 1,18±0,04g foram alojados 

aleatoriamente em 30 aquários experimentais com capacidade de 3 litros numa 

densidade de sete alevinos por aquário, sendo cada aquário considerado uma 

unidade experimental.  

Esses aquários foram ligados ao sistema de recirculação de água com 

filtro físico e biológico para manutenção da qualidade físico-química da água, 
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assim como termostato regulado para manter a temperatura de 28 ºC. A 

temperatura da água dos aquários foi mantida dentro da faixa de conforto para 

a espécie (28,0 ± 2,0°C). Foram aferidos diariamente os valores dos 

parâmetros de oxigênio dissolvido e temperatura da água dos aquários, 

utilizando-se de equipamento medidor de oxigênio dissolvido e temperatura o 

Modelo MO-900-04417 Marca: Instrutherm.  Semanalmente foram aferidos os 

valores de pH e de amônia tóxica por meio dos kits comerciais (LABCON-TEST 

PH-ALCON) e (LABCON-AMÔNIA TÓXICA-ALCON ) respectivamente. 

Os peixes foram arraçoados três vezes ao dia, durante 45 dias, sendo o 

arraçoamento realizado manualmente e à vontade até a saciedade aparente, 

de forma a não haver sobras nos aquários. Realizou-se semanalmente o 

sifonamento dos aquários para retirada das fezes acumuladas. 

 

Dietas experimentais e preparação das dietas 

 

As dietas que compuseram os tratamentos foram elaboradas com 

ingredientes convencionais para conter aproximadamente 12,54 MJ ED kg-1 da 

dieta, 280.0 g kg-1 de proteína bruta e 3,5; 6,5; 9,5; 12,5 e 15,5 g kg-1 de fósforo 

total na dieta (Tabela 1). A fonte de P utilizada foi o fosfato bicálcico. 

 
Tabela 1. Composição centesimal e proximal das dietas com diferentes níveis de fósforo total 
na alimentação de kinguio (Carassius auratus) 

Ingredientes (g kg -1) 
Níveis de Fósforo total na Dieta (g kg -1) 

3,5 6,5 9,5 12,5 15,5 
Composição centesimal      
Farelo Soja 517,0 517,0 517,0 519,0 522,0 
Levedura autolisada 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 
Farelo Algodão 20,0 20,0 20,0 20,0 22,0 
Fubá Milho 276,2 272,2 266,0 255,0 233,0 
Quirera Arroz 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 
DL – Metionina 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 
Óleo Soja 30,0 30,0 31,0 34,4 39,4 
Fosfato Bicálcico 0,00 16,0 32,5 48,5 65,0 
Calcário 38,2 26,2 14,9 4,5 0,00 
Vitamina C 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
Sal comum 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
Premix vitam/min1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
BHT2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Total 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 
Composição proximal

2 (g kg-1) 
Energ Dig (MJ kg-1) 12,62 12,57 12,54 12,57 12,56 
Prot Dig  251,9 251,6 251,3 251,4 252,0 
Prot Bruta  280,9 280,6 280,1 280,1 280,2 
Fibra Bruta  48,3 48,2 48,1 48,0 48,3 
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Amido  307,6 305,1 301,2 294,6 281,3 
Extrato Etéreo  60,3 60,1 60,9 63,8 67,9 
Cálcio total   20,9 20,3 20,0 20,0 22,3 
Fósforo total 3,5 6,5 9,5 12,5 15,5 
Metionina  5,3 5,2 5,2 5,2 5,2 
AAS  9,3 9,3 9,2 9,2 9,2 
Lisina  21,5 21,5 21,5 21,5 21,6 
Triptofano  2,9 2,9 2,8 2,9 2,9 
Treonina  9,2 9,1 9,1 9,1 9,1 

1Níveis de Garantia: PREMIX: ácido fólico 600 mg, biotina 24 mg, cloreto de colina 54 g, niacina 12000 
mg, pantetonato de cálcio 6000 mg, vit.A  600000 UI, vitB1 2400 mg, vitB12 2400 mg, vitB2 2400 mg, viB6 
2400 mg, vitC 24 g, vitD3 100000 UI, vitE 6000 mg, vitK3 1200 mg. Co 1 mg Cu 300 mg, Fe 5000 mg, iodo 
10 mg, Mg 2000 mg, Se 10 mg, Zn 3000 mg. 
²Valores calculados de acordo com Pezzato et al. (2002). 
 

