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Resumo 
 
O impacto da privação alimentar e da realimentação sobre o crescimento 
e a composição corporal de Leporinus obtusidens foi avaliado em 
juvenis (32,0±8,0g; 137,3±11,9mm) estocados em tanques circulares na 
densidade de 15 peixes por unidade experimental a uma temperatura de 
26,62±0,3°C e alimentados com ração comercial contendo 42% de 
proteína bruta. Quatro protocolos de alimentação, em triplicata, que 
alternavam dias com alimentação até a saciedade aparente e dias sem 
alimentação, foram avaliados durante 144 dias: controle (144 x 0), 1D (1 
x 1), 6D (6 x 6) e 12D (12 x 12). O maior crescimento em ganho em 
peso e taxa de crescimento foram registrados no controle, sendo que os 
peixes dos tratamentos 1D, 6D e 12D apresentaram ganho em peso 
correspondente a de 72,9%, 64,4% e 65,5% daquele obtido no controle 
(119,92±27,78 g), respectivamente. O consumo alimentar diário total foi 
menor em 12D (1,02±0,06) quando comparado ao controle (1,28±0,02). 
A proporção de umidade média sobre a matéria seca dos peixes no 
controle foi maior que a dos outros tratamentos, sendo que os demais 
parâmetros da composição corporal avaliados não apresentaram 
diferença estatística. L. obtusidens apresentou crescimento 
compensatório parcial, sendo que seu desempenho produtivo e 
composição corporal final poderiam ser ajustados ao modelo lipostático, 
uma vez que durante a privação alimentar as reservas energéticas 
estariam sendo mobilizadas para a manutenção do metabolismo, o que 
resultaria em perda de peso corporal, enquanto na realimentação a 
alocação dos nutrientes estaria sendo utilizada para a restauração das 
reservas energéticas, diminuindo a velocidade de crescimento. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 



 
 

Abstract 
 
The impact of food deprivation and refeeding on growth and body 
composition was assessed in Leporinus obtusidens juveniles (32.0 ± 8.0 
g, 137.3 ± 11.9 mm) stocked in circular tanks at the density of 15 fish 
per experimental unit at a temperature of de 26,62±0,3°C and fed 
commercial feed containing 42% crude protein. Four cyclic regimens, in 
triplicate, supply (feeding days to satiation x days without food) were 
evaluated for 144 days: control (144 x 0), 1D (1 x 1), 6D (6 x 6) and 
12D (12 x 12). The higher weight gain and growth rate were recorded in 
the control. Fish fed 1D, 6D and 12D showed weight gain corresponding 
to 72.9%, 64.4% and 65.5% of that obtained in the control (119.92 ± 
27.78 g), respectively. The total daily food intake was lower in 12D 
(1,02±0,06) compared to control (1,28±0,02). The mean ratio of 
humidity was higher in the control compared to the other treatments, 
whereas other parameters of body composition did not differ 
statistically. The growth of L. obtusidens showed partial compensation, 
and its performance and final body composition could be adjusted to the 
lipostatic model since during food deprivation the energy reserves were 
mobilizing for metabolism maintenance, resulting in weight loss, while 
during refeeding the allocation of nutrients was being used for the 
restoration of energy reserves, slowing the growth. 
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Introdução 
 
Algumas condições naturais, como a flutuação temporal e 

espacial do tipo e da disponibilidade de alimento no ambiente aquático, 
ou a migração para a desova, submetem os peixes a períodos de 
privação alimentar (CHAPPAZ; OLIVARI; BRUN, 1996). 

No entanto, muitas espécies de peixes apresentam crescimento 
mais acelerado durante a recuperação de um período de privação 
alimentar total ou parcial, em comparação com períodos de alimentação 
contínua (JOBLING, 1994; METCALFE; MONAGHAN, 2003). Esta 
condição possibilita que os animais que apresentaram redução de 
crescimento durante o período de restrição alimentar atinjam o mesmo 
tamanho dos animais da mesma espécie e idade que não sofreram 
restrição, sendo que esta resposta acelerada que tende a restaurar o 
crescimento inicial é denominada crescimento compensatório ou 
recuperação do crescimento (HECTOR; NAKAGAWA, 2012).  

Na literatura sobre crescimento de peixes, o termo crescimento 
compensatório é utilizado para descrever três condições: o crescimento 
acelerado após algum período de redução no crescimento (HECTOR; 
NAKAGAWA, 2012), o aumento das taxas de crescimento de uma 
população após redução da densidade populacional (FERRERI; 
TAYLOR, 1996) ou o crescimento logo após alterações fisiológicas 
ocasionadas durante o ciclo de vida, como é o caso da smoltificação em 
salmonídeos (NICIEZA; BRAÑA, 1993).  

