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Dedico 

Aos povos nativos do Continente Americano em especial aos da América do Sul, que 

souberam viver e conviver com a natureza de forma responsável e sustentável durante milênios. 

Presto meus sentimentos pelas condições que vivem hoje no nosso país e em diversos outros 

locais que não sabem respeitar e cuidar dessas pessoas. Esses povos tiveram uma vida dedicada 

a natureza, dominando espaços, construindo comunidades, aprendendo a aproveitar nossos 

animais e plantas nativos e seguir os ciclos próprios de vida e morte no ambiente selvícola.  

Seus costumes, cultura, modo de vida, língua e víveres estão hoje ameaçados pela 

ocupação e dominação tecnológica irresponsável do mundo globalizado. Onde o indivíduo se 

vê obrigado a adaptar-se a um modo de vida consumista, descartável e insustentável. 

A destruição dos espaços naturais como florestas e rios, o acúmulo de lixo, os vícios e 

problemas de caráter das classes dominantes vêm exterminando as antigas formas de 

organização comunitárias que antes eram livres e sustentáveis. Trocando tudo pela dependência 

de recursos industrializados, de custos elevados e pouco saudáveis. 

Tentando resgatar um pouco da sabedoria e arte antiga dos nossos ancestrais e 

contextualizar ao modo de vida atual eu me coloquei o compromisso de sempre trabalhar com 

recursos da nossa fauna e flora nesta tese. Com isso pretendo mostrar às gerações futuras que o 

que necessitamos está e sempre esteve aqui. Que se voltarmos a pensar na vida como os antigos, 

poderemos um dia ter um mundo melhor em todos os aspectos.  

  



“...mirou triste e apontou o morro, dizia: – ‘Estou sempre pensando que lá por detrás 

dele acontecem outras coisas, que morro está tapando de mim, e que eu nunca hei de poder 

ver...’ ” 

 

“...eu às vezes tenho uma saudade de uma coisa que eu não sei o que é, nem de donde, 

me afrontando...” 

 

“Tudo que é bonito é absurdo.” 

 

“Eu quase que nada sei, mas desconfio de muita coisa.” 

 

“O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí 

afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem.” 

 

“A gente quer passar um rio a nado, e passa: mas vai dar na outra banda é um ponto 

muito mais em baixo, bem diverso do em que primeiro se pensou. Viver nem não é muito 

perigoso?” 

 

“Um vagalume se apaga descendo ao fundo do mar. - ‘Mãe, que é que é o mar, Mãe?’ 

Mar era longe, muito longe dali, espécie duma lagoa enorme, um mundo d’água sem fim, Mãe 

mesma nunca tinha avistado o mar, suspirava. -‘Pois, Mãe, então mar é o que a gente tem 

saudade?”  

 

“A gente olhava Mãe, imaginava saudade. Miguilim não sabia muitas coisas. ― "Mãe, 

a gente então nunca vai poder ver o mar, nunca?" Ela glosava que quem-sabe não, iam não, 

sempre, por pobreza de longe. - "A gente não vai, Miguilim." O Dito afirmou: -"Acho que 

nunca! A gente é no sertão. Então por que é que você indaga" ― "Nada não, Dito. Mas às 

vezes eu queria avistar o mar, só para não ter uma tristeza..." 

 

“O homem nasceu para aprender, aprender tanto quanto a vida lhe permita.” 

 

João Guimarães Rosa 
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RESUMO 

 

 

Uso dietético de pigmentos carotenoides em organismos aquáticos sul-americanos 

 

Esse trabalho teve como objetivo conhecer as implicações do uso dietético de pigmentos 

carotenoides em alguns organismos aquáticos nativos da América do Sul com potencial 

aquícola. Os artigos se pautaram em: Testar a influência do uso de extrato de urucum Bixa 

orelana na dieta final de camarão branco do Pacífico Litopenaeus vannamei no sistema de 

bioflocos em fazenda de cultivo comercial na pigmentação do produto final; Testar o uso de 

astaxantina sintética na dieta do molusco ornamental Ampulária Pomacea diffusa na fase de 

crescimento e suas implicações; Determinar a acumulação de carotenoides e implicações no 

desempenho reprodutivo em reprodutores de Camarão da Amazônia Macrobrachium 

amazonicum mediante o uso de extratos de buriti Mauritia flexuosa, urucum Bixa orelana e 

astaxantina sintética; Determinar a influência do uso de astaxantina sintética na dieta de Pacamã 

Lophiosilurus alexandri no desenvolvimento, pigmentação, parâmetros sanguíneos e hepáticos. 

Os resultados dos experimentos demonstraram que a bixina aspergida na superfície da ração de 

camarão sofre lixiviação para a água salgada em níveis significativos a partir de 2 h de imersão. 

Os carotenoides presentes no biofloco do cultivo de camarão branco do Pacífico tiveram baixa 

correlação com a coloração (L*a*b*) dos camarões. O tratamento com sombreamento de 80% 

e alimentação com ração contendo 1.235 mg/Kg de bixina durante foi o que apresentou 

resultados mais estáveis na coloração dos camarões in natura e cozidos nas várias coordenadas 

do sistema CIELAB. As ampulárias alimentadas com ração comercial de camarão marinho 

apresentaram melhor conversão alimentar, elevados valores de eficiência alimentar e fator de 

condição acima da média inicial, o que demonstra que esse alimento pode ser utilizado para seu 

cultivo. A suplementação dietética de astaxantina sintética não resultou em aumento 



significativo da concentração desse pigmento na musculatura do molusco gastrópode. A 

alimentação com ração comercial melhora o fator de condição de reprodutores de camarão da 

Amazônia, principalmente no caso das fêmeas. A adição de pigmentos carotenoides na dieta 

desses crustáceos proporciona maior produção de espermatóforos e sobrevivência de 

espermatozoides. Dietas contendo bixina natural e astaxantina sintética contribuem para a 

acumulação de astaxantina corporal nos camarões e nos ovos. Não foi observada nenhuma 

diferença no desempenho dos animais testados com os diferentes pigmentantes. O pacamã 

consegue aproveitar a astaxantina da dieta para deposição de carotenoides no músculo e 

tegumento, contudo, sem influenciar no seu desenvolvimento e condição nutricional na fase de 

vida estudada pelo período de cultivo de dois meses. Desta forma, altas doses desse pigmento 

parecem contribuir para a redução dos níveis da enzima hepática AST sem influenciar a 

condição histológica do fígado. Para o melhor aproveitamento da astaxantina sintética como 

pigmentante e coloração mais equilibrada entre o músculo e o tegumento recomenda-se o nível 

de inclusão na dieta do pacamã de 100mg/Kg desse carotenoide.  

 

Palavras-Chave: Aditivos, camarão, cor, molusco, peixe, pigmentação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Dietary use of carotenoid pigments in south americans aquatic organisms 

This work aimed to know the implications of the dietary use of carotenoid pigments in some 

aquatic organism’s native to South America with aquaculture potential. The articles were based 

on: Testing the influence of the use of anatto extract Bixa orelana on the final diet of the Pacific 

white shrimp Litopenaeus vannamei in the BFT system on commercial farm in pigmentation of 

the final product; To test the use of synthetic astaxanthin in the diet of the ornamental mollusk 

Ampularia Pomacea diffusa in the growth phase and its implications; To determine the 

accumulation of carotenoids and reproductive performance in breeding of Amazonia shrimp 

Macrobrachium amazonicum using the extracts of buriti Mauritia flexuosa, anatto Bixa orelana 

and synthetic astaxanthin; To determine the influence of the use of synthetic astaxanthin on the 

diet of Pacamã Lophiosilurus alexandri in the development, pigmentation, blood and liver 

parameters. The results of the experiments demonstrated that bixin sprinkled on the surface of 

the shrimp feed undergo leaching to salt water at significant levels from 2 h of immersion. The 

carotenoids present in the biofloc of the L. vannamei culture had a low correlation with the 

shrimp (L * a * b *) coloration. The treatment with 80% shading and feed containing 1,235 

mg/Kg of bixin for 14 days was the one that presented the best results in the coloration of the 

shrimps in natura and cooked in the various coordinates of the CIELAB system. The ampularias 

fed commercial shrimp feed had better feed conversion, high feed efficiency and condition 

factor above the initial average, which demonstrates that this feed can be used for their 

cultivation. Dietary supplementation of synthetic astaxanthin did not result in a significant 

increase in the concentration of this pigment in the musculature of the gastropod mollusc. 

Feeding with commercial feed improves the condition factor of Amazon shrimp breeders, 

especially in the case of females. The addition of carotenoid pigments in the diet of these 

crustaceans provides greater production of spermatophores and sperm survival. Diets 



containing natural bixin and synthetic astaxanthin contribute to the accumulation of body 

astaxanthin in shrimp and eggs. No differences were observed in the performance of the animals 

tested with the different pigmenters. Pacamã is able to take advantage of dietary astaxanthin for 

deposition of carotenoids in muscle and integument. However, it did not influence its 

development and nutritional condition in the life stage studied by the two-month growing 

period. However, high doses of this pigment appear to contribute to the reduction of levels of 

the AST liver enzyme without influencing the histological condition of the liver. For the best 

use of synthetic astaxanthin as a pigment and more balanced staining between the muscle and 

the integument, the level of inclusion in the pacaman diet of 100 mg/Kg of this carotenoid is 

recommended. 

 

Keywords: Additives, shrimp, color, mollusk, fish, pigmentation. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os organismos aquáticos possuem diversas cores que são determinadas pelas 

substâncias pigmentantes acumuladas no seu organismo, que podem ser da cor preta dada pela 

melanina, cores metalizadas dadas por bases nitrogenadas, cores fosforescentes dadas por 

proteínas luminescentes e outras provenientes de xantofilas e antocianinas (Price et al. 2008; 

Mahalwar et al. 2014). Dentre as cores do pescado, a mais explorada na aquicultura é a vermelha 

e suas variações de tonalidade que vão ao laranja ou amarelo. A coloração vermelha de peixes, 

crustáceos e moluscos é um fator determinante na escolha do pescado pelo consumidor. Para 

as variedades pigmentadas de organismos aquáticos, a cor da pele é um atrativo no mercado, 

que estimula seu consumo principalmente pela presença de astaxantina (3,3’-dihidroxi-β-

caroteno-4,4diona), um carotenoide não sintetizável por esses animais, que deve ser incluído 

nas suas dietas em sistemas de cultivo (Kamata et al. 1990).  

Na pele dos peixes e de outros organismos aquáticos, os cromatóforos são os 

responsáveis pelo armazenamento dos carotenoides e pela expressão da cor, dando as 

características que podem ser verificadas visualmente pelo consumidor para uma boa 

apresentação de pratos, principalmente com peixes frescos. Já a coloração muscular de peixes, 

crustáceos e moluscos se dá pelo acúmulo de carotenoides em depósitos de gordura 

intramuscular ou abaixo do exoesqueleto, no caso dos crustáceos. É comum verificar predileção 

de consumo por filés bem pigmentados em salmonídeos, bem como de crustáceos com a 

carapaça colorida e de moluscos que apresentem também cor pronunciada (Daniel et al. 2017). 

No caso de espécies ornamentais, a coloração se faz ainda mais determinante para a atração 

estética pelo espécime. 

Algumas espécies de peixes tropicais da América do Sul como, a pirarara 

Phractocephalus hemioliopterus, a piracanjuba Brycon orbignyanus e o surubim 

Pseudoplatystoma fasciatum, possuem a capacidade de pigmentação muscular, sendo que a 

última espécie tem uma pigmentação característica comprovadamente estimulada pela inclusão 

de milho na dieta (Bicudo et al. 2012).  

No caso dos camarões, a coloração vermelha do produto cozido parece dar ao 

consumidor a impressão de um produto mais atrativo e é comum na maioria das espécies 

consumidas. O camarão marinho do Pacífico Litopenaus vannamei e outros camarões 

peneídeos têm a capacidade de depositar carotenoides da dieta e a intensidade de cor pode ser 
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manipulada, assim como a dos salmonídeos para obter o produto com a tonalidade desejada de 

acordo com o mercado (Daniel et al. 2017). 

Nos moluscos, a cor está presente tanto no corpo quanto na concha e pode ser um 

atrativo para o consumidor, tanto para alimentação quanto para quem deseja adquirir animais 

ornamentais. A presença de pigmentos nos ovos de moluscos é uma estratégia comum e visa 

aumentar a proteção frente aos processos oxidativos (Tsushima et al. 1997). 

A possibilidade de poder elaborar e oferecer produtos diferenciados e variados pela 

manipulação da coloração do pescado é uma estratégia de mercado que já é explorada na 

salmonicultura e na carcinicultura, bem como na produção de alimentos para peixes 

ornamentais e tem um grande potencial para ser explorado em outros ramos da aquicultura. 

Além do apelo da cor, a quantidade de astaxantina presente nestes produtos está relacionada 

com a manutenção da saúde do consumidor, uma vez que essa substância tem elevado poder 

antioxidante e outras propriedades que a fazem ser um importante suplemento alimentar (Yang 

et al. 2011). 

 
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 PIGMENTOS E COLORAÇÃO 
A pigmentação dos peixes em geral é influenciada pelas fontes de carotenoides (sua 

estrutura química e concentração dietética), bem como pela espécie em questão, condições 

ambientais e pelos lipídios da dieta (Ingle de la Mora et al. 2006; Yanar et al. 2011; Hynes et 

al. 2009; Lee et al. 2010). O valor de mercado desses animais pode ser fortemente influenciado 

pela sua cor (Harpaz e Padowicz 2007). 

Os carotenoides desempenham diversas funções no organismo de peixes, crustáceos e 

moluscos como: estimular o sistema imunológico, aumentar a resistência ao estresse, promover 

o desenvolvimento embrionário, crescimento e maturação das gônadas (Petit et al. 1991; Olson 

1993; Menasveta et al. 1994; Mantiri et al. 1995; Niu et al. 2011) e aumentar significativamente 

o desempenho e a precocidade reprodutiva (Scabini et al. 2011; Vilchez et al. 2011). 

A astaxantina possui a maior atividade antioxidante entre os carotenoides naturais, 

possuindo um potencial de quelação de radicais livres, superior ao da vitamina E (Miki 1991). 

Adicionalmente, inibe a peroxidação lipídica mitocondrial e contribui para a estabilidade da 

membrana celular (Goto et al. 2001). Yang et al. (2013) classificaram as funções da astaxantina 

no organismo humano como anti-inflamatória, hepato-protetiva, antidiabética e preventiva de 

doenças cardiovasculares.   
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A deficiência de astaxantina na dieta de camarões cultivados pode comprometer o seu 

desempenho produtivo e proporcionar o aparecimento de doenças (Howell e Mattheus 1991; 

Kurmaly 1993; Arango 1999; Wang et al. 2018). No cultivo comercial de larvas de L. vannamei, 

as exigências de carotenoides são supridas com o consumo de microalgas e náuplios de artêmia, 

além de alimentos comerciais micronizados ricos em pigmentos. Uma vez suspenso o 

fornecimento de alimento vivo, a ração é a única fonte de pigmentos para as pós-larvas e juvenis 

de camarão durante o processo de engorda (Aguirre-Hinojosa et al. 2012). 

A cor vermelha evidenciada nos camarões de corte só aparece com a desnaturação das 

carotenoproteínas, pois a astaxantina é liberada da molécula proteica e fica visível neste 

espectro (Howell e Matthews 1991).  

Na musculatura dos moluscos pode-se identificar a presença de cromatóforos repletos de 

cor avermelhada ou alaranjada, proveniente de pigmentos carotenoides, os quais são adquiridos 

pela dieta do animal (Tsushima et al. 1997). Como o valor e a importância dos organismos 

ornamentais está geralmente ligada, dentre outros fatores, à sua cor, um acréscimo na 

pigmentação pode ser interessante do ponto de vista comercial dando melhor aspecto e 

aproveitando todo o potencial de expressão da cor naturalmente inerente nos moluscos (Daniel 

et al. 2017).  

A capacidade da transformação de pigmentos precursores em astaxantina, processo 

comumente observado em camarões e em alguns peixes, varia de acordo com a espécie de 

organismo aquático, podendo ser inexistente, ou possível, a partir de carotenos ou de algumas 

xantofilas, por meio da sua rota metabólica (Latscha 1991; Schiedt et al. 1993; Gouveia et al. 

2003; Güroy et al. 2012). 

Algumas fontes de astaxantina são utilizadas na alimentação de organismos aquáticos 

com eficiência, temos como exemplo as algas unicelulares Haematococcus pluvialis (Chien e 

Shiau 1998) e Chlorella zofingiensis (Liu et al. 2013), a levedura Phaffia rhodozyma (Andrews 

e Starr 1976; Johnson et al. 1980), e os resíduos do processamento industrial de crustáceos 

como carapaça e cefalotórax (Chen e Meyers 1982).  

Outra opção é o uso de astaxantina sintética proveniente de indústrias químicas, com 

um custo elevado, chegando a US$ 2.500,00 a 3.000,00/kg (Yang et al. 2011), o que acaba 

comprometendo sua utilização em rações comerciais para o pescado de corte, pela elevação do 

custo de produção das dietas. 

Formas alternativas para aumentar a quantidade de astaxantina no pescado têm sido 

estudadas atualmente. Uma delas é a adição de carotenoides precursores de astaxantina, com os 
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quais os peixes e crustáceos consigam fazer suas transformações e suprir as suas necessidades. 

Para isso, tem-se utilizado principalmente vegetais superiores como: páprica Capsicum sp. 

(Arredondo-Figueiroa et al. 2004; Göçer et al. 2006), flor de cravo amarelo Tagetes erecta 

(Vernon-Carter et al. 1996; Arredondo-Figueiroa et al. 1999; Lucien-brun e Vidal 2006; 

Aguirre-Hinojosa et al. 2012), raiz de cenoura Daucus carota (Baron et al. 2008; Kop et al. 

2010), cianobactéria Spirulina (Chien e Shiau 1998; Regunathan e Wesley 2006; Güroy et al. 

2012) e a levedura  Rhodotorula spp. (Frengova e Beshkova 2006).  

Contudo, a eficiência desses alimentos, comparada com a utilização de fontes diretas de 

astaxantina é inferior, pois a capacidade de conversão de carotenoides dos camarões peneídeos 

é limitada (Niu et al. 2011). Por isso esforços são direcionados para buscar novas tecnologias 

de produção deste carotenoide a baixo custo e em larga escala para atender essa demanda.  

O gênero Adonis possui uma anomalia que o faz ter em suas espécies dois genes que 

participam dos processos bioquímicos de cetolação por reações diferentes das de outras plantas, 

produzindo astaxantina a partir do betacaroteno (Cunningham e Gantt 2005; 2011). O adonis 

vermelho possui teores acima de 80% de astaxantina no seu perfil de carotenóides totais nas 

formas livres, quais sejam, monoéster e diéster (Kamata et al., 1990; Maoka et al. 2011). 

Kamata et al. (1990) foram os primeiros a testar a eficiência dessa planta como fonte de 

astaxantina para a aquicultura. Trabalhando com a truta arco-íris Oncorhynchus mykiss como 

espécie de referência, os referidos autores estudaram a inclusão das pétalas frescas de Adonis 

aestivalis em ração, bem como o seu extrato (isolado por solventes orgânicos) de carotenoides, 

obtendo aumento no incremento de pigmento nos músculos dos peixes com ambos os aditivos 

em relação ao controle. Contudo, foi evidenciada uma expressiva mortalidade (30%) dos peixes 

alimentados com pétalas devido à presença de glicosídeos tóxicos. Portanto, para a utilização 

prática dessas plantas faz-se necessário a determinação de métodos eficientes e viáveis de 

processamento das pétalas de Adonis para eliminar sua toxicidade, tal qual, a extração por 

solventes orgânicos como o hexano, acetona e álcool. 

Até pouco tempo atrás se acreditava ser exclusividade do gênero Adonis a produção de 

astaxantina em vegetais superiores. Atualmente um estudo de Banerjee et al. (2017) revelou 

que diversas espécies de mangue também produzem esse pigmento em suas folhas, e em 

maiores concentrações nas que se encontram submersas e em alta salinidade. Revelaram 

também a diferença entre espécies do potencial de produção do pigmento que segue em ordem 

da maior para a menor temos Sundari (Heritiera fomes) > Api-api (Avicennia alba) > mangue 

branco (Avicennia marina) > mangue indiano (Avicennia officinalis) > mangue maçã 



 

5 
 

 

(Sonneratia apetala). Isto chama a atenção para o potencial da produção de plantas aquáticas 

para extração de astaxantina em substituição à produção por algas que tem alto custo de 

operação. 

Outra forma de buscar a produção de astaxantina e outros ceto-carotenóides por vegetais 

superiores é por modificação genética como feito por Mann et al. (2000) implantando genes da 

alga clorófita Haematococcus pluvialis em tabaco (Nicotiana tabacum), o que abre a 

possibilidade futura de se fazer algo semelhante em frutíferas e outras plantas alimentares. 