Para confecção dos grânulos experimentais, os alimentos utilizados nas 

dietas experimentais foram moídos em moinho de facas, com peneira 

apresentando diâmetro menor que 0,5mm. Os alimentos foram 

homogeneizados em misturador automático (Ação Científica) e, 

posteriormente, submetidos à peletização utilizando moinho de carne 

adaptado, empregando-se matrizes para obtenção de grânulos com os 

diâmetros de 3,5mm. Após a peletização os grânulos, foram desidratados a 

55,0ºC por 24 horas em estufa com circulação de ar forçada e, após secagem 

foram desintegrados e o tamanho do pélete ajustado ao tamanho do peixe, 

sendo armazenados a -5,0ºC. 

 

Análises e medidas realizadas 

 
No ínicio do experimento foram coletados 20 peixes e após o término do 

mesmo foram coletados quatro peixes de cada aquário experimental, os quais 

foram sacrificados com a utilização de benzocaína na concentração de 193mg 

L-1. Os peixes foram triturados, sendo as amostras indentificadas, congeladas e 

armazenadas a -18 °C, para posteriores análises. 

As análises químicas das dietas experimentais e das carcaças foram 

realizadas no Laboratório de Análise de Alimentos do Departamento de 

Zootecnia da Universidade Federal de Goiás – UFG, Campus de Goiânia, 

segundo metodologia descrita pela AOAC (1995). 

As amostras de peixes e das dietas foram analisadas para determinar: 

proteína bruta através da medição de nitrogênio (N x 6,25) utilizando o método 

de Kjeldahl e o fósforo através de método fotocolorimétrico. Já análises para 
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cálcio (Ca), magnésio (Mg) manganês (Mn), Ferro (Fe) e zinco (Zn) foram 

realizadas somente nas carcaças dos peixes, por espectrofotometria de 

absorção atômica em espectrofotômeto de chama Shimadzu AA- 6800 

(Shimadzu, Japão). 

 

Cálculos dos parâmetros avaliados e análise estatística 

 

As seguintes variáveis foram calculadas:  
 

• Consumo de ração aparente (CRA) = peso inicial da dieta – peso final da 
dieta 

• Ganho de peso diário (GPD) = (PF-PI) / t  
• Conversão alimentar aparente (CAA) = consumo de ração em g / ganho de 

peso em g 
• Taxa de crescimento específico (TCE) = (Ln PF-Ln PI) × 100 / t 
• Taxa de eficiência protéica (TEP) = ganho de peso em g / ingestão de 

proteína, g 
• Taxa de utilização do fósforo (TUP) = ganho de peso em g / ingestão de 

fósforo, g 
• Valor produtivo da proteína (VPP) = (PF × PB1−PI × PB2) / (CRA × PB) 
• Taxa de retenção de fósforo (TRP) = (PF × P1−PI × P2) / (CRA × P) 

 

 Onde PF é o peso final; PI é o peso inicial; t é a duração do periodo 

experimental. PB, PB1 e PB2 representam o conteúdo de proteína na dieta, na 

carcaça final do peixe e na carcaça inicial, respectivamente. P, P1 e P2 

representam o conteúdo de fósforo na dieta, na carcaça final do peixe e na 

carcaça inicial, respectivamente. 

O delineamento experimental foi em blocos casualizado, com cinco 

tratamentos e seis repetições. Os dados são apresentados como médias de 

cada tratamento (seis repetições), com o desvio padrão. Os dados foram 

verificados quanto à normalidade (Kolmogorov-Smirnov) e homogeneidade de 

variâncias (teste de Levene F) e submetidos análise de variância (ANOVA). 