A restrição alimentar e o crescimento compensatório têm sido 
temas de muito interesse para os cientistas já há algum tempo 
(OSBORNE; MENDEL, 1915; JACKSON, 1937; WILSON; 
OSBOURN, 1960; DOBSON; HOLMES, 1984; JOBLING; 
JOHANSEN, 1999; ALI; NICIEZA; WOOTTON, 2003; JOBLING, 
2010; ABOLFATHI et al., 2012), principalmente porque levantam 
questões relacionadas à possibilidade de alguns animais poderem crescer 
a uma taxa maior do que o normal. 

Atualmente reconhece-se que o tamanho de um animal adulto 
afeta a sua vida, sendo que para muitas espécies um tamanho maior irá 
influenciar positivamente muitos aspectos, como a fecundidade das 
fêmeas, a seleção sexual, a sobrevivência e a perpetuação da população 
(ANDERSSON, 1994; BLANCKENHORN, 2005). Portanto, animais 
com crescimento lento durante o desenvolvimento tendem a estar em 
desvantagem, caso cheguem à idade adulta com tamanho reduzido.  

Porém, caso o animal que tenha apresentado crescimento lento 
consiga retomar o seu crescimento, existe a possibilidade dele aumentar 
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suas taxas de crescimento, a fim de tornar-se um adulto normal, 
utilizando o crescimento compensatório como estratégia (HECTOR; 
NAKAGAWA, 2012). Ou seja, um pré-requisito para o crescimento 
compensatório é a existência, no animal, de mecanismos de feedback 
que levem à indução de respostas adequadas para que o animal possa 
cumprir determinadas exigências anabólicas como: síntese de proteína e 
formação de estoques de glicogênio (JOBLING; JOHANSEN 1999; 
HORNICK et al. 2000; SKALSKI et al. 2005; RESCAN et al. 2007; 
PICHA et al. 2008). 

A compensação do crescimento em peixes pode ser classificada 
em compensação parcial, compensação completa, sobre compensação e 
em ausência de compensação (ALI; NICIEZA; WOOTTON et al., 
2003).  

Na compensação parcial, os peixes submetidos à privação não 
atingem o mesmo peso final do grupo controle - grupo de animais que 
não sofreu restrição-, porém, de maneira geral, apresentam melhores 
resultados de conversão alimentar e crescimento mais acelerado. Na 
compensação completa, os animais submetidos a períodos sem 
alimentação atingem o mesmo peso final que o grupo controle. A sobre 
compensação ocorre quando os animais que permaneceram em um 
período de restrição alimentar apresentam maior peso ou comprimento 
final do que os animais do grupo controle. Esta classe de compensação 
parece ser muito rara, sendo que um dos poucos estudos que retrataram 
este resultado foi o de Hayward et al. (1997), que registraram sobre-
compensação em híbridos de sunfish (Lepomis cyanellus X Lepomis 
macrochirus).  

O principal mecanismo que influencia o crescimento 
compensatório é a hiperfagia (ALI; NICIEZA; WOOTTON, 2003). A 
hiperfagia é caracterizada por uma taxa de consumo de alimento 
significativamente maior do que a de peixes que receberam alimentação 
ad libitum, ou seja, a hiperfagia representa um consumo alimentar 
próximo ao limite tolerável de processamento de alimento no trato 
digestório dos peixes (ALI; NICIEZA; WOOTTON, 2003). Segundo 
Zhu et al. (2001), a eficiência no crescimento compensatório está 
diretamente relacionada com o tempo de duração da hiperfagia durante a 
realimentação. No entanto, a ativação das respostas da hiperfagia pode 
representar uma resposta primária a qualquer reestabelecimento das 
reservas mínimas de energia ou a recuperação da trajetória de 
crescimento (ALVAREZ; NICIEZA, 2005). 

A maior parte das evidências sobre a ocorrência de crescimento 
compensatório foi obtida a partir de estudos experimentais, uma vez que 



 
 

15 

os estudos de observação em campo voltados para o crescimento 
compensatório são extremamente raros (CARLSON; HENDRY; 
LETCHER, 2004; GAGLIANO; MCCORMICK, 2007).  

Com espécies confinadas muitos estudos foram desenvolvidos 
para examinar a possibilidade de utilização do crescimento 
compensatório para melhorar a eficiência da produção e/ou influenciar a 
composição do produto final (GAYLORD; GATLIN, 2001; ALI; 
NICIEZA; WOOTTON, 2003; EROLDOGAN et al., 2006; JIWYAM, 
2010; YILMAZ; EROLDOĞAN, 2011; ABOLFATHI et al., 2012).  

