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Resumo 

A aquacultura de espécies ornamentais é um importante subsector da aquacultura, no 

qual a comercialização de néon tetra (Paracheirodon innesi) se destaca. 

A nutrição e maneio alimentar são fatores importantes para a produção e manutenção 

de espécies ornamentais. No entanto, esta área do conhecimento deriva da extrapolação das 

necessidades nutricionais dos peixes produzidos para consumo humano, existindo pouca 

informação sobre as necessidades nutricionais para espécies de ornamento. Existe, portanto, a 

necessidade de realizar estudos focados em conhecer as necessidades nutricionais destas 

espécies de forma a estabelecer dietas e protocolos de alimentação adequados. 

  Neste estudo foi avaliado o efeito da utilização de dietas ricas em biomassas naturais no 

crescimento e pigmentação de juvenis de néon tetra. Para o efeito constituíram-se 18 grupos 

homogéneos de 80 peixes que foram divididos, de forma aleatória, por 18 aquários de vidro. A 

partir de uma matriz comum foram formuladas 6 dietas experimentais (CTRL, ORNA 1, ORNA 

2, ORNA 3, ORNA 4 e ORNA 5), diferindo a composição das mesmas devido aos diferentes 

níveis de incorporação de biomassas naturais (krill, copépodes, microalgas e farinha de insetos) 

por substituição equivalente de subprodutos marinhos (concentrado de peixe e lula). O alimento 

foi fornecido, manualmente, duas vezes por dia e os peixes foram alimentados até a saciedade 

visual aparente durante os 77 dias de duração do ensaio. No final da experiência, foram 

avaliados diversos parâmetros, tais como a performance do crescimento, a eficiência alimentar, 

as taxas de sobrevivência e de deformação, e os níveis de pigmentação ao nível da pele.   

Todas as dietas experimentais deram origem a níveis elevados de crescimento. Porém, 

é de referir que a dieta ORNA 2 levou a melhores desempenhos ao nível do crescimento, 

eficiência alimentar, sobrevivência e índice corporal.  

A partir dos resultados obtidos, verifica-se que as fontes de biomassa utilizadas, com 

destaque para a farinha de copépodes, constituem boas alternativas às fontes proteicas 

tradicionais, ficando a descoberto a possibilidade da formulação de dietas mais eficientes para 

esta espécie ornamental.  

 

 

   Palavras-chave: Paracheirodon innesi; néon tetra; microdietas; encapsulação; 

nutrição; ornamentais. 
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Abstract 

Ornamental fish aquaculture is an important subsector of aquaculture, in which the 

commercialization of neon tetra (Paracheirodon innesi) stands out.  

Nutrition and feed management are important factors for the production an maintenance 

of ornamental species. However, this area of knowledge comes from the extrapolation of the 

nutritional needs of fish produced for human consumption, with little or no information on the 

needs for ornamental species. Therefore, there is a need to carry out studies focused on 

understanding the nutritional needs of these species in order to establish adequate diets and 

feeding protocols. 

In this study, was evaluated the effect of using diets rich in natural biomass on growth 

and pigmentation in young neon tetra. For this purpose, 18 homogeneous groups of 80 fish were 

randomly divided into 18 glass aquariums. From a common matrix, 6 experiments diets were 

formulated (CTRL, ORNA 1, ORNA 2, ORNA 3, ORNA 4 and ORNA 5), which differed in 

composition due to the different levels of incorporation of natural biomass (krill, copepods, 

microalgae and insect meal) by equivalent substitution of marine by-products (fish and squid 

meals). The food was provided manually twice a day and the fish were fed to an apparent visual 

satiety during the 77 days of the trial. At the end of the experiment, several parameters were 

evaluated, such as growth performance, feed efficiency, body index, survival and deformation 

rates, also as skin pigmentation levels. 

All experimental diets resulted in high levels of growth. However, it should be noted 

that the ORNA 2 diet led to better performance in terms of growth, food efficiency, survival 

and body index. 

From the results obtained, it can be observed that the biomass sources used, especially 

the copepod meal, are good alternatives to traditional protein sources. Therefore, this alternative 

protein source can be used to formulate diets for ornamental fish. 

 

 

Keywords: Paracheirodon innesi; neon tetra; microdiets; encapsulation; nutrition; 

ornamental. 
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1. Introdução 

1.1.Introdução geral 

Em 2016, o sector aquícola forneceu cerca de 53% do volume total de pescado destinado 

ao consumo humano.  Entre 2016 e 2030, espera-se que a produção em aquacultura atinja um 

crescimento de 37%, passando a fornecer 109 milhões de toneladas em vez dos atuais 80 

milhões (FAO, 2018). De forma a acompanhar este crescimento, e obter maiores 

produtividades, a aquacultura tem evoluído no sentido do desenvolvimento de novas 

tecnologias associadas à formulação de dietas nutricionalmente mais adequadas e sustentáveis 

(Diana et al., 2013). 

O sector aquícola é caracterizado pela enorme diversidade de espécies utilizadas. As 

principais espécies produzidas pertencem aos grupos dos peixes, dos moluscos, dos crustáceos 

e das algas, sendo o primeiro o mais representativo ao nível do número de espécies produzidas 

e volumes de produção (FAO, 2018). Apesar da maioria da produção aquícola ser focada na 

produção de organismos aquáticos para consumo humano, existem produções de espécies 

aquáticas de elevado valor comercial que se destinam a outros fins tais como farmacêuticos, 

cosméticos e ornamentais, entre outros (Leal et al., 2018). 

 

1.2.Aquacultura de espécies de ornamento 

A produção de organismos aquáticos para fins ornamentais remonta à Dinastia Sung 

(960-1279), na China, onde o peixe vermelho, Carassius auratus, era mantido por motivos 

estéticos (Balon, 2004).  Apesar de ser uma prática antiga, foi evoluindo durante o passar do 

tempo e, atualmente, existe um interesse crescente na produção de espécies para ornamento. 

Nos últimos 15 anos, assistiu-se a um desenvolvimento notável nas áreas da nutrição, 

reprodução, manutenção e transporte destes animais, que conduziu a um crescimento da 

indústria e mercado de ornamentais em mais de 125 países (Whittington e Chong, 2007; Sanaye 

et al., 2012; Dey, 2016).  Prevê-se que o crescimento médio anual de 14% (FAO, 2012) se 

mantenha devido às restrições atualmente aplicadas à captura direta de diversas espécies 

ornamentais no seu habitat com o intuito de preservar os ecossistemas naturais. Para atingir esse 

objetivo, torna-se necessário apostar na produção das espécies em cativeiro (Mendes et al., s.d.).  

Como referido, a maioria dos produtos derivados da atividade aquícola destina-se ao 

consumo humano. Contudo, a aquacultura de espécies de ornamento é um importante subsector 

da aquacultura que se encontra avaliado em cerca de 15 mil milhões de dólares. As exportações 
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globais de peixes ornamentais atingiram, em 2011, valores na ordem dos 372 milhões de dólares 

(Ladisa et al., 2017). 

Segundo Dey (2016), em 2014, os países asiáticos foram os principais exportadores de 

peixes ornamentais, sendo responsáveis por mais de 57% do total das exportações no mercado. 

A Europa registou um valor médio de 27,6% das exportações, sendo que a América do Sul 

contribuiu com 7,5% e a América do Norte com 4% do fornecimento global.  

Dos países exportadores destaca-se Singapura, apresentando um volume de transações 

a rondar os 20% do total do comércio mundial. O Japão detém 10% da cota de exportações 

ocupando o segundo lugar devido à sua larga tradição no comércio de carpas koi (Bassleer, 

2015). Na Europa, a Espanha é o maior exportador com 48,7% das exportações, seguindo-se a 

República Checa e da Holanda (OATA, 2017). 

Relativamente às importações, verificou-se um pico em 2008, ano em que foram 

alcançados os 402 milhões de dólares. Após este período, houve um declínio no volume de 

importações até 2013, devido à crise financeira vivenciada a nível mundial, com uma ligeira 

retoma em 2014 (299 milhões de dólares). Os Estados Unidos da América ocupam lugar de 

destaque, absorvendo cerca de 14,3% do total das importaçõe. O segundo lugar é ocupado pelo 

Reino Unido, com 9,7% importações (Dey, 2016). 

Em termos Europeus, no ano de 2016, as importações de espécies de peixes ornamentais 

atingiram os 78,3 milhões de euros. O Reino Unido foi o principal importador (27%), seguindo-

se a Alemanha e a Holanda (OATA, 2017). 

Além da sua importância económica, o setor desempenha um papel de relevo ao nível 

socioeconómico, criando oportunidades de trabalho para as populações e contribuindo para o 

crescimento económico de países em desenvolvimento, de onde é proveniente a grande maioria 

das espécies de peixes ornamentais (Dey, 2016; Ladisa et al., 2017). 

A indústria dos peixes ornamentais engloba mais de 2500 espécies, na sua maioria, de 

água doce (Dey, 2016) sendo que 90% das espécies de água doce são produzidas em cativeiro 

(Jayasankar, 1998; Dey, 2016). Porém, também são comercializadas espécies capturadas em 

meio selvagem, normalmente em rios, com recurso a métodos de pesca artesanais (Livengood 

e Chapman, 2007; Dey, 2016). 

O mercado mundial é dominado por cerca de 30 espécies de peixes de água doce, como 

o guppy (Poecilia reticulata), o néon tetra (Paracheirodon innesi), o peixe vermelho (Carassius 

auratus) e o peixe-zebra (Brachydanio rerio) (Monticini, 2010; Dey, 2016). Os guppy e néon 
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tetra representam mais de 25% do volume de mercado e cerca de 14% do valor total (Olivier, 

2003; Dey, 2016).  

Apesar de a maioria dos peixes ornamentais mantidos em cativeiro ser de água doce, a 

aquisição de espécies marinhas tem vindo a aumentar. Os peixes marinhos representam mais 

de 15% do valor do mercado. Destas espécies, cerca de 98% são obtidas através da captura em 

meio natural e apenas 2% diz respeito à produção em regime de aquacultura (Livengood e 

Chapman, 2007; Dey, 2016).  

A grande dependência dos stocks selvagens para satisfazer a crescente procura do 

consumidor por espécies de água salgada tem tido repercussões nos ecossistemas marinhos 

devido à utilização de métodos de pesca destrutivos (Livengood e Chapman, 2007; FAO, 2017). 

Assim,  de forma a reduzir a pressão negativa exercida sobre os stocks selvagens e os 

ecossistemas aquáticos, é  extremamente  importante que, no futuro, se consigam ultrapassar os 

desafios inerentes à produção em cativeiro, tanto no que diz respeito a espécies ornamentais de 

água salgada como no caso de determinadas espécies de água doce que continuam a ser 

capturadas do meio selvagem (Jayasankar, 1998; Ladisa et al., 2017). A sustentabilidade é 

conseguida apenas quando se verificar um equilíbrio entre a procura pelo consumidor, os 

interesses económicos do setor e a preservação das espécies e dos respetivos ecossistemas (Dey, 

2016). Assim, a produção de espécies ornamentais em aquacultura, e em especial das espécies 

mais frequentemente capturadas, interliga-se com a sustentabilidade uma vez que permite 

reduzir a pressão negativa exercida sobre os stocks naturais (Ladisa et al., 2017). 
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2. Néon tetra 

A família Characidae é a maior família da ordem Characiformes, sendo composta por 

mais de 160 géneros que englobam mais de 900 espécies (Lucas e Southgate, 2012; Paz et al., 

2014). 

O néon tetra foi descrito pela primeira vez em 1936 por Myers que o associou ao género 

Hyphessobrycon, atribuindo-lhe o nome científico de Hyphessobrycon innesi (Weitzman e 

Fink, 1983). Em 1960, Géry criou um novo género, o Paracheirodon, onde inseriu o néon tetra 

que passou a adotar o nome científico, Paracheirodon innesi, que se manteve até à atualidade 

(Chevoleau, 2008). 

