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RESUMO 

PEREIRA, Daiane Kelly Alves. Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 

Agosto de 2016. 45p. Alimentação e desenvolvimento inicial de larvas de pacamã 

(Lophiosilurus alexandri). Orientador: Marcelo Mattos Pedreira. Coorientador: José Cláudio 

Epaminondas dos Santos. Dissertação (Mestrado em Zootecnia). 

A aquicultura é uma prática brasileira que cresceu expressivamente nas últimas décadas, 

contudo, a produção de pescados ainda é insuficiente para atender a demanda interna. Na 

Ásia, maior produtor mundial de pescados, 95% das espécies produzidas são nativas, 

enquanto no Brasil, esse percentual está abaixo de 20%. Este estudo teve como objetivo 

verificar o tempo de digestão e avaliar o trato digestório de larvas de Lophiosilurus alexandri, 

uma espécie nativa do Rio São Francisco. As larvas foram avaliadas com 12 e 19 dias de vida, 

alimentadas com náuplios de artêmia salina. Para avaliação do tempo de digestão nos 

diferentes dias de amostragem foi utilizada uma regressão linear. Ao término do experimento 

foram aferidas as medidas de peso (g), e comprimento total (CT), comprimento de boca 

(CBO) e largura de boca (LBO) (mm). Para caracterização do trato, além das já citadas, foram 

tomadas medidas de comprimento total, comprimento boca/esôfago, comprimento do 

estômago, comprimento do intestino, comprimento da boca, largura de boca e quociente 

intestinal para 12 e 19 dias de vida. As larvas apresentaram nos diferentes dias de amostragem 

peso, CT, CBO, LBO e QI de 41,18 mg e 76,88 mg, 17,78 mm e 20,98 mm, 0,42 mm e 0.73 

mm, 2,71 mm e 3,57 mm, 0,29 mm e 0,32 mm aos 12 e 19 dias respectivamente. Foi 

verificado para os parâmetros observados um maior desenvolvimento das larvas com 19 dias 

em relação as de 12 dias. Os parâmetros de qualidade de água mantiveram-se estáveis durante 

todo o período experimental, permanecendo dentro dos valores aceitáveis para a larvicultura 

da espécie, assim como o crescimento em peso e comprimento. A avaliação do 

desenvolvimento do sistema digestório das larvas foi realizada através de análises 

histológicas. O tempo de digestão em larvas com 12 dias de vida foi menor (2 h 39 min 18 s) 

do que as de 19 dias (3 h 5 min 50 s). Por outro lado, larvas com 19 dias de vida apresentam 

trato digestório mais diferenciado em relação a 12 dias, permitindo assimilar melhor o 

alimento, aumentando assim a probabilidade de sobrevivência dos indivíduos. 

 

Palavras-chave:  Alimento vivo, Ontogenia, Peixe nativo, Trato digestório. 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

PEREIRA, Daiane Kelly Alves. Federal University of Vales do Jequitinhonha and Mucuri. 

August 2016. 45p. Food and initial development of pacamã larvae (Lophiosilurus 

alexandri). Advisor: Marcelo Mattos Pedreira. Co-Advisor: José Cláudio Epaminondas dos 

Santos. Dissertation (Master’s degree in Animal Science). 

Aquaculture is a Brazilian practice that has grown significantly in the last decades, however, 

fish production is still insufficient to meet domestic demand. In Asia, the world's largest fish 

producer, 95% of the species produced are native, while in Brazil, this percentage is below 

20%. This study aimed to verify the digestion time and to evaluate the digestive tract of larvae 

of Lophiosilurus alexandri, a species native to the São Francisco River. The larvae were 

evaluated at 12 and 19 days of age, fed with Artemia salina nauplii. To evaluate the digestion 

time on the different sampling days a linear regression was used. At the end of the 

experiment, the measurements of weight (g), total length (CT), length of mouth (BOD) and 

mouth width (LBO) (mm) were measured. For characterization of the tract, in addition to 

those already mentioned, measurements were taken of total length, mouth length / esophagus, 

length of the stomach, length of the intestine, length of mouth, mouth width and intestinal 

quotient for 12 and 19 days of life. The larvae presented, on the different days of sampling, 