A espécie Leporinus obtusidens popularmente conhecida como 
piava pertence à família Anostomidae e pode ser encontrada nas bacias 
hidrográficas que formam o Rio da Prata e nas regiões Sul e Sudeste do 
Brasil (HARTZ et al., 2000). Esta espécie apresenta hábito alimentar 
onívoro (HARTZ et al., 2000; SANTOS, 2000), pois entre os principais 
itens alimentares apresentam destaque as sementes, insetos aquáticos, 
crustáceos e moluscos (ZANIBONI FILHO et al., 2002). É uma espécie 
apreciada na pesca esportiva, principalmente pelo tamanho que atinge na 
idade adulta e pelo sabor da sua carne.  

Em geral o sistema digestório dos representantes dos 
Anostomidae caracteriza-se pela ausência de estômago propriamente 
dito ou especializado, maior comprimento do tubo digestivo e aumento 
da sua superfície, maior desenvolvimento do sistema hepato-
pancreático; atividade fisiológica uniforme em toda extensão do tubo 
digestivo e existência de dentição faringiana adaptada ao tipo de 
alimento (MENIN; MIMURA, 1993; ALBERECHT; FERREIRA; 
CARAMASCHI, 2001). 

A piava apresenta algumas características que indicam seu 
potencial uso para a aquicultura como, por exemplo, boa aceitação no 
mercado, e por ser uma espécie onívora de fácil manejo.  

Estudos relacionados ao crescimento compensatório de espécies 
de peixes tropicais e subtropicais, como a piava, ainda são escassos, 
principalmente com espécies onívoras. Como as respostas 
compensatórias são espécie-específicas, estudos com esse foco poderiam 
contribuir para o aumento da produção, aumento das taxas de 
crescimento, eficiência alimentar e redução dos custos com alimentação, 
sem prejudicar a composição corporal dos animais. Neste sentido, o 
presente estudo foi desenvolvido para aprimorar o manejo alimentar da 
piava, L. obtusidens.  
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Objetivo Geral 
 

Aprimorar o manejo alimentar para a criação de juvenis de Piava, 
Leporinus obtusidens. 
 
Objetivos Específicos 
 

a) Avaliar a ocorrência de crescimento compensatório em 
juvenis de Leporinus obtusidens submetidos a períodos de 
privação alimentar seguidos por períodos de realimentação; 

b) Inferir sobre o tipo de crescimento compensatório; 

c) Comparar a composição corporal de juvenis de Leporinus 
obtusidens submetidos à privação alimentar. 
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Privação alimentar e crescimento compensatório em  

juvenis de piavas, Leporinus obtusidens 
Artigo apresentado de acordo com as normas  

da Revista Aquaculture 
 
 
Resumo 
 
O impacto da privação alimentar e da realimentação sobre o crescimento 
e a composição corporal de Leporinus obtusidens foi avaliado em 
juvenis (32,0±8,0 g; 137,3±11,9 mm) estocados em tanques circulares 
na densidade de 15 peixes por unidade experimental a uma temperatura 
de 26,62±0,3°C e alimentados com ração comercial contendo 42% de 
proteína bruta. Em triplicata quatro regimes cíclicos de alimentação 
(dias com alimentação à saciedade aparente x dias sem alimentação) 
foram avaliados durante 144 dias: controle (144 x 0), 1D (1 x 1), 6D (6 
x 6) e 12D (12 x 12). O maior crescimento em ganho em peso e taxa de 
crescimento foram registrados no controle. Considerando que o 
tratamento controle obteve um crescimento de 100% os tratamentos 1D, 
6D e 12D obtiveram crescimento de 73, 64 e 65,5% respectivamente. O 
consumo alimentar diário total foi menor em 12D (1,02±0,06), quando 
comparado ao controle (1,28±0,02). A proporção de umidade média 
sobre a matéria seca dos peixes no controle foi maior a dos outros 
tratamentos, sendo que os demais parâmetros avaliados não 
apresentaram diferença estatística. L. obtusidens apresentou crescimento 
compensatório parcial, sendo que seu desempenho produtivo e 
composição corporal final poderiam ser ajustados ao modelo lipostático, 
uma vez que durante a privação alimentar as reservas energéticas 
estariam sendo mobilizadas para a manutenção do metabolismo, o que 
resultaria em perda de peso corporal, enquanto na realimentação a 
alocação dos nutrientes estaria sendo utilizada para a restauração das 
reservas energéticas, diminuindo a velocidade de crescimento. 
 