 

O P. innesi é um dos caracídeos mais populares do comércio de espécies ornamentais 

(Kadtan e Shillewar, 2010; Kucharczyk et al., 2010; Sanaye et al., 2012; Vilasrao, 2013) e uma 

das espécies mais valorizadas em termos comerciais (Chapman et al., 1998) devido, 

essencialmente, às cores que ostenta (Vilasrao, 2013). 

A maioria dos néon tetras disponíveis no mercado são importados do sudeste asiático 

onde são produzidos em cativeiro, ou importados da América do Sul onde são capturados do 

meio selvagem (Chapman et al., 1998). Desta forma, é exercida uma grande pressão sobre os 

stocks naturais, o que aumentou o risco de extinção desta espécie. Apesar da produção industrial 

do néon tetra em cativeiro apresentar diversas dificuldades, têm sido realizados esforços para 

aumentar os seus níveis de produção (Kucharczyk et al., 2010). No entanto, segundo o mesmo 

autor, a divulgação dos resultados destas pesquisas é extremamente limitada por questões 

comerciais.  

 

2.1.Distribuição e habitat natural 

O néon tetra é uma espécie pelágica de água doce, nativa de zonas tropicais da região 

norte da América do Sul, que predomina nos rios do oeste brasileiro, sudeste da Colômbia e 

Taxonomia: 

              Reino: Animalia 

                       Filo: Chordata 

                                  Classe: Actinopterygii 

                                             Ordem: Characiformes 

                                                    Família: Characidae 

                                                           Género: Paracheirodon 

                                                                    Espécie: Paracheirodon innesi 

 

 

                     Espécie: P. innesi 
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este do Peru (Kadtan e Shillewar, 2010; Vilasrao, 2013). Este peixe tem como habitat natural 

as águas negras da bacia amazónica superior da América do Sul (Lythgoe e Shand, 1983) com 

destaque para os rios Putumayo, Purus (Vilasrao, 2013) e Solimões (Weitzman e Fink, 1983). 

Estas águas caracterizam-se pela sua coloração escura, baixa transparência, reduzido 

teor em iões, forte acidez e elevadas concentrações de material húmico (Matsuo e Val, 2003). 

É de referir que águas com reduzidos teores iónicos e pH baixo são exigentes do ponto de vista 

fisiológico pois influenciam a regulação iónica branquial (McDonald e Rogano, 1986; Wood, 

1989). Desta forma, este tipo de águas não é compatível com a maioria dos peixes de água doce 

(Matsuo e Val, 2007).  

 

2.2.Características físicas 

O néon tetra é um peixe de pequenas dimensões, apresentando um comprimento médio 

de 4 cm (Sanage et al., 2008) e corpo fusiforme com barbatanas transparentes (Artiles-Lezcano, 

2013). O néon tetra ostenta cores fortes, sendo o seu dorso verde-azeitona e o seu abdómen 

prateado. No entanto, as cores que mais o distinguem são o azul e o vermelho dado que o néon 

tetra apresenta uma linha lateral azul-esverdeada iridescente de ambos os lados do corpo que se 

estende desde a iris ocular até ao pedúnculo caudal (Ikeda e Kohshima, 2009) e, abaixo dessa 

linha lateral, existe uma alargada área de cor vermelha que se estende desde a cauda até à origem 

da barbatana dorsal (Lythgoe e Shand, 1983). Segundo estes autores, a coloração do néon tetra 

(P. innesi) e do cardinal tetra (P. axelrodi) são semelhantes, i.e., ambos apresentam uma linha 

lateral azul-esverdeada iridescente desde a iris ocular até ao pedúnculo caudal. No entanto, no 

caso do cardinal tetra, a área de cor vermelha estende-se desde a iris ocular até ao pedúnculo 

caudal (Figura 1). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-Neon tetra vs Cardinal Tetra 
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O dorso escuro do néon tetra confere-lhe uma vantagem sobre os predadores, i.e, uma 

vez que a maioria dos predadores o observam desde locais superiores na coluna de água este 

tipo de padrão dorsal permite-lhe passar despercebido em locais mais fundos e/ou mais escuros 

do rio (Ikeda e Kohshima, 2009). 

O P. innesi apresenta dimorfismo sexual sendo que os machos são, geralmente, mais 

esguios que as fêmeas (Fig. 2) o que faz com que a sua linha lateral pareça mais direita (Sanage 

et al., 2008; Woods, 2018). A coloração é praticamente idêntica em ambos os sexos (Sanage et 

al., 2008). 

 

 

Figura 2-Néon Tetra Macho (à esquerda) vs Néon Tetra Fêmea (à direita) 

 

2.3.Hábitos alimentares 

O néon tetra é um peixe omnívoro que se alimenta de pequenos insetos, crustáceos, 

vermes e matéria vegetal (Sanage et al., 2008). Walker (2004) realizou um estudo acerca das 

estratégias alimentares do cardinal tetra (Paracheirodon axelrodi), uma espécie 

filogeneticamente relacionada com o néon tetra, que envolveu a captura de exemplares no seu 

meio natural e posterior disseção de forma a identificar o conteúdo estomacal. A análise revelou 

uma grande diversidade de itens alimentares com destaque para as algas, larvas, pequenos 

insetos, micro-crustáceos e rotíferos. 

Em cativeiro, o P. innesi não é uma espécie muito exigente do ponto de vista alimentar, 

podendo ser mantida com alimento em escamas ou granulado, alimentos congelados e 

alimentos vivos desde que adaptados à reduzida dimensão da sua abertura bocal (Woods, 2018).  

Pannevis e Earle (1994b) realizaram um estudo com P. innesi no qual observaram que 

à medida que a quantidade de alimento fornecido (mg/peixe/refeição) diminuiu de 4.3 para 1.4 

e a frequência de alimentação aumentou de 1 para 3 refeições por dia, a taxa de crescimento 

específico (% ganho de peso/dia) aumentou de 0.32 para 0.52%. Segundo estes autores, esta 
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espécie deve ser alimentada com uma frequência de 2 a 3 vezes por dia, sendo de evitar 

frequências baixas (uma toma diária) ou elevadas (superior a 3 tomas diárias).  

 

2.4.Comportamento 

O néon tetra apresenta um comportamento gregário, formando cardumes, tanto em 

estado selvagem como em cativeiro. O tamanho e a estrutura dos cardumes influenciam o bem-

estar dos animais sendo que grupos de maiores dimensões originam menores níveis de stress 

nos indivíduos do grupo, comparativamente com grupos de menores dimensões (Saxby et al., 

2010; Artiles-Lezcano, 2013).  

Uma outra característica comportamental desta espécie é a alteração da sua coloração 

em diversas situações. Durante o período diurno, o néon tetra apresenta uma linha lateral azul-

esverdeada iridescente e uma zona ventral de cor vermelha, como referido anteriormente. No 

entanto, durante o período noturno, essa risca lateral torna-se violeta e a coloração vermelha da 

região ventral tende a desvanecer (Lythgoe e Shand, 1983). Em situações de stress e em 

determinadas condições luminosas, a linha lateral do néon tetra pode apresentar alterações de 

coloração ficando com uma coloração avermelhada (Lythgoe e Shand, 1982). 

 

2.5.Produção em cativeiro 

2.5.1. Reprodução 

Devido à elevada procura por esta espécie para fins ornamentais, os países importadores, 

principalmente os asiáticos, têm vindo a desenvolver técnicas de reprodução especificas para 

ornamentais oriundos da Amazónia (Chapman et al., 1998). Todavia, a reprodução desta 

espécie em cativeiro é considerada relativamente complexa (Vilasrao, 2013) refletindo-se nos 

custos finais de produção que superam os associados à sua captura no ambiente natural (Anjos 

e Anjos, 2006). 

Uma das maiores dificuldades inerente à reprodução destes animais em cativeiro está 

relacionada com a obtenção de gâmetas de qualidade elevada que permitam a obtenção do 

número necessário de larvas para produção inicial (Kucharczyk et al., 2010). Os mesmos 

autores referem que a obtenção de descendência viável só é possível durante as primeiras 

desovas. A partir da 7ª desova, inclusive, a obtenção de descendência viável deixa de ser 

possível. Estas conclusões vão de encontro aos resultados obtidos por Kucharczyk et al. (2008) 

com um outro membro da família Characidae, o tetra Buenos Aires (Hemigrammus 
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caudovittatus). Aparentemente, estas limitações reprodutivas estão associadas ao maneio 

alimentar e condições ambientais a que os animais estão sujeitos (Kucharczyk et al., 2010). 

De acordo com um estudo realizado por Vilasrao (2013), a temperatura ótima para a 

propagação artificial, produção larvar e sobrevivência de P. innesi deverá situar-se entre os 24 

e 26ºC. 

Num estudo realizado por Chapman et al. (1998) focado no desempenho reprodutivo do 

néon tetra (P. innesi) em cativeiro, estes autores observaram que indivíduos selvagens 

dificilmente se reproduziam em cativeiro, ao contrário de indivíduos criados há várias gerações 

em cativeiro que apresentam uma vida reprodutiva ativa de cerca de um ano. 

 

2.5.2. Parâmetros qualitativos da água 

Aquando da produção aquícola é necessário ter em conta que animais mantidos em 

condições ambientais que não vão de encontro ao seu intervalo de condições ótimas apresentam 

menores taxas de crescimento e, em última análise, verifica-se um comprometimento da 

sobrevivência (Haywood, 1983). Assim, conhecer os parâmetros da água de onde provém o 

néon tetra é fulcral para saber quais as condições a aplicar na produção destes animais em 

cativeiro (Buttner et al., 1993). Desta forma, é importante reter que as águas de onde estes 

animais provêm são águas correntes, ácidas e com temperaturas de 21 a 29ºC (Vilasrao, 2013). 

No entanto, continua a verificar-se a necessidade de realizar estudos mais aprofundados sobre 

as condições em que estes animais se encontram na natureza de forma a replicar, dentro do 

possível, essas condições em cativeiro. 

De entre os parâmetros da água a ter em atenção aquando da produção de P. innesi em 

cativeiro destacam-se a temperatura da água, o pH, o oxigénio dissolvido e os compostos 

azotados (Waichman et al., 2001). 

 

2.5.2.1.Temperatura 

A temperatura tem um grande impacto na fisiologia dos peixes sendo um fator ambiental 

extremamente relevante (Beitinger et al., 2000). Os peixes, por se tratarem de animais 

poiquilotérmicos, apresentam diferentes graus de tolerância a alterações da temperatura mas, 

também, um intervalo ótimo no qual o seu desempenho é potenciado (Kelsch e Neill, 1990), 

uma vez que as suas necessidades energéticas diferem de acordo com a temperatura da água 

(Earle, 1995; Sales e Janssens, 2003). 
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De acordo com Vilasrao (2013), o intervalo de temperatura ótimo para a sobrevivência do 

néon tetra é de 24 a 26ºC. Num estudo realizado por Oliveira et al. (2008) foram avaliadas as 

temperaturas extremas letais para o cardinal tetra. Estes autores concluíram que temperaturas 

abaixo de 19ºC estiveram associadas ao aumento da taxa de mortalidade com valores letais a 

15ºC. Em relação ao limite máximo, apesar dos animais conseguirem tolerar temperaturas 

elevadas (29 a 31ºC) sem ocorrência de mortalidade, o mesmo não se verificou com valores 

acima dos 35ºC onde foi registada uma mortalidade de 100%. 

 

2.5.2.2.pH 

Assim como a temperatura, o pH da água exerce um papel fulcral nos sistemas aquáticos 

uma vez que condiciona diversos processos biológicos dos peixes. A maioria dos peixes de 

água doce tolera valores de pH entre 6 e 9.5. Porém, nos sistemas de recirculação fechados o 

pH ótimo para a flora bacteriana que metaboliza os compostos azotados excretados pelos peixes 

presente nos biofilmes é de 7 a 8, pelo que o pH dos sistemas deve encontrar-se neste intervalo 

de valores (Masser et al., 1992). No entanto, segundo Lawrence (2007), as várias espécies de 

peixes apresentam preferências específicas e intervalos de pH ótimos para o seu crescimento, 

conversão alimentar e reprodução. Segundo Oliveira et al. (2008), o P. axelrodi tolera uma 

grande amplitude de valores de pH (2,9 até 8,8). Do exposto resulta evidente que o pH ótimo 

para a manutenção dos néon tetras em cativeiro não se encontra ainda determinado. Na ausência 

deste tipo de informação os criadores têm tendência a utilizar valores de pH ácidos (5-6) e 

próximos daqueles que são observados nas regiões de origem dos peixes. 

