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Resumo - Este trabalho objetivou avaliar o crescimento de betta (Betta splendens) alimentados com diferentes 

dietas: ração comercial em pó, náuplios de artêmia, gema de ovo cozido, dáfnia e plâncton de viveiro. Foram 

utilizadas 168 pós-larvas de bettas que passaram por aclimatação durante 15 dias recebendo apenas náuplios de 

artêmia. Durante o experimento, os peixes foram mantidos em 12 aquários de polietileno (14 L), com aeração 

constante e temperatura controlada. Após a aclimatação os peixes foram alimentados até a saciedade aparente, 

diariamente (7, e 16 h). A duração foi de 30 dias de experimentação, finalizado mensurando comprimento 

padrão, total, altura, peso, taxa de crescimento específico, taxa de desenvolvimento específico e mortalidade. No 

final dos 31 dias, foi observada diferença estatística para todas variáveis testadas a teste de Tukey, sendo a 

alimentação com artêmia a que apresentou os melores resultados para todas as variáveis analisadas.  
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Abstract – This study aimed to evaluate the growth of betta (Betta splendens) fed with different diets: diet 

powder, flakes diet and artemia nauplii. Were used 168 bettas postlarvae that passed by acclimation for 15 days 

after receiving only artemia nauplii. During experiment, fish were kept in 12 polyethylene aquarium (14 L), with 

constant aeration and control temperature. After acclimation fish were fed ad libitum daily (8 and 16 pm) for 31 

days. Were evaluated the following parameters of productive performance: final weight, final length, weight and 

length uniformity, survival. At the end of 31 days, was observe statistic difference for all variables tested of 

Tukey’ test, the better treatment with artemia, that bore better results for all analyzed variables. 
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INTRODUÇÃO 

O Betta splendens é um animal que se destaca no mercado pela beleza, variedade de 

cores e a agressividade, que o faz conhecido no Brasil por “peixes de briga” e nos Estados 

Unidos por “siamese fishting fish” (Chapman et al., 1997;). Originário do sudeste asiático, 

mais precisamente do Camboja, Vietnã, Tailândia e da Malásia, suporta temperaturas de até 

36ºC e pode ser criado em aquários muito pequenos com baixa oxigenação graças a um 

recurso alternativo de respiração, o labirinto, usado para respirar o oxigênio atmosférico 

(FARIA et al, 2006). 

Originalmente o beta é carnívoro e, desta forma, possui o trato digestivo curto indicando 

que realiza uma digestão rápida. Desta forma, uma vez que o período de exposição da digesta 

à mucosa intestinal é pequeno, se torna conveniente alimentá-los muitas vezes ao dia sempre 

em pequenas porções. Além de uma gama de rações industrializadas existente no mercado 

“Pet”, pode-se utilizar também uma série de outros alimentos, como por exemplo: raspas de 

coração de boi cru, raspas de camarão cru, patês de coração com espinafre, artêmia salina viva 

ou congelada, minhocas de jardim cortadas em pequenos pedaços, enquitreias, larvas de 



 

Drosofila melanogaster (mosca da fruta), larva de pernilongo, dáfnia, entre outros 

(WOLFSHEIMER, 2003). 

Portanto, Deve-se fornecer para o beta, uma alimentação de fácil digestão e rica em proteínas. 

Atualmente, existem poucos estudos sobre as exigências nutricionais da maioria das espécies 

ornamentais e, consequentemente, não existem dietas comerciais balanceadas específicas para 

utilização na produção em larga escala (VIANNA, 2008). 

A maioria das larvas neotropicais recém eclodidas de interesse para a aquicultura de 

corte e ornamental apresentam características altriciais, com pouco desenvolvimento 

morfológico ao eclodir, com pouca motilidade natatória e pouca reserva vitelínica, além de 

trato digestório morfo-fiosologicamente incompleto no momento do início da alimentação 

exógena, o que pode ser um problema à piscicultura (PORTELLA, 2004; FERREIRA, 2007). 

Como os alimentos formulados artificialmente ainda não se encontram disponíveis para 

a fase de larvicultura da maioria das espécies de peixes carnívoros, tanto marinhos como de 

água doce. A utilização de náuplios de artêmia como alimento vivo foi explorado por 

diferentes autores estudando espécies brasileiras de interesse zootécnico, como o pintado P. 

corruscans (Behr & Hayashi, 1997), a piracanjuba Brycon orbignyanus (Piovezan, 1994), o 

mandi-amarelo Pimelodus maculatus (Luz, 2000) e o pacu Piaractus mesopotamicus (Jomori, 

2001). 