Palavras Chave: Crescimento, jejum, Lipostático, Leporinus obtusidens.  
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Introdução 
 

Algumas espécies de animais apresentam crescimento mais 
acelerado durante a fase de recuperação de uma condição de privação 
alimentar total ou parcial, em comparação a períodos de alimentação 
contínua (Jobling, 1994; Metcalfe & Monaghan, 2003). A consequência 
deste crescimento mais acelerado possibilita que os animais que 
apresentaram redução de crescimento, possam atingir o mesmo tamanho 
dos animais da mesma espécie e idade que não sofreram restrição 
alimentar.  

Esta resposta de crescimento acelerado que tende a restaurar a 
trajetória de crescimento inicial é chamada de crescimento 
compensatório ou recuperação do crescimento (Hector & Nakagawa, 
2012).  

Restrição alimentar e crescimento compensatório são temas de 
muito interesse há algum tempo (Osborne & Mendel, 1915; Jackson, 
1937; Wilson & Osbourn, 1960; Dobson & Holmes, 1984; Jobling & 
Johansen, 1999; Ali et al., 2003; Jobling, 2010; Abolfathi et al., 2012), 
principalmente por levantarem questões relacionadas à possibilidade de 
alguns animais crescerem a uma taxa maior do que aquela relacionada à 
sua espécie.  

Atualmente reconhece-se que o tamanho de um animal adulto 
afeta a sua vida, sendo que para muitas espécies um tamanho maior irá 
influenciar positivamente muitos aspectos, como a fecundidade das 
fêmeas, a seleção sexual, a sobrevivência e a perpetuação da população 
(Andersson, 1994; Blanckenhorn, 2005). Portanto, animais com 
crescimento lento durante o desenvolvimento tendem a estar em 
desvantagem se chegarem à idade adulta com tamanho reduzido.  

Para que o crescimento compensatório ocorra é necessário que o 
animal apresente mecanismos de feedback que conduzam à indução de 
respostas adequadas para que possa cumprir determinadas exigências 
anabólicas como: síntese de proteína e formação de estoques de 
glicogênio (Jobling & Johansen 1999; Hornick et al. 2000; Skalski et al. 
2005; Rescan et al. 2007; Picha et al. 2008). 

A maior parte das evidências acerca do crescimento 
compensatório foi obtida a partir de estudos experimentais, uma vez que 
os estudos de observação em campo relacionados ao crescimento 
compensatório são extremamente raros (Carlson et al 2004;. Gagliano e 
McCormick, 2007). A maioria dos estudos experimentais com espécies 
confinadas foi desenvolvida para examinar a possibilidade de utilização 
do crescimento compensatório para melhoria da eficiência da produção 
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e/ou para influenciar a composição do produto final (Gaylord & Gatlin, 
2001; Ali et al., 2003; Eroldogan et al., 2006; Jiwyam, 2010; Yılmaz & 
Eroldoğan, 2011; Abolfathi et al., 2012).  

A espécie Leporinus obtusidens, popularmente conhecida como 
piava, pertence à família Anostomidae e ocorre nas bacias hidrográficas 
que formam o Rio da Prata e nas regiões Sul e Sudeste do Brasil (Hartz 
et al., 2000). Esta espécie apresenta hábito alimentar onívoro (Hartz et 
al., 2000; Santos, 2000), pois entre os principais itens alimentares 
apresentam destaque as sementes, insetos aquáticos, crustáceos e 
moluscos (Zaniboni Filho et al., 2002). A piava é apreciada na pesca 
esportiva, principalmente pelo tamanho que atinge na idade adulta e 
pelo sabor da sua carne. Além disso, L. obtusidens é também uma 
espécie que apresenta potencial para a aquicultura, pois apresenta boa 
aceitação no mercado, o crescimento com consumo de baixos níveis de 
proteína na dieta e o fácil manejo. 

Considerando-se que as informações relacionadas ao crescimento 
compensatório com espécies de peixes tropicais e subtropicais ainda são 
escassos, principalmente com espécies onívoras, e que as respostas 
compensatórias são espécie-específica, estudos que apresentem esse 
enfoque com espécies brasileiras que apresentam interesse para a 
aquicultura são necessários.  

Deste modo, este estudo teve como objetivo avaliar a ocorrência 
de crescimento compensatório e a composição corporal de L. obtusidens 
submetidas a períodos de privação alimentar. 

 
Material e Métodos 
 
Animais e desenho experimental 
 

O estudo foi desenvolvido entre janeiro e maio de 2012 no 
Laboratório de Biologia e Cultivo de Peixes de Água Doce 
(LAPAD/UFSC), tendo sido utilizados 180 juvenis de piava, Leporinus 
obtusidens, sem distinção de sexo, com peso inicial de 32,0±8,02 g e 
comprimento de 137,3±11,9 mm. 