Quando diferenças globais foram significativas (P<0,05), modelos de regressão 

foram testados para avaliar o ajuste dos dados. Em caso de regressão não 

significativa ou falta de ajuste do modelo, as médias foram comparadas por 

meio do teste de Student Newman Keuls. A regressão polinomial foi utilizada 
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para estimar a exigência de fósforo total quando apropriado. Todas as análises 

estatísticas foram realizadas utilizando o software SAS (SAS 9.3). 

 

RESULTADOS 

 
Os valores de fósforo total encontrado nas dietas a partir da analise 

química foi 4,40; 6,90; 10,90; 13,60 e 18,20g kg-1. Os valores médios de 

consumo de ração aparente, ganho de peso, conversão alimentar aparente e 

taxa de crescimento específico estão apresentados na Tabela 2. De maneira 

geral, todos os parâmetros avaliados foram influenciados pelos diferentes 

níveis de fósforo total (Pt) para o kinguio.  

 

Tabela 2. Desempenho de Kinguio (Carassius auratus), alimentados com dietas contendo 
diferentes níveis de fósforo total (Pt) (Média ± DP)  

Nível de P  
(g kg -1) CRA (g) GPD  

(mg/px/dia) CAA TCE (%) 

3,50 (4,40)1 7,96±0,85 3,81±0,90 6,86±1,28 0,46±0,10 
6,50 (6,90) 8,13±0,31 4,51±0,27 5,75±0,50 0,53±0,04 
9,50 (10,90) 8,70±0,60 5,52±0,73 5,07±0,76 0,64±0,08 
12,50 (13,60) 8,56±0,51 6,16±0,73 4,47±0,68 0,72±0,08 
15,50 (18,20) 7,84±0,55 5,27±0,36 4,73±0,28 0,61±0,05 
Regressão     
Linear ns (P<0,01) (P<0,01) (P<0,01) 
Quadrático1 (P<0,05) (P<0,01) (P<0,01) (P<0,01) 
     

ns – Não significativo; 1 Valores entre parênteses equivale aos valores analisados de fósforo. 
Consumo de ração aparente (CRA), ganho de peso diário (GPD), conversão alimentar 
aparente (CAA), taxa de crescimento específico (TCE). 
 

O modelo de regressão que melhor se ajustou aos dados de CRA, GPD, 

CAA e TEP foi o polinomial de segunda ordem (Figura 1). Os níveis que 

proporcionaram maior ganho em peso diário, melhor TCE, e melhor CAA foram 

13,72; 13,61 e 15,17 g kg-1 de P total, respectivamente. Da mesma forma, foi 

observado efeito quadrático da suplementação de P total sobre o consumo de 

ração, cujo nível que promoveu maior ingestão de alimento foi de 11,30 g kg-1 

de P total. 
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Figura 1. Efeito do fósforo total em dietas para alevinos de kinguio sobre: A, consumo de ração 
aparente. B, ganho de peso diário. C, conversão alimentar aparente. D, taxa de crescimento 
específico. 

 

Na Tabela 3 estão apresentados os valores médios da taxa de eficiência 

protéica (TEP), taxa de utilização do fósforo (TUP), valor produtivo da proteína 

(VPP) e a taxa de retenção de fósforo (TRP). Esses parâmetros foram 

influenciados pelos diferentes níveis de P total na dieta para os kinguios. Para 

a variável VPP, foi observado que os animais alimentados com as dietas 

ausentes de suplementação de P apresentaram os menores valores, seguidos 

dos animais alimentados com dietas contendo 13,60g kg-1 de P total. Não 

houve diferença no VPP para os animais alimentados com os demais níveis de 

suplementação de P total (P>0,05) (Tabela 3). 
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Tabela 3. Desempenho de Kinguio (Carassius auratus), alimentados com dietas contendo 
diferentes níveis de fósforo total (Pt) (Média ± DP) 