 

2.5.2.3.Compostos azotados 

O amoníaco é um composto altamente tóxico para os animais aquáticos (Buttner et al., 

1993) que provém das excreções azotadas dos próprios animais por difusão passiva através do 

epitélio branquial, assim como das suas fezes (Wilkie, 2002) e da decomposição de matéria 

orgânica (Lawrence, 2007). 

 Níveis de amoníaco superiores a 0,02 partes por milhão (ppm) são, geralmente, tóxicos 

para os animais aquáticos (Buttner et al., 1993), podendo induzir stress nos animais, o que leva 

a uma resposta fisiológica prejudicial que pode traduzir-se, por exemplo, em distúrbios ao nível 

da osmorregulação ou em danos nas brânquias e nos rins (Meade, 1985). Para além disso, níveis 

elevados de amónia podem levar ao comprometimento do crescimento e da resposta imunitária 

nos organismos aquáticos (Cheng et al., 2004; Pinto et al., 2007). Deste modo, é essencial 
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remover este composto do sistema, nomeadamente através de bactérias nitrificantes que oxidam 

a amónia em nitrato (Buttner et al., 1993). Segundo estes autores, um produto intermediário 

desta conversão são os nitritos, que são também tóxicos para os peixes, mas não apresentam 

uma toxicidade tão elevada como a amónia, podendo ser problemáticos em sistemas de água 

doce em concentrações acima de 1 ppm. A toxicidade dos nitritos prende-se com o facto deste 

composto azotado oxidar a hemoglobina, transformando-a em meta-hemoglobina, com 

consequências negativas na oxigenação sanguínea (Jensen, 1995). 

Por sua vez os nitratos são, geralmente, considerados não tóxicos para os peixes 

(Bromage et al., 1988). Porém, segundo Camargo et al. (2005), a exposição prolongada a 

concentrações de nitratos na ordem de 200 ppm pode ser problemática para a maioria das 

espécies. 

 

2.5.3. Densidade animal 

Um dos fatores importantes na manutenção destes peixes em cativeiro passa pela 

densidade animal por tanque uma vez que esta tem impacto ao nível da sua saúde, bem-estar, 

comportamento e produtividade (Ellis et al., 2002; Baldwin, 2011; Samad et al., 2014). 

Densidades animais demasiado elevadas podem traduzir-se em problemas ao nível do 

crescimento e conversão alimentar (Procarione et al., 1999), assim como ao nível do sistema 

imunitário (Tort et al., 1996; Suomalainen et al., 2005) devido à produção de corticosteroides 

(Vijayan e Leatherland, 1990; Barton e Iwama, 1991). Além disso, densidades demasiado 

elevadas ou demasiado reduzidas levam a uma maior manifestação de comportamentos 

antagonísticos que, dentro da medida do possível, devem ser evitados (Pottinger e Pickering, 

1992; Fox et al., 1997). 

O néon tetra, por apresentar um comportamento gregário, deve ser mantido em grupos 

de, pelo menos, 15 indivíduos uma vez que grupos de reduzida dimensão podem aumentar os 

níveis de stress e, deste modo, comprometer a sua sobrevivência (Woods, 2018).  

 

2.5.4. Necessidades nutricionais 

Apesar da importância económica da aquacultura ornamental, a maioria da informação 

disponível acerca das necessidades nutricionais dos peixes ornamentais deriva, por 

extrapolação, dos estudos desenvolvidos pela indústria aquícola desde os anos 70 em peixes 

produzidos para consumo humano (Earle, 1995). No entanto, a aplicabilidade destes resultados 

aos peixes ornamentais apresenta grandes limitações uma vez que a extrapolação destes 
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conhecimentos pode ser incorreta devido ao facto de, no caso dos peixes produzidos para a 

alimentação humana, a nutrição ter como objetivo alcançar taxas elevadas de crescimento, ao 

contrário daquilo que se pretende nas espécies de ornamentais nos quais a nutrição desempenha 

um papel mais importante na coloração e saúde reprodutiva (Sales e Janssens, 2003). 

Para além disso, as condições em que os peixes destinados à alimentação humana são 

mantidos são totalmente diferentes das condições em que são mantidos os peixes ornamentais 

(Earle, 1995; Sales e Janssens, 2003; Velasco-Santamaría e Corredor-Santamaría, 2011). 

Existe a necessidade de realizar estudos focados em conhecer as necessidades 

nutricionais das diferentes espécies ornamentais com que estamos a trabalhar nos diferentes 

estágios de desenvolvimento (larva, juvenil e adulto) pois apenas dessa forma é possível 

estabelecer dietas e protocolos de alimentação adequados (Lawrence, 2007). Para além disso, a 

formulação adequada de dietas para peixes ornamentais permite uma melhoria da 

digestibilidade dos nutrientes, um adequado suprimento das suas necessidades assim como a 

redução dos custos de manutenção e a diminuição da poluição da água em que os animais se 

encontram (Velasco-Santamaría e Corredor-Santamaría, 2011) uma vez que a sobrealimentação 

e a utilização de alimentos nutricionalmente pobres são as principais causas de deterioração da 

água (Pannevis e Earle, 1994b). 

 

2.5.4.1.Necessidades energéticas 

Os peixes apresentam necessidades energéticas reduzidas (Pannevis e Earle, 1994a). 

Segundo as recomendações do NRC (1983), em geral, as necessidades energéticas de 

manutenção dos peixes são inferiores às das aves e dos mamíferos.  

Na tabela seguinte pode ser consultada informação relacionada com as necessidades 

alimentares de manutenção de diversas espécies ornamentais. 
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Tabela 1-Necessidades alimentares de manutenção de 4 espécies de peixes ornamentais de elevada popularidade 

(adaptado de Pannevis e Earle, 1994a). 

Espécie 
Peso 

inicial 

Necessidades 

alimentares  
Necessidades energéticas 

   
  de manutenção de manutenção    

   (g/peixe)1 
(mg de 

alimento/peixe/dia) 
(J ED/peixe/dia) 

   

Peixe vermelho 

3.59±0.06 14,36 239    
4,78±0,09 11,47 191    
8,06±0,31 25,79 429    
11,66±0,20 18,33 306    

Néon tetra 0,18±0,01 3,8 68    
Danio leopardo 0,30±0,02 <7,2 <128    
Kribensis 1,02±0,08 <10,2 <182    

       
1Os valores referentes ao peso inicial tratam-se de médias ± DP.; ED, energia digestível;  

Dieta fornecida, 19,66 kJ/g EB; Temperatura da água, 26ºC. 

 

2.5.4.2.Necessidades proteicas 

Uma vez que os produtos da degradação proteica, nomeadamente a amónia, são um fator 

de poluição da água em que os animais se encontram, é necessário que os peixes ornamentais 

mantidos em cativeiro utilizem a proteína da sua dieta da forma mais eficiente possível (Earle, 

1995; Sales e Janssens, 2003).   

No que respeita à proteína bruta, as necessidades podem variar, consoante a espécie, 

entre os 25 e os 55% da dieta (Velasco-Santamaría e Corredor-Santamaría, 2011) (Tabela 2). 

No entanto, segundo Elangovan e Shim (1997), comparar as necessidades proteicas de 

diferentes espécies de peixes pode ser complicado uma vez que estas variam de acordo com 

diversos fatores como, por exemplo, a fase de desenvolvimento em que os animais se 

encontram. Em estudos realizados com larvas de peixe-vermelho (Carassius auratus), 

verificou-se que estas apresentam necessidades proteicas na ordem dos 53% enquanto que nos 

juvenis as necessidades baixam para 29% (Lochmann e Phillips, 1994; Fiogbé e Kestemont, 

1995).  

Sealey et al. (2009) realizaram um estudo com o objetivo de determinar os níveis ótimos 

de proteína na dieta e a melhor fonte proteica para o crescimento do néon tetra (P. innesi). 

Foram testados 4 níveis de proteína (25, 35, 45 e 55%) provenientes de fontes proteicas de 

origem animal e vegetal. Estes investigadores concluíram que os peixes alimentados com dietas 

com 45% ou 55% de proteína bruta apresentaram maiores ganhos de peso face aos seus 

homólogos alimentados com 25% de proteína bruta, independentemente da fonte proteica 
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(animal ou vegetal). É ainda de referir que os peixes alimentados com 25% de proteína bruta 

apresentaram índices de conversão significativamente mais elevados. De acordo com estes 

resultados a dieta dos néons deve conter teores proteicos na ordem dos 45% e a proteína deverá 

ser, preferencialmente, de origem animal.  

 

Tabela 2-Necessidades energéticas e proteicas de algumas espécies de peixes ornamentais de água doce (adaptado 

de Velasco-Santamaría e Corredor-Santamaría, 2011). 

Nome científico Peso (g) Energia (kJ/g) 
Necessidades proteicas 

da espécie (%) 

Arapaima gigas 120,7±3,5 
23,63 EB (564,5 

kcal/100g) 
48,6  

Barbodes altus 0,812 20,38 EB 41,7  

Carassius auratus 
0,2 11,72 ED 29  

0,008 20,3 EB 53  

Cichlasoma synspilum 0,28 1,55 ED 40,81  

Cichla sp. 10-30 14,65 ED (3500 kcal/kg) 37-41  

Poecilia reticulata 0,1 13,10 EM 30-40  

Pterophyllum scalare 2,33±0,26 12,97 ED (3100 kcal/kg) 26  

    
EB, energia bruta; ED, energia digestível; EM, energia metabolizável.  

 

Os peixes, assim como a maioria dos animais, necessitam de 10 aminoácidos essenciais 

(arginina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e 

valina) na sua dieta (NRC, 1993). No caso do peixe-vermelho, as necessidades em aminoácidos 

essenciais são estimadas em valores que podem oscilar entre 3,4 e 11,8% (Fiogbé e Kestemont, 

1995). 

Darve e Singh (2014) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar qual o efeito dos 

aminoácidos da dieta na performance de crescimento do P. innesi. Neste estudo foram utilizadas 

10 dietas purificadas deficitárias num dos aminoácidos por comparação com uma dieta controlo 

que continha todos os aminoácidos essenciais. Os autores concluíram que a falta de um dos 

aminoácidos teve implicações negativas no peso final, na taxa de crescimento e na eficiência 

alimentar dos peixes. Este trabalho comprova a necessidade de uma incorporação adequada e 

equilibrada de aminoácidos na dieta de P. innesi por forma a obter bom desempenho produtivo. 

 

2.5.4.3.Necessidades em lípidos e ácidos gordos 

Os lípidos da dieta são importantes fontes de energia e de ácidos gordos essenciais 

responsáveis pelo crescimento normal dos peixes e pela sua sobrevivência (Earle, 1995). Além 
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das funções relativas ao transporte de vitaminas lipossolúveis e esteróis, as gorduras 

desempenham um papel importante na estrutura das membranas celulares, na composição das 

hormonas sendo precursores da síntese de diversos metabolitos funcionais como as 

prostaglandinas (NRC, 1983). 

Darve et al. (2016) realizaram um estudo com o objetivo de determinar as necessidades 

lipídicas de juvenis de néon tetra. Neste estudo foram utilizadas seis dietas com diferentes teores 

em lípidos (6,2, 8,1, 10,3, 12,3, 14,2 e 16,1%) tendo sido avaliados os seus efeitos ao nível do 

crescimento, da sobrevivência e da performance alimentar. De acordo com os resultados obtidos 

os peixes alimentados com a dieta que continha 12,3% de lípidos apresentaram as melhores 

taxas de crescimento e de eficiência alimentar.  