As análises da coloração dos alimentos e de organismos aquáticos podem ser feitas por 

diferentes métodos, sendo os mais comuns os de colorimetria ou de espectrofotometria. De 

acordo com Skrede (1987), a análise colorimétrica da pele, da superfície muscular dos peixes e 

da superfície corporal dos camarões, geralmente é realizada por espectroscopia reflexiva 

utilizando colorímetro digital ou aparelho similar de acordo com o sistema CIE (Commission 

Internationale de l'Eclairage) L*a*b*; onde L= luminosidade; a= espectro vermelho a verde; 

b= espectro amarelo a azul. Normalmente são amostrados vários pontos no animal estudado, 

sendo a média dos valores nos diversos pontos, considerada para análise estatística. No método 

de espectrofotometria, as análises quantitativas de astaxantina são feitas nos moldes da 

metodologia proposta por Aguirre-Hinojosa et al. (2012), procedendo a extração do carotenoide 

por solventes e fazendo a leitura quantitativa em espectrofotômetro.  

Outros métodos mais dispendiosos e menos comuns também podem ser utilizados nas 

análises, como o de cromatografia líquida de alta performance (HPLC) em coluna, como 

descrito por Dissing et al. (2011). 

Vegetais utilizados como alimento na Região Amazônica, tais como, o buriti Mauritia 

flexuosa e o urucum Bixa orellana são ricos em pigmentos (Saini et. al. 2015). Estes têm a 

possibilidade de promover efeitos positivos como precursores de astaxantina.  

O urucum, como é conhecido o corante da semente do urucuzeiro (Bixa spp.), é 

largamente utilizado na indústria alimentícia em todo o mundo para coloração de queijos, 

carnes, temperos e outros usos. Suas principais substâncias pigmentantes são: a bixina 

(vermelha), responsável por cerca de 80% dos carotenoides e a nor-bixina (amarela), ambas 

lipossolúveis na forma natural, sendo a última hidrossolúvel na forma salina industrializada. A 

planta, originária da América do Sul e, utilizada inicialmente pelos povos nativos, atualmente 

é o corante alimentício mais utilizado no Brasil (Food Ingredients Brasil 2009).  

Devido ao seu poder de pigmentação e fácil obtenção por cultivo comercial em larga 

escala, essa espécie já foi testada para alimentação animal em aves com bons resultados para 
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produção de ovos e pele pigmentados (Silva et al. 2006). Na aquicultura, o urucum já foi testado 

em algumas espécies obtendo resultados positivos na pigmentação de pele em kinguio 

Carassius auratus (Fries et al. 2014) e de filé em truta arco-íris Oncorhynchus mykiss (Safari e 

Atash 2015).  

A possibilidade do uso do urucum como fonte de pigmentos para a aquicultura pode 

minimizar custos com pigmentos artificiais importados, proporcionando a substituição dessas 

substâncias por um produto natural e com potencial para produção orgânica.  

O buriti é um fruto de polpa amarelada que apresenta potencial para comercialização 

como alimento e possui em sua composição destacada concentração de α e β caroteno e de 

vitamina C. Vem sendo utilizado como alimento funcional para estimular a imunidade e como 

fonte de retinóides (Sandri et al. 2017). Estudos têm sido realizados para se testar o uso desse 

ingrediente na alimentação de peixes (Palacios et al. 2006). Contudo, ainda não foi determinada 

a sua contribuição efetiva para o fornecimento de pigmento e conversão deste em astaxantina 

por organismos aquáticos. 

Outros pigmentos além da astaxantina conferem cor e contribuem com os processos de 

desenvolvimento e reprodução de organismos aquáticos, conforme a espécie e a fase de 

desenvolvimento. Kyrychuk e Muzyka (2017) observaram que moluscos de água doce 

apresentavam diferentes níveis de betacaroteno e xantofilas de acordo com o sexo, fase de 

desenvolvimento e estágio reprodutivo de gastrópodes (Lymnea stagnalis e Planorbarius 

purpura) e bivalves (Unio pictorum e Anodonta cygnea). Tabakaeva e Tabakaev (2015) 

observaram que esta diferença de acumulação de pigmentos também ocorre nos tecidos dos 

moluscos podendo ser diferente no manto, na musculatura esquelética, na musculatura adutora 

e nos órgãos internos de Anadara broughtoni.  

Xantofilas, como a zeaxantina, luteína, cantaxantina e o carotenoide betacaroteno, são 

fequentemente encontradas em organismos aquáticos e segundo sua importância espécie-

específica contribuem para o bem-estar e pigmentação desses animais da mesma forma que a 

astaxantina em outros (Tsushima et al. 2002; Niu et al. 2011; Bicudo et al. 2012). A 

cantaxantina é uma xantofila que tem seu uso limitado em alguns países do mundo. A União 

Europeia suspendeu seu uso na alimentação de salmonídeos e outros peixes animais de corte 

em 2015 e permite apenas o uso para peixes e aves ornamentais na quantidade máxima de 100 

mg/kg de ração (EFSA 2018). Isto se deve principalmente pelo efeito genotóxico cumulativo 

dessa substância (EFSA 2014). Não se tem notícia de outros carotenoides que possuam efeito 

deletério, sendo seu uso em geral irrestrito e benéfico.  
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2.2 APLICAÇÃO E ESPÉCIES POTENCIAIS 

O camarão branco do Pacífico, conhecido também como Litopenaeus vannamei, é 

cultivado desde a década de 90 no Brasil (MPA 2010), sendo a espécie de crustáceo mais 

cultivada para fins de consumo alimentar no país. O início da produção de L. vannamei ocorreu 

nos estados da região Nordeste do Brasil e destinava-se em sua maioria ao mercado externo, 

mas atualmente tem encontrado no mercado nacional um maior consumo e aceitação. A forma 

mais comum de venda desse crustáceo, no interior do país, é cozida e congelada, quando deve 

ter um aspecto avermelhado uniforme.  

A espécie é endêmica da costa americana do Oceano Pacífico entre o México e o Peru 

e foi introduzida no Brasil na década de 80, por se tratar da principal espécie de crustáceo 

interesse zootécnico do Hemisfério Ocidental. Entre as características produtivas mais 

interessantes estão: rusticidade, rápido crescimento, boa proporção de musculatura em relação 

ao corpo, aceitação de alimentos variados, boa conversão alimentar, tolerância a variáveis 

condições ambientais e baixa agressividade (ABCC 2014). 

L. vannamei está presente na maioria dos estabelecimentos que comercializam pescado 

na Região Sudeste do Brasil. Estudos indicam que sua coloração mais acentuada tendendo a 

cor laranja é preferencial ao consumidor final, o que facilita sua aceitação no mercado podendo 

proporcionar maior precificação de mercado (Parisenti et al. 2011). De acordo com 

Paibulkichakul et al. (2008), a astaxantina é o principal pigmento acumulado pelos camarões e 

possui papel fundamental no desempenho reprodutivo de Penaeus monodon, outro camarão da 

família Penaeidae. 

Os camarões de água doce do gênero Macrobrachium demonstram melhor desempenho 

reprodutivo em reposta ao uso de alimentos ricos em carotenoides na sua dieta (Tizkar et al. 

2014). O camarão da Amazônia Macrobrachium amazonicum é uma das espécies mais 

produzidas na Região Norte do Brasil, tanto pela pesca artesanal para consumo direto, quanto 

pelo cultivo relacionado a recria e engorda de juvenis provenientes da pesca em gaiolas 

(Marques et al. 2012). Sua ocorrência natural é na região de clima de monções da Amazônia e 

já foi introduzido para cultivo comercial em diversos pontos da América do Sul (Silva et al. 

2017). Esta espécie quando cozida também apresenta coloração avermelhada devido à 

acumulação dos pigmentos no seu organismo. 

As ampulárias, moluscos gastrópodes do gênero Pomacea, são amplamente difundidas 

para o uso como espécies ornamentais (Ng et al. 2016). Existem populações desse gênero (com 
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crescimento expressivo) tidas como espécies invasoras, introduzidas em alguns países asiáticos, 

europeus e do continente americano (Morrison e Hay 2011; Accorsi et al. 2014; Horgan et al. 

2014; Karraker e Dudgeon 2014).  

As ampulárias mais comuns no aquarismo são das linhagens coloridas da espécie 

Pomacea diffusa, a qual tem destacado apelo estético como organismo ornamental e, pelo seu 

hábito alimentar de consumir perifíton e bentos, tem utilidade como organismo limpador de 

aquários. Sua origem é amazônica e tem ampla distribuição no mundo (Ishikawa 2018). Os 

padrões de cor da concha e da musculatura desses moluscos chamam a atenção e determinam a 

escolha do espécime a ser adquirido pelos compradores e cultivadores dessa espécie no 

aquarismo. 

Uma característica comum dos filés dos siluriformes é a pigmentação natural amarelada 

(Bicudo et al. 2012), a qual pode dar um aspecto positivo ao produto final, servindo como 

característica para diferir o produto de outros similares. Esses peixes possuem a capacidade de 

armazenar diversos carotenoides que dão aspecto natural à pele e ao músculo (Tsushima et al. 

2002). Contudo, existe a necessidade de se pesquisar uma forma de utilização de aditivos nas 

rações desses peixes siluriformes visando uma pigmentação atrativa que estimule o consumidor 

a dar preferência a estas espécies. Como no caso do pacamã Lophiosilurus alexandri, que é uma 

espécie que apresenta características que a indicam como potencial para o cultivo comercial 

segundo Costa et al. (2014), esta pode ser estudada e programas alimentares podem 

desenvolvidos para proporcionem cor atrativa próxima a dos exemplares selvagens. 

Como exemplo, podemos destacar o pargo vermelho (Pagrus pagrus), peixe marinho 

conhecido por sua coloração vermelha intensa na pele, e estudos têm sido direcionados para 

otimizar essa característica na sua produção comercial, dando aspecto natural semelhante aos 

peixes provenientes da pesca. Sem a adição de carotenoides na alimentação, a referida espécie 

se apresenta com a coloração pálida (Tejera et al. 2007) e tem prejuízos no seu desenvolvimento 

normal. Esses resultados são visíveis também em outras espécies de peixes marinhos como o 

robalo europeu (Dicentrarchus labrax), o qual apresenta melhor desenvolvimento de formas 

jovens quando alimentado com dietas contendo fontes de carotenoides naturais ou sintéticas 

(Sallam et al. 2017). 

Moluscos bivalves, como o mexilhão (Mytilus spp.), têm a capacidade de absorção 

rápida (1 a 3 dias) e acumulação de carotenoides suplementados na alimentação (Graydon et al. 

2012). Esta característica pode ser interessante para o uso de pigmentos ao final do cultivo para 

dar melhor aspecto ao produto a ser comercializado.  
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Pham et al. (2014) observaram que o uso de fontes naturais de carotenoides com páprica 

e a microalga Haematococcus promoveram a pigmentação da pele, aumento na concentração 

de carotenoides e da atividade antioxidante de forma semelhante ao uso de astaxantina sintética 

no linguado japonês Paralichthys olivaceus.  

O potencial de utilização de novas fontes de carotenoides para a aquicultura e as espécies 

que empregam esses pigmentos, para expressar cor e melhorar o seu desempenho produtivo, 

formam uma linha de pesquisa que tem importância crescente na produção de organismos 

aquáticos para consumo humano e para fins de ornamentação. 

 
2.3 CONSIDERAÇÕES  

A coloração de peixes, crustáceos e moluscos tem papel fundamental para a qualidade 

visual do pescado, sendo a cor vermelha, a de principal importância para a aquicultura. A sua 

intensificação é feita promovendo o aumento na quantidade de astaxantina e/ou outros 

pigmentos presentes no pescado através da alimentação. Esses carotenoides têm outras funções 

no metabolismo do animal que beneficiam seu desenvolvimento e podem enriquecê-lo como 

alimento para uso humano ou para uso ornamental.  

 
3. OBJETIVOS  
 
3.1 OBJETIVO GERAL 
 

Conhecer as implicações do uso dietético de pigmentos carotenoides em alguns 

organismos aquáticos nativos da América do Sul com potencial aquícola. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Testar a influência do uso de extrato de urucum Bixa orelana na dieta final de camarão branco 

do Pacífico Litopenaeus vannamei no sistema de bioflocos em fazenda de cultivo comercial na 

pigmentação do produto final.  

 

- Testar o uso de astaxantina sintética na dieta do molusco ornamental ampulária Pomacea 

diffusa durante a fase de crescimento e suas implicações. 

 

- Determinar a acumulação de carotenoides e implicações no desempenho reprodutivo em 

reprodutores de camarão da Amazônia Macrobrachium amazonicum mediante o uso de extratos 

de buriti Mauritia flexuosa, urucum Bixa orelana e astaxantina sintética. 
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- Determinar a influência do uso de astaxantina sintética na dieta de Pacamã Lophiosilurus 

alexandri no desenvolvimento, pigmentação, parâmetros sanguíneos e hepáticos. 
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Uso de extrato de Urucum Bixa orellana e níveis de sombreamento no cultivo do 

camarão branco do Pacífico Litopenaeus vannamei em sistema de bioflocos 

 

Resumo 

 

A coloração dos camarões é um fator determinante na escolha do consumidor pelo produto. Os 

camarões L. vannamei têm a capacidade de converter diversos tipos e carotenoides em 

astaxantina e acumular no seu corpo. O que dá a característica de cor avermelhada desejada. 

Nesse estudo foi utilizada ração comercial com Urucum Bixa sp., dois tipos de sombreamento 

(50% e 80%) e quatro tempos de administração do alimento (0, 7, 14 e 21 dias), para avaliar a 

eficiência dos 8 tratamentos na qualidade da cor dos camarões na despesca. Adicionalmente foi 

testada a lixiviação do pigmento bixina na água salgada e a influência dos pigmentos dos 

bioflocos sobre a coloração dos camarões. Segundo os resultados dos testes, a bixina aspergida 

na superfície da ração sofre lixiviação para a água salgada em níveis significativos a partir de 2 

h de imersão (p<0,05). Os carotenoides presentes no biofloco tiveram baixa correlação com a 

coloração (L*a*b*) dos camarões pelo test R. O tratamento com sombreamento de 80% e 

alimentação com ração contendo 1.235 mg/kg de bixina durante 14 dias foi o que apresentou 

resultados mais significativos na coloração dos camarões in natura e cozidos nas várias 

coordenadas do sistema CIELAB (p<0,05).   

 

 

Palavras-chave: bixina, carotenoide, cor, clorofila, lixiviação, raceway.  
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1. Indrodução 

A cor vermelha normalmente é um fator determinante na escolha do pescado pelo 

consumidor. Esta cor é proporcionada principalmente pela astaxantina, 3,3’-dihidroxi-β-

caroteno-4,4diona, um carotenoide não sintetizável por esses animais que deve ser incluído nas 

suas dietas em sistemas de cultivo (Kamata et al., 1990). A cor vermelha evidenciada nos 

camarões de corte aparece após o cozimento ou outros processos térmicos de preparação do 

alimento, pois com a desnaturação das carotenoproteínas, a astaxantina é liberada da molécula 

proteica e fica visível neste espectro (Howell e Matthews, 1991).   

Os carotenoides desempenham diversas funções no organismo dos crustáceos como 

estimular o sistema imunológico, aumentar a resistência ao estresse, promover o 

desenvolvimento embrionário, o crescimento do animal e a maturação das gônadas (Petit et al., 

1991; Olson, 1993; Menasveta et al., 1994; Mantiri et al., 1995).  

A astaxantina possui a maior atividade antioxidante entre os carotenoides naturais, 

possuindo um potencial de quelatação de radicais livres, superior ao da vitamina E (Mike, 

1991). Adicionalmente, inibe a peroxidação lipídica mitocondrial e contribui para a estabilidade 

da membrana celular (Goto et al., 2001). A deficiência de astaxantina na dieta de camarões 

cultivados pode comprometer o seu desempenho produtivo e proporcionar o aparecimento de 

doenças (Howell e Mattheus, 1991; Kurmaly, 1993; Arango, 1999).  

No cultivo comercial de larvas, protozoeas e misis de L. vannamei, as exigências de 

carotenoides são supridas com o consumo de microalgas e náuplios de artêmia, além de 

alimentos comerciais micronizados, ricos em pigmentos. Uma vez suspenso o fornecimento de 

alimento vivo, a ração é a única fonte de pigmentos para as pós-larvas e juvenis de camarão em 

sistemas de águas claras (Aguirre-Hinojosa et al., 2012). 

A capacidade da transformação de pigmentos precursores em astaxantina varia de 

acordo com a espécie de organismo aquático, podendo ser inexistente, ou possível a partir de 

carotenos ou de algumas xantofilas, processo comumente observado em camarões e em alguns 

peixes (Latscha, 1991; Schiedt et al., 1993; Gouveia et al., 2003; Güroy et al., 2012) 

O camarão branco do Pacífico L. vannamei possui a capacidade de assimilar e converter 

os carotenoides presentes no alimento em astaxantina e acumular essa substância em seu 

organismo (Baron et al., 2008; Kop et al., 2010). Contudo, para haver uma pigmentação 

eficiente do produto cozido é necessário que haja na alimentação do camarão uma porção 

suficiente de carotenoides que possibilite tal processo. Caso seja baixa essa proporção, o 
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crustáceo vai apresentar cor pálida no final do processo de cocção (Göçer et al., 2006, Aguirre-

Hinojosa et al., 2012).  

Os bioflocos possuem destacada diversidade biológica. Entre algas, cianobactérias e 

leveduras produtoras de carotenoides, zooplâncton que consome esses elementos do 

fitoplâncton, além de protozoários e bactérias. O consumo destes itens alimentares pelo 

camarão, além da ração fornecida, pode proporcionar os carotenoides necessários ao seu 

metabolismo e, quando não assimilado, são passíveis de sofrer acumulação. Contudo, a 

composição dos bioflocos é bastante heterogênea e varia de acordo com o local, condições 

climáticas, alimentação, sombreamento ou qualidade e composição da água dos viveiros de 

produção comercial (Avinimelech et al., 2015; Samocha et al., 2017). 

O urucum, como é conhecido o corante da semente do urucuzeiro (Bixa spp.), é 

largamente utilizado na indústria alimentícia em todo o mundo para coloração de queijos, 

carnes, temperos e outros usos. Suas principais substâncias pigmentantes são a bixina 

(vermelha) responsável por cerca de 80% dos carotenoides e a nor-bixina (amarela), ambas 

lipossolúveis na forma natural, sendo esta última hidrossolúvel na forma salina industrializada. 

A planta originária da América do Sul e utilizada inicialmente pelos povos nativos, atualmente 

é o corante alimentício mais utilizado no Brasil (Food Ingredients Brasil, 2009).  

Devido ao seu poder de pigmentação e fácil obtenção, o urucum já foi testado para 

alimentação animal em aves, para produção de ovos e pele pigmentados (Silva et al., 2006). Na 

aquicultura, o urucum foi empregado com algumas espécies, obtendo resultados positivos na 

pigmentação da pele em kinguio Carassius auratus (Fries et al., 2014) e na musculatura de truta 

arco íris Oncorhynchus mykiss (Safari e Atash, 2015).  

A possibilidade do uso do urucum como fonte de pigmentos para a aquicultura pode ser 

uma solução para minimizar custos com pigmentos artificiais importados, proporcionar a 

substituição dessas substâncias por um produto natural e com potencial para produção orgânica. 

Levantando a possibilidade nova utilização a esse pigmento já tradicionalmente utilizado na 

indústria alimentícia e outros fins. 

O presente estudo objetivou mensurar as variáveis de coloração dos camarões in natura 

e cozidos em produzidos em “raceways”  de criação comercial sob estufa, em diferentes tempos 

de alimentação com ração comercial, após ser aspergida com extrato de urucum em alta 

concentração e empregando sombreamentos de 50 e 80% para testar o tempo de resposta 

visando uma inclusão do pigmento no período final de cultivo. 
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2. Material e métodos 

2.1. Estrutura e Local 

O experimento foi conduzido em dois tanques metálicos suspensos revestidos de manta 

de PVC atóxico com trama interna de 100 m3 de capacidade útil, construídos no formato de 

“raceway” com divisória central e extremidades arredondadas medindo 5 metros de largura por 

20 metros de comprimento. Estes tanques foram dispostos lado a lado numa estufa de madeira 

coberta com filme agrícola. A aeração do sistema foi realizada com injetores venturi tipo 

“nozzle” ligados a bombas centrífugas, dispostos em número de 20 unidades por tanque, 

criando uma leve circulação da água. A unidade de produção da Minas Camarão LTDA – ME, 

onde foi conduzido o estudo, está localizada no distrito de Estiva, no Município de Sete Lagoas 

- MG, Brasil: 19°36’58,94S, 44°25’75,08’W, a 600 km do Oceano Atlântico e 766 metros de 

altitude. 