weight, CT, CBO, LBO and IQ of 41.18 mg and 76.88 mg, 17.78 mm and 20.98 mm, 0.42 

mm and 0.73 mm, 2.71 mm And 3.57 mm, 0.29 mm and 0.32 mm at 12 and 19 days 

respectively. It was verified for the observed parameters a greater development of the larvae 

with 19 days in relation to the 12 days. The water quality parameters remained stable 

throughout the experimental period, remaining within acceptable values for the species 

larviculture, as well as growth in weight and length. The evaluation of the development of the 

digestive system of the larvae was performed through histological analysis. The digestion 

time in larvae with 12 days of life was lower (2 h 39 min 18 s) than those of 19 days (3 h 5 

min 50 s). On the other hand, larvae with 19 days of life present digestive tract more 

differentiated in relation to 12 days, allowing assimilating the food better, thus increasing the 

probability of survival of the individuals. 

 

Keywords: Digestive tract, Live food, Native fish, Ontogeny. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

 A aquicultura é uma prática tradicional que cresceu expressivamente nas últimas 

décadas e, conforme divulgou o Institute Earth Policy em 2012, pela primeira vez na história a 

produção mundial de peixes e frutos do mar ultrapassou a de carne bovina. No Brasil, 

contudo, a produção de pescados ainda é insuficiente para atender a demanda interna, fato 

evidenciado pela deficitária balança comercial de pescados brasileiros (MPA, 2011). 

 Para o desenvolvimento sustentável da aquicultura nacional é essencial considerar a 

riquíssima ictiofauna brasileira de água doce, não obstante os potenciais climáticos, hídricos, 

territoriais e costeiros invejáveis. No Brasil, pelo menos 40 espécies são utilizadas na 

aquicultura (GODINHO, 2007). Na Ásia, onde está concentrada a maior parte da produção 

mundial de peixes, cerca de 95% dos cultivos estão baseados em espécies nativas, enquanto 

no Brasil, a participação dessas fica abaixo de 20% (ANUÁRIO BRASILEIRO DA PESCA E 

AQUICULTURA, 2014). 

 No rio São Francisco existem mais de 150 espécies de peixe inventariadas, no qual 

cerca de 20% apresentam potencial para integrar a produção nacional de pescados, das quais 

podemos citar: curimatãs, matrinxã, pintado, dourado e pacamã. Entretanto, a larvicultura de 

espécies nativas do Rio São Francisco representa um obstáculo importante à produção de 

juvenis, fase considerada determinante para obtenção de animais de qualidade e em 

quantidade para fases posteriores da criação (HAYASHI et al., 2002). Em cativeiro, as larvas 

necessitam exclusivamente do fornecimento de alimento vivo para promover a ingestão 

exógena, comum em espécies nativas brasileiras (SOUZA et al., 2014; PEDREIRA et al., 

2015). 

 Uma espécie que vem se destacando é o pacamã (Lophiosilurus alexandri), uma vez 

que sua reprodução em cativeiro assim como o seu manejo é relativamente fácil. Ele pertence 

à família Pseudopimelodidae e é endêmica da bacia do São Francisco (SHIBATA, 2003). 

Habita ambientes lênticos (SATO e GODINHO, 1999), possui hábito alimentar carnívoro, e 

tem sua carne valorizada e apreciada pelo mercado consumidor (LUZ e SANTOS, 2008). O 

pacamã apresenta canibalismo acentuado na ausência do alimento adequado durante a 

larvicultura (LÓPEZ e SAMPAIO, 2000) o que dificulta a propagação da espécie. 

 Alguns estudos foram realizados objetivando desenvolver regimes de alimentação 

focados principalmente no tipo, na quantidade de alimento, na frequência alimentar e na 

transição do alimento vivo para a ração comercial seca (TENÓRIO et al., 2006; PEDREIRA 
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et al., 2008, SANTOS et al., 2015; SANTOS et al., 2016). Na maioria desses estudos utilizou-

se, sobretudo os náuplios de artêmia como alimento inicial.  

 Como regra geral, é recomendada múltiplas refeições diárias na larvicultura. Porém, as 

referidas pesquisas sugerem que o pacamã pode ser alimentado de uma até quatro vezes por 

dia, durante os primeiros 15 dias após o início da alimentação exógena. Após esse período é 

recomendado fazer uma transição gradual do alimento vivo para ração comercial seca como 

forma de racionalizar o manejo de cultivo. 