Os peixes foram estocados em 12 tanques circulares de fibra com 
0,75 m de diâmetro e capacidade para 130 L, mantidos com vazão 
mínima de 4,5 L min-1 e dispostos em um sistema de recirculação 
fechado com filtração mecânica e biológica. A densidade utilizada foi de 
15 peixes por unidade experimental. 

Os peixes passaram por um período de aclimatação de 30 dias, 
dentro das unidades experimentais, e após este período foram pesados e 
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medidos para o registro dos dados iniciais. Durante a aclimatação e 
durante o experimento foi utilizada ração comercial com 42% de 
proteína bruta e tamanho de 2mm (3.400 Kcal/kg de energia, 9% de 
extrato etéreo, 1,5% de fósforo e 12% de umidade).  

O fotoperíodo foi ajustado para 12L:12E e os parâmetros físicos 
e químicos da água foram mensurados semanalmente. As 
concentrações de oxigênio dissolvido, amônia total, pH e a 
temperatura da água apresentaram média (±desvio-padrão) iguais a 
6,37±0,5 mg L-1, 0,25±0,14 mg N-NH4

+ L-1, 6,07±0,13 e 26,62±0,3ºC, 
respectivamente. 

 
Tratamentos 

 
Os animais foram submetidos a quatro protocolos de alimentação 

considerados como tratamentos, que alternavam dias com alimentação 
até a saciedade aparente e dias sem alimentação, durante 144 dias: 
controle (alimentação diária constante), 1D (um dia de alimentação 
seguido por um dia de privação alimentar), 6D (seis dias de alimentação 
seguidos por seis dias de privação alimentar) e 12D (doze dias de 
alimentação seguidos por doze dias de privação alimentar). Foram 
utilizadas três repetições para cada tratamento. 

A escolha dos protocolos de alimentação teve por base a 
bibliografia disponível, para as quais foi relatado crescimento 
compensatório completo, indícios de hiperfagia ou alterações 
adaptativas no hábito alimentar (Ali e Wooton, 2001; Nikki et al, 2004). 

Os peixes foram alimentados até a saciedade aparente em duas 
ofertas diárias (10:00 e as 16:00h), de acordo com o protocolo de 
alimentação de cada tratamento. 

 
Amostragens 

 
No inicio do experimento foram amostrados dez peixes para 

análise da composição corporal inicial.  
As biometrias foram realizadas a cada 24 dias, quando os peixes 

foram anestesiados com Eugenol© a uma concentração aproximada de 
200 mg L-1, e posteriormente pesados individualmente em balança 
digital (0,01g) e medidos em ictiômetro (0,01cm).  

Ao final do período experimental, foram amostrados três peixes 
de cada unidade experimental para a pesagem do fígado, medição do 
comprimento do intestino e para as análises da composição corporal. 
Os peixes inteiros foram armazenados a -20ºC até a realização das 
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análises. 
 
Parâmetros de avaliação 

 
No experimento foram avaliados parâmetros zootécnicos e de 

composição corporal.  
Foram avaliados os seguintes parâmetros zootécnicos: ganho em 

peso: GP (g) = peso final (g) – peso inicial (g); taxa de crescimento 
específico: TCE (%) = 100 x [(ln peso final (g) – ln peso inicial (g)) / 
período experimental]; consumo alimentar diário: CAD,% em peso vivo 
diário = 100x [alimento consumido total (g) /(peso inicial (g) x período 
experimental)]; conversão alimentar: CA = alimento fornecido (g) / 
ganho de peso (g); coeficiente de retenção protéica: CRP (%) = 100 x 
[(Peso Final x Proteína corporal final) – (Peso Inicial x Proteína corporal 
inicial)] / Alimento consumido x Proteína bruta consumida; fator de 
condição de Fulton: K = 100 x [peso/ (comprimento total)3]. Além disso 
foram também obtidos os seguintes índices biológicos: coeficiente 
intestinal: CI = Comprimento do intestino/Comprimento corporal total, 
o índice hepatossomático (IHS): IHS (%) = 100 x [peso do tecido 
hepático (g)/ peso corporal (g)], e o índice de gordura visceral somática 
(IGVS): IGVS (%) = 100 x [peso da gordura visceral (g)/ peso corporal 
(g)]. 

Para análise da composição corporal seguiu-se a metodologia 
descrita em AOAC (1999). A matéria seca foi determinada pelo método 
gravimétrico, após secagem a 105ºC, enquanto o teor de proteína foi 
avaliado pelo método Kjeldahl (N x 6,25), após digestão ácida. Os 
níveis lipídicos foram analisados pelo método Soxlhet a partir de 
extração com éter, e as cinzas foram determinadas por incineração a 
550ºC em forno mufla. 