Apesar da importância dos ácidos gordos para os peixes, a informação relativa às 

necessidades em ácidos gordos dos peixes ornamentais é bastante escassa (Sales e Janssens, 

2003). Na ausência de informação mais detalhada e de forma a prevenir deficiências em ácidos 

gordos essenciais que potenciam a mortalidade, a erosão da barbatanas e problemas ao nível do 

sistema nervoso, é prática comum suplementar o alimento com ácidos linolénico e linoleico 

(Earle, 1995).  

 

2.5.4.4.Necessidades em carboidratos 

Apesar da falta de informação no que diz respeito às necessidades em carboidratos dos 

peixes ornamentais, assim como do seu metabolismo e funções (Velasco-Santamaría, Corredor-

Santamaría, 2011), estes constituem fontes energéticas de baixo custo, reduzindo o catabolismo 

de outros componentes como a proteína e os lípidos de forma a obter energia (Sales e Janssens, 

2003).  O amido é o principal carboidrato presente nos alimentos para peixes, encontrando-se 

em percentagens de 5 a 60% na dieta (Moro e Rodrigues, 2015). Esta é uma área da nutrição 

das espécies ornamentais que necessita de informação complementar. 

 

2.5.4.5.Necessidades em minerais 

Os peixes ornamentais necessitam de minerais para várias funções do seu metabolismo 

como, por exemplo, a formação de hemoglobina. Os peixes apresentam uma característica 

interessante, nomeadamente o facto de poderem absorver determinados minerais hidrossolúveis 

através da água. Porém, a suplementação da dieta é uma ferramenta importante de forma a 

satisfazer as suas necessidades nutricionais (Earle, 1995). 



16 

 

Os minerais com maior importância para os peixes são o cálcio, o fósforo, o cobre, o 

iodo, o ferro, o magnésio, o manganês, o selénio e o zinco (Sales e Janssens, 2003). A 

suplementação em fósforo é bastante frequente uma vez que este mineral se encontra em 

concentrações reduzidas na água e é reconhecida a sua extrema importância para o crescimento, 

mineralização óssea e metabolismo dos lípidos e hidratos de carbono (Sales e Janssens, 2003). 

 

2.5.4.6.Necessidades em vitaminas 

A maioria dos peixes necessita de uma suplementação em vitaminas em diferentes 

quantidades que variam de acordo com a espécie, o seu tamanho e o ambiente em que se 

encontram, entre outros fatores (Sales e Janssens, 2003) 

Segundo Earle (1995), uma vez que o alimento para peixes é administrado na água, 

existe uma perda bastante rápida das vitaminas hidrossolúveis que, dependendo da solubilidade, 

pode chegar aos 90% para a vitamina B e aos 65% no caso da vitamina C.  

A vitamina C é essencial para diversos processos metabólicos dos peixes como, por 

exemplo, a síntese de colagénio que é essencial para a reparação dos tecidos (Halver, 1995) 

sendo que deficiências desta vitamina podem causar diversas deformações ósseas (escoliose e 

lordose) e problemas associados á formação de estruturas como é o caso dos opérculos.  

Fracalossi et al. (1998) realizaram um estudo com o peixe óscar (Astronotus ocellatus), 

tendo verificado que os animais em que não foi realizado nenhum tipo de suplementação em 

ácido ascórbico apresentaram menores ganhos de peso e maior número de deformações 

decorrentes da falta de colagénio. Estes autores concluíram que 25 mg de ácido ascórbico por 

quilograma de dieta seria suficiente para prevenir este tipo de problemas decorrentes da falta 

de vitamina C. 

 

2.5.5. Carotenoides 

A pigmentação é um fator importantíssimo nos peixes ornamentais que interfere de 

modo decisivo no seu valor comercial. Dados que os pigmentos não são sintetizados de novo  

pelos peixes é frequente a suplementação da sua dieta com carotenoides (Sales e Janssens, 2003; 

Chatzifotis et al.,2005; Velasco-Santamaría e Corredor-Santamaría, 2011). Esta suplementação 

pode ser realizada recorrendo a pigmentos de origem sintética (β-carotenos, astaxantina, etc.) 

ou de origem natural (bactérias, algas, farinha de crustáceos, entre outros) (Shahidi e Brown, 

1998; Kalinowski et al., 2005). Devido ao facto de os pigmentos sintéticos serem bastante 

dispendiosos, a utilização e a procura de compostos naturais enquanto fontes de pigmentos tem 
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vindo a aumentar. Um exemplo de uma fonte natural de pigmentos é a Chlorella vulgaris, que 

tem vindo a ser utilizada de forma a potenciar a coloração de peixes ornamentais (Gouveia et 

al., 2003; Gouveia e Rema, 2005). 

Dadas as suas implicações no valor comercial das espécies, os trabalhos relacionados 

com a pigmentação são os mais abundantes na área da nutrição. A título de exemplo podemos 

referir os estudos realizados em Cyprinus carpio (Gouveia et al., 2003), em Carassius auratus 

(Gouveia et al., 2003; Gouveia e Rema, 2005), e em Pagrus pagrus (Kalinowski et al., 2005). 
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3. Dietas comerciais para espécies de ornamento 

Os custos relativos à nutrição representam 40 a 60% dos custos de operação das 

aquaculturas (Baskerville-Bridges e L.J. Kling, 2000; Callan et al., 2003; Filho et al., 2010), 

pelo que é necessário conhecer as necessidades nutricionais das espécies e os diferentes tipos 

de alimentos a utilizar, entre outras variáveis, de forma a tomar decisões conscientes e ajustadas 

a cada sistema de produção (Moro e Rodrigues, 2015). Para além disso, o fornecimento de 

alimento adequado nas diferentes fases de desenvolvimento é fulcral para a saúde e 

produtividade dos peixes, sendo de extrema importância para o sucesso da aquacultura 

(Lawrence, 2007; Sanaye et al., 2012). 

Os processos de formulação e preparação de dietas comerciais para peixes têm sido alvo 

de forte atualização nas últimas décadas. Os métodos de processamento, a tecnologia de fabrico 

e a disponibilidade e qualidade dos ingredientes utilizados estão, atualmente, em constante 

mudança e evolução face aos novos desenvolvimentos tecnológicos e à procura de ingredientes 

inovadores para o mercado dos alimentos compostos (Hardy e Barrows, 2003). 

Existem diversas formas de classificar as dietas para peixes tendo em conta uma série 

de particularidades de cada uma delas. No que diz respeito ao processamento, os alimentos 

continuam a ser, maioritariamente, produzidos pela via da peletização (granulação) e da 

extrusão (Moro e Rodrigues, 2015).  

 

3.1.Peletização e Extrusão 

A peletização passa por converter uma mistura de ingredientes finamente moídos num 

aglomerado denso, o pellet. Existem inúmeros tipos de pellets com diferentes granulometrias, 

graus de agregação das partículas, volumetrias, resistências e durabilidades que derivam dos 

diferentes ingredientes utilizados nas misturas (Moro e Rodrigues, 2015). Este tipo de 

apresentação é o mais conhecido e utlizado no fornecimento de alimento aos animais. No 

entanto, a sua utilização nas espécies aquáticas pode colocar alguns problemas ao nível do 

maneio alimentar dado que os grânulos, por apresentarem uma elevada densidade, afundam 

rapidamente (Moro e Rodrigues, 2015). Esta é uma das principais razões que está na origem do 

franco desenvolvimento dos alimentos extrudidos para peixes nas últimas décadas. Note-se, no 

entanto, que os pellets podem ser produzidos utilizando ingredientes previamente extrudidos, o 

que constitui uma estratégia interessante para o fornecimento de dietas altamente digestíveis 

para as espécies bentónicas (Moro e Rodrigues, 2015).  
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O processo de extrusão comercial de alimento tem vindo a ser utilizado há mais de 60 

anos. Este tipo de processamento do alimento acarreta maiores custos de produção, 

comparativamente com a peletização, mas que podem ser justificados pelas vantagens que 

apresenta, nomeadamente a menor formação de pó, a menor deterioração da água, a maior 

facilidade de observação do consumo de alimento pelos peixes e a maior digestibilidade dos 

nutrientes. Estas vantagens derivam, na sua maioria, da expansão e gelatinização do amido que 

ocorre durante a produção de alimento extrudido, nomeadamente em condições de temperatura, 

humidade e pressão elevadas (Moro e Rodrigues, 2015). Segundo estes autores, a densidade do 

alimento obtido através da extrusão pode ser modulada por ajuste da temperatura e pressão da 

extrusora. Desta forma, dependendo da espécie a que se destina, é possível fabricar alimento de 

baixa ou alta densidade que, portanto, apresenta maior ou menor flutuabilidade. Desta forma, 

os próprios ingredientes que fazem parte da formulação, ao serem sujeitos a extrusão, podem 

ter um grande impacto no produto final (qualidade nutricional, palatabilidade, forma, 

densidade, textura, etc.). 

No Quadro 1 pode ser encontrada uma comparação entre os processos de peletização e 

de extrusão de alimento comercial. 

 

Quadro 1-Comparação entre os processos de peletização e de extrusão de alimento comercial (adaptado de Moro 

e Rodrigues, 2015). 

 Peletização Extrusão 

Custo Menores custos Maiores custos 

Processamento Humidade (15 a 20%), Temperatura 

(70 a 85ºC), pressões elevadas; 

A mistura sofre apenas uma 

compressão, gerando pellets densos 

que afundam rapidamente. 

Humidade (20 a 30%), 

Temperatura (110 a 150ºC), 

pressões muito elevadas; 

A mistura sofre cozimento e 

expansão, gerando pellets de baixa 

densidade e com maior 

flutuabilidade. 

Características dos pellets Parte do amido é gelatinizada, o que 

contribui para a aglutinação da 

mistura. No entanto, a proporção de 

partículas de pequena dimensão que 

dão origem a maiores desperdícios é 

elevada. 

O amido é gelatinizado 

praticamente na sua totalidade, 

assegurando a aglutinação da 

mistura e produzindo pellets mais 

íntegros e estáveis na água. 

Alimentação e nutrição Difícil visualização do consumo do 

alimento pelos peixes uma vez que os 

pellets afundam rapidamente; 

Elevada lixiviação dos nutrientes 

presentes no alimento devido à 

reduzida integridade física dos 

pellets. 

Fácil visualização do consumo do 

alimento pelos peixes uma vez que 

os pellets flutuam; 

Reduzida lixiviação dos nutrientes 

presentes no alimento devido à 

integridade física dos pellets; 

 

Aumento da digestibilidade do 

amido e outros nutrientes devido 

ao cozimento da mistura. 
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3.2.Dimensão da partícula  

Esta característica física do alimento, muitas vezes negligenciada, reveste-se de 

particular importância na nutrição das espécies de ornamento que, de modo geral, apresentam 

baixo porte. O alimento fornecido aos peixes deve ter 20 a 30% do diâmetro da sua abertura 

bocal. O fornecimento de alimento de tamanho demasiado reduzido pode estar associado a um 

maior gasto energético por parte dos animais para se alimentarem, condicionando a eficiência 

alimentar e o seu crescimento. Por outro lado, o fornecimento de partículas de dimensão 

demasiado elevada pode constituir um factor condicionante da ingestão (Craig et al., 2017). 

As dietas para peixes podem ser classificadas em micro ou macrodietas. As primeiras 

dizem respeito a alimentos constituídos por partículas de tamanho bastante reduzido (micras) 

que têm verdadeira expressão na alimentação de larvas ou de peixes de tamanho bastante 

reduzido. Pelo contrário, as macrodietas são formadas por partículas de maiores dimensões 

(milímetros) e servem as necessidades dos animais de maiores dimensões (Moro e Rodrigues, 

2015). 

Devido ao facto das microdietas serem constituídas por partículas de dimensões bastante 

reduzidas, existe uma elevada relação superfície/ volume, o que leva a que a troca de nutrientes 

entre as partículas e o meio ocorra de forma mais rápida, favorecendo a rápida perda (lixiviação) 

de compostos de baixo peso molecular e hidrossolúveis (Langdon e Barrows, 2011). 