Nível de P 
(g kg -1) 

TEP  
(%) 

TUP 
(%) 

VPP 
(%) 

TRP 
(%) 

3,50 (4,40)1 0,50±0,09 34,08±6,35 9,93±1,70c 40,49±2,21 
6,50 (6,90) 0,58±0,05 25,37±2,21 14,32±0,43a 28,20±5,78 
9,50 (10,90) 0,70±0,11 18,44±2,95 14,44±1,18a 29,28±1,74 
12,50 (13,60) 0,76±0,13 16,79±2,93 11,43±1,12b 19,62±2,59 
15,50 (18,20) 0,73±0,04 11,65±0,69 14,26±0,72a 17,17±1,65 
Efeito     
Linear (P<0,01) (P<0,01) ns (P<0,01) 
Quadrático1 (P<0,01) ns ns ns 

Médias seguidas da mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste SNK ao nível de 
5% de significância. ns- não significativo. 1 Valores entre parênteses equivale aos valores 
analisados de fósforo. Taxa de eficiência protéica (TEP), taxa de utilização do fósforo (TUP), 
valor produtivo da proteína (VPP), taxa de retenção de fósforo (TRP). 
 

O modelo que melhor se ajustou aos parâmetros TUP e TRP foi o linear, 

apresentando efeito inverso à adição de P nas dietas (Figura 2). Já para a TEP, 

o modelo polinomial de segunda ordem foi o que melhor se ajustou aos dados, 

podendo-se estimar o nível de P que proporcionou maior utilização da proteína 

o de 15,46 g kg-1 da dieta (Figura 2).  

 
Figura 2. Efeito do fósforo total em dietas para alevinos de kinguio sobre: A, taxa de eficiência 
protéica. B, taxa de utilização do fósforo. C, taxa de retenção de fósforo. 
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Em relação a composição mineral da carcaça dos peixes, observa-se que, 

os níveis de suplementação de P influenciaram a composição corporal dos 

macrominerais. Entretanto, este efeito não foi observado para os microminerais 

Mn, Fe e Zn (Tabela 4) (P>0,05). Os peixes alimentados com as dietas 

ausentes de suplementação de P apresentaram os menores valores de Ca na 

carcaça, enquanto que os peixes alimentados com os maiores níveis de P 

(18,20g kg-1) apresentaram maior deposição de Ca. Não foi observado 

diferença entre os demais níveis avaliados.  

 
Tabela 4. Composição mineral na carcaça de kinguio, alimentados com dietas contendo níveis 
crescentes de fósforo total (Pt) (Média ± DP) 

Nível de P 
(g kg -1) 

Cálcio Fósforo Magnésio 
 

Manganês Ferro Zinco 

 g kg -1    mg kg -1  

3,50 (4,40)1 7,12±0,58b 6,10±0,57 2,08±0,50  27,58±2,91 97,18±11,14 5,84±0,55 
6,50 (6,90) 7,98±0,52ab 7,48±1,10 1,71±0,35  26,48±2,97 87,54±16,04 5,74±0,51 
9,50 (10,90) 8,68±1,39ab 7,41±0,72 0,55±0,24  25,72±1,99 84,45±7,53 6,01±0,45 
12,50 (13,60) 7,87±0,89ab 7,20±0,48 2,03±0,68  26,50±2,76 90,47±11,01 5,42±0,47 
15,50 (18,20) 9,07±1,42a 7,03±0,49 2,36±0,76  26,67±2,61 94,46±12,10 6,06±0,71 
Efeito        
Linear ns ns ns  ns ns ns 
Quadrático1 ns (P<0,05) (P<0,01)  ns ns ns 

Médias seguidas da mesma letra na coluna, não diferem entre si pelo teste SNK ao nível de 
5% de significância. ns - não significativo. 1 Valores entre parênteses equivale aos valores 
analisados de fósforo. 
 

