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Resumo: O trabalho foi conduzido no instituto federal do Espírito Santo (IFES) campus de Alegre, no setor 
de aqüicultura, peixes ornamentais. Reproduzido em um sistema fechado de recirculação de água em 16 
caixas de 50L cada, usado 4 peixes por caixa num total de 64 peixes, pacu (Piaractus mesopotamicus). 
Com duração de 45 dias, com 4 tratamentos e 4 repetições, (T1) grão de milho cozido somado a ração 
basal, (T2) grão de soja cozida mais ração basal, (T3) grão milho e grão de soja cozidos somados a ração 
basal, grão de milho e grão de soja crus somados a ração basal. A qualidade de água foi mensurada de 5 
em 5 dias, oxigênio dissolvido, pH condutividade, temperatura °C do ar e da água, com aparelhos 
específicos para cada parâmetro, Oximetro, pHgametro, condutivimetro, termômetro de bulbo de mercúrio. 
O objetivo foi analisar a influência da manipulação da matéria prima na ração como grãos de milho e grãos 
de soja. 
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INTRODUÇÃO 
 
Dentre as espécies nativas cultivadas, o pacu 
(Piaractus mesopotamicus) é uma das que 
mais se destaca, atingindo elevado valor 
comercial em sua região de origem. O 
Piaractus mesopotamicus originário da Bacia 
do Rio Prata e do Pantanal do Mato Grosso 
(Petreri Jr., 1989). É um peixe de hábito 
alimentar onívoro, especificamente frutifero-
herbívoro. A crescente tendência mundial de 
elevação nos preços das fontes protéicas e a 
poluição ambiental por nitrogênio têm levado 
os nutricionistas a formular rações que 
atendam adequadamente às exigências 
nutricionais, mesmo quando se utilizam 
alimentos alternativos, em função do valor 
nutritivo, do custo e da oferta desses produtos 
O aproveitamento dos ingredientes utilizados 
em dietas de peixes pode ser melhorado por 
novas técnicas de processamento, como por 
calor, na qual o amido é gelatinizado. A 
gelatinização do amido e de outros tipos de 
carboidratos inicia a partir de 70ºC em 
presença de umidade. O cozimento tem 
proporcionado além de melhorias na digestão 
de carboidratos, pode auxiliar na inativação de 
fatores antinutricionais. Dessa forma o 
presente trabalho tem como objetivo verificar a 
utilização do milho e da soja cozidos, para 
produção de ração peletizada e o efeito desse 

processo no desenvolvimento de alevinos de 
pacu. 
 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 
O experimento foi realizado no Campos de 
Alegre do Instituto Federal do Espírito Santo 
(IFES),no setor de aquicultura. Com duração 
de 45 dias. Foram utilizados 64 juvenis de 
pacu (Piaractus mesopotamicus), Pesados em 
balanças analítica com precisão de 0,0001 e 
medidos (comprimento total, padrão e altura), 
com auxilio de um paquímetro, no inicio e no 
final do experimento: foram utilizadas 4 tipos 
de rações compostas de uma mesma base, 
para o tratamento 1 (T1) o farelo de milho foi 
pré-cozido, no tratamento 2 (T2) o farelo de 
soja foi pré-cozida, no tratamento 3 (T3) grão 
soja e farelo de milho pré-cozidos, (T4) grão 
de milho e farelo de soja juntos crus somados 
a ração basal. O experimento foi montado em 
modelo de delineamento inteiramente 
cazualizado (DIC). Cada tratamento terá 4 
repetições. Cada repetição será composta por 
uma caixa de 50L com 4 alevinos de pacu. 
Essas unidades experimentais estarão dentro 
de um sistema fechado de fluxo continuo, Para 
a análise de qualidade de água, foram 
mensurados os seguintes parâmetros físicos 
químicos da água semanalmente, pH, 
Temperatura da água em ºC, Oxigênio 
dissolvido, condutividade. Porem antes do 



 

 

 

 

processamento o grão de milho e de soja 
foram pré-cozidos de acordo com Vieiras et al. 
(2005). O fornecimento dessa ração foi feito 
três vezes ao dia, a vontade. Para avaliação 
das variáveis foi rodada a anova geral e 
posteriormente uma análise de regressão, 
porem também foi feito a análise estatística 
pelo teste de Fisher LSD 10%, alem de uma 
correlação de Pearson. As análises utilizadas 
para avaliar estatisticamente o presente 
experimento serão calculadas com auxilio do 
programa SAEG.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Os valores de qualidade de água mensurados 
no presente trabalho estão dentro da faixa dita 
como ideal para o cultivo dessa espécie. A 
variável PFM não demonstrou diferença 
estatística entre os tratamentos T1, T2 e T3, O 
valor superior encontrado para PFM em T4, 
esta relacionado com a não manipulação do 
milho. Hathaway et al.(1952)  relatam que o 
valor nutritivo do milho é reduzido com 
temperaturas acima de 60°C. O processo de 
cozimento ou também a pressão podem 
causar a desestruturação da molécula 
protéica. Como a soja e considerada um 
alimento protéico devido ao seu auto teor de 
proteína e o milho e considerado um alimento 
energético, devido ao seu baixo valor protéico, 
o cozimento causou efeito mais pronunciado 
em T1 e T3. Esses tratamentos que foram 
elaborados com a soja cozida apresentaram 
valores de variáveis com diferença estatística, 
sendo sempre as menores respostas. 
Podemos verificar os valores de TCE do 
presente trabalho. Entre os valores 
apresentados para essa variável percebemos 
que o T4 foi o que apresentou maior valor 
entre os tratamentos sendo estatisticamente 
diferente dos tratamentos T1 e T2 e o pior 
valor para essa variável foi obtido no 
tratamento T1. Entretanto esses valores são 
superiores ao encontrados por Mendonça et al 
(2009) que trabalharam com alevinos de 
tambaqui submetidos a diferentes fotoperiodos 
e obtiveram valores entre 1,13 e 1,45 para 
TCE. A ração utilizada no experimento 
apresenta um valor protéico equivalente a 
28% de proteína bruta. Este valor esta 
próximo ao valor ideal de proteína bruta para 
juvenis de tambaqui preconizados por Vidal 
Júnior (1995), que trabalhando com juvenis de 
tambaqui, de 30 a 250 g, a uma temperatura 
de 25,8ºC obtiveram máximo desempenho 
quando alimentados com ração contendo 
25,1% de PB, e por Fernandes et al. (2000), 
que observaram não haver diferença 
significativa entre rações isocalóricas, porém 
com 30 e 26% de proteína bruta, para o 

crescimento de juvenis de pacu. Os peixes do 
presente trabalho apresentaram valores de 
TEP bem abaixo do encontrado na literatura 
para essa espécie durante a fase de alevino. 
Mendonça et al (2009) obteve para alevinos 
de tambaqui submetidos a diferentes 
fotoperiodos valores de TEP variando entre 
2,31 e 2,48.  
 

CONCLUSÃO 
Podemos concluir que o processo de 
cozimento dos grãos de soja e milho não 
melhoraram o desenvolvimento dos alevinos 
de pacu. 
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