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O conhecimento do comportamento alimentar dos peixes por meio dos parâmetros 

fisiológicos da digestão é fator decisivo para a prosperidade da piscicultura. Visto que este interfere 

diretamente na absorção e utilização dos nutrientes. Bem como previne o desperdício de alimento 

reduzindo os custos de produção e evitando a deterioração da qualidade da água. Sendo assim o 

objetivo do presente estudo foi determinar o índice de ingestão, o tempo de saciedade e tempo de 

retorno de apetite em lambaris submetidos a quatro diferentes temperaturas por meio de ensaios 

experimentais. O presente trabalho foi conduzido no Laboratório de Piscicultura do Centro de 

Ciências Agroveterinárias (CAV) da Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC). O projeto 

foi aprovado no Comitê de Ética da Universidade sobre o número de protocolo 9857020416. Foi 

avaliado o efeito da temperatura nos parâmetros fisiológicos da digestão (índice de ingestão, tempo 

de saciedade e tempo de retorno de apetite) do lambari Astianax fasciatus. O delineamento foi 

inteiramente casualizado com quatro temperaturas (20,1±0,5, 24±0,4, 28±0,9, e 31,7±0,6 °C) e 36 

repetições para o índice de ingestão e tempo de saciedade, e seis repetições para o tempo de retorno 

de apetite. Cada aquário foi considerado uma repetição. Foram utilizados 72 juvenis de lambari 

provenientes da reprodução das matrizes do Laboratório de Piscicultura do Centro de Ciências 

Agroveterinárias com peso médio de 2,36 ±0,6g. Os peixes foram divididos em grupos de quatro 

indivíduos e distribuídos em 18 aquários com capacidade para 30L, equipados com filtro biológico 

e aquecedor com termostato para manutenção da temperatura constante. Todos os aquários foram 

regulados para a mesma temperatura, que era conferida diariamente, e para cada temperatura foram 

realizados dois ciclos de avaliação. Os peixes foram aclimatados durante pelo menos seis dias em 

cada uma das temperaturas, recebendo ração comercial extrusada (40% PB e 4043 kcal EB/kg). Os 

peixes foram alimentados duas vezes por dia (08:00 e 17:00h). Após o período de aclimatação os 

peixes passaram por jejum de 24h para a realização dos ensaios. Para a avaliação do índice de 

ingestão e do tempo de saciedade os peixes foram alimentados uma vez por dia (18:00h), 

initerruptamente até que os mesmos cessavam completamente a alimentação, e o consumo de ração 

foi quantificado. Para determinar o tempo de saciedade foi cronometrado o tempo a partir do 

momento que os peixes começavam a se alimentar até o momento em que os mesmos não 

demonstravam mais interesse na ração. A alimentação usada para o cálculo do índice de ingestão 

foi determinada como alimentação zero para o tempo de retorno de apetite. Após o termino dos 

ensaios de tempo de saciedade os aquários foram divididos em seis grupos de três aquários 

escolhidos aleatoriamente, e cada grupo foi novamente alimentado com intervalos de quatro horas, 
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sendo assim o primeiro grupo recebeu uma alimentação 4 horas após o ensaio do tempo de 

saciedade, o segundo grupo 8 horas após e assim sucessivamente até o termino de 24 horas. Durante 

os ensaios de tempo de retorno de apetite o fotoperíodo foi mantido em 24h luz. Foi considerado o 

tempo de retorno de apetite quando o índice de ingestão não diferiu da alimentação zero. Após o 

termino dos dois ciclos de avaliação a temperatura dos aquários foi reajustada gradativamente para 

a temperatura seguinte. As mudanças de temperatura foram realizadas seguindo a ordem da menor 

para a maior. Logo após a estabilização da temperatura os peixes passaram por nova aclimatação e 

novo ciclo de avaliação. Os dados foram submetidos aos testes de normalidade e 

homocedasticidade, e posteriormente foi conduzida a análise de variância ao nível de 5% de 

significância e as médias para o índice de ingestão e tempo de saciedade foram comparadas pelo 

teste de Tukey. Para o tempo de retorno de apetite para comparar as demais alimentações com a 

alimentação zero foi utilizado o teste de Dunnet. O índice de ingestão dos lambaris foi menor 

(P<0,05) quando a temperatura foi mantida em 20°C (Figura 1). Acima disto não houve diferença 

(P>0,05) entre os tratamentos. O tempo de saciedade não sofreu influência (P>0,05) da temperatura 

da água (Tabela 1). Os resultados de tempo de retorno de apetite estão apresentados na Tabela 2. 

Na temperatura de 20°C o período de 24 horas não é suficiente (P<0,05) para que o apetite dos 

lambaris retorne a índices semelhantes aos iniciais. Em 24°C o tempo de retorno de apetite dos 

peixes é de 8 horas (P>0,05). Acima de 24°C o tempo de retorno diminui para somente 4 horas 

(P>0,05). 

 

 

Figura 1. Índice de ingestão de juvenis de lambari submetidos a diferentes temperaturas. Médias seguidas de letras diferentes 

diferem entre si pelo teste de Tukey (P<0,05). 
 
Tabela 1.  Tempo de saciedade (s) de juvenis de lambari submetidos a diferentes temperaturas.  

Médias seguidas de letras 

diferentes diferem entre 

si pelo teste de Tukey 

(P<0,05). 

 

 

Tabela 2. Resultados do índice de ingestão (%) obtidos na avaliação do Tempo de retorno de apetite de juvenis de lambari 

submetidos a diferentes temperaturas.  

 0h 4h 8h 12h 16h 20h 24h CV (%) 

20°C 1,66±0,40 0,82±0,25* 1,00±0,49* 0,73±0,49* 0,71±0,27* 1,05±0,62* 0,82±0,47* 47,83 

24°C 2,73±0,45 1,46±0,50* 2,23±1,46 2,35±1,27 2,15±0,73 1,81±0,87 1,74±0,68 41,73 

28°C 2,97±0,48 2,68±1,03 2,15±0,92 2,17±0,78 2,62±0,64 2,32±0,85 2,58±0,37 30,73 

32°C 2,64±0,48 2,31±1,19 2,43±0,92 1,93±0,81 2,08±0,81 1,65±0,74 2,53±0,82 43,66 

*Médias diferem do tempo 0h pelo teste de Dunnet (P<0,05). 

 20°C 24°C 28°C 32°C CV (%) 

Tempo de 

saciedade 

180,1±54,6 199,5±35,8 193,4±54,0 194,1±76,5 30,51 