 Inicialmente, as larvas geralmente dependem exclusivamente do alimento endógeno. 

O trato digestório não é totalmente diferenciado e apresenta atividade enzimática reduzida, 

cujo trânsito do alimento é breve devido ao pequeno comprimento do intestino 

(WOYNAROVICH E, HORVÁTH, 1983). Porém, não há estudos que indiquem o tempo de 

digestão do alimento vivo para larvas de pacamã. 

 O objetivo do presente trabalho foi verificar o tempo de trânsito/digestão do alimento 

vivo (náuplios de artêmia salina) no trato digestório de larvas de pacamã (L. alexandri), aos 

12 e 19 dias de vida.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Pacamã 

 

 O Lophiosilurus alexandri é uma espécie nativa, endêmica da Bacia do Rio São 

Francisco, que pertence à família Pseudopimelodidae, a qual ocorre apenas na América do Sul 

(SHIBATTA, 2003). É um peixe de couro sendo conhecido popularmente como pacamã, 

bagre-sapo, pacamão, pacumã, cururu, niquim ou peixe-sapo. Os pseudopimelodídeos se 

encontram classificados na ordem Siluriformes, que reúne os peixes de couro e de placas 

ósseas, mais conhecidos como bagres e cascudos, respectivamente. 

 A espécie se distingue por apresentar cabeça muito achatada (mais larga do que longa) 

e mandíbula que ultrapassa o maxilar superior, cujos dentes presentes na mandíbula 

permanecem fora da cavidade bucal mesmo quando fechada (BRITSKI et al., 1996). Ainda 

segundo estes autores, seus olhos são redondos e pequenos, sua boca é larga, com algumas 

fileiras de dentículos tanto na maxila quanto na mandíbula e possuem três pares de barbilhões 

curtos. 

 É um peixe que possui hábito alimentar carnívoro, essencialmente piscívoro, de 

comportamento sedentário que habita ambientes lênticos em regiões com fundo de areia ou 

pedra (TRAVASSOS, 1959). A fêmea apresenta desova parcelada liberando seus ovos em 

substrato arenoso em que o macho os fecunda e manifesta cuidado parental (SATO et al., 

2003). Na natureza o pacamã pode atingir peso corporal de até 8 kg (CARDOSO et al., 1996). 

 Vários autores relatam seu potencial para aquicultura (CARDOSO et al., 1996; SATO 

et al., 2003; BARROS et al., 2007; GODINHO, 2007; MEURER et al., 2010). É uma espécie 

que demonstra crescente interesse em função da sua importância para a pesca, devido ao seu 

alto valor de mercado, pelo fato de apresentar uma carne muito apreciada pelos consumidores, 

por haver ausência de espinhos intramusculares e sabor muito agradável (LUZ e SANTOS, 

2008). 

 Além do seu valor comercial, o pacamã apresenta importância ecológica, pois segundo 

Lins et al. (1997) é uma espécie em extinção e, portanto, vários estudos foram realizados com 

o objetivo de desenvolver a sua larvicultura e alevinagem (LÓPEZ e SAMPAIO, 2000; 

TENÓRIO et al., 2006; LUZ e SANTOS, 2008; PEDREIRA et al., 2008; SANTOS e LUZ, 

2009), permitindo que trabalhos de repovoamento apresentem resultados positivos (SATO e 

SAMPAIO, 2005).  
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 Há registros de que pelo menos três estações de piscicultura que realizam trabalhos 

com pacamã, que são os Centros Integrados de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Três 

Marias (Três Marias – MG) e de Bebedouro (Petrolina – PE), ambos da Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), bem como a 

Estação de Piscicultura de Paulo Afonso (Paulo Afonso – BA), da Companhia Hidroelétrica 

do São Francisco (CHESF). Estas pisciculturas vêm realizando o manejo reprodutivo dessa 

espécie com êxito, além da produção de juvenis, porém de forma ainda incipiente, sendo o 

maior gargalo a alimentação destes (SATO et al., 2003). 