Para obstar à lixiviação de nutrientes, as microdietas ou os seus ingredientes podem ser 

sujeitos a microencapsulação. Neste caso, as partículas de alimento e/ou nutrientes específicos 

são envolvidos por uma cápsula digestível (Willer e Aldridge, 2019). A encapsulação de 

determinados componentes da dieta pode ter ainda outros propósitos como sejam: mascarar 

sabores, cores ou odores e controlar reações de oxidação (Sarao e Arora, 2017). Estas 

microcápsulas são produzidas em grandes quantidades e apresentam a vantagem de 

permanecem estáveis durante longos períodos de armazenamento, para além de poderem ser 

altamente personalizáveis no que respeita às suas características físicas e conteúdos (Aldridge 

et al., 2006; Costa et al., 2011). 

 

3.3.Novos ingredientes na formulação de dietas para peixes 

A farinha e o óleo de peixe foram, ao longo da história da aquacultura, importantes 

ingredientes utilizados na alimentação de peixes carnívoros, omnívoros e, até mesmo, 

herbívoros, especialmente nas primeiras fases de desenvolvimento em que é necessário um 

grande aporte proteico na dieta.  A importância da farinha e do óleo de peixe enquanto 
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ingredientes das dietas para peixes prende-se com o facto de serem muito interessantes do ponto 

de vista nutricional. A farinha de peixe apresenta um elevado teor proteico, um bom perfil de 

aminoácidos, elevada digestibilidade, reduzido teor de fatores antinutricionais e elevada 

palatabilidade (Jackson, 2009), sendo potenciadora do desempenho de crescimento dos peixes, 

incluindo o néon tetra (Sealey et al., 2009). Relativamente ao óleo de peixe, o seu interesse do 

ponto de vista nutricional prende-se com a sua elevada palatabilidade e ao seu elevado teor em 

ácidos gordos essenciais (Jackson, 2009).  

Devido ao crescimento exponencial da aquacultura e ao consequente aumento da 

utilização das farinhas e de óleos de peixe, começou a ser equacionado o impacto que a 

utilização em larga escala destes ingredientes poderia ter nos stocks selvagens e, portanto, na 

sua disponibilidade, no seu custo e na sua sustentabilidade. Desta forma, o rápido crescimento 

da aquacultura impôs um novo desafio, a identificação de alternativas à utilização de proteína 

de origem animal que sejam económica e ambientalmente viáveis (Elangovan e Shim, 2000; 

Gatlin III et al., 2007).  

Para além disto, tem vindo a verificar-se um aumento da utilização de ingredientes 

naturais em alimentos para peixes dado existir, por parte do consumidor, uma forte imagem de 

associação aos hábitos alimentares das espécies em habitat natural (Kumcu e Woolverton, 

2015). A introdução de novos ingredientes na formulação de dietas pressupõe uma necessária 

compreensão do seu valor nutricional, das implicações que representam ao nível da estabilidade 

das dietas e dos aspetos relacionados com a sua palatabilidade (Agricultural Research, 2010). 

 

3.3.1. Ingredientes de origem vegetal 

São ingredientes comuns em alimentos para peixes, as proteínas de origem vegetal, 

cereais e subprodutos de cereais. As principais vantagens da incorporação destes ingredientes 

nas dietas para peixes passam pela sua disponibilidade e pelo seu reduzido custo, 

comparativamente com ingredientes de origem animal. Quando processados de forma 

adequada, os ingredientes de origem vegetal podem apresentar valores elevados de 

digestibilidade proteica, podendo constituir uma alternativa à farinha de peixe (O’Keefe, 2003). 

No entanto, os alimentos à base de ingredientes vegetais apresentam diversas desvantagens, 

nomeadamente o seu relativo reduzido teor proteico, o desequilíbrio a nível do aminoácidos 

essenciais, a reduzida palatabilidade e a presença de fatores antinutricionais (Debnath et al., 

2005; Gatlin III et al., 2007; Sealey et al., 2009). 
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A proteína da soja pode ser uma alternativa interessante à proteína animal pois, para 

além do teor proteico, apresenta um perfil de aminoácidos essenciais mais equilibrado que o da 

maioria das proteínas vegetais (Elangovan e Shim, 2000; O’Keefe, 2003; Rust et al., 2011). 

Na formulação de dietas contendo proteínas de soja é necessário ter em consideração 

que a digestibilidade da proteína e dos aminoácidos deste ingrediente varia de acordo com a 

espécie em causa (Yamamoto et al., 1998).  Chong et al. (2003) verificou que elevados níveis 

de incorporação de soja na dieta de discus (um ciclídeo ornamental) podem levar a uma redução 

do consumo alimentar, devido à reduzida palatabilidade do ingrediente. 

 

3.3.2. Farinha de insetos  

A utilização de insetos apresenta vantagens relativamente à utilização das proteínas 

tradicionais de origem animal e vegetal. São necessários muito menos recursos (água, terreno, 

energia) para produzir insetos, em comparação, por exemplo, com a soja amplamente utilizada 

enquanto proteína vegetal nos alimentos para peixes. Para além disso, a utilização de farinha de 

peixe é insustentável uma vez que os stock marinhos se encontram em declínio (Barroso et al., 

2014). 

Os insetos são capazes de converter materiais de reduzido valor nutricional (por 

exemplo, os coprodutos da produção de bebidas alcoólicas) em fontes de proteína de elevado 

valor biológico e de lípidos. Significa, por isso, que é possível reduzir o input necessário para 

a obtenção de proteína para a alimentação animal através da utilização de insetos, o que 

constitui uma alternativa muito mais sustentável económica e ambientalmente (Sheppard et al., 

1994). 

Na sua maioria, os insetos são ricos em proteína (42 a 63% na MS), energia e lípidos 

(8,5 a 36% na MS) e, ao contrário dos ingredientes vegetais, apresentam um reduzido teor em 

fibra, assim como poucos fatores antinutricionais. É de referir que estes valores variam de 

acordo com a espécie, com a sua fase de desenvolvimento e com o substrato utilizado na sua 

alimentação (Barroso et al., 2014; Tran et al., 2015). Na tabela seguinte podem ser consultados 

dados relativos à composição química de várias espécies de insetos, farinha de peixe e farinha 

de soja. 
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Tabela 3-Composição nutricional de diferentes farinhas de insetos, comparativamente com farinha de peixe e 

farinha de soja (adaptado de Tran et al., 2015). 

Constituintes  

Larva de 

mosca  Tenébrio  Grilo  Grilo   Pupa de  Farinha Farinha  

(%MS) soldado-negro   doméstico mórmon 

bicho-da-

seda 

 de 

peixe de soja 

Proteína Bruta 
42,1 (56,9) * 

52,8 

(82,6) 

63,3 

(76,5) 

59,8 

(69,0) 
60,7 (81,7) 70,6 51,8 

Lípidos 26,0 36,1 17,3 13,3 25,7 9,9 2,0 

Cálcio 7,56 0,27 1,01 0,20 0,38 4,34 0,39 

Fósforo 0,90 0,78 0,79 1,04 0,60 2,79 0,69 

Rácio Ca:P 8,4 0,35 1,28 0,19 0,63 1,56 0,57 

        
*Os valores entre parêntesis tratam-se de valores calculados para os alimentos em causa após a remoção da 

gordura.  
 

 

Apesar de ser uma área de estudo emergente na nutrição dos peixes para consumo, a 

avaliação dos insetos como ingrediente na alimentação de espécies ornamentais é ainda 

reduzida. No entanto, os trabalhos realizados referem que os insetos podem ser incluídos nos 

alimentos comerciais para peixes enquanto substitutos da farinha de peixe a taxas de inclusão 

que não devem ultrapassar os 25-30% (Tran et al., 2015). Níveis de substituição superiores a 

estes valores estão associados a decréscimos na performance dos peixes (Barroso et al., 2014). 

 

3.3.3. Zooplâncton 

O zooplâncton trata-se de uma importante fonte de proteína, aminoácidos, lípidos, 

ácidos gordos e minerais, podendo constituir uma alternativa à farinha de peixe pois contribui 

para um rápido crescimento e uma maior eficiência alimentar em diversas espécies de peixes. 

Para além disso, é menos dispendioso que a farinha de peixe (Kibria et al., 1997). 

A composição bioquímica do zooplâncton apresenta variações sazonais e pode ser 

afetada por diversos fatores. Na tabela 4 podem ser consultados os valores relativos à 

composição química de diversas espécies de zooplâncton. Torna-se evidente que o teor proteico 

médio das espécies mais representativas (Daphnia sp., Moina spp., Brachionus sp., Cyclops 

sp.) é elevado e supera os 60%. À semelhança do teor proteico, também os teores em lípidos e 

em fósforo da maioria das espécies de zooplâncton se apresentam elevados e adequados às 

necessidades dos peixes (Kibria et al., 1997). Segundo estes autores, a composição em ácidos 

gordos do zooplâncton é entre outros fatores, variável de acordo com a sua dieta. 
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Tabela 4-Composição bioquímica de diversos tipos de zooplâncton (adaptado de Kibria et al., 1997). 

  Humidade  

Proteína 

Bruta (% na 

MS) 

Gordura 

Bruta (% 

na MS) 

Carboidratos 

(% na MS)  

Cinzas 

(% na 

MS)  

Fósforo  

(% na MS) 

Cálcio 

 (% na MS) 

Cladocera         

Daphnia sp. 89,3 70,1 13,07 - 6,54 1,46 0,21 

Daphnia magna - 68,0 13,1 17,9 - - - 

Moina spp. (fermento de 

padeiro) * 
87,2 68,55 22,13 - - 1,41 0,08 

Moina spp. (dejetos de 

aves) 
87,9 59,12 27,22 - - 1,32 0,16 

Copépodes         

Cyclops spp. - 69,3 14,8 - - - - 

Diaptomus gracills - 76,0 9,4 14,6 - - - 

Tigriopus japonicus 

(natural) 
88,6 71,0 22,80 4,38 0,79 0,09 - 

Tigriopus japonicus 

(leveduras) 
87,2 69,48 20,48 4,67 0,94 0,16 - 

Rotíferos         

Brachionus plicatilis 

(leveduras) 
90,8 64,3 15,1 - 10,9 1,11 0,16 

B. plicatilis 

(leveduras+chlorella) 
87,9 63,7 23,1 - 6,78 1,38 0,11 

B. plicatilis (chlorella) 86,4 58,1 27,4 - 6,62 1,54 0,15 

B. plicatilis - 56,92 12,8 16,68 13,60 1,42 - 

Euphausiids        

Farinha de Krill - 56,2 9,2 - 15,9 2,08 4,00 

Euphausia pacifica 82,0 33,33 27,77 - 27,77 1,61 2,57 

E. superba - 56,3 10,7 - 15,0 2,0 3,6 

        
*A informação que se encontra entre parêntesis é referente ao meio de cultura onde foram 

produzidos.   
 

É de referir que o zooplâncton é uma importante fonte de carotenos. Para além disso, 

contém determinadas enzimas que desempenham um papel importante na digestão (Kibria et 

al., 1997). 

Os resultados apresentados na tabela permitem afirmar que, de uma forma geral, os 

copépodes apresentam uma melhor composição nutricional do que o krill e os rotíferos. O teor 

em proteína bruta dos copépodes varia entre espécies, apresentando valores entre os 58 e os 

71% na MS, enquanto que nos rotíferos o teor em proteína bruta apresenta valores entre os 57 

e os 64% na MS. No caso do krill, a proteína bruta é de 56% na MS.  Relativamente aos teores 

em gordura, os copépodes apresentam valores elevados, comparativamente com os rotíferos e 

com o krill. 

3.3.4. Microalgas 

As microalgas são organismos unicelulares fotossintéticos, de reduzidas dimensões, que 

podem encontrar-se organizadas em células individuais ou colónias (Coutteau et al.,1996). Este 
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tipo de alga é muito importante na aquacultura pois constitui uma forma de alimento para 

bivalves e moluscos em todos os seus estádios de desenvolvimento, assim como para alguns 

estádios larvares e juvenis de peixes e crustáceos. Para além disso, as microalgas podem estar 

presentes na formulação de dietas comerciais (Muller-Feuga, 2000).  