 

2.2. Preparação e condições experimentais 

Os tanques foram preenchidos com água proveniente de poço superficial, salinizada 

artificialmente e cobertos com sombrite 50 e 80%. Passaram por uma maturação com inóculo 

de bioflocos 50% de 4 dias e receberam 70.000 juvenis de camarão com 0,5 g (± 0,1 g). Em 

cada tanque foi empregada a densidade de 700 camarões/m3.  

O cultivo pré-experimento foi realizado durante 90 dias, no período de inverno (24 a 

32oC). No período experimental, os animais foram alimentados 4 vezes ao dia (8, 12, 16 e 20 

h), com ração comercial extrusada com nível de carotenoides totais analisado de 8,4 mg/kg ± 

0,3 (Poti Guaçu AD, 35% CP, Guabi®, Guabi Nutrição Animal, Campinas, SP, Brasil) com 

inclusão de 1.235 mg/kg de bixina (valor medido após processamento e secagem). A bixina foi 

obtida na forma de extrato de urucum em etanol (24.114 mg/L de bixina na solução), fabricada 

a partir de semente de urucum e adquirida no comércio local. Desta forma, intencionamos testar 

a influência da administração de ração com elevada concentração de carotenoide em curto 

período de tempo sobre os juvenis de L. vannamei.  

A adição de açúcar de cana quando necessário na proporção de 20:1 da quantidade 

mensurada de amônia total (N-AT) foi feita de forma fracionada nos horários de 10, 14, 18 e 

22 h. As clarificações do sistema com decantador foram realizadas sempre quando o valor dos 

Sólidos Sedimentáveis (SS) excedia 15 mL/L até o valor mínimo de 10 mL/L. 

Utilizou-se para esse estudo um delineamento inteiramente casualizado em um esquema 

fatorial 2 x 4. Foram coletados 16 camarões de cada tanque, em quatro oportunidades distintas. 
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Na primeira coleta não houve adição de pigmento na ração. As demais coletas foram realizadas 

depois 7, 14 e 21 dias, de arraçoamento com alimento inerte contendo urucum. Desta forma, 

levando em consideração as duas condições de sombreamento (50 e 80%), foram testados 8 

tratamentos, divididos em dois sombreamentos e os quatro tempos de administração da ração 

pigmentada de 0, 7, 14 e 21 dias (50-0, 50-7, 50-14, 50-21, 80-0, 80-7, 80-14 e 80-21).  

 

2.3. Parâmetros de água 

Os parâmetros de qualidade de água, temperatura, oxigênio dissolvido (OD), pH e 

salinidade foram medidos com sonda multiparâmetros AK88, (AKSO®, Akso Produtos 

Eletrônicos Limitada, São Leopoldo, RS, Brasil). A amônia total (N-AT), nitrito (N-NO2
-), 

nitrato (N-NO3
-) e fosfato (P-PO4

-3), foram determinados segundo a metodologia descrita pela 

UNESCO (1983). Para a alcalinidade foi utilizado o método APHA (1998) e para os sólidos 

sedimentáveis (SS), a leitura direta em sedimentador tipo cone de Imhoff. 

 

2.4. Teste de lixiviação 

Para o teste de lixiviação com a bixina aspergida na ração e posteriormente imersa em 

água, amostras homogeneizadas da mesma ração experimental fornecida aos camarões foram 

coletadas, trituradas em gral de porcelana, pesadas (1,0 g) e analisadas em quadruplicata pela 

metodologia de determinação de bixina descrita no item 2.5. Para a condição controle, a 

determinação foi realizada sem imersão da ração em meio aquoso. Outras amostras desse 

material foram colhidas e imersas em tubos de ensaio com 10 mL de solução de água destilada, 

com salinidade 25‰, pH 6,0 e temperatura de 30°C, durante 15, 30, 60 e 120 minutos em banho 

termostatizado sob agitação. Em seguida foram submetidas à mesma análise para determinar a 

diferença entre a concentração do pigmento na ração em diferentes tempos de imersão em água. 

Este tipo de teste em laboratório foi desenvolvido para eliminar o efeito bioquímico sobre as 

amostras que poderia se manifestar caso fosse utilizada água de cultivo que contém agentes 

biológicos diversos presentes no meio. A temperatura utilizada foi próxima à encontrada no 

sistema de cultivo para simular a situação natural. O pH não foi controlado assumindo o valor 

da água destilada e salinizada no momento do teste. 

 

2.5. Análises de pigmentos 

As rações para análise de pigmentos foram coletadas e pesadas na quantidade de 1 g por 

amostra em quadruplicata por cada tipo de ração. As análises quantitativas de carotenóides 
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foram feitas adaptando a metodologia proposta por Rodriguez-Amaya (2001). Quatro amostras 

de ração foram maceradas em gral de porcelana até formar uma pasta fina. Uma porção de um 

grama de peso foi separada em tubo de ensaio para extração dos carotenoides em álcool etílico 

anidro e depois filtrada em papel filtro quantitativo deixando repousar protegida da luz até a 

medição. Esse processo foi repetido por mais duas vezes. Os extratos foram corrigidos no seu 

volume até a solução obter uma amostra de 5 mL para análise. A quantidade de bixina foi 

determinada espectrofotometricamente pelo aparelho Libra S22 (Bichrom®, Cambridge, Reino 

Unido), a 457 nm (ABS 457), utilizando o coeficiente de extinção específico em cubeta de 1cm 

de caminho ótico E1%, 1 cm = 2100 de acordo com o cálculo descrito por Weber (1988). 

Equação 1:  

��	������	/� =
��	457	�	��	�	�

3443	�	�
 

Onde: 

ABS 457= Absorbância da bixina na solução de etanol a 457nm 

FD = Fator de diluição  

V = Volume  

3443 = Coeficiente de absorção da astaxantina  

g = gramas de amostra utilizada 

Nos testes com os bioflocos, as amostras foram preparadas coletando os sólidos em 

malha de 20 µm e fazendo uma filtragem inicial até a perda de aproximadamente 90% da água. 

Em seguida, resfriando o material a 5°C por até 4 h para transporte e desidratados em estufa 

com ventilação forçada a 55°C durante 24 h para eliminação total da umidade. Procedendo 

então os testes de determinação de concentração de pigmentos com base na matéria seca (MS) 

dos bioflocos. 

Para determinação da clorofila total com base na quantidade de clorofila a foi utilizada 

a equação 2, adaptada de Kuroda et al. (2005): 

μg	clorofila	�/g = 27,9	x	"��	665 − ��	750&�	
1.000	�	��

�	�	1
 

Onde: 

27,9 = Coeficiente de absorção do beta caroteno em etanol 

ABS 665 = Absorbância da clorofila na solução de etanol a 665 nm 

ABS 750 = Absorbância da clorofila na solução de etanol a 750 nm 

FD = Fator de diluição  
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V = Volume da amostra em g 

1 = comprimento ótico da cubeta 

 

As quantidades de carotenoides totais nas amostras de biofloco seco e ração foram 

determinadas espectrofotometricamente, a 452 nm (ABS 452), utilizando o coeficiente de 

extinção específico de E1%, 1 cm = 2100 com base na quantidade de beta caroteno de acordo 

com a mesma equação da astaxantina, porém subtraindo o valor da clorofila para evitar 

interferência. Equação 3: 

��	)�*+,-�ó�/-0	,+,��0	/� = 	
"��	452 − ��	665&�	��	�	�

2100	�	�
 

 

2.6. Análises de cor 

Após realizada cada coleta (item 2.2), os camarões foram pesados em balança de 

precisão 0,01g BL series, SHIMADZU®, (Shimadzu do Brasil Comércio Limitada, Barueri, SP, 

Brasil), resfriados em gelo (5°C) em sacos plásticos individuais e levados ao laboratório de 

aquicultura da Universidade Federal de Minas Gerais, LAQUA/UFMG. O peso médio dos 

camarões utilizados no estudo foi de 6,5 g (± 1,39). 

A análise colorimétrica da superfície corporal dos camarões foi realizada por 

espectroscopia reflexiva utilizando colorímetro digital Minolta Color Reader CR-400 de acordo 

com o sistema CIELAB (L*a*b), sendo L = iluminação, a = cor vermelha e b = cor amarela 

(CIE, 1976; Skrede, 1987). Para fins de padronização, as leituras foram realizadas na região 

abdominal da pleura entre o primeiro e o segundo somito, em cada animal amostrado. Após a 

cocção por um minuto, a temperatura aproximada de 100°C, os mesmos animais foram 

avaliados novamente pelo mesmo método.  

 

2.7 Análise estatística 

Para análise do efeito dos tratamentos foi realizado o teste não paramétrico de Kruskal-

Wallis por pares. Quando foi possível a análise paramétrica utilizou-se ANOVA e o teste de 

comparação de médias de Tukey. As diferenças significativas foram comparadas ao nível de 

significância de 5% de probabilidade. As regressões entre as variáveis foram feitas para avaliar 

a relação entre os parâmetros. Para os testes de correlação foi utilizado o teste R de Spearman. 
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As análises foram realizadas pelo software INFOSTAT versão 2017 conforme manual 

(Casanoves et al. 2012). 

 

3. Resultados  

Os parâmetros de qualidade da água avaliados nos dois “raceways”, durante todo o teste 

(21 dias) estão expressos na tabela 1. A temperatura, oxigênio dissolvido (OD), sólidos 

suspensos (SS) e fosfato (P-PO4
-3) não apresentaram diferenças significativas (P>0,05). 

Enquanto, o potencial hidrogeniônico (pH), salinidade, amônia total (N-AT), nitrito (N-NO2
-), 

nitrato (N-NO3
-) e alcalinidade apresentaram diferenças significativas (P<0,05).  

 
Tabela 1. Parâmetros de qualidade de água medidos durante o experimento de criação de camarões marinhos em 
raceways empregando BFT e dois sombreamentos (%). 

Parâmetro 50% sombra 80% sombra 

Temperatura (°C)* 28,65 ± 1,88 29,43 ± 1,86 

pH 7,70 ± 0,11b 7,60 ± 0,16a 

OD (mg L-1)* 5,60 ± 2,35 5,62 ± 0,93 

Salinidade (‰) 22,09 ± 8,99a 25,93 ± 0,55b 

N-AT (mg/L)* 0,69 ± 0,80b 0,26 ± 0,34a 

N-NO2
- (mg/L) 0,68 ± 2,34a 2,58 ± 0,39b 

N-NO3
- (mg/L) 16,33 ± 1,10a 60 ± 21,38b 

Alcalinidade (mg CaCO3/L) 299,18 ± 0,91b 294 ± 3,63a 

SS (mL/L)* 10,32 ± 5,38 12,59 ± 3,23 

P-PO4
-3

 (mg/L)* 2,38 ± 0,26 2,26 ± 0,32 

Letras diferentes representam diferenças significativas (P<0,05) pelo teste de pares não paramétrico de Kruskal-
Wallis. Parâmetros marcados com * foram avaliados pelo teste de paramétrico de Tukey, letras diferentes 
representam diferenças significativas (P<0,05). 

 

O teste de lixiviação, conforme o gráfico na figura 1, demonstrou haver influência do 

tempo de imersão da ração em água salgada (25‰, 30°C e pH 6,0), na proporção do pigmento 

bixina presente na ração. Após duas horas de imersão, a quantidade de carotenoide sofreu perda 

significativa para a solução líquida em relação à ração não imersa (controle) (P<0,05).  
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Figura 1. Relação entre o tempo de imersão da ração pigmentada em solução de água destilada com NaCl (25‰, 
pH 6,0 e 30°C) e o nível de bixina medido. 

 

Na avaliação dos pigmentos contidos na matéria seca (MS) dos bioflocos, a quantidade 

de carotenoides totais, como demonstrado na figura 2A, foi maior no tanque com sombreamento 

de 50% comparado ao tanque de 80% de sombreamento, no dia inicial ou  0 (P<0,05). Contudo, 

foi observada uma redução significativa (P<0,05) na quantidade de carotenoides do tanque de 

50% de sombreamento 7 dias apósb e um aumento no tanque de 80% de sombreamento 

(P<0,05). A partir de então, continuaram a aumentar as concentrações de carotenoides totais, 

sem diferir significativamente na quantidade entre os dois tanques, até o final do teste (P>0,05).  

A quantidade de clorofila a, como visto na figura 2B, foi mais baixa no tanque 80% de 

sombreamento em relação ao tanque de 50% de sombreamento, o qual foi maior durante todo 

o experimento proporcionalmente a cada semana (P<0,05).  
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Figura 2. Relação entre pigmentos dos bioflocos com base na matéria seca (MS) e o tempo do experimento em 
dias sendo (A) carotenoides totais e (B) clorofila a. Linha (.....) representa sombreamento de 50% e linha (----) 
representa sombreamento de 80%. Experimento de criação de camarões marinhos em raceways empregando BFT 
e dois sombreamentos (%). 

 

Na tabela 2 estão expressas as correlações entre os carotenoides totais do biofloco, 

clorofila a e das coordenadas L*a*b* medidas nos camarões in natura e cozidos. O coeficiente 

R de Spearman demonstrou correlação média entre a quantidade de carotenoides totais e 

clorofila a (P<0,0001), correlação baixa entre os carotenoides totais e as coordenadas L* 
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(P=0,187), a* (P=0,0003) dos camarões in natura e b* (P=0,2800) e dos camarões cozidos. As 

avaliações das coordenadas de cor, medidas nos camarões, estão descritas na figura 3. 

 
 
Tabela 2. Correlação entre os carotenoides totais contidos nos bioflocos e os níveis de clorofila a coloração dos 
camarões in natura e cozidos. 

Correlação entre R valor de P  

Caroteinoides do biofloco vs clorofila   0,71 <0,0001 

Caroteinoides do biofloco vs L* camarões in natura 0,11 0,2118 

Caroteinoides do biofloco vs a* camarões in natura -0,29 0,0010 

Caroteinoides do biofloco vs b* camarões in natura -0,06 0,4865 

Caroteinoides do biofloco vs L* camarões cozidos 0,08 0,3879 

Caroteinoides do biofloco vs a* camarões cozidos 0,08 0,3879 

Caroteinoides do biofloco vs b* camarões cozidos 0,17 0,0491 

Os valores de L* (luminosidade), a* (Vermelho) e b* amarelo correspondem ao sistema CIELAB de coodenadas 
de cor. 
 

Podemos observar que a luminosidade dos camarões in natura L* (Fig. 3A) foi maior 

nos animais submetidos à alimentação com a ração pigmentada com urucum independente do 

sombreamento (P<0,05). A coloração verde dos camarões in natura a* (Fig. 3B) está mais 

acentuada nos tratamentos 50-14, 50-21, 80-21 e 80-7 (P<0,05). No gráfico que representa a 

coloração dos camarões in natura b* (Fig. 3C), o tratamento 80-14 apresentou coloração 

amarelada mais acentuada que os demais tratamentos (P<0,05). A representação com camarões 

cozidos L*(D), a luminosidade do tratamento 80-14 foi inferior aos demais tratamentos 

(P<0,05), que não diferiram entre si (P>0,05). A coloração vermelha dos camarões cozidos 

representada em a* (Fig. 3E) mostrou-se mais acentuada no tratamento de 80-14, em relação 

aos tratamentos 50-7, 50-14, 50-21 (P<0,05). Os demais tratamentos não diferiram entre si 

(P>0,05). Em b* (Fig. 3F), a coloração amarela dos camarões cozidos foi mais acentuada nos 

tratamentos 50-21, 80-0, 80-14, 80-21 do que os tratamentos 50-7 e 50-14 (P<0,05). Os demais 

tratamentos não diferiram significativamente entre si (P>0,05). 
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Figura 3. Média (SD ±) da coloração mensurada nos camarões L. vannamei in natura L* (A) a* (B) b* (C) e 
cozidos L* (D) a* (E) b* (F) com inclusão de urucum na ração em dois sobremaentos. Colunas brancas 
representam tratamentos com 50% de sombreamento e colunas em cinza representam tratamentos com 80% de 
sombreamento. Letras MAIÚSCULAS diferentes representam diferenças significativas (P<0,05) pelo teste de 
pares não paramétrico de Kruskal-Wallis para sombreamento e letras minísculas para tempo de cultivo no mesmo 
sombreamento.  

 

4. Discussão 

Os parâmetros de qualidade da água medidos estão próximos aos comumente 

encontrados em sistemas de bioflocos citados na literatura, sendo evidente a característica 

b

Aa Aa

abB

B

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 7 14 21

a
*

  
ve

rm
e

lh
o

Dias de experimento 

bc

Aa

b

c

B

0

5

10

15

20

25

0 7 14 21

b
*

  
a

m
a

re
lo

Dias de experimento 



 

32 
 

 

heterogênea entre diferentes tanques que estão no mesmo local com características semelhantes. 

Acreditamos que as diferenças observadas se devam a possíveis efeitos da microbiota presente 

em cada tanque individualmente e provavelmente influenciada pelas diferentes condições de 

sombreamento no presente estudo (Krummenauer et al., 2014; Avinimelech et al., 2015; 

Samocha et al., 2017). 

Considerando o objetivo de manter um ambiente mais equilibrado e favorável ao 

desenvolvimento dos flocos bacterianos como discutido por Avinimelech et al. (2015) e o fato 

de que a intensa atividade autotrófica não aumentou a disponibilidade de pigmentos eficientes 

na pigmentação dos camarões, é preferível a utilização de um sombreamento de 80% ao invés 

de 50% para o seu cultivo. Dando assim a possibilidade de melhor desenvolvimento da biota 

heterotrófica e da que consome compostos nitrogenados (quimioautotrófica) em detrimento dos 

autotróficos.  

A quantidade de clorofila a no biofloco indica a intensidade da produção primária no 

sistema (Arst et al., 2008). No presente estudo, a clorofila a demonstra uma correlação positiva 

com a quantidade de carotenoides presentes na matéria seca dos bioflocos (P<0,05). O 

sombreamento de 80% pode ter causado redução na taxa fotossintética como sugerido por Rosa 

e Galvan (1999), reduzindo a quantidade de clorofila a presente semanalmente durante todo o 

experimento em relação ao sombreamento de 50% (P<0,05), contudo não determinou a redução 

dos carotenoides em termos proporcionais. 

O provável motivo para essa resposta é que as fontes de carotenóides nesse estudo são 

diversas e não apenas provenientes dos organismos fotossintetizantes. De acordo com Yagi et 

al. (2001), os carotenóides podem estar também bioacumulados no zooplâncton, ser 

proveniente de leveduras e outros microrganismos não clorofilados (Andrews et al., 1976; 

Johnson et al., 1980), ou terem lixiviado da própria ração experimental, a qual apresentou 

perdas significativas de bixina a partir de 2 h de imersa na água salgada (P<0,05). O 

sombreamento pode ser uma forma de controle do tipo de microbiota desejável nos meios em 

bioflocos. Sendo que o maior sombreamento pode favorecer os organismos heterotróficos em 

relação aos autotróficos como discutido por Samocha et al. (2017).  

Contudo, existe baixa ou nenhuma correlação da coloração apresentada nos camarões 

(L*a*b*) com o nível de carotenoides totais encontrado nos bioflocos, podendo, esses 

carotenoides serem insuficientes para suprir as necessidades do camarão ou apenas 

parcialmente disponíveis por estarem protegidos pela parede celular do alimento consumido o 

qual não passou por um processamento que os liberasse para o meio extracelular para serem 
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absorvidos. Conforme relatado por Chien e Shiau (1998). Outra possibilidade está ligada ao 

consumo dos bioflocos pelos camarões, pois o mesmo pode não ter sido ingerido em quantidade 

significativa a ponto de suprir suas necessidades por carotenóides. Além da diferença na 

eficiência espécie-específica da capacidade de conversão de carotenoides precursores em 

astaxantina e acumulação corporal desse pigmento nos camarões. (Latscha, 1991; Schiedt et 

al., 1993; Gouveia et al., 2003; Güroy et al., 2012). 

Na coloração dos camarões in natura, os tratamentos com adição de extrato de urucum 

tiveram mais luminosidade (L*) em relação aos dois tratamentos sem pigmentos, característica 

desejável para o consumidor final, que segundo Parisenti et al. (2011), também indicaram a 

coloração vermelho alaranjada como ideal após a cocção dos camarões. Tal característica pode 

ser evidenciada nas coordenadas a* e b* com valores positivos, nos quais os tratamentos 80-7 

está entre os melhores resultados, e o tratamento 80-14 foi superior a 50-14 na coloração 

vermelha, enquanto na amrela o tratamento 50-21 foi superior a 50-7 e 50-14, e isoladamente 

como melhor resultado nas características L* cozido com coloração mais escura, e b* in natura 

com coloração mais amarelada (P<0,05).  

