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Resumo - O objetivo do presente trabalho foi de avaliar a influencia da granulometria do milho no 

desenvolvimento de alevinos de Pacu. Foram utilizados 80 alevinos com peso inicial médio e comprimento total 

médio de 3,86 ± 0,04 g, 6,00 ± 0,15 cm respectivamente. Para a montagem do experimento foram utilizados 20 

aquários experimentais com sistema de entrada e saída de água independente e com volume útil de 40L. Cada 

aquário experimental recebeu quatro alevinos de pacu, constituindo as unidades experimentais. As mesmas 

foram utilizadas no experimento através do delineamento inteiramente casualizado, com cinco tratamentos 

constituídos por diferentes granulometrias do milho na composição da ração, T1 = 150, T2 = 300, T3 = 500, T4 

= 710, T5 = 850μm e quatro repetições totalizando 20 unidades experimentais. A moagem do milho de 500μm 

proporcionou melhor desenvolvimento aos animais. Podemos afirmar que o processo de moagem do milho para 

formulação de rações influencia no desenvolvimento de alevinos de pacu. 
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Abstract - The objective of this study was to evaluate the influence of grain corn in the development of pacu 

fingerlings. We used 80 fingerlings with average initial weight and total length of 3.86 ± 0.04 g, 6.00 ± 0.15 cm 

respectively. To assemble the study used 20 experimental aquaria with entry and exit system of independent 

water and with a working volume of 40L. Each tank received four experimental fingerlings of pacu, constituting 

the experimental units. They were used in the experiment by completely randomized design with five treatments 

consisting of different particle size of corn in feed composition, T1 = 150, T2 = 300, T3 = 500, T4 = 710, T5 = 

850μm and four replications, totaling 20 experimental units. Grinding Corn 500μm enhanced growth of animals. 

We can say that the process of grinding corn for feed formulation influences the development of fingerlings of 

pacu. 
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INTRODUÇÃO 

O setor de moagem é muito importante em uma fábrica de ração, pois é responsável pela 

adequação do tamanho (granulometria) das partículas dos ingredientes, neste caso o milho [5]. 

Além disso, o grau de moagem dos alimentos pode alterar as propriedades físicas dos peletes, 

além de sua estabilidade, durabilidade, dureza e seletividade por parte dos animais [3]. 

O tamanho do grão do milho pode influenciar na digestão do alimento, pois quando ele 

está em processo de digestão, o alimento que passa pelo trato gastrintestinal, recebe ações de 

secreções digestivas. [15]. Além disso, estas partículas se bem digeridas poderão melhorar o 

desenvolvimento de determinada espécie, pois segundo [5] se aumentado a exposição dos 

alimentos à ação de enzimas digestivas, aumentará a digestão e absorção de nutrientes, e 

poderá então propiciar melhor conversão alimentar de diferentes espécies, contribuindo para 

otimizar a produtividade de acordo com suas particularidades.  

O pacu é considerado uma espécie de hábitos onívoros, o que lhe permite aproveitar tanto 

alimentos como o milho, alimento que pode ser utilizado na formulação de rações de origem 

vegetal. [17].  



 

 

Assim torna-se necessário estudar técnicas que melhorem a qualidade de ração para poder 

propiciar melhor desempenho a determinada espécie, reduzir impactos ambientais, e diminuir 

custos de produção 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a utilização de diferentes granulometrias do 

milho sobre o desempenho de alevinos de pacu, Piaractus mesopotamicus. 

 

METODOLOGIA 

O experimento foi realizado no setor de Aquicultura do Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia do Espírito Santo Campus de Alegre, situado em Alegre – ES, em 

dezembro de 2011. Os alevinos de pacu foram submetidos a aclimatação da rotina de 

laboratório durante cinco dias dias. 

Foram utilizados 80 animais com peso médio inicial de 3,86 ± 0,04 g e distribuídos em 

delineamento ao acaso, com cinco tratamentos e quatro repetições, totalizando 20 aquários 

experimentais de 40 L, cada aquário experimental recebeu quatro alevinos de pacu. Os 

animais foram submetidos à cinco dietas experimentais, com diferença apenas da moagem do 

milho: 150, 300, 500, 710, 850 μm respectivamente. Estas dietas eram isoproteicas (31% de 

proteína bruta) e isoenergeticas (3.100kcal/kg). O manejo alimentar foi realizado três vezes ao 

dia, às 07:00, 12:00 e 16:00 horas,com tratamento à vontade, anotando-se após cada refeição a 

quantidade de sobra de ração, para determinação de algumas variáveis. 

Após biometria dos animais, foram calculados o crescimento em peso, o comprimento 

total, o comprimento padrão, a taxa de crescimento específico (TCE); Conversão alimentar 

aparente (CAA), Ganho de peso (GP). 