A composição nutricional das microalgas varia de acordo com a espécie, as condições 

físico-químicas de crescimento, o tempo de cultivo, entre outros fatores (Spolaore et al., 2006). 

No entanto, de um modo geral, estas são ricas em macro e micronutrientes, aminoácidos, 

proteínas, ácidos gordos, lípidos, hidratos de carbono, minerais, vitaminas e antioxidantes (Chu, 

2012; Batista et al., 2013; Kovač et al., 2013; Kumar et al., 2014; Bennamoun et al., 2015). 

Em termos analíticos, e de forma genérica, as microalgas apresentam 12 a 71% de 

proteína (Christaki et al., 2011), 10 a 57% de hidratos de carbono (Chen et al., 2013) e 6 a 86% 

de lípidos, particularmente esteróis e ácidos gordos polinsaturados de cadeia longa (Spolaore et 

al., 2006). Para além disso, as microalgas são ricas em carotenoides, que funcionam como 

antioxidantes e conferem pigmentação aos peixes (Gatlin III, 2007; Burnell e Allan, 2009). 

Na tabela abaixo encontra-se a composição proximal de algumas espécies de microalgas 

mais utilizadas em aquacultura. 

 

 

 Microalga Proteína  
Hidratos de carbono 

totais 
Fibra Lípidos  

Arthrospira platensis 60,3-65,8 16,8-22,6 0,50-1,80 1,80-7,30  

Aphanizomenon flos-aquae 62,0 23,0 - 3,0  

Chlorella vulgaris 41,0-58,0 12,0-29,8 0,40-14,4 10,0-34,8  

Diacronema vlkianum 57,0 32,0 - 6,0  

Dunaliella bioculata 49,0 4,0 - 8,0  

Dunaliella salina 39,0-61,0 14,0-32,0 - 14,0-20,0  

Dunaliella tertiolecta 29,0 14,0 - 11,0  

Haematococcus pluvialis 48,0 27,0 - 15,0  

Isochrysis sp. 27,0-45,4 13,3-18,0 <18,0 17,2-27,3  

Micractinium reisseri 14,6 30,1 10,7 32,3  

Nannochloris bacilaris 13,8 27,2 25,9 35,4  

Nannochloropsis granulata 35,0 14,9 - 28,5  

Porphyridium sp. 29,7-38,5 26,5-57,0 0,30-0,50 6,10-14,0  

Scenedesmus sp. 28,5 36,4 27,7 11,5  

Schizochytrium sp. 

Spyrogira sp. 

Spirulina maxima 

Tetracystis sp. 

12,1 32,0 0,60 38,0-71,1 

 
6,0-20,0 33,0-64,0 - 11,0-21,0 

60,0-71,0 8,0-16,0 - 4,0-9,0 

13,2 27,7 26,2 36,1 

      

  

Tabela 5-Composição proximal (g/100g MS) de algumas espécies de microalgas (Mota, 2018). 
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Dada a importância das biomassas naturais como, por exemplo, as microalgas, com este 

trabalho pretendeu-se avaliar o efeito da utilização de dietas ricas em diferentes biomassas 

naturais no crescimento, sobrevivência e pigmentação de juvenis de néon tetra. Foram também 

avaliados outros indicadores tais como a eficiência alimentar, a taxa de crescimento específico 

e o ganho médio diário de peso.  

Em termos mais específicos foram abordados, entre outros, 3 aspetos fundamentais 

relacionados com a utilização de dietas ricas em biomassas naturais numa espécie de elevada 

importância no comércio de ornamentais:  

➢ Avaliação do desempenho do néon tetra, uma espécie ornamental de elevado valor 

comercial, através de um ensaio laboratorial para validação de formulações de base 

(referência) a utilizar em ensaios futuros; 

➢ Avaliar o efeito de dietas com diferentes biomassas naturais (Krill, copépodes, insetos 

e microalgas) para avaliação preliminar do seu efeito no desempenho do crescimento e 

coloração dos peixes; 

➢ Utilização de ingredientes naturais, veiculadores de pigmentos, para validação da sua 

eficiência nos níveis de pigmentação da pele. 
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4. Materiais e Métodos 

            Os procedimentos experimentais foram conduzidos na Universidade de Trás-os-Montes 

e Alto Douro (UTAD, Vila Real, Portugal) de acordo com as orientações do Parlamento 

Europeu e do Conselho da União Europeia sobre a proteção dos animais utilizados para fins 

científicos (Diretiva 2010/63/EU). 

 

4.1.Dietas experimentais 

Foram formuladas seis dietas experimentais (Tabela 6) de modo a conterem níveis 

idênticos em proteína (50,4%) mas que variaram na sua composição devido à incorporação de 

vários tipos de biomassas (krill, copépodes, microalgas e farinha de insetos) a diferentes níveis 

de inclusão. 

Todas as dietas, excluindo a dieta ORNA 5, apresentaram uma matriz de base comum 

(ca. 30%) composta por um suplemento de astaxantina (1%; Carophyll Pink), uma mistura de 

macroalgas (2%) e uma microdieta para peixes planos (WinFlat- Sparos Lda.). A partir desta 

matriz foram desenhadas as dietas experimentais envolvidas no ensaio. A dieta controlo 

(CTRL) apresentava uma componente proteica de base constituída por proteína animal de 

origem marinha (solúveis de peixe e farinha de lula). As restantes dietas experimentais variaram 

na sua composição devido à incorporação de diferentes tipos de biomassa (krill, copépodes, 

microalgas e farinha de insetos) a diferentes níveis de inclusão. Na dieta ORNA 1, uma parte 

da farinha de lula (5%) foi substituída por equivalente de farinha de Krill. Na dieta ORNA 2, 

além do Krill, foi incluída uma percentagem elevada de biomassa de copépodes em detrimento 

do equivalente em farinha de trigo. A dieta ORNA 3 manteve um padrão de formulação 

semelhante à dieta ORNA 2, tendo sido suplementada com uma mistura de 4 espécies de 

microalgas (11%). As duas últimas dietas (ORNA 4 e 5) foram formuladas de modo a conterem 

níveis crescentes de farinha de krill e, além da mistura de microalgas, foi incluída uma farinha 

de insetos a 5%.   
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Tabela 6-Composição em ingredientes das dietas experimentais 

Ingredientes, % CTRL ORNA1 ORNA2 ORNA3 ORNA4 ORNA5 

CPSP 90 15,00 15,00 15,00 10,00     

Farinha de lula 83 20,00 15,00 17,50 14,00 5,00   

Farinha de krill    5,00 5,00 5,00 25,00 40,00 

Biomassa de copépodes     20,00 20,00 5,00 5,00 

Spirullina       5,00 5,00 5,00 

Chlorella       5,00 5,00 5,00 

Nannochloropsis        0,50 0,50 0,50 

Tetraselmis       0,50 0,50 0,50 

Farinha de insetos          5,00 5,00 

Farinha de trigo 25,00 25,00 2,50   9,00 9,00 

Vit & Min Premix* 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Vitamina C 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Vitamina E 50 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Levedura de cerveja 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Mix de macroalgas 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Extrato de alho 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Oleoresina de Paprika 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Antioxidante 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

Sorbato de Potássio 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

Astaxantina (C. Pink 10%)  0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Microdieta (WinFlat < 400) 27,50 27,50 27,50 27,50 27,50 17,50 

*PREMIX Lda, Portugal- Vitamins (IU or mg/kg diet): DL-alpha tocopherol acetate, 100 mg; sodium menadione 

bisulphate, 25 mg; retinyl acetate, 20000 IU; DL-cholecalciferol, 2000 IU; thiamin, 30 mg; riboflavin, 30 mg; 

pyridoxine, 20 mg; cyanocobalamin, 0,1 mg; nicotinic acid, 200 mg; folic acid, 15 mg; ascorbic acid, 1000 mg; 

inositol, 500 mg; biotin, 3 mg; calcium pantothenate, 100 mg; choline chloride, 1000 mg, betaine, 500 mg. 

Minerals (g or mg/kg diet): cobalt carbonate, 0,65 mg; copper sulphate, 9 mg; ferric sulphate, 6 mg; potassium 

iodide, 0,5 mg; manganese oxide, 9,6 mg; sodium selenite, 0,01 mg; zinc sulphate, 7,5 mg; sodium chloride, 400 

mg; calcium carbonate, 1,86 g; excipient wheat middlings.  

 

As dietas experimentais foram produzidas pela SPAROS Lda. (Olhão), sendo que o 

método de fabrico envolveu a prévia moagem dos ingredientes, num moinho de martelo 

micropulverizador (Hosokawa Alpine, modelo SH1, Alemanha), que foram seguidamente 

colocados num misturador de 90 litros de dupla hélice. As misturas foram extrudidas (1,2 

milímetros) utilizando para o efeito uma extrusora (escala piloto) de dupla rosca (Clextral 

BC45; Clextral, França) a uma temperatura que oscilou entre os 105-110ºC. Posteriormente, os 

lotes de alimentos extrudidos foram secos num forno de convecção (OP-750 UF, LTE 

Scientifics, Reino Unido) a 60ºC durante 2 h. 
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Após o arrefecimento, foi retirada uma amostra composta de cada dieta para posterior 

análise. Durante o ensaio, as dietas permaneceram armazenadas em ambiente refrigerado (7ºC).  

 

4.2.Análise proximal das dietas 

As dietas foram previamente moídas e todas as análises foram realizadas em duplicado 

de acordo com os procedimentos seguintes:  

- Teor em humidade (105 ºC após 24h); 

- Cinzas (6h a 550 °C); 

- Proteína bruta (N × 6,25; analisador Leco N, Modelo FP-528, Corporação Leco, 

St. Joseph, EUA); 

- Gordura bruta (extração com éter de petróleo, Soxtherm, Gerhardt, Alemanha); 

- Amido, fibra, cálcio e fósforo – Estimativa do programa de formulação.   

 

4.3.Ensaio de Crescimento 

Os juvenis de néon tetra (Paracheirodon innesi; Fig.3) foram adquiridos a uma empresa 

nacional (OrniEx; Arcozelo) que fez a importação direta de Israel.  

 

Figura 3-Paracheirodon innesi 

Após um período de 2 semanas de aclimatização, os juvenis foram triados e, no início 

do ensaio, foram constituídos grupos homogéneos triplicados de 80 peixes que apresentavam 

um peso médio individual de 314 ± 10 mg. Os grupos de peixes foram distribuídos, de modo 
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aleatório, por dezoito aquários de vidro (100 L de capacidade) abastecidos com água 

termorregulada a 1,5 L min.-1. No decorrer da experiência, os parâmetros da água foram 

mantidos dentro de valores apropriados para a espécie (temperatura: 24,5 ± 1,0ºC; oxigénio 

dissolvido: 6,8 ± 0,3 mg L-1
; pH: 6,8 ± 0,1). As seis dietas experimentais foram atribuídas 

aleatoriamente pelos dezoito tanques constituindo triplicados de cada tratamento experimental. 

O alimento foi fornecido manualmente, até à saciedade aparente, duas vezes por dia (10:00h e 

16:00h) durante os 77 dias de duração do ensaio. Os animais foram submetidos a um 

fotoperíodo artificial de 12 horas de luz e 12 horas de obscuridade.  

Foram efetuadas pesagens de grupo (inicial, intercalar e final) para avaliar a evolução 

do crescimento dos peixes e para contabilização do alimento ingerido. No final do ensaio, os 

peixes permaneceram em jejum durante 24 horas antes de serem sujeitos à pesagem e medição 

finais. O peso individual de cada peixe foi determinado em balança analítica (Sartorius) tendo 

sido associando a cada peso o respetivo comprimento. A determinação do comprimento foi 

efetuada in vivo após fotografia digital e medição por análise de imagem no software imageJ 

sendo que, para o efeito, os peixes foram colocados numa bolsa de plástico com uma pequena 

lâmina de água tal como representado na Figura 4. 