Observa-se que alguns tratamentos com 80% de sombreamento que tiveram duração 

maior ou igual ao tratamento em 14 dias, mesmo podendo oferecer quantidade maiores ou 

semelhantes de bixina aos camarões, não tiveram o mesmo efeito de aumento na pigmentação 

pós-cocção, podendo ser resultado da resposta fisiológica do animal, que após a saturação da 

capacidade de absorção/acumulação do pigmento, passa a reduzir sua capacidade acumulativa 

como relatado por Choubert (2010) e Safari e Atash (2015). Em determinados casos, a 

suplementação de carotenoides pode não ser tão eficiente devido ao custo metabólico da 

transformação molecular necessária do pigmento precursor em astaxantina e acumulação no 

organismo de camarões peneídeos (Latscha, 1991).  

A diferença na coloração dos camarões entre o mesmo tempo de tratamento e os 

sombreamentos pode ser explicado por influência da luminosidade na acumulação de 

astaxantina em L. vannamei como demonstrado por You et al. (2006) e pelo mimetismo natural 

dos crustáceos em diferentes condições ambientais (Bedini, 2002; Bedini, 2006). Estes aspectos 

fazem com que o camarão manifeste cores distintas para se proteger de fatores ambientais ou 

para imitar o ambiente a sua volta, reduzindo uma possível predação quando em ambiente 

natural, podendo manifestar-se também em ambiente de cultivo. 

O urucum se mostrou como potencial suplemento alimentar para melhora da 

pigmentação em L. vannamei a partir do sétimo de dia de ensaio, a exemplo de outras plantas 
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que possuem alta concentração de pigmentos carotenóides na sua composição (Verno-Carter et 

al., 1996; Arredondo-Figueiroa et al., 1999; Arredondo-Figueiroa et al., 2004), podendo ser 

utilizado para essa finalidade na concentração de 1235 mg/kg na ração em curtos períodos de 

tempo nas semanas finais de cultivo. Contudo não foi possível afirmar que ele aumentasse a 

pigmentação vermelho/amarelo em relação ao primeiro dia (0), no qual já havia um aporte de 

carotenoides no biofloco, e só foi eficiente sua utilização depois de reduzida essa quantidade 

natural, sendo observada diferença de coloração primeiro no tanque de 80% de sombreamento 

e ao fim do teste no de 50%.  

 

5. Conclusões 

Recomenda-se o tratamento com sombreamento de 80% e alimentação com ração 

contendo 1.235 mg/kg de bixina para obter resultados mais estáveis na coloração dos camarões 

in natura e cozidos cultivados em bioflocos. A adição de extrato de urucum não proporcionou 

aumento na coloração em comparação ao inicio do estudo, mas sim quando houve diminuição 

dos carotenoides no biofloco. A bixina aspergida na superfície da ração sofre lixiviação para a 

água salgada em níveis significativos a partir de 2 h de imersão. 
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Suplementação de astaxantina em ração comercial extrusada na alimentação de 

Pomacea diffusa 

 

RESUMO 

 

Popularmente conhecidos como ampulárias esses moluscos gastrópodes são usualmente 

cultivados como organismos ornamentais em várias partes do mundo. A coloração desses 

animais é um dos pontos que atrai os seus admiradores e estimula sua aquisição no mercado. O 

pigmento mais difundido como suplemento para intensificação de cor em organismos aquáticos 

é a astaxantina. Ainda não existem rações específicas para a ampulária, reforçando a 

necessidade de testar alternativas de alimentos e suplementos que melhorem o desempenho 

produtivo e a atratividade do animal. Os objetivos desse estudo foram mensurar a capacidade 

de acumulação de astaxantina sintética em diferentes níveis de inclusão na dieta de Pomacea 

diffusa em sua influência na concentração do pigmento e nos índices zootécnicos ao final do 

cultivo e verificar a influência da mudança da dieta de ração de peixes para ração de camarão 

na condição corporal dos moluscos em comparação com o início do trabalho. Foram testados 

seis tratamentos com ração suplementada com 0, 25, 50, 100, 200, 400 mg/kg de astaxantina 

sintética em animais de 0,60±0,23 g de peso. Durante os 60 dias de cultivo foram mensurados 

os índices zootécnicos: Taxa de crescimento específico, conversão alimentar aparente, 

eficiência alimentar, ganho de peso, ganho de altura, ganho de comprimento e também auferidas 

a concentração de astaxantina muscular e fator de condição (Kr). As ampulárias alimentadas 

com ração comercial extrusada para camarão marinho apresentaram melhores índices de 

conversão alimentar, altos índices de eficiência alimentar e fator de condição acima da média 

inicial, o que demonstra que esse alimento pode ser utilizado para seu cultivo. A suplementação 

dietética de astaxantina sintética não resultou em aumento significativo da concentração desse 

pigmento na musculatura do gastrópode. 

 

 

Palavras-chave: ampulária; moluscos; gastrópodes; pigmentos; carotenoides. 
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ABSTRACT  

 

Popularly known as apple snail these gastropod mollusks are usually grown as ornamental 

organisms around the world. The coloring of these ornamental animals is one of the points that 

attracts their admirers and stimulates their acquisition in the market. The most widespread 

pigment as a supplement for color enhancement in aquatic organisms is astaxanthin. There are 

still no specific rations for the apple snail reinforcing the need to test alternatives of food and 

supplements that improve the productive performance and attractiveness of the animal. The 

objectives of this study were to measure the accumulation capacity of synthetic astaxanthin at 

different levels of inclusion in the diet of Pomacea diffusa in its influence on the pigment 

concentration and the zootechnical indexes at the end of the culture. And in parallel to verify 

the influence of the diet change from fish feed to extruded shrimp feed on the body condition 

of the mollusks compared to the beginning of the work. Six treatments were tested with feed 

supplemented with 0, 25, 50, 100, 200, 400, 400 mg/kg of synthetic astaxanthin in animals of 

0.60± 0.23 g in weight. During the 60 days of cultivation were measured the zootechnical 

indexes: Specific growth rate, apparent feed conversion, feed efficiency, weight gain, height 

gain, length gain. Astaxanthin and muscle concentration and condition factor (Kr) were also 

obtained. Apple snails fed commercial shrimp feed had low feed conversion rates, high feed 

efficiency and condition factors above the initial average, which demonstrates that this feed can 

be used for their cultivation. Dietary supplementation of synthetic astaxanthin did not result in 

a significant increase in the concentration of this pigment in the musculature of this mollusk. 

 

 

Keywords: apple snail; mollusks; gastropods; pigments; carotenoids. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As ampulárias do gênero Pomacea são amplamente difundidas para o uso como espécies 

ornamentais (NG et al., 2016). Existem populações desse gênero com crescimento expressivo 

como espécies invasoras introduzidas em alguns países asiáticos, europeus e do continente 

americano (MORRISON e HAY, 2011; ACCORSI et al., 2014; HORGAN et al., 2014; 

KARRAKER e DUDGEON, 2014). As ampulárias mais comuns no aquarismo são das 

linhagens coloridas da espécie Pomacea diffusa, a qual tem destacado apelo estético como 

organismo ornamental e pelo seu hábito alimentar de consumir perifíton e organismos que 

compõem os bentos, assim sendo, as ampulárias são utilizadas como organismo limpador de 

aquários. Sua origem é amazônica e tem ampla distribuição no mundo (ISHIKAWA, 2018).  

Os padrões de cor da concha e da musculatura desses moluscos chamam a atenção e 

determinam a escolha do espécime a ser adquirido pelos compradores e criadores dessa espécie 

no hobby do aquarismo. Na figura 1 podemos observar os padrões de coloração de P. diffusa 

disponíveis. Basicamente temos dois tipos de cor principal no músculo em Pomacea, sendo 

claro (albino ou amarelo) e escuro com a presença de pigmento (YUSA, 2004). Também pode 

haver variações de mistura entre os referidos padrões e vários tipos de cor da concha que são 

resultado provável da mistura de pigmentos amarelo/laranja e violeta como em outros moluscos 

(KOSMINSKY e LEZIN, 2006). A cor da concha ainda é influenciada pela cor de fundo que é 

dada pela coloração do tegumento do animal, já que a concha possui certo grau de transparência 

e também pelas listras que podem ou não estarem presentes (ESTEBENET et al., 2006). 

Na musculatura desses moluscos pode-se identificar a presença de cromatóforos repletos 

de cor avermelhada ou alaranjada, proveniente de pigmentos carotenoides os quais são 

adquiridos pela dieta do animal (TSUSHIMA et al., 1997). Como o valor e a importância dos 

organismos ornamentais estão geralmente ligadas à sua cor, um acréscimo na pigmentação pode 

ser interessante do ponto de vista comercial, dando melhor aspecto e aproveitando todo o 

potencial de expressão da cor naturalmente inerente nos moluscos (DANIEL et al., 2017).  

Para organismos aquáticos em geral, o principal pigmento utilizado para aumentar a 

coloração vermelha é a astaxantina. Esse pigmento na forma artificial é o mais utilizado na 

produção comercial de organismos aquáticos tanto ornamentais quanto de corte (DANIEL et 

al., 2017). 

A astaxantina possui a maior atividade antioxidante entre os carotenoides naturais, 

possuindo um potencial de quelatação de radicais livres, superior ao da vitamina E (MIKE, 
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1991). Adicionalmente, ela inibe a peroxidação lipídica mitocondrial e contribui para a 

estabilidade da membrana celular (GOTO et al., 2001). 

 

 

 

Figura 1. Padrões básicos de pigmentação em Pomacea diffusa. Fonte: Ishikawa (2018) 

 

A capacidade de transformação de pigmentos precursores em astaxantina varia de acordo 

com a espécie de organismo aquático, podendo ser inexistente, ou possível a partir de carotenos 
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ou de algumas xantofilas, processo comumente observado em moluscos, crustáceos e peixes 

(LATSCHA, 1991; SCHIEDT et al., 1993; GOUVEIA et al., 2003; GÜROY et al., 2012). 

De acordo com TSUSHIMA et al. (1997), Pomacea caniculata apresenta baixa 

concentração de astaxantina em relação a outros carotenoides. Portanto, não se sabe se o 

fornecimento suplementar de astaxantina para P. diffusa traria benefícios de desempenho e 

incremento de coloração para esses moluscos. Sendo que para tanto, a capacidade de 

acumulação desse pigmento necessita ser testado nos animais.  

A alimentação artificial fornecida em ensaios pode influenciar a condição corporal dos 

moluscos. Como o gênero Pomacea é naturalmente consumidor de alimentos com alta umidade 

e/ou restos de ração de peixes, como fauna secundária em aquários, estes animais podem sofrer 

influência positiva se alimentados com rações de invertebrados como de camarões marinhos.  

Os objetivos desse estudo foram mensurar a capacidade de acumulação de astaxantina 

sintética em diferentes níveis de inclusão na dieta de Pomacea diffusa e sua influência na 

concentração do pigmento e nos índices zootécnicos ao final do cultivo e, em paralelo, verificar 

a influência da mudança da dieta, de ração de peixes para ração de camarão, na condição 

corporal e produtiva dos moluscos em comparação com o início do trabalho. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado no Laboratório de Maricultura do LAQUA (Laboratório de 

Aquacultura da Escola de Veterinária da UFMG). Num delineamento inteiramente casualizado 

foram utilizados 180 ampularias Pomacea diffusa da linhagem dourada provenientes do 

laboratório peixes ornamentais e criados com ração de peixes 2,4 mm com 35% de proteína 

bruta (Guabi® Nutrição e Saúde Animal S.A., Sales Oliveira, SP, Brasil) com o peso médio 

0,60±0,23 g divididos em seis tratamentos com três repetições de 10 indivíduos para cada 

tanque de 15 litros em sistema de recirculação de água com filtragem por mídias flutuantes por 

aeração MBBR (Nanoplastic®, São Paulo, SP, Brasil). Os tratamentos empregados foram: 

controle alimentado uma vez por dia com ração comercial extrusada de 2,4mm para camarão 

marinho (35% de proteína bruta, Guabi®, Sales Oliveira, SP, Brasil) sem adição de pigmentos 

e nos demais foi utilizada a astaxantina sintética Carophyll Pink 10% (DSM® - Heerlen, Países 

Baixos) aspergida nas rações nas proporções de 25, 50, 100, 200 e 400 mg/Kg de ração por 60 

dias consecutivos.  



 

45 
 

 

Foram mensuradas as seguintes variáveis para composição dos índices zootécnicos do 

estudo: peso inicial, aos 30 e 60 dias foi auferido com balança de precisão 0,01 g BL series 

(SHIMADZU®, Barueri, SP, Brasil), o comprimento e altura da concha foram auferidos nos 

mesmos dias do parâmetro anterior com paquímetro digital com precisão de 1 mm conforme 

indicado na figura 2. Por fim, foi estimada a quantificação da ração consumida pelos animais 

por pesagem diária e recolhimento de sobras posteriormente secadas em estufa e pesadas. 

Os parâmetros de qualidade de água, temperatura, pH, salinidade e oxigênio dissolvido 

(OD) foram medidos com sonda multiparâmetros COMBO pH e EC e medidor de OD HI 9146 

(Hanna Instruments®, Rhode Island, EUA), respectivamente. As concentrações de Amônia 

Total (N-AT) e Nitrito (N-NO2-) foram monitoradas segundo a metodologia descrita pela 

UNESCO (1983). Para a alcalinidade foi utilizado o método APHA (1998). Os indicadores de 

qualidade de água mensurados no experimento se mantiveram sem variações expressivas 

(P>0,05) entre os tratamentos pelo teste de Duncan já que o sistema de recirculação mantinha 

a mesma água e o sistema de filtragem foi eficiente para manter a estabilidade em todos os 

tratamentos. Os valores médios foram: temperatura 31,5 ± 1,06°C, pH 6,84 ± 0,42, oxigênio 

dissolvido 6,24 ± 0,56 mg/L, salinidade 0,38 ± 0,07, alcalinidade 53,33 ± 4,88 mg/L CaCO3, 

amônia 0,58 ± 0,29 mg/L N-AT, nitrito 0,26 ± 0,11 mg/L N-NO2
-.  

 

 

Figura 2. Pontos de medições em Pomacea diffusa. 

  

O cálculo dos índices zootécnicos foi feito baseado nas seguintes equações: taxa de crescimento 

específico (TCE) – relativo ao crescimento diário dos animais, em valores percentuais. Para seu 

cálculo, utilizou-se a seguinte expressão (1): 
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conversão alimentar aparente (CA-A) – equivalente à quantidade de ração necessária para o 

animal ganhar 1 kg de peso vivo (2): 

 

2� − � =	
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eficiência alimentar (EA) – constitui o ganho de peso médio por molusco no grupo, dividido 

pelo consumo médio de ração por indivíduo. Demonstra a eficiência que o animal teve para 

converter a ração consumida em peso vivo (3): 
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ganho de peso (GP) – é o peso final do animal menos o peso inicial do animal. Esse cálculo é 

obtido pela seguinte fórmula (4): 

 
?@ = 	6-0+	7���8	"�& − 6-0+	���)��8	"�& 

 
 

ganho de altura (GA) – é a altura final do animal menos a altura inicial. Esse cálculo é obtido 

pela seguinte fórmula (5): 

 
?� = �8,<*�	7���8	"99& − �8,<*�	���)��8	"99& 

 
 

ganho de comprimento (GC) é a altura final do animal menos a altura inicial. Esse cálculo é 

obtido pela seguinte fórmula (6): 

 
?2 = )+96*�9-�,+	7���8"99& − )+96*�9-�,+	7���8	"99& 
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fator de condição relativo (Kr) – mede indiretamente o estado fisiológico do animal em relação 

às reservas energéticas armazenadas, tais como glicogênio hepático e gordura corporal. 

Praticamente indicando se o animal se encontra gordo ou magro conforme a curva de regressão 

da média populacional. Para sua determinação, foi usada a seguinte fórmula (7):  

 
A* = 6-0+	+�0-*B�/+	"�& ÷ 6-0+	-06-*�/+	"�& 

 
 

 Para determinar a concentração de carotenoides totais com base em astaxantina (C-

AST). Foi feito o abate dos animais por crionarcose, amostras da musculatura de um animal 

por tratamento foram maceradas em gral de porcelana até formar uma pasta fina. Uma porção 

de um grama de peso foi separada em tubo de ensaio para extração dos carotenoides em acetona 

e depois filtrada em papel filtro deixando repousar protegida da luz até a medição. Esse processo 

foi repetido até a completa extração do pigmento da amostra. Os extratos foram corrigidos no 

seu volume até a solução obter uma amostra de 5 mL para análise. A quantidade de astaxantina 

na musculatura dos gastrópodes foi determinada por espectrofotometria UV no aparelho Libra 

S22 (Biochrom®, Cambridge, Reino Unido) tendo base o pico de astaxantina no comprimento 

de onda de 480 nm como principal indicador. O cálculo do valor é feito pela seguinte expressão 

(8).  

 

2 − �1 = 	
��	�	��	�	�

2�	�	2D
 

  
Onde:  

CA = Coeficiente de absorção da astaxantina A1% 1cm = 2100 

ABS = Absorbância da astaxantina na solução de acetona a 480 nm 

FD = Fator de diluição  

V = Volume da amostra em g 

CO = comprimento ótico da cubeta = 1cm 

 

A análise estatística foi realizada inicialmente com o teste de normalidade de Shapiro-

Wilk. As variáveis paramétricas foram analisadas pelo teste de Duncan ao nível de significância 

de 5%. Para os resultados relativos a concentração de astaxantina foi utilizada a regressão linear 

e para o Kr a regressão quadrática. O programa estatístico escolhido foi o INFOSTAT versão 

2017. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os índices zootécnicos não mostraram diferenças significativas entre os tratamentos 

(P>0,05), os resultados estão expressos na tabela 1. Estes demonstram que a suplementação de 

astaxantina sintética na ração nos níveis testados não alterou o desenvolvimento dos moluscos. 

SANTOS et al. (1995) afirmam que alimentando Pomacea sordida com alimentos volumosos 

como Alface Lactuca sp. e Rami Boehmeria nivea foi observada uma conversão alimentar de 

6:1 e a aceitação alimentar variando conforme a fase de desenvolvimento do molusco 

gastrópode. A sobrevivência final foi de 100% em todos os tratamentos. 

Comparativamente no presente estudo e no trabalho de SOUZA JÚNIOR et al. (2013) 

com P. lineata e P. bridgessi, a ração de camarão com 35% de proteína bruta apresenta índices 

de conversão alimentar melhores e, bem semelhantes entre si, portanto, mais eficientes que 

dietas volumosas. No quesito taxa de crescimento específico o presente trabalho apresentou 

valores superiores ao trabalho citado anteriormente no qual os valores ficaram entre 1,65 e 

1,77% ao dia. MORRISON e HAY (2011) observaram menor percentagem de crescimento de 

P. diffusa em relação ao consumo das plantas Utricularia sp. e Bacopa carolineana do que 

outras espécies e.g. P. insularum, P. caniculata, P. paludosa e P. haustrum. Também foi 

detectado baixo consumo de dietas volumosas com essas e outras plantas consumidas por P. 

diffusa em relação às demais espécies. Isto pode ser o indício de um hábito menos herbívoro 

nesta espécie, atrelado ao fato da boa conversão de ração comercial. Desta forma, é 

recomendável o uso de dietas concentradas na criação desse gastrópode.  

 

Tabela 1. Índices zootécnicos (média e devio padrão) mensurados nos diferentes tratamentos com adição de 
astaxantina sintética na alimentação de ampulária dourada Pomacea diffusa. 

Dieta Índices Zootécnicos 

AST mg/Kg TCE % CA-A EA % GP g GA mm GC mm 

0 3,31 ± 0,19 0,85 ± 0,13 119,6 ± 18,4 3,83 ± 0,59 4,11 ± 0,21 7,55 ± 0,97 

25 3,37 ± 0,44 0,83 ± 0,14 122,0 ± 19,7 3,89 ± 0,63 4,38 ± 1,37 8,21 ± 1,22 

50 3,34 ± 0,16 0,85 ± 0,19 121,6 ± 24,2 3,9 ± 0,77 4,81 ± 0,35 6,67 ± 2,01 

100 3,44 ± 0,14 0,79 ± 0,03 127,2 ± 4,4 4,07 ± 0,14 4,96 ± 0,29 8,3 ± 0,44 

200 3,5 ± 0,48 0,77 ± 0,17 133,2 ± 27,3 4,26 ± 0,87 5,24 ± 0,77 8,38 ± 1,4 

400 3,52 ± 0,13 0,74 ± 0,09 136,6 ± 15,8 4,37 ± 0,51 5,4 ± 0,07 8,8 ± 0,48 

TCE = taxa de crescimento específico, CA-A = conversão alimentar aparente, EA = eficiência alimentar, GP = 
ganho de peso, GA = ganho em altura, GC = ganho em comprimento. Não houveram diferenças significativas 
entre os tratamentos (P>0,05) pelo teste de Duncan. 
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A concentração de astaxantina corporal nas ampulárias não sofreu variações significativas 

entre os tratamentos (P=0,5442). Resultados expressos na figura 3.  