 
Análise estatística 
 

Para análise estatística foi utilizada regressão linear para avaliar a 
influência da privação alimentar sobre crescimento e ANOVA ao nível 
de significância de 0,05. Antes das análises, os dados passaram por teste 
de normalidade e homocedasticidade, sendo que os dados expressos em 
porcentagem foram normalizados aplicando-se a transformação angular. 
Quando necessário, foi utilizado o teste Tukey para a determinação de 
diferenças entre as médias. As análises estatísticas foram realizadas no 
software GraphPad Software 4.03 (Inc. 2236 Avenida de la Playa La 
Jolla, CA 92037, USA). 
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Resultados  
 

Os parâmetros produtivos do cultivo de juvenis de L. obtusidens 
submetidos a períodos cíclicos de privação alimentar e realimentação 
estão apresentados na Tabela 1.  

Ao longo do período experimental, o peso final (Figura 1) e o 
comprimento total final das piavas apresentaram variação entre os 
diferentes tratamentos.  

 
 
 

Tabela 1. Parâmetros zootécnicos e índices biológicos (média ± DP) de 
juvenis de piavas (Leporinus obtusidens) submetidos a períodos cíclicos 
de privação alimentar e de realimentação por 144 dias. 

Protocolo de alimentação 
Parâmetro/Índice 

Controle 1D 6D 12D 

Sobrevivência (%) 97,77±3,85a 95,55±3,85a 100,00a 100,00a 

Peso Inicial (g) 32,2±9,73a 32,52±6,77a 31,72±7,31a 31,5±8,19a 

Peso Final (g) 119,92±27,78a 87,47±18,06b 77,20±17,31c 78,53±18,29c 

Ganho em Peso (g) 87,61±5,99a 54,79±5,91b 45,48±4,66b 47,04±4,13b 

TCE (%) 0,91±0,04a 0,68±0,04b 0,61±0,03b 0,63±0,04b 

Fator de Condição 1,18±0,03a 1,12±0,02a 1,14±0,03a 1,12±0,02a 

CA 1,60±0,04a 1,79±0,28a 1,89±0,11a 1,72±0,07a 

CRP (%) 29,67±4,32 27,66±3,89 26,92±2,34 29,55±3,28 

CAD (%) 1,28±0,02a 1,13±0,14ab 1,09±0,07ab 1,02±0,06b 

CI 0,88±0,06a 0,80±0,03a 0,83±0,07a 0,83±0,11a 

IHS (%) 1,11±0,25a 1,18±0,16a 1,08±0,25a 1,05±0,13a 

IGV (%) 1,82±0,58a 1,37±0,28a 1,40±0,63a 1,33±0,66a 

Controle (alimentação diária), 1D (um dia de alimentação seguido por um dia de privação 
alimentar), 6D (seis dias de alimentação seguidos por seis dias de privação alimentar), 
12D (doze dias de alimentação seguidos por doze dias de privação alimentar). TCE: taxa 
de crescimento especifico; CA: conversão alimentar; CRP: coeficiente de retenção 
proteica; CAD: consumo alimentar diário; CI: Coeficiente intestinal; IHS: índice 
hepatossomático e IGV: índice de gordura visceral. Letras diferentes na mesma linha 
indicam diferença significativa (P <0,05).  
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Analisando-se os coeficientes de regressão das retas da Figura 1, 
que representam as taxas de crescimento, verificou-se que o tratamento 
controle propiciou o maior crescimento, diferindo significativamente 
dos demais (P<0,05), tendência igual à registrada para o ganho em peso 
(Tabela 1). Para o peso as taxas de crescimento diferiram 
significativamente (P<0,05), com exceção dos tratamentos 6D e 12D, 
para os quais não foi registrada diferença (P>0,05). 

Comparando-se apenas os tratamentos 1D, 6D e 12D, não foi 
registrada diferença entre as taxas de crescimento até o 72o dia de 
cultivo para o peso e para o comprimento total dos peixes (P<0,05), 
sendo que, a partir deste dia, o tratamento 1D passou a apresentar uma 
taxa crescimento mais acentuada. Considerando que o tratamento 
controle obteve um crescimento de 100% os tratamentos 1D, 6D e 12D 
obtiveram crescimento de 73, 64 e 65,5% respectivamente.  

Ao final do experimento, a taxa de crescimento específico foi 
superior nos peixes do tratamento controle (0,91±0,04), sendo que entre 
os tratamentos 1D (0,68±0,04), 6D (0,61±0,03) e 12 (0,63±0,04b) não foi 
observada diferença significativa.  