Segundo CARDOSO et al. (2004), a gema de ovo é utilizada como ingrediente na 

formulação de dietas para o jundiá (Rhamdia quelen), peixe de hábito carnívoro. Testada por 

Kim (2007), juntamente com ração e náuplios de artêmia para o peixe betta. 

O presente trabalho teve como objetivo testar cinco alimentos: Náuplios de artêmia, 

ração comercial em pó, gema de ovo cozido, dáfnia e plâncton selvagem proveniente de 

viveiro de piscicultura. Para determinação do melhor alimento nas fazes iniciais do Betta 

splendens. 

 

METODOLOGIA 

 O presente trabalho foi conduzido no Instituto Federal do Espirito Santo, Campus de 

alegre, no laboratório de peixes ornamentais em junho de 2011 por 30 dias. 

Foram utilizados 125 animais provenientes de uma única desova no laboratório de peixes 

ornamentais da mesma instituição pré alimentadas por 15 dias com náuplio de artêmia até que 

houvesse condições de alimenta-las com dáfnias jovens e o plâncton. Os animais foram 

pesados com balança analítica de 4 casas e medidos com u auxílio de uma lupa elétrica com 

uma lente micrometrada. 

Uma população amostral de 30 animais foi utilizada para a biometria inicial. O 

comprimento inicial foi de 0,56±0,04cm e peso inicial de 0,0013±0,003g. Os animais foram 

utilizados no trabalho foram distribuídos em 25 recipientes plásticos com volume útil de 3 

litros sem aeração com densidade de 1,6 animais por litro. 

Os recipientes foram abastecidos com água tratada posta para descansar por 24 horas, os 

quais foram sifonados diariamente para a retirada de fezes e sobras dos alimentos fornecidos. 

Na sifonagem era retirado 30% do volume de cada parcela para que os níveis de qualidade de 

água não se tornassem letais para os animais. Os parâmetros de qualidade de água foram 

acompanhados diariamente, a temperatura com um termômetro digital, a condutividade com 

um condutivímetro, o OD com um oxímetro e o pH e a amônia total com kit colorimétrico. 

A alimentação foi realizada três vezes ao dia (7:00, 12:00 e 17:00h), as quantidades de 

alimento foram dadas a vontade a fim de que houvesse sobra dos alimentos, e corrigidas 

quando não houvesse sobra das mesmas. Os cistos de artêmia foram eclodidos com água com 

35ppm de sal iodado (sal de cozinha) por 24 h, o ovo era cozido todos os dias pela manhã e 

mantido na geladeira para as três alimentações e tanto o plâncton como a dáfnia eram 



 

colhidos, no viveiro e nas caixas de cultivo respectivamente, todos os dias nos três horários de 

alimentação das pós-larvas. 

Os parâmetros analisados foram: comprimento padrão final (CPF), comprimento total 

final (CTF), altura final (H), peso final (P), taxa de crescimento especifico (TCE) e taxa de 

desenvolvimento específico (TDE). 

Taxa de desenvolvimento específico: [(log peso final – log peso inicial)/nº de dias 

experimentais)] X 100. 

Taxa de desenvolvimento específico: [(log CT final – log CT inicial)/nº de dias 

experimentais)] X 100. 

As variáveis foram submetidos ao teste de Tukey a nível de 1% e a sobrevivência a 

nível de 5% pelo programa SAEG. 

 

RESULTADOS 

A tabela 1 apresenta os valores correspondentes a qualidade de água nos tratamentos 

esturados, sendo as colunas 1 a 5 os tratamentos: T1 ração em pó, T2 artêmia, T3 gema de 

ovo cozido, T4 dáfinia e T5 plâncton proveniente de viveiro. Os dados estão expostos de 

acordo com sua unidade de medição na ultima coluna da tabela, os tratamentos foram 

expostos numericamente e as análises foram: OXI (Oxigênio dissolvido), COM 

(Condutividade), TEM (Temperatura), pH (Concentração de íons H
+
) e AMO (Amônia total). 

 

Tabela 1- Valores de qualidade de água. 

Variáveis 1 2 3 4 5 UNI 

OXI 5,0 5,0 3,8 5,2 5,4 mg/L 

COM 0,17 0,17 0,17 0,18 0,18 ms 

TEM 26,29 26,28 26,22 26,35 26,29 °C 

PH 7,12 7,02 6,94 7,27 7,36 - 

AMO 0,63 0,29 0,51 0,31 0,43 ppm 

 

A tabela 2 apresenta os valores correspondentes aos efeitos do uso de diferentes 

alimentos sobre o comprimento padrão, comprimento total, altura, peso, taxa de crescimento 

específico, taxa de desenvolvimento específico e mortalidade, para o peixe betta (Betta 

splendens). As numerações na vertical representam os tratamentos. Foram encontradas 

diferenças significativas a nível de 5% para a mortalidade e de 1% para as demais variáveis 

analisadas, mostrando que ouve efeito dos tratamentos sobre os animais. 