 

 
Figura 3. Concentração muscular de astaxantina em Pomacea diffusa alimentada com ração comercial de camarões 
com diversos níveis de incusão se astaxantina sintética após 60 dias de cultivo. Não houve diferenças significativas 
pelo teste de Duncan a 5% de probabilidade e baixa correlação entre a astaxantina corporal e a suplementada.  

 

Este resultado demonstra que a capacidade de acumulação muscular desse pigmento 

nesses moluscos na fase de vida estudada é limitada e não sofre alterações mesmo com 

suplementação. Os níveis de pigmento no músculo foram muito baixos em relação a quantidade 

suplementada e o pigmento pode ter sido direcionado para outros tecidos ou eliminado nas 

fezes.  

No estudo de TSUSHIMA et al. (1997), com Pomacea caniculata selvagem, foram 

encontrados no hepatopâncreas e músculos: β-caroteno, β-criptoxantina, luteína e zeaxantina, 

com maior quantidade de β-caroteno (39,1 ± 1,10%) no hepatopâncreas e de zeaxantina no 

músculo (40,8 ± 3,25%), o qual se acredita que seja o principal pigmento responsável pela cor 

amarelada nos animais albinos. Nas gônadas (61,0 ± 3,57%), ovos (75,0 ± 4,56%) e larvas (79,0 

± 2,46%), o pigmento principal foi a astaxantina.  

Aparentemente, os moluscos desse gênero acumulam esses pigmentos e fazem a 

conversão em astaxantina somente no período reprodutivo como forma de proteção dos ovos e 

formas larvais com alta concentração e potencial de utilização em alimentação animal como 

y = -0,0007x + 1,2163
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0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

-50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

A
st

a
xa

n
ti

n
a

 c
o

rp
o

ra
l m

g
/k

g

Astaxantina na dieta mg/kg



 

50 
 

 

descrito por YANG et al. (2016). Ainda no estudo mencionado, a maior acumulação de 

astaxantina quando esta foi adicionada a dieta foi verificada no hepatopâncreas dos animais.  

Para o fator de condição relativo (Kr), expresso na figura 4, foi verificado que os animais 

de todos os tratamentos obtiveram ganhos significativos com a alimentação com a ração de 

camarão pelo efeito quadrático demonstrado (P < 0,0001). 

 

 

Figura 4. Fator de condição (Kr) de Pomacea diffusa alimentada com ração comercial de camarões ao início do 
experimento (0), com 30 e com 60 dias de cultivo. 

 

Este é um indicativo que essa ração atende de forma satisfatória as necessidades desses 

moluscos nesta fase do crescimento em relação a fornecida anteriormente. Essa informação 

pode ajudar na escolha de um alimento para o cultivo da espécie, já que não existem rações 

específicas disponíveis no mercado.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

A suplementação dietética de astaxantina sintética não resultou em aumento significativo 

da concentração desse pigmento na musculatura do molusco gastrópode. As ampulárias (P. 

diffusa) alimentadas com ração comercial de camarão marinho apresentaram melhor conversão 

alimentar e elevados valores de eficiência alimentar em relação aos dadso da literatura sobre 

alimentos volumosos e fator de condição acima da média inicial, o que demonstra que esse 

alimento pode ser utilizado para seu cultivo.  
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Efeito de carotenoides dietéticos em reprodutores de camarão da Amazônia 
Macrobrachium amazonicum 

 

Resumo 

 

O objetivo do estudo foi testar a inclusão de extratos naturais e solução de astaxantina sintética 

na dieta do camarão da Amazônia, Macrobrachium amazonicum, e verificar seu efeito no 

desempenho, índices corporais e acumulação total de astaxantina nos tecidos reprodutivos e 

gametas desse crustáceo, em comparação com animais selvagens recém capturados. O 

delineamento experimental foi em blocos inteiramente casualizados utilizados cinco 

tratamentos e os dois sexos com três repetições cada: dieta controle sem inclusão de pigmentos 

(CONT-015); dieta contendo extrato natural de buriti que tem o betacaroteno como principal 

pigmento (βCAR-038); dieta com inclusão de extrato natural de urucum que tem a bixina como 

pigmento principal (BIXN-289) e dieta com astaxantina sintética (ASTX-197) em 20 dias de 

experimento. Foram utilizados 180 camarões, sendo 60 machos (6,08 ± 1,96 g) e 120 fêmeas 

(4,55 ± 1,03 g) distribuídos em cinco grupos contendo 4 machos e 8 fêmeas cada. Quatro grupos 

foram submetidos às dietas em tanques de recirculação de 60 litros, somados ao tratamento de 

animais que não passaram pela alimentação com as dietas (NATURAL) foi analisado. Não 

houve diferenças significativas no desempenho e índices corporais. A quantidade de 

espematóforos liberados, espermatozoides vivos, pigmentação corporal e dos ovos foi superior 

nos tratamentos BIXN-289 e ASTX-197 em relação ao controle. O tratamento ASTX-197 se 

mostrou superior ao grupo NATURAL na pigmentação corporal de fêmeas e ovos e liberação 

de espermatóforos pelos machos. Estes resultados demonstram que a utilização de pigmentos 

carotenoides na dieta é benéfica para reprodução de camarão M. amazonicum. 

Palavras chave: buriti, urucum, astaxantina, ração de camarão, desempenho reprodutivo. 
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1. Introdução 

Os carotenoides são componentes alimentares importantes para o metabolismo dos 

crustáceos (Meyrs 2000). Estes pigmentos influenciam o desenvolvimento geral dos camarões 

influenciando no desenvolvimento normal, na produtividade, resistência ao estresse e 

sobrevivência (Niu et al. 2011; Aguirre-Hinojosa et al. 2012; Wang et al. 2018). De acordo com 

Wade et al. (2017), os carotenoides são indispensáveis para o perfeito desenvolvimento das 

características reprodutivas dos camarões utilizados na aquicultura.  

Os camarões de água doce do gênero Macrobrachium demonstram diferenças no 

desempenho reprodutivo em resposta ao uso de alimentos ricos em carotenoides na sua dieta, 

tendo melhorado o seu desempenho (Tizkar et al. 2014). A astaxantina é o principal pigmento 

acumulado pelos camarões, possui papel fundamental para o desempenho reprodutivo e 

precocidade reprodutiva (Paibulkichakul et al. 2008; Scabini et al. 2011; Vilchez et al. 2011) e 

também para o desenvolvimento embrionário e larval em Macrobrachium (Ribeiro et al. 2001). 

O camarão da Amazônia Macrobrachium amazonicum é uma das espécies mais 

produzidas na região norte do Brasil, tanto pela pesca artesanal para consumo direto, quanto 

pelo cultivo relacionado a recria e engorda de juvenis provenientes da pesca em gaiolas 

(Marques et al. 2012). Sua ocorrência natural é na região de clima de monções da Amazônia e 

já foi introduzido para cultivo comercial em diversos pontos da América do Sul (Silva et al. 

2017).  

Alimentos utilizados na região amazônica como o buriti Mauritia flexuosa e o urucum 

Bixa orellana são ricos em pigmentos (Saini et al. 2015). Estes têm a possibilidade de promover 

efeitos positivos sobre a espécie estudada. A utilização de extratos de plantas é uma forma de 

fornecer carotenoides precursores os quais têm o potencial de serem convertidos em astaxantina 

pelos camarões (Vernon-Carter et al. 1996; Arredondo-Figueiroa et al. 2004; Göcer et al. 2006; 

Aguirre-Hinjosa et al. 2012).  



 

57 
 

 

O objetivo desse estudo foi testar a inclusão de extratos naturais e solução de astaxantina 

sintética na dieta do camarão da Amazônia e verificar seu efeito no desempenho, índices 

corporais e acumulação total de astaxantina nos tecidos reprodutivos e gametas desse crustáceo, 

em comparação com animais selvagens recém-capturados. 

 

2. Material e Métodos  

2.1 Parâmetros de qualidade de da água 

Os parâmetros de qualidade de água: Temperatura (T°C), potencial hidrogeniônico 

(pH), oxigênio dissolvido (OD), condutividade elétrica (CE), sólidos dissolvidos totais (TDS), 

salinidade (SAL) e potencial de oxirredução (POR) foram mensurados com sonda 

multiparâmetros U-5000 (HORIBA®, Kioto, Japão). Os compostos nitrogenados, amônia total 

(N-AT), nitrito (N-NO2
-) e a alcalinidade (ALC) foram determinados utilizando kits 

colorimétricos e fotômetro multiparâmetros HI 83200 (HANNA INSTRUMENTS®, 

Woonsocket, Rhode Island, EUA).  

2.2 Delineamento experimental e formulação das dietas  

O experimento foi delineado em blocos casualizados contendo cinco tratamentos com 

três repetições. Foram utilizados 180 camarões recém-capturados da natureza distribuídos em 

cinco grupos contendo 4 machos (6,08 ± 1,96 g) e 8 fêmeas (4,55 ± 1,03 g) conforme a dieta: 

1 - animais submetidos a dieta controle sem inclusão de pigmentos (CONT-015); 2 - animais 

submetidos a dieta contendo extrato natural de buriti que tem o betacaroteno como principal 

pigmento (βCAR-038); 3 - animais submetidos a dieta com inclusão de extrato natural de 

urucum que tem a bixina como pigmento principal (BIXN-289); 4 - animais submetidos a dieta 

com astaxantina sintética (ASTX-197) e 5 - animais que não foram submetidos a nenhuma dieta 

(NATURAL) que somente se alimentaram no ambiente natural antes da captura. Sendo assim 

um grupo representando a dieta selvagem, dois grupos com baixa concentração de pigmentos e 
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dois grupos com alta concentração de pigmentos conforme descrição na Tabela 1. Os 

pigementos foram incluídos nas dietas por asperção dos extratos na superfície do pellet. 

Os camarões foram obtidos com pescadores da região de Macapá - AP Latitude: 00º 02' 

20" N, Longitude: 51º 03' 59" W, levados para o laboratório de aquicultura do Centro de 

Pesquisa Agroflorestal do Amapá, uma unidade descentralizada da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária - Embrapa Amapá. Os 36 camarões destinados ao levantamento das 

características selvagens foram prontamente analisados segundo os parâmetros de estudo 

(índices corporais, espermatozoides e pigmentos), os demais que passaram pelos tratamentos 

com dietas experimentais foram cultivados em 12 tanques de 60 litros, sendo, quatro 

tratamentos com três repetições em cada. A ração foi fornecida na quantidade de 2 g por 

repetição diariamente (3,3% do peso vivo) divididas em duas alimentações sendo 0,5 g pela 

manhã (10:00 h) e 1,5 g à noite (18:00 h). As sobras de ração foram coletas e congeladas 

diariamente para posterior secagem em estufa a 60ºC e determinação da conversão e eficiência 

alimentar.  

Para as análises de concentração de pigmentos foram amostrados aleatoriamente três 

machos e três fêmeas de cada tratamento (n=6) e dissecados para separação dos órgãos a serem 

mensurados (estômago, hepatopâncreas, gônadas). 

A composição proximal dos alimentos (Tabela 1) foi feita com base nas seguintes 

metodologias: Matéria seca (MS): secagem em estufa a 105ºC até peso constante, segundo 

metodologia IAL (2008). Proteína Bruta Total (PBT): determinada através do Método Kjeldahl. 

O teor de proteína bruta foi calculado multiplicando-se o nitrogênio total pelo fator 5,46 (%N 

x 5,46) (IAL 2008; Souza e Nogueira 2005). Extrato Etéreo (EE): determinado em aparelho 

Soxhlet com éter de petróleo sob refluxo durante 4 horas (Silva e Queiroz 2002; Souza e 

Nogueira 2005). Cinzas (CNZ): determinada gravimetricamente em mufla a 105°C/4h (IAL 

2008; Souza e Nogueira 2005). Fibra Bruta (FB): determinada gravimetricamente através do 
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resíduo remanescente de digestão ácida e alcalina. (Silva e Queiroz 2002; Souza e Nogueira 

2005). Fósforo (P): por complexação do fósforo com vanádio-molibdato de amônio e 

determinação por espectrofotometria na região do visível, segundo metodologia IAL (2008). 

Determinação de Cálcio (Ca): titulação complexométrica com EDTA, segundo metodologia 

IAL (2008).  

 
Tabela 1. Concentração de nutrientes e pigmentos na Matéria Seca (MS) das dietas experimentais de reprodutores 
de camarões da Amazônia. 

 Dietas experimentais 

Composição analisada CONT-015 βCAR-038 BIXN-289 ASTX-197 

Matéria seca (MS) [%] 92,36 89,71 91,49 92,15 

Proteína bruta [% na MS] 37,83 37,19 36,70 37,87 

Extrato etéreo [% na MS] 7,31 7,98 7,4 7,67 

Fibra bruta [% na MS] 4,43 3,46 5,74 4,03 

Cinzas [% na MS] 14,37 14,73 14,46 14,44 

Extrato não nitrogenado [% na MS] 32,8 30,21 32,93 32,18 

Cálcio [% na MS] 1,88 1,41 1,96  1,68  

Fósforo [% na MS] 0,86 0,88 0,92 0,83 

Carotenoides e retinoides totais     

βcaroteno [mg/kg] 15,71 38,09 - - 

Bixina [mg/kg] - - 289,71 - 

Astaxantina [mg/kg] - - - 197,45 

Retinol [mg/kg] 8,06 8,0 8,01 8,04 

As dietas experimentais contêm os seguintes aditivos: CONT-015 sem suplementação de pigmentos, βCAR-038 
com suplementação de extrato de buriti, BIXN-298 com suplementação de extrato de urucum e ASTX-197 com 
suplementação de astaxantina sintética.  
 

2.3 Desempenho 

2.3.1 Índices zootécnicos 

O cálculo dos índices zootécnicos foi feito baseado nas seguintes equações:  

Taxa de crescimento específico (TCE) - relativo ao crescimento diário dos animais, em valores 

percentuais. Para seu cálculo, utilizou-se a seguinte expressão (1): 

123	"%	/��& =
ln 6-0+	7���8	[�] 	− ln 6-0+	���)��8	[�]

,-96+	"/��0&
	�	100 
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Conversão alimentar aparente (CA-A) - equivalente à quantidade de ração necessária para o 

animal ganhar 1 kg de peso vivo (2): 

2� − � =	
*�çã+	)+�0<9�/�	[�]

6-0+	7���8	[�] − 6-0+	���)��8	[�]
	 

Eficiência alimentar (EA) - constitui o ganho de peso médio por crustáceo no grupo, dividido 

pelo consumo médio de ração por indivíduo. Demonstra a eficiência que o animal teve para 

converter a ração consumida em peso vivo (3): 

3�	"%& = 	
���ℎ+	/-	9�00�	[�]

><��,�/�/-	/-	*�çã+	���-*�/�	[�]
	�	100 

Ganho de peso (GP) - é o peso final do animal menos o peso inicial do animal. Esse cálculo foi 

obtido pela seguinte fórmula (4): 

?@ = 	6-0+	7���8	[�] − 6-0+	���)��8	[�] 

Ganho de comprimento (GC) é o comprimento final do animal subtraído do comprimento 

inicial. Esse cálculo foi obtido pela seguinte fórmula (5): 

?2 = )+96*�9-�,+	7���8	[99] − )+96*�9-�,+	7���8	[99] 

Fator de condição relativo (Kr) - mede indiretamente o estado fisiológico do animal em relação 

às reservas energéticas armazenadas, tais como glicogênio hepático e gordura corporal. 

Praticamente indicando se o animal se encontra gordo ou magro conforme a curva de regressão 

da média populacional. Para sua determinação, foi usada a seguinte fórmula (6):  

A* = 6-0+	+�0-*B�/+	[�] ÷ 6-0+	-06-*�/+	[�] 

2.3.2 Índices corporais e de rendimento 

Os cálculos dos índices corporais e de rendimento foram feitos com base nas seguintes 

equações:  

Índice gastrossomático (IGAS - S) equivalente ao peso do estômago em relação ao corpo do 

camarão. Descrito pela equação (7): 
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G?� −  =
6-0+	/+	-0,ô9��+	[�]

6-0+	,+,�8	[�]
	�	100 

Índice gonadossomático (IGON - S) representa a proporção do peso das gônadas do animal em 

relação ao peso corporal. Deve ser mensurado separadamente entre os sexos, pois o gênero 

define diferenças consideráveis nesta variável. A expressão do cálculo se deu por (8): 

G?DI −  =
6-0+	/�0	�ô��/�0	[�]

6-0+	/+	,+,�8	[�]
	�	100 

Índice hepatossomático (IHEP - S), variável que mensura a proporção do fígado do animal em 

relação ao peso total do crustáceo. O cálculo se deu pela expressão (9):  

GJ3@ −  =
6-0+	/+	7í��/+	[�]

6-0+	,+,�8	[�]
	�	100 

Rendimento do camarão descabeçado (R - DESCAB) é a proporção de produto comercializável 

na forma descrita sem o cefalotórax do crustáceo, ou seja, somente o abdome com seus anexos. 

Para seu cálculo utilizou-se a pesagem individualizada desta parte do animal dividida pelo peso 

total (10): 

L − �32�� =
6-0+	/+	��/+9-	[�]

6-0+	,+,�8	[�]
	�	100 

Rendimento do filé do camarão limpo sem a casca (R – FILÉ) considerada a parte abdominal, 

excluindo-se a carapaça e anexos como pléopodos e nadadeiras, ficando a musculatura e alguns 

agregados como tubo neural e intestino inferior. Para expressar este valor utilizamos a seguinte 

equação (11): 

 

L − �GMÉ	 =
6-0+	/-0)�0)�/+	[�]

6-0+	,+,�8	[�]
	�	100 

2.3.3 Composição centesimal dos animais 

A composição proximal dos animais foi feita com base nas seguintes metodologias: 

Umidade (UMD): Secagem em estufa a 105ºC até peso constante, segundo metodologia IAL 
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(2008). Proteína Bruta Total (PBT): determinada através do Método Kjeldahl. O teor de 

proteína bruta foi calculado multiplicando-se o nitrogênio total pelo fator 5,46 (%N x 5,46) 

(IAL 2008; Souza e Nogueira 2005). Lipídios Totais (LPT): determinado em aparelho Soxhlet 

com éter de petróleo sob refluxo durante 4 horas (Silva e Queiroz 2002; Souza e Nogueira 

2005). Cinzas (CNZ): determinada gravimetricamente em mufla a 105°C/4h (IAL 2008; Souza 

e Nogueira 2005) Fósforo (P): Por complexação do fósforo com vanádio-molibdato de amônio 

e determinação por espectrofotometria na região do visível, segundo metodologia IAL (2008). 

Cálcio (Ca): Determinação por titulação complexométrica com EDTA, segundo metodologia 

IAL (2008). 

 

2.3.4 Desempenho reprodutivo da fêmea 

As desovas por fêmea (DPF) foram mensuradas por observação diária de todas as 

fêmeas em cada tanque e anotados os dados para posterior comparação estatística dividindo o 

número de desovas pela quantidade inicial de fêmeas como na expressão (12). 

�@� = 	
�ú9-*+	,+,�8	/-	/-0+B�0

><��,�/�/-	���)��8	/-	7ê9-�0
 

Para o a contagem do número de ovos por grama de fêmea (O[g]F) foi feita a contagem 

do número de ovos após a postura retirando-se a massa de ovos, procedendo a contagem de três 

parcelas individuais e determinada a quantidade média de ovos por grama, depois 

multiplicando-se o valor pela massa total de ovos e dividindo pelo peso da fêmea como na 

expressão (13).  

D[�]� =
�ú9-*+	,+,�8	/-	+B+0

6-0+	/�	7ê9-�
 

 Para obter uma referência visual da coloração dos ovos relacionada a concentração de 

pigmento mensurada estes foram observados a olho nú e sua aparência anotada. 
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2.3.5 Desempenho reprodutivo do macho 

Para a retiradas dos espermatóforos nos machos foi realizada a eletroejaculação nos 

camarões imobilizados com gomas de borracha presas a uma base de espuma, utilizando até 

três choques de 9V na base do quinto par de periópodos e coletando com uma pinça estéril.   A 

contagem de espermatozoides vivos (EV), foi feita segundo a metodologia de Lueng-Trujilo e 

Lawrence (1987), através de contagem em hematocitômetro utilizando como contrastes 

hematoxilina/eosina. Foram selecionados quatro grupos de 100 espermatozoides de cada macho 

e contados os números de células vivas. Então, a média individual dessas quatro contagens 

representou a viabilidade espermática como disposto na expressão (14).  

3� = 	9é/��	/-	4	�*<6+0	)+9	100	-06-9�,+R+�/-0	/-	)�/�	9�)ℎ+ 

Além dessa contagem foi também mensurado o número de coletas de espermatóforos 

num período de 24 horas finais do experimento e nas 24 horas iniciais para o grupo NATURAL 

como na expressão (15).  