O fator de condição (K) dos peixes nos diferentes tratamentos não 
apresentou diferença ao fim dos 144 dias de cultivo, porém nos dias 24 e 
120 o tratamento controle apresentou um valor significativamente 
superior ao dos outros tratamentos (Figura 2).  

 
 

 

Figura 1. Relação  do peso (a) e do comprimento total (b) de juvenis de piavas 
(Leporinus obtusidens) com a privação alimentar de 0 (controle), 1 (1D), 6 (6D) 
e 12 (12D) dias, seguida por realimentação, ao longo de 144 dias de cultivo.  
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Figura 2. Fator de condição (K) de juvenis de piava (Leporinus obtusidens) 
submetidos a quatro regimes de alimentação durante 144 dias (média±DP). 
Letras diferentes no mesmo dia representam diferença estatística (P <0,05). Dias 
com barras sem letras não apresentaram diferença estatística (P>0,05). 

 
 
 
Considerando-se os 144 dias de experimento, o consumo 

alimentar diário total (CAD) foi o mesmo para a maioria dos 
tratamentos, exceto para 12D, quando comparado ao controle (P> 0,05). 
Ao se analisar o CAD ao longo do período experimental (Figura 3) 
registraram-se diferenças entre os tratamentos, sendo que nos 
tratamentos 1D, no dia 72, e 6D a partir do dia 48, foi registrado um 
consumo igual ou superior ao controle mesmo em um tempo menor de 
alimentação, apresentando assim indício de hiperfagia. 

A conversão alimentar (CA), o coeficiente de retenção proteica, o 
comprimento relativo do intestino, o índice hepatossomático e o índice 
de gordura visceral foram iguais em todos os tratamentos (P>0,05) ao 
final dos 144 dias. 

A composição corporal dos juvenis de piava está apresentada na 
Tabela 2. Apenas foi registrada diferença para a proporção de umidade 
média sobre a matéria seca dos peixes, que foi superior no tratamento 
controle, sendo que para as demais variáveis não foi registrada diferença 
entre os diferentes regimes de alimentação.  
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Figura 3. Consumo alimentar diário (CAD; média±DP) de ração em juvenis de 
piava (Leporinus obtusidens) submetidos a quatro tratamentos de alimentação 
durante o estudo de 144 dias. Letras diferentes no mesmo dia representam 
diferença estatística (P <0,05). Dias com barras sem letras não apresentaram 
diferença estatística (P>0,05). 
 
Tabela 2. Composição corporal (média ± DP) de juvenis de piavas (Leporinus 
obtusidens) submetidos a períodos cíclicos de privação alimentar e 
realimentação por 144 dias. Letras diferentes representam diferença 
significativa entre os tratamentos (P<0,05). 

Tratamentos Umidade†  
Proteína 
Bruta* 

Extrato 
Etéreo*  

Cinzas*  

Controle 32,34±0,59a 20,14±1,82a 9,81±1,01a 3,50±0,16a 

1D 29,92±1,51b 20,58±0,79a 8,49±0,69a 3,88±0,92a 

6D 29,66±0,38b 21,07±0,42a 8,17±0,51a 3,81±0,04a 

12D 30,61±0,62b 21,16±1,55a 8,21±0,66a 3,62±0,27a 

† expressa a partir da % de matéria seca 
* expressas em % de matéria úmida 

 
 
Discussão 
 

O crescimento dos peixes nos diferentes tratamentos após 144 
dias de cultivo mostrou que o máximo ganho em peso foi observado no 
tratamento controle, com alimentação diária, sendo que os protocolos de 
alimentação 1D, 6D e 12D que alternaram privação alimentar e 
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alimentação à saciedade, propiciaram recuperação parcial do 
crescimento, ou seja, crescimento compensatório parcial. 

Os tratamentos 6D e 12D apresentaram a mesma tendência de 
crescimento, indicando que possivelmente períodos mais longos de 
privação podem favorecer o crescimento compensatório, uma vez que as 
respostas hiperfágicas e do crescimento compensatório dependem da 
intensidade e da duração da privação alimentar (Jobling et al. 1993; 
Jobling & Koskela 1996). Este tipo de compensação é a resposta mais 
comum registrada para peixes (Ali et al., 2003; Ali & Jauncey, 2004; 
Jobling & Johansen, 1999), embora a compensação completa já tenha 
sido registrada para alguns peixes (Dobson & Holmes, 1984; Quinton & 
Blake 1990; Saether & Jobling 1999; Amin et al., 2012).  

O crescimento lento registrado nos tratamentos 1D, 6D e 12D 
demonstrou que a piava, quando submetida à privação alimentar de 
apenas um dia, seguida por realimentação, não foi capaz de crescer tanto 
como o grupo controle mas conseguiu prontamente compensar as perdas 
nas reservas energéticas ocorridas durante a privação.  