Observou-se efeito quadrático para o conteúdo de P (P<0,05) e Mg 

(P<0,01) na carcaça em resposta a suplementação de P da dieta (Figura 3). Os 

níveis que proporcionaram maior deposição de P e Mg na carcaça foram 12,38 

e 10,64 g kg-1 de P total, respectivamente. 

 
Figura 3. Efeito do fósforo total em dietas para alevinos de kinguio sobre o conteúdo de 
magnésio (A) e fósforo (B) da carcaça. 
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DISCUSSÃO 

 
O fósforo é um mineral que tem sido extensivamente estudado para 

peixes devido a sua importância como fator impactante, tanto no crescimento 

destes animais como no impacto ambiental em cultivos intensivos de peixes. 

Assim, estudos têm demonstrado que a exigência em P para a maioria das 

espécies de peixes encontra-se entre 4 a 9 g kg-1 (Lall 2002). Especificamente 

para a família dos peixes ciprinídeos, os valores de exigência com base no 

crescimento, relatados na literatura, têm variado entre 6 e 8 g kg-1 de P total 

(Ogino & Takeda 1976; Nakamura 1982; Nwanna et al. 2010). Apesar do 

kinguio fazer parte da família dos ciprinídeos, os valores de exigência de P total 

para máximo crescimento (entre 13,61 a 13,72g kg-1), observados no presente 

estudo foram superiores aos valores relatados na literatura para esta família de 

peixes. Isto pode ser explicado devido a diversos fatores, como as diferenças 

entre espécies dentro do mesmo grupo; o estágio de vida do peixe; a 

composição das dietas experimentais utilizadas nos estudos; e a fonte de 

fósforo utilizada. 

Os níveis de fósforo das dietas influenciaram (P<0,05) a taxa de 

crescimento específico (TCE). De forma contraria, Haylor et al. (1988) e Oliva-

Teles & Pimentel-Rodrigues (2004), estudando níveis de fósforo em dietas 

purificadas respectivamente, para alevinos de tilápia do Nilo e juvenis de 

robalo, não encontraram diferenças significativas para a TCE. Os resultados 

obtidos neste estudo foram semelhantes aos encontrados por Pimentel-

Rodrigues & Oliva-Teles (2001), para juvenis de dourada, e por Roy & Lall 

(2003), para haddock, que observaram efeito significativo do nível de fósforo da 

dieta sobre a TCE dos animais. As diferenças nas exigências de fósforo total 

obtidas por esses autores estão relacionadas à espécie de peixe utilizada, à 

fonte de fósforo, ao tamanho do peixe, ao manejo alimentar, aos minerais 

dissolvidos no meio aquático, à variável utilizada como critério de resposta e ao 

modelo estatístico utilizado. 

Neste estudo, foi observado que os kinguios alimentados com níveis 

superiores a 11,30 g kg-1 de P, apresentaram reduzido consumo de ração. Isto 

pode estar relacionado com a baixa palatabilidade do fosfato bicálcico, 

causando uma leve redução no consumo da dieta, haja vista que as dietas 
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experimentais foram compostas basicamente por ingredientes de origem 

vegetal. Apesar da maioria dos estudos com suplementação de P para peixes 

não apresentarem influência dos níveis de P sobre este parâmetro (Oliva-Teles 

& Pimentel-Rodrigues 2004; Furuya et al. 2008b; Ribeiro et al. 2006), alguns 

estudos observaram resultados semelhantes aos da presente pesquisa (Furuya 

et al. 2008a). Estas diferenças podem estar relacionadas, principalmente, com 

a composição em ingredientes das dietas experimentais. Houve, ainda, 

redução no consumo pelos peixes alimentados com a dieta com menor valor de 

fósforo total, fato constatado também por Yang et al. (2006) em estudo com 

juvenis de milkfish (Chanos chanos). 