3M = 9é/��	/+	�ú9-*+	/-	)+8-,�0	6+*	*-6-,�çã+ 

2.4 Análise da concentração dos pigmentos e retinol 

Os tecidos dos camarões foram macerados em etanol 96°GL e analisados em 

espectrofotômetro UV SP220 (Bioespectro®, Curitiba, PR, Brasil), no comprimento de onda de 

478nm de absorbância (ABS) da astaxantina e coeficiente de absorção E1%
1cm 2100 para cálculo 

do valor de [mg/kg] de astaxantina contido no tecido expressa como concentração corporal de 

astaxantina (CCA). Para as dietas (Tab. 1) foi utilizada a mesma técnica sendo a dieta ASTX-

197 com os mesmos valores para os animais, para CONT-15 e βCAR-38, a ABS de 452nm e 

coeficiente de absorção de E1%
1cm 2620 e na dieta BIXN-289, a ABS de 457nm e coeficiente 

de absorção de E1%
1cm 3443. Para determinação do retinol foi utilizada ABS de 325nm e o 

coeficiente de absorção E1%
1cm 1780, como na metodologia descrita por Dias et al. (2010). O 
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cálculo foi feito pela metodologia de Rodriguez-Amaya (2001); Rodriguez-Amaya e Kimura 

(2004), seguindo a equação (16) a saber:  

[mg	pigmento/kg] =
ABS	x	FD	x	V

CA	x	[g]
 

Onde: 

ABS = Absorbância do pigmento na solução de etanol [nm] 

FD = Fator de diluição (=1000000) 

V = Volume da solução 

CA = Coeficiente de absorção E1%
1cm do pigmento em etanol  

[g] = gramas de amostra utilizada 

 

2.5 Análise estatística 

Os dados forma submetidos inicialmente ao teste de normalidade de Shapiro-Wilk. 

Determinadas as características dos dados foram utilizados com os testes de Duncan para as 

variáveis paramétricas e de Kruskal-Wallis para as não paramétricas, ambas ao nível de 

significância de 5%. A análise estatística foi feita no programa INFOSTAT versão 2017 

(Casanoves et al. 2012).  

 

3. Resultados 

3.1 Qualidade da água 

As variáveis físico-químicas da água do cultivo tiveram os seguintes valores médios: 

Temperatura 27,45ºC (± 0,47); pH 8,5 (± 0,42); Oxigênio dissolvido 7,06 mg/L (± 1,14); 

Condutividade elétrica 0,45 µS/cm (± 0,04); sólidos dissolvidos totais 0,30 mg/L (± 0,03); 

Salinidade 0,2 (±0,0); Amônia total 0,12 mg/L (± 0,04); Nitrito 0,09 mg/L (± 0,02); Potencial 

de Oxirredução 205,45 mV (± 26,96) e Alcalinidade 43,49 mg/L CaCO3 (± 9,59).  
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3.2 Dieta 

A composição analisada das dietas experimentais está descrita na tabela 1 onde são 

identificados os tratamentos e seus aditivos pigmentantes e concentrações utilizadas. Os demais 

componentes da ração comercial não foram alterados.  

3.3 Desempenho 

3.3.1 Índices zootécnicos 

A tabela 2 mostra que não houve diferenças significativas (p>0,05) entre os tratamentos 

para os índices de GP, GC, GB, CA-A, TCE, EA e SOB.  

 

3.3.2 Índices corporais e de rendimento 

Na tabela 3 podemos observar que os índices IGA-S, IGON-S, IHEP-S, R-DESCAB e 

R-Filé não apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos (p<0,05). Somente foi 

observada diferença significativa no IGON-S entre os sexos devido às diferenças morfologias 

inerentes a cada sexo. No caso do fator de condição (Kr) foi evidenciado que os animais (sexo 

grupado) submetidos aos tratamentos CONT-015, βCAR-038, BIXN-289 e ASTX-197 

apresentaram valores médios maiores que o grupo com dieta NATURAL (p<0,05). Analisando 

cada sexo isoladamente vemos que a resposta do Kr foi maior nas médias das fêmeas nos grupos 

experimentais (p<0,05), as quais demonstraram diferença significativa nos tratamentos em 

relação ao grupo NATURAL, enquanto as médias dos machos em separado não tiveram o 

mesmo comportamento (p<0,05). 

 

3.4 Composição centesimal dos camarões 

Observando a tabela 4 nota-se que o teor de UMD nos camarões foi maior no tratamento 

controle (CONT-015) em relação aos demais tratamentos (p<0,05), apesar de o teor de PBT 

nesse tratamento ser superior ao dos tratamentos βCAR-038 e ASTX-197 (p<0,05). O 
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tratamento CONT-015 ainda apresentou índices inferiores de CNZ e P em relação aos demais 

grupos (p<0,05). O grupo de animais alimentados com dieta NATURAL apresentou os menores 

índices de LPT em relação aos animais alimentados com as rações em cultivo (p<0,05). Os 

níveis analisados de Ca apresentaram resultados numericamente superiores nos dois 

tratamentos com quantidades mais concentradas de carotenoides (BIXN-289 e ASTX-197) e 

no grupo de dieta NATURAL (p<0,05) em relação aos demais tratamentos. 

 

3.5 Desempenho reprodutivo da fêmea 

As fêmeas de camarão da Amazônia como descrito na tabela 5 não apresentaram 

diferenças significativas no desempenho reprodutivo nas variáveis testadas DPF e O[g] F 

(p>0,05). Contudo, apresentaram diferenças visíveis na coloração externa dos ovos, sendo as 

fêmeas submetidas aos tratamentos CONT-015, βCAR-038 de cor ocre semelhante ao grupo de 

dieta natural e, nos demais animais, a cor dos ovos foi mais escura com tonalidade marrom nos 

animais do tratamento BIXN-289 e preto no grupo ASTX-197 (Tab. 5). 

 
 
3.6 Desempenho reprodutivo do macho  

Na Figura 1 podemos observar que o tratamento ASTX-197 teve desempenho superior 

no número de unidades de EL em relação ao grupo de camarões machos alimentados com dieta 

NATURAL e controle (CONT-015), enquanto os tratamentos βCAR-038 e BIXN-289, os 

machos apresentaram resultados intermediários (p<0,05). A Figura 2 mostra que a percentagem 

de EV foi inferior no tratamento controle (CONT-015) e intermediário no tratamento βCAR-

038 em relação aos demais grupos (p<0,05).  

 
3.7 Concentração de pigmentos 
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A CCA nos camarões da Amazônia fêmeas (Figura 3) e machos (Figura 4) variou de acordo 

com o tratamento empregado (p<0,05). Nas fêmeas do tratamento controle (CONT-015), no 

qual a ração não foi suplementada com aditivos pigmentantes. 
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Tabela 2. Índices zootécnicos (média e desvio padrão) de camarões da Amazônia alimentados com dietas contendo diferentes fontes de pigmentos. 

 Índices Zootécnicos 
Grupos GP [g] GC [cm] GB [g] CA-A* TCE [%] EA [%] SOB [%] 

CONT-015 0,31 ± 0,05 -0,07 ± 0,22 3,19 ± 0,47 8,40 ± 1,44 1,54 ± 0,23 12,15 ± 2,12 86,16 ± 4,81 
βCAR-038 0,37 ± 0,14 0,06 ± 0,05 3,59 ± 0,92 7,66 ± 2,95 1,87 ± 0,71 14,36 ± 5,17 83,33 ± 14,43 
BIXN-289 0,44 ± 0,19 -0,01 ± 0,14 4,92 ± 1,97 6,44 ± 2,28 2,19 ± 0,94 17,08 ± 6,73 94,44 ± 4,81 
ASTX-197 0,37 ± 0,24 0,15 ± 0,10 3,45 ± 2,00 10,21 ± 8,14 1,85 ± 1,22 14,62 ± 9,79 83,33 ± 14,43 

GP = ganho de peso, GC = ganho em comprimento, GB = ganho em biomassa, CA-A = conversão alimentar aparente, TCE = taxa de crescimento específica, EA = eficiência 
alimentar, SOB = sobrevivência. Sem diferenças significativas pelo teste paramétrico de Duncan (p > 0,05) ou em variável marcada com * pelo teste não paramétrico de Kruskal-
Wallis (p<0,05). As dietas experimentais contêm os seguintes níveis de carotenoides totais: CONT-015 sem suplementação de pigmentos [15 mg/kg] de betacaroteno, βCAR-
038 com suplementação de extrato de buriti [38 mg/kg] de betacaroteno, BIXN-298 com suplementação de extrato de urucum [298 mg/kg] de bixina e ASTX-197 com 
suplementação de astaxantina sintética [197 mg/kg] de astaxantina.  
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Tabela 3. Índices corporais e fator de condição relativo (média e desvio padrão) dos camarões da Amazônia cultivados com diferentes fontes de pigmentos. 

 Índices corporais Fator de 
condição 

Grupos IGA - S [%]* IGON – S [%]* IHEP – S [%]* R – DESC [%] R – FILÉ [%] Kr* 
 
 
 

   Total 

NATURAL 0,91 ± 0,34 2,19 ± 2,02 5,14 ± 2,63 53,28 ± 2,99 39,92 ± 4,45 0,98 ± 0,14a 
CONT-015 0,79 ± 0,26 1,67 ± 2,14 3,63 ± 1,33 50,65 ± 5,76 37,71 ± 7,44 1,03 ± 0,12b 
βCAR-038 0,70 ± 0,16 3,03 ± 3,13 4,03 ± 1,07 50,50 ± 4,63 36,56 ± 3,02 1,03 ± 0,11b 
BIXN-289 1,05 ± 0,59 2,58 ± 3,57 3,40 ± 0,90 48,81 ± 2,47 35,96 ± 3,51 1,05 ± 0,11b 
ASTX-197 1,06 ± 0,74 2,79 ± 3,13 3,65 ±1,24 51,41 ± 2,99 37,54 ± 3,91 1,06 ± 0,13b 

Machos  0,78 ± 0,18 0,52 ± 0,21a 4,37 ± 1,84 51,53 ± 3,30 37,91 ± 4,02 1,02 ± 0,13 
Fêmeas 1,24 ± 0,55 4,39 ± 2,66b 3,57 ± 1,20 50,32 ± 4,31 36,92 ± 5,01 1,00 ± 0,14 

 
 

Machos 

NATURAL 0,65 ± 0,16 0,57 ± 0,45 6,78 ± 3,04 55,43 ± 1,69 38,76 ± 1,37 1,02 ± 0,15 
CONT-015 0,82 ± 0,29 0,52 ± 0,28 4,23 ± 0,94 48,28 ± 2,10 36,78 ± 3,99 1,01 ± 0,10 
βCAR-038 0,73 ± 0,18 0,55 ± 0,03 3,97 ± 0,30 52,46 ± 4,12 36,40 ± 1,46 0,98 ± 0,06 
BIXN-289 0,87 ± 0,12 0,51 ± 0,01 3,50 ± 1,04 50,47 ± 2,06 37,13 ± 4,54 1,00 ± 0,61 
ASTX-197 0,82 ± 0,13 0,43 ± 0,09 3,38 ± 0,96 50,99 ± 2,36 36,97 ± 0,76 1,02 ± 0,15 

 
 

Fêmeas 

NATURAL 1,16 ± 0,24 3,80 ± 1,48 3,50 ± 0,18 51,05 ± 2,24 35,38 ± 5,34 0,95 ± 0,13ª 
CONT-015 0,77 ± 0,30 2,83 ± 2,71 3,05 ± 1,58 53,02 ± 7,85 38,77 ± 10,91 1,04 ± 0,13b 
βCAR-038 0,67 ± 0,18 5,51 ± 2,46 4,09 ± 1,66 48,28 ± 5,03 36,71 ± 1,46 1,06 ± 0,12b 
BIXN-289 1,22 ± 0,88 4,65 ± 4,35 3,30 ± 0,96 47,15 ± 1,64 34,79 ± 5,10 1,07 ± 0,12b 
ASTX-197 1,40 ± 0,76 5,15 ± 2,79 3,90 ± 1,64 51,82 ± 0,56 38,12 ± 3,02 1,05 ± 0,15b 

IGA – S = índice gastrossomático, IGON – S = índice gonadossomático, IHEP – S = índice hepatossomático, R – DESC = rendimento descabeçado, R – FILÉ = rendimento de 
filé. Letras diferentes numa mesma coluna em variáveis marcadas com * indicam diferenças significativas pelo teste não paramétrico de Kruskal-Wallis (p < 0,05). Nas demais 
variáveis não houve diferenças significativas pelo teste paramétrico de Duncan (p > 0,05). As dietas experimentais contêm os seguintes níveis de carotenoides totais: CONT-
015 sem suplementação de pigmentos [15 mg/kg] de betacaroteno, βCAR-038 com suplementação de extrato de buriti [38 mg/kg] de betacaroteno, BIXN-298 com 
suplementação de extrato de urucum [298 mg/kg] de bixina e ASTX-197 com suplementação de astaxantina sintética [197 mg/kg] de astaxantina. O grupo NATURAL foi 
avaliado após a captura e recebeu somente alimentação do ambiente natural.  
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Tabela 4. Composição centesimal (média e desvio padrão) dos camarões da Amazônia cultivados com diferentes fontes de pigmentos em matéria natural (MN). 

 Composição 
Grupos UMD [%] PBT [%] CNZ [%] LT [%] Ca [%] P [%] 

NATURAL 71,25 ± 1,46a 17,66 ± 0,71bc 4,67 ± 0,08b 2,34 ± 0,11a 1,39 ± 0,28c 0,28 ± 0,04b 
CONT-015 74,38 ± 0,44b 18,36 ± 1,27c 2,43 ± 0,38ª 3,51 ± 0,22b 0,77 ± 0,24ab 0,19 ± 0,04a 
βCAR-038 71,42 ± 1,5 a 16,04 ± 0,09ab 4,35 ± 0,14b 3,82 ± 0,31b 0,69 ± 0,05ª 0,30 ± 0,01b 
BIXN-289 72,04 ± 1,46a 16,83 ± 0,67abc 4,80 ± 0,40b 3,59 ± 0,66b 1,11 ± 0,11bc 0,33 ± 0,05b 
ASTX-197 70,06 ± 0,64a 15,38 ± 1,13a 4,96 ± 0,17b 3,72 ± 0,11b 1,45 ± 0,29c 0,34 ± 0,04b 

UMD = umidade, PBT = proteína bruta total, CNZ = cinzas, LT = lipídeos totais, Ca = cálcio, P = fósforo. Letras diferentes numa mesma coluna indicam diferenças significativas 
pelo teste paramétrico de Duncan (p < 0,05). As dietas experimentais contêm os seguintes níveis de carotenoides totais: CONT-015 sem suplementação de pigmentos [15 mg/kg] 
de betacaroteno, βCAR-038 com suplementação de extrato de buriti [38 mg/kg] de betacaroteno, BIXN-298 com suplementação de extrato de urucum [298 mg/kg] de bixina e 
ASTX-197 com suplementação de astaxantina sintética [197 mg/kg] de astaxantina. O grupo NATURAL foi avaliado após a captura e recebeu somente alimentação do ambiente 
natural.  
 

Tabela 5. Índices reprodutivos (média e desvio padrão) das fêmeas de camarão da Amazônia cultivados com diferentes pigmentantes nas dietas. 

Tratamentos D P F O [g ]F APARÊNCIA DOS 
OVOS 

CONT-015 1 ± 0,13 454 ± 222 Ocre 
βCAR-038 0,875 ± 0,13 509 ± 115 Ocre 
BIXN-289 1,125 ± 0,13 530 ± 125 Marrom  
ASTX-197 0,875 ± 0,13 509 ± 180 Preto  

DPF = desovas por fêmea, O[g]F = ovos por grama de fêmea. Não houve diferenças significativas entre os tratamentos (p < 0,05) pelo teste de Duncan. As dietas experimentais 
contêm os seguintes níveis de carotenoides totais: CONT-015 sem suplementação de pigmentos [15 mg/kg] de betacaroteno, βCAR-038 com suplementação de extrato de buriti 
[38 mg/kg] de betacaroteno, BIXN-298 com suplementação de extrato de urucum [298 mg/kg] de bixina e ASTX-197 com suplementação de astaxantina sintética [197 mg/kg] 
de astaxantina. 
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A acumulação de astaxantina foi inferior ao grupo de fêmeas de camarões alimentadas 

com dieta NATURAL e ao grupo ASTX-197, enquanto os animais dos grupos βCAR-038 e 

BIXN-289 assumiram valores intermediários. O tratamento ASTX-197 assumiu isoladamente 

a maior CCA tanto nos machos como nas fêmeas (p < 0,05). Os tratamentos CONT-015 e 

βCAR-038 se mostraram com baixos valores de CCA, enquanto BIXN-289 assumiu um valor 

intermediário a eles. O tratamento ASTX-197 obteve o melhor resultado na CCA entre os 

tratamentos com adição de pigmentos. Contudo o grupo dieta NATURAL ainda apresentou 

maior nível de CCA em relação a CONT-015, βCAR-038 e BIXN-289 (p<0,05). A 

concentração de CAO dos camarões (Figura 5) foi superior nos tratamentos BIXN-289 e 

ASTX-197, intermediária no tratamento βCAR-038 e inferior no tratamento controle CONT-

015 (p<0,05). 

 

Figura 1. Número de espermatóforos liberados (EL) por machos de camarão da Amazônia (n=6) durante 24 horas 
pós captura (NATURAL) e após 20 dias de cultivo nos demais grupos (médias e desvio padrão ±). Letras diferentes 
na parte de cima das colunas indicam diferenças significativas pelo teste de Duncan (p < 0,05). As dietas 
experimentais contêm os seguintes níveis de carotenoides totais: CONT-015 sem suplementação de pigmentos [15 
mg/kg] de betacaroteno, βCAR-038 com suplementação de extrato de buriti [38 mg/kg] de betacaroteno, BIXN-
298 com suplementação de extrato de urucum [298 mg/kg] de bixina e ASTX-197 com suplementação de 
astaxantina sintética [197 mg/kg] de astaxantina. O grupo NATURAL foi avaliado após a captura e recebeu 
somente alimentação do ambiente natural.  
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Figura 2. Percentagem de espermatozoides vivos (EV) por machos de camarão da Amazônia (n=6) durante 24 
horas pós captura (NATURAL) e após 20 dias de cultivo nos demais grupos (médias e desvio padrão ±). Letras 
diferentes na parte de cima das colunas indicam diferenças significativas pelo teste de Duncan (p < 0,05). As dietas 
experimentais contêm os seguintes níveis de carotenoides totais: CONT-015 sem suplementação de pigmentos [15 
mg/kg] de betacaroteno, βCAR-038 com suplementação de extrato de buriti [38 mg/kg] de betacaroteno, BIXN-
298 com suplementação de extrato de urucum [298 mg/kg] de bixina e ASTX-197 com suplementação de 
astaxantina sintética [197 mg/kg] de astaxantina. O grupo NATURAL foi avaliado após a captura e recebeu 
somente alimentação do ambiente selvagem.  

 

Figura 3. Concentração corporal de astaxantina (CCA) em fêmeas de camarão da Amazônia (n=3) pós captura 
(NATURAL) e após 20 dias de cultivo nos demais grupos (médias e desvio padrão ±). Letras diferentes na parte 
de cima das colunas indicam diferenças significativas pelo teste de Duncan (p < 0,05). As dietas experimentais 
contêm os seguintes níveis de carotenoides totais: CONT-015 sem suplementação de pigmentos [15 mg/kg] de 
betacaroteno, βCAR-038 com suplementação de extrato de buriti [38 mg/kg] de betacaroteno, BIXN-298 com 
suplementação de extrato de urucum [298 mg/kg] de bixina e ASTX-197 com suplementação de astaxantina 
sintética [197 mg/kg] de astaxantina. O grupo NATURAL foi avaliado após a captura e recebeu somente 
alimentação do ambiente selvagem.  
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Figura 4. Concentração corporal de astaxantina (CCA) em machos de camarão da Amazônia (n=3) pós captura 
(NATURAL) e após 20 dias de cultivo nos demais grupos (médias e desvio padrão ±). Letras diferentes na parte 
de cima das colunas indicam diferenças significativas pelo teste de Duncan (p < 0,05). As dietas experimentais 
contêm os seguintes níveis de carotenoides totais: CONT-015 sem suplementação de pigmentos [15 mg/kg] de 
betacaroteno, βCAR-038 com suplementação de extrato de buriti [38 mg/kg] de betacaroteno, BIXN-298 com 
suplementação de extrato de urucum [298 mg/kg] de bixina e ASTX-197 com suplementação de astaxantina 
sintética [197 mg/kg] de astaxantina. O grupo NATURAL foi avaliado após a captura e recebeu somente 
alimentação do ambiente selvagem.  

