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Resumo –  No estudo da Influência da manipulação da matéria prima na composição da carcaça de juvenis de 

tambaqui (Colossoma macropomum) foi determinado a qualidade da carcaça em relação a teores de proteína e 

estrato etéreo. O experimento foi conduzido no Instituto Federal do Espírito Santo Campos de Alegre, situado 

em Rive, distrito de Alegre – ES, dentro do setor de aqüicultura. Foram analisados 64 exemplares. O material 

analisado permitiu estabelecer sua composição bromatológica pela metodologia de Silva e Queiros (2002), 

obtendo médias de 58,68 a 65,14% de proteína e médias de 11,71% a 20,93 de estrato etéreo.  
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Abstract- Studying the Influence of manipulation of the raw carcass composition of 

juveniletambaqui (Colossoma macropomum) was given the quality of housing in relation toprotein 

and ethereal stratum. The experiment was conducted at the Federal Instituteof the Holy Spirit Fields Alegre, 

located in Rive district Alegre - ES within theaquaculture industry. 64 specimens were analyzed. The analyzed 

material allowed to establish their chemical composition by the method of Smith and Queiros (2002), 

obtaining average from 58.68 to 65.14% protein and 11.71 average 20.93% of theethereal layer. 
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INTRODUÇÃO 

O tambaqui é a herbívoro, filtrador e frugívoro. Tem grande capacidade de digerir proteína 

vegetal e de fácil adaptação à alimentação fornecida. É a primeira espécie sobre a qual se 

conhece o suficiente de modo a manejar os estoques naturais e promover sua criação em 

cativeiro Araújo-Lima & Goulding, (1997), despertando, assim, a expectativa de melhorar 

seus índices zootécnicos a partir da adoção de novas tecnologias. 

Segundo Silva et al. (2003), frutos e sementes são fontes de nutrientes e energia para o 

tambaqui e podem ser utilizados como ingredientes alternativos em dietas práticas, em 

substituição a itens tradicionais de rações, como forma de redução dos custos de produção 

desta espécie em cativeiro. Entre as fontes de origem vegetal, o farelo de soja destaca-se como 

fonte sucedânea de proteína que apresenta o perfil de aminoácidos mais favorável e também 

mais palatável para a maioria dos peixes 

Uma vez percebendo a naturalidade que essa espécie possui ao se alimentar com componente 

de origem vegetal e principalmente sementes, estas grandes reservas de amido, deve-se 

trabalhar de forma a potencializar essa característica intrínseca do tambaqui, direcionando 

através de novas tecnologias para melhor índices de desenvolvimento de carcaça.  

Assim presente estudo objetivou analisar a composição bromatologica da carcaça de juvenis 

de tambaqui. 

 

METODOLOGIA 
O presente experimento foi conduzido no Campus de Alegre do Instituto Federal do Espírito 

Santo (IFES), situado em Rive, distrito de Alegre – ES, no setor de aquicultura, durante o 

período de maio a  julho de 2011. 



 

 

Foram utilizados 64 juvenis de tambaqui (Colossoma macropomum), com peso médio inicial 

de 8,703cm,alimentados com diferentes rações, separadas pelos tratamentos: T1: milho e soja 

não pré-cozidos, T2: milho pré-cozido, T3: soja pré-cozida e T4: milho e soja pré-cozidos. 

Após o abate dos animais por choque térmico, os animais foram escamados e eviscerados e 

depois triturados e colocados em estufas a 55ºC com ventilação forçada, para secar e 

posteriormente possibilitar a trituração em moinho de bola. Dessas amostras secas foram 

feitas análises das seguintes variáveis: proteína bruta (PB) e extrato etéreo (EE). As análises 

citadas acima serão feitas seguindo metodologia de Silva e Queiros (2002). 

Os resultados obtidos foram avaliados pelo teste de Tukey (P<0,05), com auxilio do programa 

estatístico SAEG, versão 9,1. 

 

RESULTADOS 

Os tratamentos 1 e 3 Não se diferenciaram estatisticamente mais diferenciaram dos demais 

tratamentos em relação a quantidade de proteína encontrada na carcaça. Ao final das analise 

os tratamentos a onde foram encontrados os menores teores de gorduras foram T1 e T3. Pois 

os tratamentos que não continha o milho pré-cozido apresentaram menores valores de estrato 

estéreo, verificando que com o cozimento do milho ouve um grande aumento de gordura na 

carcaça em relação aos demais tratamentos.  

 

Shiau & Huang (1990), avaliando o efeito de níveis de energia e proteína na carcaça de 

híbridos de tilápias Oreochromis niloticus x Oreochromis aureus, obtiveram uma variação de 

15,72 a 16,58 % de proteína na carcaça, resultados estes inferiores aos encontrados no 

presente trabalho. Para o estrato etéreo os resultados também foram inferiores, variando de 

4,98 a 6,33 %. Demonstrando que a manipulação da alimentação tem grande influencia na 

composição bromatologica da carcaça. 

A maior quantidade de estrato estéreo depositada na carne dos juvenis de tambaqui ao final do 

experimento foi observados nos animais alimentados com a ração contendo  soja e milho pré-

cozidos atingindo um valor de 20,93% de estrato estéreo podendo ser observado que com o 

cozimento dessas duas matérias primas não teve efeito satisfatório pois elevou muito o teor de 

estrato estéreo. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Com os dados obtidos foi possível verificar que com o cozimento do milho ouve um aumento 

elevado em relação aos demais tratamentos em relação ao estrato estéreo. Em compensação o 

tratamento que obteve o maior teor de proteína foi com o tratamento que continha a  soja e o 

milho não pré-cozido demonstrando que o cozimento do  molho quanto da soja não teve 

resultados satisfatório. 
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