 

Figura 4-Medição dos peixes in vivo 
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Para a avaliação colorimétrica 20 peixes por tanque (60 por tratamento) foram 

ligeiramente anestesiados (MS 222; 0,15 ml L-1). Após a sedação dos peixes, foi feita a leitura 

dos indicadores? colorimétricos L*, a* e b* utilizado o sistema CIELAB (CIE-Lab) na zona da 

linha lateral (coloração azul) e na zona inferior posterior (coloração vermelha) em três pontos 

distintos. O equipamento utilizado para o efeito foi um colorímetro Minolta CR-10 (Osaka, 

Japão).  No total foram obtidos 180 valores por tratamento e por zona (20 peixes * 3 leituras * 

3 tanques). Todos os valores foram seguidamente transformados no sistema de coloração RGB 

através do programa “colorizer.org” (Fig. 5). 

 

 

Figura 5-Sistema de leitura colorimétrica L*, a*,b*(Modelo CIE-Lab) e sistema RGB 

 

 

4.4.Fórmulas de Cálculo 

 

• Ganho de peso: Weight gain (WG; % IBW dia-1): ((ganho de peso (g))/ (peso 

corporal inicial (g) x dias)) x 100, onde IBW é o peso inicial dos peixes; 

 

• Taxa de crescimento específico:  Specific growth rate (SGR; % dia-1) = ((Ln FBW – 

Ln IBW)/ (dias)) x 100, onde FBW e IBW são o peso final e inicial dos peixes (g), 

respetivamente; 

 

• Conversão alimentar: Feed conversion ratio (FCR) = ingestão bruta de alimento 

(g)/ganho de peso (g); 
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• Eficiência alimentar: Food efficiency (FE) = 1/ FCR; 

 

• Taxa de sobrevivência: Survival rate = (número de peixes final/ número de peixes 

inicial) x 100  

 

• Ingestão voluntária: Voluntary feed intake (FI; %BW dia-1) = ingestão bruta (g)/((IBW 

+ FBW)/2/dias) x 100; 

 

• Factor de condição: Condition Factor (K): K = 10N *W/L3, em que W: peso (g); L: 

comprimento (mm); N:5 – constante alométrica 

 

• Taxa de deformação: (número de peixes deformados/ número total de peixes) x 100 

 

4.5.Análise Estatística  

Para avaliar as diferenças entre os grupos alimentados com as diferentes dietas 

experimentais, os dados foram sujeitos a uma análise de variância simples (ANOVA). No caso 

da existência de diferenças significativas (P ≤ 0,05), foi utilizado o teste de Tukey para 

avaliação das diferenças entre médias. O programa estatístico utilizado foi o JMP 5.0.1.  
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5. Resultados  

5.1.Dietas 

Em termos analíticos, as dietas apresentaram-se isoproteicas com valores médios de 

50,4% de proteína bruta, sendo que o teor em lípidos variou entre 7,4 e 11,3 %.  

Com exceção do teor em proteína, a manipulação do nível de ingredientes originou 

alguma variação na composição das dietas (gordura bruta, amido, fibra e cinzas). 

A composição analítica das dietas experimentais pode ser consultada na tabela 7 e no 

gráfico 1. 

 

Tabela 7-Composição analítica* das dietas experimentais 

% (MS) da dieta  CTRL ORNA1 ORNA2 ORNA3 ORNA4 ORNA5 

Proteína Bruta 50,90 50,35 50,70 50,24 50,58 50,05 

Gordura Bruta 7,38 7,96 8,31 8,39 10,84 11,26 

Fibra 0,77 0,77 0,25 0,88 1,49 1,48 

Amido  15,83 15,83 2,20 0,68 6,13 6,00 

Cinzas 4,83 5,19 5,10 5,75 7,22 7,92 

Fósforo Total 1,03 1,04 1,01 1,09 1,27 1,24 

Cálcio 0,82 0,86 0,89 0,83 1,16 1,30 

Sódio 0,72 0,75 0,59 0,59 0,73 0,74 

*Valores são médias de 2 determinações 
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Gráfico 1- Composição analítica das diferentes dietas 

 

5.2.Parâmetros do crescimento e da eficiência alimentar 

Na tabela 8 e gráfico 2 é possível consultar os valores relativos ao crescimento e à 

eficiência alimentar dos néon tetras alimentados com as dietas experimentais. Os peixes 

iniciaram o ensaio com um peso médio inicial de 314 + 10 mg, sendo que não foram observadas 

diferenças significativas (P>0,05) entre os pesos dos grupos iniciais. Após 77 dias de 

alimentação com as dietas experimentais, a maioria dos grupos experimentais duplicaram o seu 

peso inicial, apresentando valores que oscilaram entre os 575 e 785 mg.  
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Tabela 8-Parâmetros do crescimento e da eficiência alimentar dos peixes após 77 dias de crescimento. 

 Dietas 

 CTRL O1 O2 O3 O4 O5 

       

PMI (mg) 313 ± 5 314 ± 4 313 ± 2 314 ± 2 316 ± 3 314 ± 4 

PMF (mg) 625cd ± 51 707b ± 25 785a ± 19 655bc ± 10 622cd ± 35 575d ± 33 

WG  1,29cd ± 0,2 1,61b ± 0,1 1,85a ± 0,1 1,45bc ± 0,1 1,29cd ± 0,2 1,08d ± 0,1 

SGR  0,89c ± 0,1 1,05b ± 0,1 1,15a ± 0,02 0,98b ± 0,1 0,89c ± 0,1 0,78c ± 0,1 

FCR 1,86c ± 0,3 1,48b ± 0,1 1,32a± 0,04 1,70c ± 0,1 1,98d± 0,3 2,39e ± 0,3 

EA 0,55c ± 0,1 0,68b ± 0,04 0,75a± 0,03 0,59c ± 0,1 0,51c± 0,1 0,43d ± 0,1 

VFI 1,58bc ± 0,1 1,49c ± 0,04 1,43c ± 0,05 1,58bc ± 0,1 1,69ab ± 0,1 1,81a ± 0,1 

Sobrevivência (%) 97,0 98,0 99,0 97,0 97,0 97,0 

Comp. Inicial (cm) 2,73 ± 0,13 2,73 ± 0,13 2,73 ± 0,13 2,73 ± 0,13 2,73 ± 0,13 2,73 ± 0,13 

Comp. Final (cm) 3,25ab ± 0,2 3,35ab ± 0,3 3,24ab ± 0,3 3,17ab ± 0,4 3,05b ± 0,2 3,34a ± 0,3 

K 2,29 ab± 0,6 2,40ab ± 1,0 2,64 a± 1,1 2,33ab ± 0,6 2,24ab ± 0,6 1,54b ± 0,3 

       

Valores são médias + desvio padrão (n=3). Em cada linha, valores com expoente diferente correspondem a 

diferenças significativas (P<0,05). 

PMI – Peso Médio Inicial; PMF – Peso Médio Final; WG – Ganho Peso (%PMI/dia; SGR– Taxa de Crescimento 

Específico (%/dia); FCR – Taxa de Conversão Alimentar; EA – Eficiência alimentar; VFI – Ingestão Voluntária 

(%PM/dia); K- Fator de condição: (K = 10N *W/L3) 

 

 

Gráfico 2-Evolução do peso médio corporal dos peixes ao longo dos 77 dias de ensaio. 
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Em relação ao peso médio final e ganho médio diário de peso foram observadas 

diferenças significativas (P<0,05) entre os tratamentos. Os peixes alimentados com a dieta 

ORNA 2 apresentaram pesos médios finais e ganho de peso superiores (785 mg e 1,85, 

respetivamente) e significativamente diferentes (P<0,05) aos observados nos restantes 

tratamentos. A dieta ORNA 5 originou pesos médios finais e ganhos de pesos 

significativamente inferiores. Apesar das dietas CTRL e ORNA 4 apresentarem tendência para 

valores numéricos mais elevados essa observação não se traduziu em diferenças significativas 

(P>0,05) em relação à dieta ORNA 5. 

O ganho de peso da dieta ORNA2 traduziu-se em taxas de crescimento 

significativamente superiores (P<0,05) face aos restantes tratamentos.  

A taxa de conversão e a eficiência alimentares seguiram a mesma tendência estatística, 

tendo a dieta ORNA 2 revelado um melhor desempenho, diferenciando-se significativamente 

das restantes (P<0,05). A dieta ORNA 1 foi aquela que mais se aproximou da dieta ORNA2 

relativamente a estes indicadores. 

O tratamento que revelou pior desempenho foi a dieta ORNA 5 que esteve associada a 

taxas de conversão alimentar elevadas e baixa eficiência alimentar distanciando-se, 

significativamente, dos restantes tratamentos (P< 0,05).  

  É de referir que a maioria das dietas apresentaram valores homogéneos de ingestão 

voluntária com registo dos valores mais baixos na dieta ORNA 2 (1,43) e os mais elevados na 

dieta ORNA 5 (1,81).  

 

5.3.Mortalidade, comprimento médio, índice de condição e taxa de deformação 

A taxa de sobrevivência foi avaliada durante todo o ensaio não tendo sido registada 

mortalidade relevante nos vários tratamentos. De facto, as taxas médias de sobrevivência foram 

elevadas e iguais ou superiores a 97% em todos os tratamentos.  O comprimento médio final 

dos peixes foi homogéneo (média de 3,25 cm), porém, com os peixes dos tratamentos ORNA 

4 a apresentarem os valores mais baixos (3,05 cm).  

No final do ensaio, todos os animais foram avaliados em termos de conformação e/ou 

alterações físicas (esqueleto, opérculos, desvios na coluna, etc.). As taxas de deformação 

obtidas em todos os tratamentos foram residuais e sem expressão numérica.    
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O fator de condição corporal (K) dos peixes foi avaliado no final do ensaio (Tabela 8). 

O fator de condição é entendido como um indicador das reservas energéticas dos tecidos tendo 

em conta a expectativa de que um peixe com condição superior apresente taxas de crescimento 

superiores, bem como maior potencial reprodutivo e de sobrevivência, por comparação com 

outro com pior condição em situações ambientais comparáveis. O fator de condição variou de 

modo significativo dependendo do regime alimentar. De um modo geral, os valores 

apresentaram-se elevados, oscilando entre 2,64 (dieta ORNA 2) e 2,24 (dieta ORNA 4) sendo, 

contudo, inferiores na dieta ORNA 5 (1,54) a ponto de traduzirem diferenças significativas 

(P<0,05) em relação à dieta ORNA 2.  

 

5.4.Parâmetros de colorimetria 

Na tabela 9 podem ser consultados os dados relativos aos valores de colorimetria obtidos 

após 77 dias de alimentação com as dietas experimentais.  

 

Tabela 9-Parâmetros de colorimetria dos P. innesi no final do ensaio 

 Zona vermelha  Zona azul 

 
R G B Soma B 

      

CTRL 119,89a ± 15,7 26,35 ± 7,2 20,22 ± 6,2 45,82 ± 7,5 150,28 ± 26,6 

O1 96,74b ± 9,18 34,72 ± 9,1 26,16 ± 7,7 52,54 ± 7,7 155,62 ± 26,8 

O2 98,32b ± 13,9 42,62 ± 8,4 34,86 ± 9,7 59,27 ± 10,7 155,23 ± 23,7 

O3 121,03a ± 10,5 39,07 ± 8,4 31,51 ± 8,7 63,87 ± 12,7 150,22 ± 35,6 

O4 128,99a ± 12,6 45,84 ± 8,9 36,50 ± 8,3 70,44 ± 11,7 144,77 ± 34,1 

O5 84,64c ± 11,4 34,10 ± 4,1 26,99 ± 3,8 48,57 ± 5,8 146,83 ± 31,4 

      

Valores são médias + desvio padrão (n=180). Em cada coluna, valores com expoente diferente correspondem a 

diferenças significativas (P<0,05). 