 

Tabela 2- Valores finais encontrados no presente trabalho. 

Trat\Variáveis CP CT H P TCE TDE MORT (%)* 

1 0,89
bc 

1,15
bc 

0,27
bc 

0,0234
bc 

9,49
c 

2,38
bc 

24
ab 

2 1,83
a 

2,33
a 

0,55
a 

0,1584
a 

15,98
a 

4,74
a 

0
b 

3 1,09
b 

1,38
b 

0,33
b 

0,0460
b 

11,75
b 

2,97
b 

13
ab 

4 0,82
cd 

1,08
cd 

0,24
cd 

0,0239
bc 

9,62
bc 

2,17
c 

20
ab 

5 0,63
d 

0,83
d 

0,18
d 

0,0081
c 

5,96
d 

1,27
d 

28
a 

Médias seguidas da mesma letra na vertical não diferem entre si pelo teste de Tukey a 1% de significância. 

* Médias seguidas da mesma letra na vertical não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de significância. 

 



 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 
A temperatura monitorada, nos tratamentos, durante todo o experimento oscilaram entre 26,22 a 

26,35ºC, estando dentro da faixa de conforto para na do betta segundo HALPERIN, DUNHAM & YE 

(1992), os quais determinaram como zona ótima para produção de larvas entre 25 e 28ºC. Essas 

temperaturas avaliadas nos tratamentos não interferiram negativamente nos tratamentos, mantidas 

assim pelas condições laboratoriais. 

Já oxigênio dissolvido foi baixo em apenas um dos tratamentos, o T3 (Tabela 1), Já nos outros 

tratamentos a variável se manteve estável provavelmente pela temperatura ter sido mantida 

controlada e as trocas de água terem eliminado uma maior carga de deposições orgânicas como 

fezes e sobras de alimento. A fácil decomposição do ovo e a sobra de sólidos solúveis na água 

contribuíram para um consumo mais elevado do oxigênio nesse tratamento (WANG, 1990). Valores 

semelhantes foram encontrados por Kim (2007) onde no tratamento com gema de ovo volve um 

elevado consumo de oxigênio. 

Nesse experimento a água de abastecimento doméstico descansada por 24 horas apresentava pH 

7,3. Os valores encontrados nos tratamentos estiveram dentro faixa de conforto para espécie de 6,6 a 

7,4 segundo Vidal Júnior (2007), contudo o T3 teve o menos valor de pH e os maiores valores foram 

obtidos em T4 e T5 (Tabela 1), mostrando que o uso da gema de ovo deve ser controlada pela 

acidificação da água. 

A condutividade elétrica de manteve constante entre os tratamentos com médias de 0,17 a 0,18 ms 

entre os tratamentos. Esse variável está relacionado com a presença de íons dissolvidos na água, 

pode-se afirmar que esta é uma medida indireta da concentração de poluentes, e influenciada pelas 

fezes e excretas provenientes doa criação (FIGUEIREDO et al., 2005). No presente trabalho as 

trocas da água foram eficazes em manter a condutividade da água bem homogênea entre os 

tratamentos, porém poucos estudos são encontrados sobre o efeito dessa variável cobre a 

alimentação e o desenvolvimento do betta, principalmente em suas fazes iniciais de criação. 

O aumento do fornecimento de artêmia no T2 pode influenciar nos valores de condutividade, descrito 

por Kim (2007) estudando diferentes alimentos para larvas de betta. Porém no presente trabalho o 

aumento na condutividade não foi presenciado, bem como o aumento no T1 também obtido pelo 

autor retro citado. 

Os valores de amônia mais elevados foram encontrados no T1, T3 e T5, o que pode explicar as 

mortalidades nesses tratamentos (Tabela 2). O que indica uma intoxicação atribuída a alta 

concentração de compostos nitrogenados (Tabela 1), como a n-amoniacal e o nitrito, pelos peixes. 

Kim (2007) também encontrou alta mortalidade no tratamento com ração até o décimo dia de 

experimentação quando o pH e a temperatura permaneciam baixos.  