 

 

Figura 5. Concentração de astaxantina em ovos (CAO) de camarão da Amazônia (n=6) após 20 dias de cultivo nos 
demais grupos (médias e desvio padrão ±). Letras diferentes na parte de cima das colunas indicam diferenças 
significativas pelo teste de Duncan (p < 0,05). As dietas experimentais contêm os seguintes níveis de carotenoides 
totais: CONT-015 sem suplementação de pigmentos [15 mg/kg] de betacaroteno, βCAR-038 com suplementação 
de extrato de buriti [38 mg/kg] de betacaroteno, BIXN-298 com suplementação de extrato de urucum [298 mg/kg] 
de bixina e ASTX-197 com suplementação de astaxantina sintética [197 mg/kg] de astaxantina. 
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4. Discussão 

Os valores das variáveis físico-químicas da água estiveram em conformidade com os 

encontrados para cultivo de M. amazonicum em sistemas de recirculação (Henares et al. 2013) 

e sistemas de cultivo comercial (Keppeler et al. 2012). 

Em formas jovens de camarões, o aumento dos níveis de pigmentos carotenoides na 

dieta determinam maior ganhos de peso, taxa de crescimento específico e melhor conversão 

alimentar (Zhang et al. 2013). Contudo, no presente estudo, os índices zootécnicos, corporais e 

de rendimento testados não apresentaram diferenças significativas, muito provavelmente pelos 

animais se encontrarem em idade adulta, em período reprodutivo e pelo tempo de estudo. 

Segundo Pangantihon-Kühlmann et al. (1998) a taxa de crescimento de camarões é reduzida à 

medida que estes animais chegam à maturidade reprodutiva, destinando parte de suas reservas 

para a reprodução. A respeito do fator de condição (Kr), Rocha et al. (2015) sugerem que os 

fatores como época do ano, disponibilidade de alimento e condição reprodutiva influenciem o 

Kr de M. amazonicum. Dessa forma, a despeito da época do ano que é a mesma, o fato de 

receberem uma dieta formulada e estarem em período reprodutivo influenciou positivamente o 

resultado principalmente do grupo de fêmeas alimentadas com ração em relação ao grupo de 

camarões alimentados com dieta NATURAL. 

Kim et al. (2013) não observaram diferenças significativas no teor de proteína e lipídeos 

de juvenis de Macrobrachium rosenbergii cultivados com diferentes níveis de carotenoides. As 

diferenças nesses níveis nos animais podem estar relacionadas aos níveis encontrados nas 

rações que estão heterogêneos devido a características dos extratos adicionados e sua 

digestibilidade e efetividade espécie específica. Yanar et al. (2011) encontraram valores 

maiores de Ca e astaxantina e valores menores de P e lipídeos em camarões marinhos Penaeus 

semisulcatus (19,7 ± 0,21g) selvagens do que nos animais de cultivo. Segundo Milograna et al. 

(2010), a demanda de cálcio iônico (Ca2+) em Macrobrachium são mais acentuadas nos grupos 
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com maior concentração de astaxantina, pois para acumulação desse pigmento é necessária a 

utilização do íon no processo de transporte intercelular e existe efeito sinérgico entre esses dois 

componentes. Possivelmente esse é o motivo para um maior nível desse elemento presente nos 

grupos com maior acumulação corporal do pigmento e um menor nível de P, CNZ e UMD no 

grupo controle, pois a demanda tecidual de Ca e P em Macrobrachium estão interligadas e 

proporcionais (Wang et al. 2003). O nível de LPT mais baixo nos camarões do grupo dieta 

NATURAL corrobora o resultado do Kr já que os dois índices estão altamente correlacionados 

como descrito por Herbinger e Frias (1991).  

O desempenho reprodutivo das fêmeas adultas de camarão não foi influenciado pela 

adição de pigmentos. Caso a alimentação seja feita desde a fase de crescimento e por um período 

maior de tempo, efeitos significativos ocorram na precocidade da maturação das gônadas e 

tempo de desova (Menasveta et al. 1994; Pangantihon-Kühlmann et al. 1998). No caso dos 

machos, a produção de espematóforos e a sobrevivência de espermatozoides foram 

influenciados pelos pigmentos da dieta. Segundo Perez-Velazquez e Gonzalez-Féliz (2003), a 

falta de astaxantina na dieta prejudica a produção de espermatóforos e a qualidade dos 

espermatozoides dos camarões. Para Braga et al. (2013), a suplementação de alguns tipos de 

fontes de carotenoides precursores de astaxantina são eficientes na melhora da qualidade do 

espermatóforo e dos espermatozoides dos camarões. Estes autores ainda sugerem existir 

diferenças nas exigências por carotenoides entre machos e fêmeas da mesma espécie.  

A acumulação corporal de astaxantina mostrou-se aumentada nos tratamentos com 

utilização de astaxantina sintética e de extrato de urucum. Corroborando o fato de que a 

astaxantina possui um poder de pigmentação superior, já que não dispende tanto gasto 

energético e nem é requerida em grande quantidade para a utilização pelos camarões 

(Arredondo-Figueiroa et al. 2004). Contudo, a bixina proveniente do urucum tem potencial de 

utilização que pode ser melhor explorado em vista de uma alimentação frequente de custo 
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reduzido para os reprodutores de camarão da Amazônia como já é utilizada em aquicultura de 

forma eficaz (Fries et al. 2014; Safari e Atash 2015; Danajaya et al. 2017). A acumulação de 

astaxantina nos ovos dos camarões pela adição de astaxantina sintética e bixina é desejável, já 

que a astaxantina auxilia no aumento da taxa de eclosão (Maulana et al. 2017) e posteriormente 

numa maior sobrevivência, desenvolvimento e resistência a estresse nas larvas (Wang et al. 

2018). A aparências dos ovos evidencia que assumem cores mais escuras quando recebem 

maiores concentrações de pigmentos e a acumulação destes é mais efetiva. 

 

5. Conclusões 

A alimentação com ração comercial melhora o fator de condição de reprodutores de 

camarão da Amazônia, principalmente no caso das fêmeas. A adição de pigmentos carotenoides 

na dieta desses crustáceos proporciona maior produção de espermatóforos e sobrevivência de 

espermatozoides. Dietas contendo bixina natural e astaxantina sintética contribuem para a 

acumulação de astaxantina corporal nos camarões e nos ovos. Não foi observado nenhuma 

diferença no desempenho dos animais testados com os diferentes pigmentantes. 
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Efeitos do uso de astaxantina sintética na alimentação do pacamã Lophiosilurus 

alexandri, um peixe siluriforme neotropical 

 

Resumo 

O pacamã Lophiosilurus alexandri é um peixe que vem sendo estudado para ser introduzido na 

aquicultura brasileira. Buscando melhor coloração da sua carne e pele utilizamos seis dietas 

contendo 0, 25, 50, 100, 200 e 400 mg/kg de astaxantina sintética para alimentação de juvenis 

durante 62 dias de cultivo. Foram avaliados os parâmetros zootécnicos, sanguíneos, 

histológicos, assim como a concentração de carotenoides nos tecidos. A inclusão de astaxantina 

não resultou em diferenças significativas no crescimento, ganho de peso, conversão alimentar 

aparente e eficiência alimentar dos peixes. O nível de aspartato aminotransferase (AST) no 

sangue foi mais baixo no tratamento com 400 mg/kg que no controle e 25 mg/kg. Os níveis de 

alanina aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina (ALP), glicose, colesterol, triglicerídeos, 

proteína plasmática, hemoglobina e hematócrito não foram alterados nos diferentes tratamentos 

testados, assim como a condição histológica do fígado. A concentração de carotenoides totais 

no sangue foi maior no tratamento com 100 mg/kg de astaxantina, enquanto que no tegumento 

houve um aumento diretamente proporcional aos níveis de inclusão com perda gradativa da 

taxa de retenção. No músculo, os maiores valores ficaram entre os tratamentos de 100 e 200 

mg/kg, sendo que, a menor diferença entre o pigmento no tegumento em relação ao músculo 

foi no tratamento de 100 mg/kg. 

 
Keywords: peixe-gato, carotenoide, suplemento, aditivo, pigmentação. 
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1 Introdução 

Os peixes siluriformes, também conhecidos como bagres ou “catfish”, incluem espécies 

que em sua maioria possuem grande aceitação de mercado, sendo amplamente cultivadas e 

comercializadas. Alguns gêneros como Pseudoplatystoma, Ictalurus., Rhamdia. e os Clarias. 

já possuem um pacote tecnológico definido e contam com uma cadeia produtiva consolidada 

(Liranço et al., 2011; Liu et al., 2012; Martinelli et al., 2013; Charo-Karisa et al., 2013). Em 

outras espécies como é o caso do pacamã Lophiosilurus alexandri, ainda estão sendo estudadas 

as características voltadas ao seu potencial como peixe viável à produção aquícola (Costa et al., 

2014; Silva et al., 2018). Por se tratar de uma espécie muito consumida pela população local do 

Rio São Francisco, certa preocupação já existe quanto aos estoques naturais. Como ação 

paliativa, a atividade aquícola já está atuando com ações de pesquisas voltadas à produção de 

L. alexandri em cativeiro visando o repovoamento e o consumo da espécie.  

Uma característica comum dos filés dos siluriformes de cultivo é a pigmentação 

naturalmente amarelada (Bicudo et al., 2012; Hu et al., 2013), a qual pode dar um aspecto 

positivo ao produto final e também diferir o produto de outros similares. Esses peixes possuem 

a capacidade de armazenar diversos carotenoides que dão aspecto natural à sua pele e músculo 

(Tsushima et al., 2002; Maoka and Akimoto, 2011; Liu et al., 2012). Contudo, tem-se a 

necessidade de pesquisar uma forma de utilizar aditivos nas rações desses peixes para 

proporcionar uma pigmentação eficiente e atrativa que estimule o consumidor a dar preferência 

a essas espécies. 

A astaxantina sintética é o pigmento mais utilizado na aquicultura mundial (Breitenbach 

et al., 2016; Dananjaya et al., 2017) e possui uma eficiência de utilização em relação às fontes 

naturais de carotenoides precursores para diversas espécies aquícolas (Ingle de la Mora et al., 

2006; Göcer et al., 2006; Baron et al., 2008; Aguirre- Hinojosa et al., 2012) Em L. alexandri e 

outros siluriformes sul-americanos, ainda não foi determinada a eficiência do uso de astaxantina 
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sintética para promover o aumento da pigmentação da musculatura e pele. Aditivamente não se 

sabe se o uso dessa substância poderia causar algum tipo de efeito no desempenho desse peixe.  

Nesse trabalho objetivamos elucidar o uso da astaxantina sintética na bioquímica 

sanguínea, desempenho produtivo, integridade do fígado e eficiência no acúmulo da substância 

no filé e na pele de juvenis de pacamã. 

 

2 Material e métodos 

2.1 Dietas experimentais 

 Uma ração comercial para peixes carnívoros de 2 a 4 mm de diâmetro (Guabi® 

Nutrição e Saúde Animal, Sales Oliveira, SP, Brasil) contendo 90% de matéria seca, 42% de 

proteína bruta, 11% de extrato etéreo, 3% de fibra bruta e 14% de matéria mineral no peso seco, 

possuindo 16 mg/kg de carotenoides totais provenientes dos seus ingredientes basais, foi 

utilizada como dieta controle e base das outras dietas, nas quais foi adicionado pigmento 

astaxantina sintética10%, Carophyll® Pink (DSM Nutritional Products Ltd, Heerlen, 

Netherlands) nas proporções de 25, 50, 100, 200 e 400 mg/kg de astaxantina na ração. O 

pigmento foi dissolvido em álcool 70% e aspergido sobre a ração a qual foi posteriormente seca 

a temperatura de 30oC por 24 horas em ambiente escuro.  

 

2.2 Nota ética 

Este estudo foi submetido à aprovação do Comitê de Ética de Uso de Animais da UFMG 

e aprovado mediante o registro CEUA 202/2018.  

 

2.3 Peixes e condições experimentais 

O experimento de pigmentação foi concebido com um delineamento inteiramente 

casualizado (DIC) no Laboratório de Aquacultura da UFMG. Foram utilizados 6 peixes de peso 
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médio 17,66 g por repetição em 6 tratamentos com 4 repetições em cada um deles em tanques 

de 12 L com sistema de recirculação de 48 L/h, com aeração auxiliar individual e filtragem por 

sistema de leito móvel aerado com nano mídias de 15 x 30 mm e densidade 192 kg/m3 tipo 

MBBR (Nanoplastic®, São Paulo, SP, Brasil) em um único filtro de 250 L, do qual 50% coberto 

com as nano mídias.  O período de aclimatação foi de 7 dias e o estudo se desenvolveu por 62 

dias e um dia de jejum ao final. O alimento foi fornecido duas vezes ao dia na proporção de 5% 

do peso vivo médio inicial dos peixes diariamente. As pesagens foram feitas em balança de 

precisão 0,01 g BL series, (SHIMADZU® do Brasil Comércio Limitada, Barueri, SP, Brasil) e 

as medidas feitas com paquímetro digital de precisão 0,1 mm.  

Os parâmetros de qualidade da água, temperatura, pH e salinidade foram medidos com 

sonda multiparâmetros COMBO EC & pH e o oxigênio dissolvido (OD) pelo oxímetro HI9146 

(Hanna Instruments®, Woonsocket, R I, EUA). A amônia total (TA-N), nitrito (NO2
--N), nitrato 

(NO3
--N) e fosfato (PO4

-3-P), foram determinados segundo a metodologia descrita pela 

UNESCO (1983). Os parâmetros de água mensurados foram temperatura = 27,48 ± 0,97°C, 

oxigênio dissolvido = 5,59 ± 0,52 mg/L, saturação de oxigênio = 85,04 ± 3,96%, pH = 6,91 ± 

0,42, salinidade = 0,16 ± 0,03 ‰ e amônia total = 0,23 ± 0,11 mg/L.  

 

2.4 Índices Zootécnicos 

O cálculo dos índices zootécnicos foi feito baseado nas seguintes equações: 

- Ganho de peso (GP) – é o peso final do animal menos o peso inicial do animal. Esse cálculo 

é obtido pela seguinte fórmula (1): 

?@ = 	6-0+	7���8	[�] − 6-0+	���)��8	[�] 

- Ganho de comprimento (GC) é o comprimento final do animal menos o comprimento inicial. 

Esse cálculo é obtido pela seguinte fórmula (2): 

?2 = )+96*�9-�,+	7���8	[)9] − )+96*�9-�,+	���)��8	[)9] 
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- Ganho em largura (GL) é a largura final do animal menos a largura inicial. Esse cálculo é feito 

com a fórmula a seguir (3):  

?M = 8�*�<*�	7���8	[)9] − 8�*�<*�	���)��8[)9] 

- Conversão alimentar aparente (CAA) – equivalente à quantidade de ração necessária para o 

animal ganhar 1 kg de peso vivo (4): 

2� − � =	
*�çã+	)+�0<9�/�	[�]

6-0+	7���8	[�] − 6-0+	���)��8	[�]
	 

- Eficiência alimentar (EA) – constitui o ganho de peso médio por animal no grupo, dividido 

pelo consumo médio de ração por indivíduo. Demonstra a eficiência que o animal teve para 

converter a ração consumida em peso vivo (5): 

3�	"%& = 	
���ℎ+	/-	9�00�	[�]

><��,�/�/-	/-	*�çã+	���-*�/�	[�]
	�	100 

- Taxa retenção de carotenoides % (TR) no filé foi mensurada através da equação (6) descrita 

por Foss et al. (1984): 

1���	/-	*-,-�çã+	/-	)�*+,-�+�/-0"%& = � =

9�
_� /-	)�*+,-�+�/-0	�+	7�8é	�	"100&

9�
kg 	/-	)�*+,-�+�/-0	��	/�-,�	

	 

- Proporção relativa de carotenoides do tegumento e músculo x:y (PR) dada pela equação (7): 

 

@*+6+*çã+	*-8�,�)�	/-	)�*+,-�ó�/-0 =

9�
_� )�*+,-�+�/-0	�+	,-�<9-�,+

9�
_� )�*+,-�+�/-0	�+	9ú0)<8+

 

 

2.5 Análises Sanguíneas 

Ao final do experimento, os juvenis de pacamã foram privados de alimento por 24 he o sangue 

foi amostrado a partir da veia caudal, utilizando-se agulhas heparinizadas em seringas de 1 mL. 

A glicose foi medida com um glicosímetro portátil (Biocheck, TD4225, Bioeasy Diagonica 
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Ltda, MG, Brasil) e o hematócrito foi determinado pelo método microhematócrito por 15 min 

a 10.000 rpm (ou 8944 × g), utilizando Microspin-Spin1000; Micros-spin (Mikro) - Laborline, 

Barueri, SP, Brasil]. Adicionou-se ácido etilenodiamino tetraacético (EDTA) ao sangue 

remanescente a uma razão de 10% e centrifugou-se (75 g, 5 min e 679 g, 5 min) para a coleta 

de plasma. A proteína plasmática foi determinada por um refratômetro comum. O colesterol e 

triglicérides foram medidos em um espectrofotômetro automático (Cobas-Mira Plus-Roche, 

Roche Diagnostic Systems, Ramsey, MN, EUA) usando kits comerciais (Synermed; Synermed-

Westfield, IN, EUA). (Thermo Plate Basic - Thermo Plate Básico - Equipar, Curitiba, PR, 

Brasil). O analisador de termoplacas é um analisador de termopar (Thermo Plate Basic). Kits 

comerciais (Synermed®) foram utilizados para análise de alanina aminotransferase (ALT), 

aspartato aminotransferase (AST), fosfatase alcalina (ALP). As análises foram realizadas no 

Laboratório de Patologia Clínica Veterinária da UFMG. Após a coleta de sangue, os peixes 

foram sacrificados por seção da coluna cervical por lâmina. 

2.6 Análise de carotenoides totais 

Os tecidos dos peixes foram macerados em etanol 96°GL e analisados em 

espectrofotômetro Libra S22 (Biochrom®, Cambridge, UK) no comprimento de onda de (452 

nm) de absorbância e coeficiente de absorção de E 1% 1cm 2620. O cálculo foi feito pela 

metodologia de Rodriguez-Amaya (2001) e Rodriguez-Amaya & Kimura (2004), seguindo a 

equação (8), a saber:  

[mg	pigmento/kg] =
ABS	x	FD	x	V

CA	x	[g]
 

Onde: 

ABS = Absorbância do pigmento na solução de etanol [nm] 

FD = Fator de diluição  

V = Volume da solução 
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CA = Coeficiente de absorção E 1% 1 cm do pigmento em etanol  

[g] = gramas de amostra utilizada 

 

2.7 Análises histológicas 

Após coleta de sangue e eutanásia, o fígado de quatro peixes por tratamento foi fixado 

em solução de Bouin por 12 hs depois transferido para etanol a 70% para posterior análise 

histológica e corado com hematoxilina e eosina. As lâminas foram examinadas e 

fotomicrografias foram realizadas com microscópio de luz para exame histopatológico. As 

células observadas foram classificadas de acordo com Bernet et al. (1999) em três fatores: (1) 

importância patológica mínima, onde o dano é reversível após o término da exposição ao agente 

tóxico; (2) importância patológica moderada, em que a lesão é reversível em alguns casos após 

o término da exposição; e (3) importância patológica grave, em que a lesão é tipicamente 

irreversível e leva à perda parcial ou total da função do órgão. Todas as lâminas foram avaliadas 

usando uma escala que varia entre: 0 = inalterado, 2 = ocorrência leve, 4 = ocorrência moderada 

e 6 = ocorrência grave.  

 

2.8 Análise Estatística 

Para testar a hipótese de trabalho, foi utilizada uma Análise de Variância Unifatorial 

(ANOVA One-Way), Modelo I e nível de significância α = 0,05 (Zar, 2010). Quando os 

resultados foram significativos após a aplicação da ANOVA, procedeu-se à verificação dos 

pressupostos de Normalidade da Distribuição e de Homogeneidade das Variâncias, através da 

aplicação dos testes de Shapiro-Wilk (W) e Levene, respectivamente, sendo ambos com nível 

de significância α = 0,05 (Zar, 2010). Nos casos onde os pressupostos não foram atingidos, 

aplicou-se a transformação dos dados através de Log (X+1), repetindo-se a ANOVA para estes 

dados transformados. 
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Para identificação das diferenças significativas entre os níveis (tratamentos) de 

pigmentação, foi aplicado o teste de contraste de Tukey (HSD), com nível de significância α = 

0,05 (Zar, 2010). 

Nas situações onde os testes para os dados transformados rejeitaram os pressupostos da 

ANOVA, optou-se como solução alternativa a utilização de uma ANOVA por Postos (ANOVA 

by Ranks), através da aplicação do teste de Kruskal-Wallys, o qual é um teste não-paramétrico 

equivalente à ANOVA Unifatorial. Para as variáveis que foram analizadas quanto a correlação 

foi utilizado o teste R de Spearmam. (Zar, 2010). E para apresentação gráfica dos dados foi 

utilizada análise de regressão junto aos testes de médias. 