A análise estatística foi feita usando-se programa estatístico SAEG, Versão 9.1 onde foi 

realizada análise de variância e depois de verificado efeito significativo dos tratamentos sobre 

as variáveis dependentes. 

As análises de qualidade de água foram mensuradas através de sondas, intercaladamente 

no período experimental, com intervalo de 1 dia, e foram analisados o oxigênio dissolvido 

(mg/L), pH, temperatura (ºC) e condutividade elétrica (μS), sempre após as refeições feitas às 

12:00 horas. 

 

RESULTADOS 

Após termino do período experimental foi feita a biometria final para avaliação das 

variáveis nos alevinos de pacu. Os presentes valores encontram-se descritos na tabela dois e 

três. 

Tabela 2. Variáveis finais dos animais: peso final (PF) , comprimento total final (CTF) e 

comprimento padrão total (CPF). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3. Variáveis de desenvolvimento dos alevinos: GP: ganho de peso; TCE: Taxa de 

crescimento específico; CAA: Conversão alimentar aparente. Todas as analises apresentaram 

significância (P>0,05) 

 

 

TRAT 

VARIAVEIS 

PF CTF CPF 

150μm 27,66±3,71
A
 11,18±0,46

A
 8,79±0,36

 A
 

300μm 20,27±2,36
B
 10,35±0,46

B 
8,01±0,35

 B
 

500μm 32,06±2,36
A
 11,53±0,43

A
 9,04±0,24

 A
 

710μm 31,95±1,46
AB

 11,73±0, 15
AB

 9,11±0,15
 A

 

850μm 27,37±2,48
AB

 11,11±0,16
AB

 8,80±0,15
 A

 



 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Os valores médios de temperatura, ph, oxigênio dissolvido e condutividade elétrica, da 

água do sistema de recirculação, durante o período experimental foram de 27,77±0,04ºC; 

6,96±0,07; 5,25±0,33 mg/L; 0,196±0,02 μS, respectivamente 
 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

A qualidade de água pode levar os peixes a óbito. Os valores de qualidade de água estão 

dentro do proposto por [2] e [16]. Podendo aferir que estas variáveis não influenciaram no 

decorrer do trabalho. 

A TCE (tabela 3) demonstra o quanto o animal obteve de peso em porcentagem, durante o 

período experimental. No presente trabalho, a Taxa de crescimento específico difere-se 

estatisticamente entre os tratamentos, e possui maior resultado com a ração de 500 μm. O 

valor de TCE do presente trabalho foi superior ao de [6] que obtiveram TCE de: 0,38% e [10] 

com taxa de crescimento específico de 3,8%. A utilização de animais maiores no trabalho dos 

dois autores, pode ter resultado em menor crescimento se comparados ao presente trabalho. 

A redução da conversão alimentar pode gerar um melhor desempenho do animal com a 

ração. Podemos observar um menor valor da conversão alimentar no tratamento três com 

CAA de: 0,82. [11] trabalhando com tilapias numa mesma faixa de temperatura do presente 

trabalho, indica que estes animais podem ter um melhor desempenho que o pacu cultivando-

se numa mesma temperatura que a espécie em questão no presente trabalho. [10] encontrou 

um valor de CAA superior ao presente trabalho com valor de 1,4. [13] Encontrou no 

desenvolvimento de juvenis de tambaqui, CAA de: 1,7. Valores próximos ao menor resultado 

obtido no presente estudo também foi encontrado por [4], com CAA de 1,76. Estes valores 

mostram à importância da moagem do milho suplementada à ração, pois a moagem do milho 

pode propiciar um melhor desempenho do animal. 

Além de uma boa conversão alimentar aparente, os animais alimentados com a ração do 

tratamento três, obtiveram um ganho de peso de 28,29 g. Este valor foi superior ao encontrado 

por [12], que encontrou ganho de peso de 18,92 g em alevinos de tambaqui. A moagem do 

milho pode ter influenciado no desenvolvimento uma vez que após ingerido, o alimento 

moído, e passando pelo trato gastrointestinal, recebe ação de enzimas digestivas [8]. 

A granulometria do milho não apresenta problemas na digestibilidade, pois segundo [1] [7] 

[9] os peixes onívoros não apresentam problemas para digerir o amido por secretarem amilase 

em todas as porções do intestino. As rações finamente moídas podem perder nutrientes por 

lixiviação, e essa moagem fina dos alimentos pode propiciar a aparição de lesões [14]. 

A ração com granulometria de 500 μm apresentou melhor desempenho nos animais, no 

período experimental, potencializando informações que indiquem um melhor desempenho dos 

animais submetidos alimentação com moagem de nutrientes, podendo assim diminuir o tempo 

de cultivo e diminuir e otimizar custos com a ração. Assim recomenda-se a utilização de 

rações com granulometria de 500 μm, pois propiciaram aos juvenis de pacu melhores 

desempenhos. 
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