Semelhante aos resultados deste estudo, resposta menor em 
crescimento também foi relatada para outras espécies de peixes como o 
bagre-do-canal, Ictalurus punctatus, alimentados uma vez por semana 
(Bosworth & Wolters, 2005). Para Pangasianodon hypophthalmus 
submetidos a ciclos alternados de alimentação, também foi registrado 
melhor desempenho no tratamento controle, no qual a alimentação era 
diária, porém peixes submetidos ao tratamento que alternava um dia de 
alimentação seguido por um dia de privação apresentaram crescimentos 
semelhantes (Amin et al., 2012), mostrando que esta espécie 
prontamente recupera as perdas energéticas. Para Sparus aurata, Tufan 
et al. (2006) utilizaram um regime de alimentação onde os animais 
foram alimentados até a saciedade por 2, 3 ou 4 dias, seguidos por um 
dia de privação alimentar em ciclos ao longo de 5 semanas, e 
registraram peso final e ganho em peso igual para animais alimentados 
diariamente e alimentados por 2 dias seguido de um dia de privação, 
resultados que também sugerem que esta espécie apresenta resposta 
compensatória para períodos curtos de privação alimentar e 
realimentação.  

Neste estudo com L. obtusidens foi registrado que em períodos 
curtos de privação (1D) os peixes foram capazes de repor suas reservas 
energéticas e ainda crescer, entretanto sem atingir compensação 
completa de crescimento e em períodos mais longos de privação os 
peixes também de repuseram suas as reservas, mas cresceram pouco, o 
que demonstra que para esta espécie mesmo períodos curtos de privação 
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podem trazer prejuízos importantes para o cultivo. Assim para que os 
peixes atingissem a compensação completa seriam necessários mais dias 
de realimentação do que dias de privação alimentar, em períodos 
cíclicos de curta ou longa duração. 

A análise do fator de condição, que representa o grau de higidez 
dos peixes, mostrou, ao final do período de estudo, que os animais de 
todos os tratamentos apresentaram o mesmo bem-estar. No entanto, nos 
dias 24 e 120 de cultivo os tratamentos 1D, 6D e 12D apresentaram 
redução do fator de condição, indicando um provável reflexo das 
mudanças na utilização das reservas corporais (Narahara et al., 1985), 
que geralmente ocorrem devido às alterações na quantidade ou na 
qualidade do alimento (Wooton, 1991), que, neste caso, estaria 
associada à quantidade. 

No presente estudo, a privação alimentar periódica não produziu 
efeito sobre a conversão alimentar, no entanto o consumo alimentar 
diário (CAD) variou muito entre os tratamentos e entre os diferentes 
períodos de cultivo (Figura 3). A partir do dia 72, no entanto, os 
consumos foram se igualando, sendo que somente os peixes do 
tratamento 12D apresentaram consumo reduzido e, deste modo, os 
animais submetidos à privação alimentar foram se adaptando às 
condições de alimentação. Em 1D foram registrados períodos de 
hiperfagia e a partir deste registro os animais cresceram a uma taxa 
maior que as encontradas em 6D e 12D. 
 De acordo com o modelo lipostático proposto por Jobling e 
Johansen (1999), o tecido adiposo tem um papel regulador no comando 
do apetite, sendo que a redução da gordura em proporção à massa magra 
durante o jejum, induz à hiperfagia, e consequentemente ao crescimento 
compensatório durante a realimentação. No entanto, com a 
realimentação, as reservas de gordura são gradualmente restauradas em 
relação ao tamanho do corpo e a compensação do crescimento termina 
logo que são restabelecidas as proporções.  
 Neste estudo verificou-se que a composição corporal final e o 
desempenho produtivo de L. obtusidens poderiam ser ajustados ao 
modelo lipostático, pois provavelmente durante a privação alimentar as 
piavas estariam mobilizando as reservas energéticas endógenas para 
manutenção dos processos vitais (Cook et al., 2000), o que resultaria em 
perda de peso corporal (Weatherley e Gill, 1987), e na realimentação a 
alocação dos nutrientes estaria sendo priorizada para a restauração das 
reservas energéticas, diminuindo a velocidade de crescimento. Por essa 
razão e pelo fato das análises de composição corporal não terem sido 
realizadas ao longo do estudo e apenas em seu final, não foi observada 
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diferença significativa nos níveis de lipídeos da carcaça e no índice de 
gordura visceral, o que sugere que as reservas energéticas foram 
reestabelecidas antes do crescimento, diminuindo a hiperfagia, porém 
sem que houvesse tempo e consumo suficientes para que as taxas de 
crescimento fossem restauradas. 
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