 

O modelo de coloração RGB (Red, Green, Blue) é um modelo aditivo que combina as 

três cores primárias (vermelha, verde e azul) originando valores que podem variar entre 0 

(mínimo) e 255 (máximo). Nas amostras avaliadas, para a zona de cor vermelha, os valores 

médios mais elevados do índice R foram obtidos nos peixes alimentados com as dietas CRTL, 

ORNA 3 e ORNA 4, tendo estes valores sido significativamente superiores (P<0,05) aos 
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restantes tratamentos (Tabela 9 e Figura 6).  O valor mais baixo para este índice foi obtido na 

dieta ORNA 5.  

 

Figura 6-Representação gráfica dos índices R para as dietas experimentais ORNA1 (em cima) e ORNA5 (em 

baixo). 

Os níveis de intensidade das cores verde (G) e azul (B) nesta zona da pele dos peixes 

apresentaram-se homogéneos e relativamente baixos sem registo de diferenças significativas 

entre os vários tratamentos (P>0,05). O exercício da soma dos índices G e B também se 

revelaram modestos e sem diferenças significativas entre os vários tratamentos (P>0,05).  

Todavia, deve ser referido que, em termos numéricos, os valores mais elevados estiveram 

associados aos tratamentos ORNA 3 e ORNA 4.  

No que respeita à avaliação da zona da pele de cor azul, o índice B apresentou-se elevado 

em todas as amostras sem registo de diferenças significativas (P>0,05) entre os vários 

tratamentos.  
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6. Discussão e conclusões 

A produção de espécies ornamentais em cativeiro representa, atualmente, um setor da 

aquacultura que gera receitas elevadas e que desperta interesses comerciais e reconhecimento 

por parte do público (Whittington e Chong, 2007; Dey, 2016; Ladisa et al., 2017).  

Os aspetos relacionados com a nutrição e maneio alimentar das espécies são fatores 

importantes para a obtenção de taxas elevadas de crescimento, sobrevivência e coloração das 

espécies ornamentais. No entanto, esta área do conhecimento assenta, em grande medida, na 

extrapolação das necessidades nutricionais dos peixes produzidos para alimentação humana 

(Sales e Janssens, 2003), existindo pouca informação acerca das necessidades nutricionais 

especificas das espécies de ornamento (Sealey et al., 2009). Tal como nas outras espécies, a 

alimentação dos ornamentais tende a basear-se, cada vez mais, na utilização e no fornecimento 

de alimentos comerciais que devem ser adequados do ponto de vista nutricional e muito pouco 

poluentes. Além disso, o sector segue as tendências atuais da formulação dos alimentos 

compostos e é previsível uma menor utilização da proteína de origem animal (farinha de peixe, 

farinha de lula, entre outros) em detrimento de fontes alternativas de origem vegetal (Sealey et 

al., 2009) ou de outras, como a farinha de insetos (Sheppard et al., 1994). 

De acordo com Sealey et al. (2009), a proteína bruta deve representar, pelo menos, 45% 

da dieta do néon tetra. Segundo estes pressupostos e tendo em conta que as necessidades 

proteicas dos juvenis são elevadas, devido ao facto de se encontrarem numa fase de crescimento 

acelerado, as dietas utilizadas neste ensaio foram formuladas de modo a conterem, 

aproximadamente, 50% de proteína bruta. Excetuando a dieta ORNA 5, todas as outras dietas 

deram origem a bons desempenhos com os juvenis a duplicar o seu peso inicial. No caso 

particular da dieta ORNA 2, os peixes aumentaram 2,5 vezes o seu peso inicial em 77 dias. 

Todas as dietas foram prontamente aceites pelos animais em estudo, revelando boas 

características ao nível da palatabilidade. Os tetras são peixes caracídeos caracterizados pelo 

seu lento crescimento e longevidade elevada. Estes resultados de crescimento sugerem que as 

formulações adotadas se revelaram nutricionalmente adequadas para o crescimento da espécie. 

Em relação ao teor em lípidos das dietas, os resultados obtidos por Darve et al. (2016) 

sugerem que níveis de gordura na ordem dos 12% parecem ser os mais indicados para a 

obtenção de crescimento e eficiência alimentar elevados. Os nossos resultados apontam para 

níveis de incorporação um pouco mais baixos (8,4%), tendo como referência o desempenho 

zootécnico dos juvenis alimentados com a dieta ORNA 2.  
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Em relação à composição analítica, os teores em fibra e em cinzas foram aumentando à 

medida que a proteína de peixe e lula foi sendo substituída por farinha de krill e farinha de 

insetos. A mesma tendência verificou-se ao nível dos teores de gordura, sendo as dietas ORNA 

4 e ORNA 5 aquelas que apresentam os maiores teores de gordura bruta devido à maior 

incorporação de Krill.  

No que respeita ao crescimento, as dietas experimentais mostraram-se nutricionalmente 

adequadas para a alimentação e crescimento dos juvenis de néon tetra. Para além disso, foi 

possível constatar que a substituição moderada de fontes proteicas tradicionais por níveis 

equivalentes de biomassas naturais, como foi o caso da dieta ORNA 2 em que se diminuiu a 

incorporação de farinha de lula e se acrescentou biomassa de copépodes (20%) e farinha de krill 

(5%), não causou quaisquer constrangimento no crescimento dos peixes. No entanto, 

substituições mais agressivas (75% no caso da dieta ORNA 4 e 100% no caso da dieta ORNA 

5) levaram a um comprometimento do crescimento dos juvenis de néon tetra. 

Apesar de todas as dietas terem dado origem a bons desempenhos, no que respeitou ao 

crescimento e à eficiência alimentar, a dieta ORNA 2 (rica em copépodes) foi aquela que levou 

a melhores valores para estes indicadores.  

Diversos estudos têm vindo a mostrar o elevado valor nutricional dos copépodes 

considerando até que estes poderão ser de maior qualidade nutricional que outros tipos de 

zooplâncton, nomeadamente a Artémia. A composição dos copépodes é modelada de acordo 

com o tipo de alimentação fornecida, todavia, pode considerar-se que, de uma forma geral, estes 

apresentam um elevado conteúdo proteico (44 a 52%) e um perfil em aminoácidos muito 

equilibrado (Coutteau et al, 1996). A excelência da proteína corporal dos copépodes potencia 

o crescimento muscular, levando a boas performances de crescimento (Mona et al., 2019). Para 

além disso, estes itens do zooplâncton são fontes importantes de ácidos gordos polinsaturados 

(PUFA) essenciais para o crescimento das formas larvares e juvenis de peixes (Pinto, 2018). 

De acordo com Farhadian et al. (2008), diversos estudos têm vindo a mostrar que a 

alimentação com copépodes pode melhorar a sobrevivência larvar, a performance de 

crescimento e, até mesmo, a pigmentação dos peixes. No seu conjunto, estas características 

sugerem que a biomassa de copépodes deverá ser considerada um ingrediente de excelência 

para a formulação de dietas para peixes ornamentais. Os resultados obtidos neste estudo 

apresentam-se em sintonia com estas evidências.  
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Os valores de crescimento e de eficiência alimentar mais baixos foram observados nos 

juvenis alimentados com a dieta ORNA 5, o que pode indiciar que níveis elevados de farinha 

de krill e a incorporação de farinha de insetos poderão ter algum efeito depressor na 

digestibilidade devido ao aumento do teor em cinzas e quitina na dieta. Segundo Pongmaneerat 

(1991), teores elevados de cinzas na dieta estão associados a uma diminuição da digestibilidade 

das proteínas. 

As taxas de deformação observadas no ensaio foram extremamente baixas e sem 

expressão numérica, pelo que é possível concluir que todos os tratamentos continham 

proporções adequadas de cálcio e fósforo, uma vez que, se o rácio cálcio: fósforo não for 

adequado, o peixe pode apresentar deformações ao nível do esqueleto e crescimento reduzido 

(Ogino e Takeda, 1976). Como referido anteriormente, a suplementação em fósforo por meio 

da dieta é importante uma vez que este mineral, em termos de biodisponibilidade, se encontra 

em concentrações muito reduzidas na água (Sales e Janssens, 2003). 

Como referido anteriormente, o fator de condição corporal deve ser entendido como um 

indicador das reservas energéticas dos tecidos tendo em conta a expectativa de que um peixe 

com condição relativamente superior apresente taxas de crescimento superiores, bem como 

maior potencial reprodutivo. Numa primeira análise, os valores relativamente elevados deste 

índice podem indiciar que o regime alimentar poderá ter estado na origem de níveis elevados 

de deposição de gordura. De facto, algumas das dietas apresentavam um teor em gordura 

relativamente elevado (dietas ORNA 4 e ORNA 5; GB> 10%) todavia, os peixes que 

apresentaram melhor desempenho zootécnico e fatores de condição mais elevados (>2,64) 

foram alimentados com a dieta ORNA 2 (8,3% GB). Face ao exposto, parece evidente que os 

níveis de condição corporal dos peixes alimentados com a dieta ORNA 2 resultaram de um 

melhor condicionamento nutricional que originou maior potencial reprodutivo. Esta suposição 

é reforçada pelo facto de todas as fêmeas desse tratamento apresentarem excelente condição 

corporal e barrigas proeminentes devido à quantidade de produtos sexuais (consultar Fig. 4).  

No que diz respeito à pigmentação, Gouveia e Rema (2005) referem a importância do 

fornecimento de pigmentos pela via da dieta dada a impossibilidade da sua síntese por parte dos 

peixes. Além disso, a pigmentação tem um papel fundamental na valorização estética e 

comercial dos peixes de ornamento. Os néon são espécies de ornamento emblemáticas e muito 

valorizadas devido às cores vibrantes (azul e vermelho) que apresentam. A avaliação feita à cor 

vermelha (índice R) da pele dos peixes revelou que qualquer uma das dietas utilizadas foi 
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eficiente ao nível da pigmentação. Apesar da dieta ORNA 4 ter apresentado valores 

numericamente mais elevados do índice R, esta não se distanciou significativamente das dietas 

ORNA 3 e CTRL. Esta tendência estará relacionada com o efeito da inclusão de microalgas, 

que são conhecidas pelos seus efeitos na potenciação da pigmentação de diversas espécies 

ornamentais (Gouveia e Rema, 2005). Também fica claro que a inclusão de 1% de astaxantina 

(a 10%) na dieta é suficiente para promover índices de pigmentação elevados, equiparáveis aos 

obtidos com a inclusão de microalgas.  

Deve ser referido que níveis particularmente elevados de Krill (40%; dieta ORNA 5) 

exerceram efeitos perniciosos ao nível da pigmentação.  No entanto, níveis baixos deste 

ingrediente (5%; dieta ORNA3) ou moderados (25%; dieta ORNA4) foram suficientes para 

promover bons índices de coloração vermelha. Esta situação pode estar relacionada com o nível 

elevado de cinzas e quitina da dieta que terão interferido ao nível da digestibilidade e deposição 

dos pigmentos.   

Os padrões de cor azul obtidos nos juvenis são reveladores da qualidade de todas as 

dietas ensaiadas e do seu potencial para a pigmentação, independentemente da fonte e tipo de 

pigmento (natural ou sintético). 

Este estudo poderá constituir um contributo para o alargamento do conhecimento na 

área da nutrição e da pigmentação de peixes caracídeos do género Paracheirodon. Reunindo as 

informações obtidas no presente trabalho podemos elencar os aspetos que consideramos mais 

relevantes:  

 

➢ O néon tetra apresenta desempenho zootécnico elevado quando alimentado com 

dietas contendo níveis proteicos médios de 50% e níveis lipídicos na ordem dos 

8%;  

 

➢ A dieta ORNA 2 deve ser considerada uma dieta de referência para a produção 

desta espécie ornamental dadas as performances obtidas ao nível do crescimento, 

eficiência alimentar, sobrevivência e índice de condição corporal; 
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➢ Formulações alimentares com recurso a biomassas naturais permitem 

substituições elevadas (até 80%) das fontes proteicas marinhas tradicionais 

(solúveis de peixe e farinha de lula) sem prejuízo da performance; 

 

➢ A farinha de copépodes deve ser considerada uma biomassa de elevado potencial 

para a formulação de dietas para este género de peixes ornamentais; 
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