A conversão alimentar dos peixes alimentados com as dietas ausentes de 

suplementação de P foi prejudicada devido a redução no consumo de ração 

pelos animais e o baixo ganho em peso. O nível que se mostrou ótimo para 

este parâmetro foi de 15,17 g kg-1 de P total, comprovando que níveis 

inadequados de fósforo prejudicam o aproveitamento da dieta. Esses 

resultados mostram-se semelhantes aos obtidos com outras espécies de 

peixes, com melhora significativa na conversão alimentar com o aumento do 

nível de fósforo na dieta (Dato-Cajegas & Yakupitiyage 1996; Pezzato et al. 

2006). 

De modo geral, o desempenho produtivo dos peixes que receberam a 

dieta com 4,4 g kg-1 de fósforo total foi inferior ao obtido com os demais 

tratamentos. Esse menor desempenho provavelmente resultou da insuficiência 

de fósforo total para o crescimento, uma vez que o fósforo está intimamente 

associado ao metabolismo do animal e a sua deficiência acaba acarretando em 

perda de apetite e prejudicando a eficiência de utilização do alimento, 

consequentemente há deficiência energética para o metabolismo e isto leva as 

perdas de peso e redução do seu desempenho. Resultados semelhantes foram 

encontrados com tilápia do Nilo (Watanabe et al. 1980; Dato-Cajegas & 

Yakupitiyage 1996; Miranda et al. 2000), demonstrando que os peixes 

alimentados com as dietas deficientes em fósforo apresentam piores respostas 

de desempenho. 

Os resultados obtidos por Pimentel-Rodrigues & Oliva-Teles (2001), em 

trabalho realizado com juvenis de gilthead sea bream (Sparus aurata), 
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observaram pequeno aumento no ganho de peso e melhora na conversão 

alimentar de peixes alimentados com dietas contendo mais de 7,5 g kg-1 de 

fósforo total, no entanto, não observaram piora no crescimento ou na eficiência 

de utilização do P pelos peixes alimentados com dietas com até 17,0 g kg-1 de 

fósforo total, o que também foi confirmado por Asgard & Shearer (1997) em 

estudo realizado com juvenis de salmão-do-atlântico (Salmo salar) alimentados 

com dietas contendo 4,4 g kg-1 a 25,3 g kg-1 de fósforo. 

Neste estudo, foi observada uma maior eficiência da utilização da 

proteína, traduzido pelos maiores valores de TEP e VPP, para os animais que 

receberam dietas suplementadas com fósforo total, enquanto arraçoados com 

dietas ausente de suplementação apresentaram os piores resultados. A menor 

utilização de proteína pelos peixes alimentados com a dieta com 4,40 g kg-1 de 

fósforo total, possivelmente, está relacionado com a diminuição da velocidade 

da ß-oxidação dos ácidos graxos, uma vez que, o fósforo é importante ativador 

de algumas enzimas desta via. Com a sua deficiência, resulta em menor 

utilização dos lipídios como fonte de energia e em utilização de proteína como 

fonte alternativa de energia (Roy & Lall 2003). Segundo Onishi et al. (1982), os 

níveis baixos de fósforo na dieta, possibilita uma  inadequada utilização dos 

aminoácidos derivados da proteína da dieta, os quais ao invés de serem 

utilizados para a síntese corporal, são utilizados para a produção de energia via 

gliconeogênese. Assim, isto pode explicar a maior taxa de eficiência protéica 

pelos peixes alimentados com a dieta contendo 15,46 g kg-1 de fósforo total 

encontrada neste estudo. 

Esta relação entre o nível de fósforo na dieta e a utilização da fração 

nitrogenada é bastante variável. Trabalhos conduzidos por Pimentel-Rodrigues 

& Oliva-Teles (2001) e Oliva-Teles & Pimentel-Rodrigues (2004) comprovam 

que a utilização do nitrogênio foi mais eficiente nos peixes alimentados com 

dietas contendo 5,7 e 6,5g kg-1 de fósforo total, respectivamente, o que foi 

equivalente a exigência para máximo crescimento. 