Os testes foram realizados com o programa estatístico Infostat® versão 2017 conforme 

instruções do manual do software (Casanoves et al., 2012).  

 

3 Resultados  

3.1 Índices Zootécnicos  

Os índices Zootécnicos não tiveram diferenças significativas (P>0,05) quanto aos 

tratamentos empregados (Tabela 1).  

 

3.2 Análises sanguíneas 

Dentre os parâmetros sanguíneos observados apenas a aspartato amino transferase 

demonstrou ser influenciada pelos tratamentos (P<0,05) sendo mais alta no tratamento com 

adição de 400 mg/kg de astaxantina. em relação ao controle e a adição de 25 mg/kg. As demais 

variáveis sanguíneas não demonstraram diferenças significativas (P>0,05) (Tabela 2).  

 

3.3 Análise de carotenoides totais 

A concentração de carotenoides totais no plasma sanguíneo (Figura 1) se mostrou mais 

elevada no tratamento com 100 mg/kg de inclusão de astaxantina em relação aos grupos 

controle e 25 mg/kg (P<0,05). Quanto a pigmentação do tegumento (Figura 2) os tratamentos 

com 100, 200 e 400 mg/kg de astaxantina obtiverem resultados significativamente superiores 

em relação ao controle (P<0,05), sendo o tratamento com 400 mg/kg superior também aos 
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tratamentos com 25 e 50 mg/kg (P<0,05). Na Figura 3 é possível observar a maior acumulação 

muscular de carotenoides totais no tratamento com adição de 100 mg/kg de astaxantina 

(P<0,05) em relação aos demais tratamentos, com exceção do tratamento 200 mg/kg, o qual 

apresentou resultados com similaridade entre ambos (P>0,05).  

 

Tabela 1. Índices zootécnicos de juvenis de Pacamã L. alexandri alimentados por 62 dias com ração comercial 
contendo diversos níveis de astaxantina sintética 

 Astaxantina na ração (mg/kg) 
Variáveis  0 25 50 100 200 400 Total 

Peso inicial 
(g) 

mean 19.17 18.09 16.24 17.24 16.81 17.80 17.56 

± SD 3.59 3.81 1.35 0.79 1.42 1.21 2.30 

Peso final (g) mean 36.47 36.43 32.54 34.93 32.95 37.98 35.22 

± SD 4.06 7.58 2.17 0.85 3.99 6.66 4.71 

Ganho de peso 
(g) 

mean 17.30 18.35 16.30 17.70 16.15 20.18 17.66 

± SD 2.50 3.85 1.51 1.50 2.71 6.30 3.38 

Comprimento 
inicial (cm) 

mean 11.81 11.80 11.49 11.63 11.36 11.66 11.63 

± SD 0.29 0.50 0.28 0.10 0.54 0.26 0.36 

Comprimento 
final (cm) 

mean 14.42 14.73 14.12 14.33 14.01 14.42 14.34 

± SD 0.58 0.51 0.66 0.55 0.91 0.28 0.59 

Ganho de 
comprimento 

(cm) 

mean 2.61 2.93 2.63 2.70 2.65 2.75 2.71 

± SD 
0.45 0.33 0.44 0.58 0.84 0.07 0.46 

Largura inicial 
(cm) 

mean 1.81 1.88 1.70 1.82 1.68 1.85 1.79 

± SD 0.16 0.35 0.25 0.29 0.09 0.37 0.25 

Largura final 
(cm) 

mean 2.50 2.60 2.48 2.49 2.43 2.24 2.46 

± SD 0.18 0.26 0.13 0.09 0.09 0.12 0.18 

Ganho de 
largura (cm) 

mean 0.69 0.72 0.78 0.66 0.75 0.39 0.67 

± SD 0.30 0.13 0.20 0.35 0.13 0.43 0.28 

CA-A  mean 1,63 1,51 1,57 1,57 1,66 1,38 1,55 

 ± SD 0,09 0,11 0,18 0,06 0,13 0,04 0,15 

EA (%) mean 61,64 66,47 59,24 63,79 60,61 72,73 64,07 

 ± SD 3,62 4,97 5,82 2,35 4,57 2,14 5,88 

Conversão alimentar aparente EA = Efiencia alimentar. Diferentes letras na mesma linha demonstram diferença 
significativa pelo teste de Tukey (P <0,05). 

 

Na tabela 3 podemos observar que a correlação entre os carotenoides no músculo x 

plasma sanguíneo (P=0,2267), do plasma sanguíneo x tegumento (P=0,0002) e de carotenoides 

no tegumento x músculo (P=0,0046) são baixas, tendo comportamentos distintos em cada um 

dos sítios de acumulação conforme o nível de suplementação do pigmento da dieta. 

A retenção muscular de carotenoides (Fig. 4) demonstrou sofrer uma queda gradual na 

percentagem de aproveitamento do carotenoide adicionado ao alimento a medida em que se 

aumenta o nível de inclusão (P<0,05). O tratamento com inclusão de 100 mg/kg de astaxantina 
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foi o que obteve a menor desproporção entre os carotenoides acumulados no tegumento e no 

músculo (Figura 5) em relação ao controle a ao tratamento de 400 mg/kg o qual obteve a maior 

desproporção em relação a todos os grupos com adição de pigmento (P<0,05). Neste caso e no 

grupo controle havendo maior acúmulo de carotenoides na pele que no músculo em comparação 

aos demais. 

 

Tabela 2. Parâmetro sanguíneos de juvenis de Pacamã L. alexandri alimentados por 62 dias com ração comercial 
contendo diversos níveis de astaxantina sintética 

 Astaxantina adicionada a ração (mg/kg) 
Variables  0 25 50 100 200 400 Total 
Alanina 
Aminostransferase mean 2.15 2.33 2.65 2.64 3.83 2.08 2.61 
 ± SD 0.26 0.98 0.48 0.75 1.52 0.88 1.00 
Aspartato 
aminitransferase mean 68.23b 76.16b 59.38ab 46.53ab 55.46ab 27.23a 55.50 
 ± SD 17.47 11.31 30.51 12.29 7.51 15.92 22.27 
Glicose mean 54.81 45.77 40.03 36.93 34.18 46.44 43.03 
 ± SD 20.90 16.95 10.59 11.06 10.00 22.24 15.87 
Fosfatase alcalina mean 8.44 6.52 9.73 5.72 8.59 8.20 7.86 
 ± SD 2.39 3.57 2.57 1.03 2.86 2.12 2.64 
Colesterol mean 72.75 67.76 73.53 70.72 80.54 83.54 74.80 
 ± SD 7.99 14.25 11.58 11.68 6.97 13.93 11.55 
Trigliceridios mean 245.51 243.35 230.15 203.45 261.67 263.75 241.32 
 ± SD 14.72 50.38 51.24 24.28 37.18 45.56 40.79 
Proteína 
plasmática total  mean 2.12 2.15 2.14 2.20 2.32 2.44 2.23 
 ± SD 0.13 0.33 0.26 0.19 0.03 0.45 0.26 
Hemoglobina mean 6.21 6.12 6.94 5.99 6.31 5.74 6.22 
 ± SD 0.52 0.27 0.74 0.61 0.55 0.19 0.59 
Hematocrito mean 22.81 22.44 19.38 22.06 20.75 22.06 21.58 
 ± SD 1.96 2.18 2.95 1.77 0.54 0.83 2.06 

Diferentes letras na mesma linha demonstram diferença significativa pelo teste de Tukey (P <0,05). 
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Figura 1. Carotenóides totais no plasma sanguíneo de L. alexandri alimentado com ração contendo diversos níveis 
de inclusão de astaxantina sintética. Diferentes letras acima dos dados demonstram diferença significativa (P<0,05) 
pelo teste não paramétrico de Kruskal – Wallis.  

 
 
Figura 2. Carotenoides totais no tegumento de L. alexandri alimentado com ração contendo diversos níveis de 
inclusão de astaxantina sintética. Diferentes letras acima dos dados demonstram diferença significativa (P<0,05) 
pelo teste não paramétrico de Kruskal – Wallis.  
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Figura 3. Carotenoides totais no músculo de L. alexandri alimentado com ração contendo diversos níveis de 
inclusão de astaxantina sintética. Diferentes letras acima dos dados demonstram diferença significativa (P<0,05) 
pelo teste não paramétrico de Kruskal – Wallis.  

Tabela 3. Correlação entre os níveis teciduais e plasmáticos da carotenoides totais analisados pelo teste R de 
Speraman. 

Material R2 P 

Musculo x plasma 0,25 0,2267 

Plasma x tegumento 0,70 0,0002 

Tegumento x musculo 0,56 0,0046 

 

 
 
Figura 4. Retenção de carotenoides totais (%) no músculo de L. alexandri alimentado com ração contendo diversos 
níveis de inclusão de astaxantina sintética. Diferentes letras acima dos dados demonstram diferença significativa 
(P<0,05) pelo teste não paramétrico de Kruskal – Wallis. 
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Figura 5. Proporção de carotenoides totais do tegumento em relação ao músculo (x:y) em L. alexandri alimentado 
com ração contendo diversos níveis de inclusão de astaxantina sintética. Diferentes letras acima dos dados 
demonstram diferença significativa (P<0,05) pelo teste não paramétrico de Kruskal – Wallis. 

 

3.4 Análises histológicas 

As imagens do tecido hepático, tecido venoso hepático e dos ductos hepáticos não 

demonstraram diferenças morfológicas ou histopatológicas entre os tratamentos, estando todas 

num mesmo gradiente onde não se puderam fazer atribuição de score dispensando a análise 

estatística dos dados (Figura 6).   
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Figura 6. Fotomicrografia de fígado de juvenis de pacamã L. alexandri submetido a dietas com diferentes níveis 
astaxantina. Sendo 0 (A), 25 (B), 50 (C), 100 (D), 200 (E) e 400 mg/kg (F) de pigmento. Aumento de 400X e 
escala 500 µm em todas as imagens. Os hepatócitos se encontram regulares e não foram detectadas diferenças 
morfológicas entre os tratamentos.  

 

4. Discussão 

A astaxantina na dieta promove diversos benefícios para os peixes como: o aumento na 

resitência ao estresse e aumento da imunidade em peixe-gato-amarelo Pelteobagrus fulvidraco 
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(Liu et al., 2016); aumento no crescimento, ganho de peso e coloração em siluro Silurus glanis 

(Zaťková et al., 2011); aumento na fertilidade dos ovos e na sobrevivência das larvas do 

bacalhau Gadus morhua (Hansen et al., 2016); aumento no tamanho dos juvenis de cavalo 

marinho Hippocampus guttulatus (Palma et al., 2017). 

No presente estudo, os índices zootécnicos não foram alterados pela inclusão de 

astaxantina na dieta como observado em juvenis de outras espécies de peixes como bagre-de-

canal, Ictalurus punctatus (Li et al., 2007), corvina marela Larimichthys croceus (Yi et al., 

2014), acará disco Symphysodon spp. (Song et al., 2016) tetra-sangue, Hyphessobrycon 

callistus (Wang et al., 2006) e pargo australiano Pagrus auratus (Doolan et al., 2009) onde 

também não houveram desafios ou fatores de extresse no estudo.  

A adição da astaxantina natural ou sintética promovem a integridade do fígado em 

peixes e isso pode ser avaliado através da concentração de enzimas hepáticas no sangue 

(Nakano et al., 1995). Page et al. (2005) não encontraram diferenças significativas entre os 

níveis de AST no plasma sanguíneo de Truta Arco-Iris Oncorhynchus mykiss alimentados com 

100mg/kg de astaxantina. Já Sheikhzadeh et al. (2011) trabalharam com a mesma espécie e 

tiveram o mesmo resultado até 3g/kg de adição de alga verde Haematococcus pluvialis inclusa 

na ração como fonte de astaxantina. Contudo elevando-se a quantidade para 10g/kg 

conseguiram índices inferiores dessa enzima no sangue desse peixe. O que sugere uma melhora 

na condição hepática pelo uso desse suplemento alimentar. O mesmo aconteceu no presente 

trabalho em relação ao controle e 25mg/kg quando se utilizou a maior concentração do 

pigmento (400 mg/kg).  

A enzima ALT apesar de não diferir no nosso trabalho também pode indicar a condição 

hepática do peixe, sendo influenciada em alguns casos pelas concentrações de pigmentos da 

dieta dos peixes submetidos ao estresse por alta temperatura como registrado em baiacu 

Takifugu obscurus (Cheng et al., 2017) ou em alta concentração de amônia em Mato-Grosso 
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Hyphessobrycon eques (Pan et al., 2010). No caso da disponibilidade de oxigênio na água, tanto 

em normoxia quanto em hipóxia, a ALT se apresenta mais baixa com a suplementação de 

astaxantina na dieta de tetra-sangue H. callistus (Pan et al., 2009). 

No caso da ALP, em alguns casos sua concentração pode aumentar em função da 

quantidade de astaxantina na dieta (Řehulka, 2000), sugerindo que a astaxantina poderia 

aumentar os níveis séricos de ALP, e neutralizar o impacto dos estressores ambientais (Cheng 

et al., 2017). Mas isto não foi observado no presente estudo. O aumento dos níveis de 

astaxantina não influenciaram os níveis de triglicerídeos e colesterol no sangue de baiacu 

(Cheng et al., 2017) e de colesterol no salmão do atlântico O. mykiss (Chinsung et al., 2013), 

semelhante aos resultados obtidos com L. alexandri.  

Os valores de hemoglobina, hematócrito e proteína plasmática não se alteraram no 

sangue de carpa comum Cyprinus carpio (Jagruthi et al., 2014). No estudo de Li et al. (2014), 

com  L. crocea, o índice de glicose no sangue reduziu conforme o aumento de astaxantina, e os 

dados de colesterol e triglicerídeos tiveram resposta significativamente proporcional ao nível 

de glicose nos tratamentos. Contudo, no presente trabalho apesar das médias demonstrarem a 

mesma tendência até a adição de 200mg/kg, não foi possível observar essa diferença devido à 

heterogeneidade dos dados com alto desvio padrão (P>0,05). Mas, conforme o caso anterior, a 

resposta foi semelhante nos três indicadores não se alterando significativamente em nenhum 

deles no caso atual. 

A quantidade de carotenoide no sangue pode ser influenciada pela sua concentração na 

dieta, como observado com truta arco-íris alimentada com diversos níveis de cianobactéria 

Spirulina como fonte de pigmentos (Teimouri & Amirkolaie, 2013). A presença de astaxantina 

ou betacaroteno na dieta também aumentou significativamente a presença de pigmento no 

sangue de tetra-serpae (Pan et al., 2010). No caso do pacamã observou-se um aumento na taxa 

de carotenoides no sangue até a inclusão de 100 mg/kg, a partir desta concentração, os níveis 
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foram menores, provavelmente pela limitação fisiológica do animal de assimilar / transportar 

esse pimento no sangue quando em grandes quantidades no alimento pela própria ação de 

inibidores enzimáticos do peixe como sugerido por Tyssandier et al. (2002). Ou pela quantidade 

dietética fornecida de transportadores de carotenoides no sangue como triglicerideos, 

colesterol, éster do colisteril e fosfolipídeos associados a lipoproteínas, os quais podem limitar 

a quantidade de carotenoide circulante no plasma (Chimsung et al., 2013).  

Song et al. (2016) observaram que acará-disco Symphysodon spp. aumentaram a 

pigmentação da pele com a inclusão de astaxantina na dieta até 200 mg/kg de ração. Contudo, 

com valores superiores (300 e 400 mg/kg), os autores observaram os mesmos valores de 

acumulação que no tratamento de 200 mg/kg. No presente trabalho, a concentração de 

pigmentos carotenoides no tegumento aumentou segundo a proporção de astaxantina 

suplementada na dieta até a maior concentração (400 mg/kg).  

A maior concentração de carotenoides no músculo de Pacamã ficou entre os tratamentos 

com 100 e 200 mg/kg de astaxantina. Contudo, a taxa de retenção de carotenoides no músculo 

foi inversamente proporcional a proporção de inclusão da astaxantina na dieta como observado 

por Song et al. (2016). Para Choubert et al. (1995), a utilização de quantidades diferentes de 

carotenoides nem sempre resulta em melhores resultados de retenção de carotenoides no 

músculo, pois essa depende da fisiologia digestiva / acumulativa do peixe, fato também 

observado por Safari & Atashi (2015). 

Novamente no tratamento com adição de 100 mg/kg de astaxantina houve o mais baixo 

índice de concentração de carotenoides no tegumento em relação ao músculo que nos 

tratamentos de menor e maior suplementação. De certa maneira, esse resultado é interessante 

do ponto de vista que, no caso do pacamã, preconizamos comercialmente a coloração do filé e 

a coloração da pele é de importância secundária. As diferenças de concentração de carotenoides 

na pele e no músculo ocorrem e se diferenciam na medida em que se muda a quantidade 
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suplementada de carotenoides na dieta dos peixes (Teimouri e Amirkolaie, 2013), sendo 

necessário estabelecer a prioridade (pele ou músculo) segundo a especificidade do uso de peixe 

(ornamental ou corte). Aparentemente a maior acumulação de carotenoides no tegumento em 

relação ao músculo é resultado da maior concentração de  

lipídios, colesterol e ácidos graxos monoinsaturados (MUFA) neste tecido, como observado por 

Merdzhanova et al. (2018) em estudo com bagre africano C. gariepinus. 

Apesar da astaxantina ser amplamente difundida como o carotenoide padrão para 

pigmentação do músculo de organismos aquáticos, algumas espécies podem ter maior 

capacidade de assimilação e acúmulo de outros pigmentos, já que a capacidade de utilização de 

um dado carotenoide para pigmentação varia segundo a espécie do peixe (Matsuno et al., 1980; 

Metusalach & Shahidi, 1997; Olsen & Baker, 2006; Choubert, 2010). É possível que estudos 

futuros revelem que o pacamã possui melhores taxas de retenção muscular de outras xantofilas 

a exemplo de outro siluriforme o bagre-de-canal I. punctatus que acumula mais carotenoides 

quando sua dieta é suplementada com luteína ou cantaxantina do que com astaxantina, 

betacaroteno e zeaxantina (Li et al., 2007). A astaxantina foi detectada de forma minoritária ou 

estava ausante no perfil pigmentário de 12 espécies de siluriformes de 8 famílias diferentes por 

Tsushima et al. (2002), onde os carotenoides predominantes foram a zeaxantina e a luteína. 

De acordo com Parolini et al. (2018), as condições fisiológicas do fígado podem ser 

indicativas da ação benéfica de carotenoides no organismo dos peixes. A histologia é uma das 

ferramentas para identificar e comparar dados sobre a condição fisiológica associada à 

morfologia celular do fígado dos peixes e ao uso de aditivos em suas dietas artificiais 

(Rodríguez-Lozano et al., 2016). Neste estudo não foi encontrada nenhuma diferença 

morfológica que evidencie efeito dos tratamentos na condição histológica ou condição 

histopatológica nos tecidos hepáticos do Pacamã.  
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5 Conclusão  

O pacamã consegue aproveitar a astaxantina da dieta para deposição de carotenoides no 

músculo e tegumento, sem, contudo, influenciar no seu desenvolvimento e condição nutricional 

na fase de vida estudada pelo período de cultivo de dois meses. No entanto, altas doses desse 

pigmento parecem contribuir para a redução dos níveis da enzima hepática AST sem influenciar 

a condição histológica do fígado. Para o melhor aproveitamento da astaxantina sintética como 

pigmentante e coloração mais equilibrada entre o músculo e o tegumento recomenda-se o nível 

de inclusão na dieta do pacamã de 100 mg/kg desse carotenoide.  
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Investigações realizadas com os pigmentos carotenoides são essenciais para buscarmos 

uma melhoria na qualidade do pescado proveniente da aquicultura, pois podem auxiliar a 

obtenção de produtos com características de cor próximas as dos animais provenientes de 

ambiente natural, proporcionando maior qualidade fisiológica de dietas e aumentando a 

performance reprodutiva.  

A astaxantina sintética apesar de ser o carotenoide mais utilizado para esse fim, pode 

não ser a principal substância acumulada em algumas espécies. Também pode ser substituída 
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por outras substâncias naturais com o urucum que tem significativo potencial pigmentário e 

estabilidade na ração. 

A grande biodiversidade de espécies aquícolas e de possíveis alimentos ricos em 

pigmentos para sua dieta abre uma linha de pesquisa ampla e diversa a qual pode ser estudada 

e explorada. Levando dos usos tradicionais ancestrais por populações locais a uma possibilidade 

de ampliação para atender a demanda de alimentos de qualidade e funcionalidade reconhecidos 

com valor agregado para atender ao público de grandes centros e para exportação. 

 