Os resultados de desempenho produtivo do Betta splendens (Tabela 2), para o CP, CT e H 

apresentaram a mesma análise estatistifica a nível de 1% em relação aos tratamentos testados sendo 

o melhor alimento avaliado para as três variáveis o T2. Kim (2007), avaliando o fornecimento de 

artêmia, gema de ovo cozido e ração para o betta encontrou melhores resultados para o tratamento 

alimentado com artêmia. Já Takahashi etal. (2010) encontraram melhor crescimento, para alevinos de 

acará bandeira com ração comercial em pó, não diferenciando-se estatisticamente a ração em flocos 



 

da artêmia, sendo que nos tratamentos não influenciaram na qualidade da água, corroborando os 

dados do presente trabalho. 

O T1 e o T3 não se diferenciaram estatisticamente nas nas três variáveis (Tabela 2), porém os 

resultados obtidos com a gema de ovo cosido apresentou melhores resultados. Segundo CARDOSO 

et al. (2004), a gema de ovo é utilizada como ingrediente na formulação de dietas para o jundiá 

(Rhamdia quelen), peixe de hábito carnívoro. Muitos produtores administram a ração em pó ou 

farelada, sendo estas não muito recomendadas para a piscicultura, pois a perda dos nutrientes para o 

meio aquático é grande e rápida, causando não só problemas aos peixes, como a degradação da 

qualidade da água de cultivo, porém esse é muita das vezes o único recurso graças a falta de 

pesquisas (RIBEIRO, GOMIERO & LOGATO, 2002).  

Os piores valores pada o desenvolvimento seguindo as variáveis de CP, CT e H foram T4 e T5, as 

quais não se diferenciarão estatisticamente entre si mostrando a ineficiência do uso da dáfnia nesse 

estágio de vida muito provavelmente pelo tamanho das mesmas, unidas a capacidade de fuca, e 

pelas características encontradas no plâncton usado. A difícil captura das dáfnias pode ter causado a 

mortalidade no T4, a qual não foi diferente estatisticamente de T2 onde não houve mortalidade, assim 

como T3, porém uma mortalidade seja essa qual for pode ser um risco a nível de produção, pois a 

mortalidade diminui o retorno de capital para o produtor. 

Damasceno et al. (2009) encontraram maiores mortalidades de larvas de Kinguio alimentados com 

dáfnia comparado com ração e náuplios de artêmia em um ensaio de 10 dias com 100 larvas. Prieto 

et al. (2006) testando plâncton, plâncton enriquecido e artêmia não obtiveram diferença estatística 

para o crescimento, entre os tratamentos, pois o plâncton usado foi proveniente de um cultivo, o qual 

foram selecionadas espécies já usadas na piscicultura. Mostrando que fora do ambiente natural e um 

pais com clima diferente do originário da espécie, alimenta-las com plâncton proveniente de viveiros 

pode não ser recomendado. 

No ambiente natural os animais encontram tudo o que precisam para sobreviver por esse motivo 

submeter esses animais a condições laboratoriais requer estudos para o fornecimento de alimentos 

que se assemelham aos encontrados em ambiente natural, pois os tratamentos usados no presente 

trabalho, fora a artêmia, causaram mortalidade como nos trabalhos de Damasceno et al. (2009) e 

Prieto et al. (2006).  

Para o peso o T2 ainda apresentou melhores resultados, mas T1, T3 e T4 não se diferenciaram 

estatisticamente indicando uma armazenamento energético, graças as propriedades desses 

alimentos. Os ovos utilizados por Kim (2007) possuíam 7598,1 Kcal.Kg
-1

 enquanto a artêmia e a 

ração possuíam 5022,2 e 4167,7 respectivamente, sendo úteis como complemento em caso de 

desbalanceamento energético/proteico. T5 teve os piores resultados pela grande presença de 

fitoplâncton, já que os bettas são animais carnívoros. Segundo Rainboth (1996), o beta se alimenta 

em seu ambiente natural de zooplâncton, zoobentos e larvas de insetos. 

A taxa de crescimento especifico (TCE) e a taxa de desenvolvimento especifico (TDE) são variáveis 

diretamente influenciadas de utilização proteica pelo peixe e o ganho de peso. A digestibilidade dos 

alimentos afeta a absorção e utilização da proteína (Tacon & Rodrigues, 1984), T2 teve a melhor TEC 

e TED por ser um alimento rico em proteínas, porém a dificuldade em obter dados de digestibilidade 



 

das larvas e pós-larvas de peixes, devido ao seu tamanho, dificulta a obtenção de informação, sendo 

esta por muitas vezes estimada por meio do desempenho zootécnico do animal (SALES & 

JANSSENS, 2003). 
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