A taxa de utilização de fósforo foi maior nos peixes alimentados com as 

dietas deficientes em fósforo (4,4g kg-1), traduzidos pela TUP e TRP, com 

redução linear de acordo com o aumento dos níveis de suplementação de P 

total. Resultados similares foram observados para a dourada e a truta arco-íris 
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que, da mesma forma que no presente estudo, apresentaram redução na 

retenção de P com o aumento do nível de P nas dietas (Bureau & Cho 1999; 

Coloso et al. 2003). A melhor utilização do P nos animais alimentados com 

baixa quantidade de P pode estar relacionada ao aumento na capacidade de 

absorção e aproveitamento do P da dieta pelos peixes, aumentando assim a 

taxa de utilização deste mineral. Maior absorção de P em peixes deficientes foi 

relatada em truta arco-íris (Rodehutscord et al. 2000; Sugiura et al. 2000) com 

redução linear da digestibilidade do P com o aumento do conteúdo deste 

mineral nas dietas. Apesar da digestibilidade do P ainda não ter sido avaliada 

para o kinguio, pode-se supor que o mesmo mecanismo possa ocorrer nesta 

espécie, sendo necessários maiores estudos acerca desse assunto. 

A composição mineral da carcaça e dos ossos é um dos parâmetros mais 

avaliados nos peixes, que determina a saúde óssea e o aproveitamento do P 

pelo animal. Neste estudo, não foi observado efeito da suplementação de P 

sobre a composição em microminerais da carcaça, entretanto o P influenciou a 

o conteúdo de macrominerais (Ca, P e Mg) da carcaça. Apesar de alguns 

estudos com ciprinídeos terem observado efeito do P sobre o conteúdo de 

microminerais da carcaça (Nwanna et al. 2010), este padrão não é muito 

evidente apresentando alta variação nos resultados para as diferentes espécies 

de peixes.  

Normalmente os valores de exigência para máxima mineralização óssea 

ou da carcaça em peixes são maiores que a exigência para máximo 

crescimento (Lall 2002; Yang et al. 2006; Zhang et al. 2006). Entretanto, foi 

observado no presente estudo que o kinguio apresentou menor exigência para 

mineralização da carcaça (entre 10,64 e 12,38g kg-1) quando comparada a 

exigência estimada para crescimento (entre 13,61 a 13,72g kg-1). Essa menor 

exigência observada para esta espécie pode estar relacionada a menor 

concentração óssea destes peixes ornamentais visto que muitas variedades 

desta espécie apresentam ossos finos, apresentando alta massa abdominal. 

Entretanto, maiores estudos são necessários de forma a indicar a razão desta 

reduzida necessidade ou mesmo comprovar nossas hipóteses. 

Os resultados deste estudo indicam que o adequado nível de fósforo total 

em dietas para alevinos de Kinguio é necessário para o crescimento, para 



29 
 
 
utilização de nutrientes e suficientes para deposição de minerais na carcaça. 

Além disso, a utilização de níveis adequados de P na dieta para as espécies de 

peixes ornamentais melhora a eficiência produtiva, minimiza o aparecimento de 

deficiência óssea, assim como, reduz a excreção deste mineral para o meio 

aquático, mantendo a qualidade da água tanto nos sistemas de produção 

comercial de peixes ornamentais como nos aquários utilizados para a 

manutenção caseira destes animais. Deve-se ressaltar que este trabalho é o 

primeiro relato sobre a exigência de minerais para esta espécie, sendo 

necessários outros estudos de forma a confirmar os valores de exigência 

obtidos, assim como a determinação da exigência para kinguios em outras 

fases de vida. 

 

CONCLUSÃO 

 
A utilização de níveis de P total entre 13,61 e 15,46 g kg-1 atende a 

exigência para máximo crescimento, melhor conversão alimentar, e adequada 

deposição de minerais na carcaça de alevinos de kinguio nas condições 

experimentais do presente estudo. 
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