 Mais recentemente, o Laboratório de Aquicultura e Ecologia Aquática de 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e o laboratório de Aquacultura, da Escola 

de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais, vem realizando uma série de estudos 

com o pacamã ampliando substancialmente as escassas informações sobre o seu crescimento 

para fins produtivos. 

 

2.2 Manejo alimentar na larvicultura 

 

 A larvicultura se caracteriza por ser a base de todo o processo de criação de peixes 

sendo a alimentação um dos fatores predominantes para o seu sucesso. Uma alimentação 

adequada exerce grande influência nesta fase, sendo pré-requisito básico para obtenção de 

animais de qualidade e em quantidade para as fases subsequentes de criação (HAYASHI et 

al., 2002). Segundo López e Sampaio (2000) em meio às variáveis que interagem 

determinando a sobrevivência e o crescimento larval, a alimentação parece ser o fator 

limitante. 

 O período de desenvolvimento inicial se distingue por altos índices de mortalidade 

causados, sobretudo, pelo manejo alimentar inadequado, associado ao desconhecimento das 

exigências nutricional e comportamental do animal (VEGA-ORELLANA, 2003). A 

determinação de práticas e estratégias de alimentação apropriadas durante a criação, além das 

necessidades nutricionais (JORGENSEN et al., 1996), é importante para a maximização da 

produção com minimização dos custos de produção e lançamento de efluentes (AZZAYADI 

et al., 2000). Uma vez que cerca de 70% dos custos totais de produção de uma aquicultura 

gira em torno da alimentação, há uma incessante busca na área de nutrição a fim de reduzir os 

custos na alimentação de espécies de interesse comercial (FRASCA-SCORVO et al., 2007).  
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 O alimento vivo, como os organismos alimentos (plâncton), parece ser indispensável 

ao desenvolvimento das fases iniciais da maioria das espécies de peixes brasileiras, sobretudo 

para os carnívoros (HAYASHI et al., 2002; MEURER et al., 2008; CASTAÑEDA et al., 

2011). As larvas, em sua maioria, na sua fase inicial de alimentação exógena, necessitam de 

alimento vivo, não conseguindo assimilar adequadamente o alimento inerte. Já as larvas que 

conseguem assimilar o alimento inerte não apresentam índices de desenvolvimento 

satisfatório (HUNG, 1989). Normalmente, as larvas de peixes apresentam sistema digestório 

imaturo, com baixa atividade enzimática, interferindo, consequentemente, na digestão e 

absorção dos nutrientes. 

 A artêmia (Artemia sp) é o alimento vivo mais utilizado na larvicultura (PEÑA et al., 

1998; FEIDEN et al., 2006; SCHÜTZ e NUÑER, 2007; LUZ, 2007; GUERREIRO et al., 

2011; SOUZA et al., 2014; SILVA et al., 2016). Embora a artêmia adulta também seja 

utilizada na piscicultura, os náuplios da artêmia são mais amplamente empregados nas fases 

iniciais de criação. É um alimento composto de alto valor nutricional, com 40 a 60% de 

proteína e rico em aminoácidos essenciais, e de fácil produção e manejo. Todavia, o náuplio 

deve ser consumido rapidamente, uma vez que sendo um organismo de ambiente marinho, 

tem seu tempo de vida limitado em água doce e pode prejudicar a qualidade da água durante a 

larvicultura (LUZ e PORTELLA, 2002). 

 Na maioria dos trabalhos relacionados ao manejo alimentar e de criação realizados 

com pacamã foram utilizados os náuplios de artêmia (LUZ e SANTOS, 2008a; SANTOS e 

LUZ, 2009; PEDREIRA et al., 2009; SANTOS et al., 2016). Santos et al. (2015) testaram 

várias concentrações de náuplios (100, 400, 700, 1.000, 1.400 e 1.600) náuplios de artêmia 

por larva, durante 15 dias após a abertura da boca de larvas de pacamã. As diferentes 

concentrações de náuplios de artêmia promoveram alta sobrevivência, evitaram o 

comportamento de canibalismo, sendo a concentração inicial de 1.600 náuplios por larva, 

proporcionou maior crescimento na larvicultura do pacamã.  

 Contudo, outros alimentos têm sido avaliados para pacamã. Segundo Pedreira et al. 

(2008), a utilização de zooplâncton de maior tamanho, proporciona melhores índices de 

desempenho e potencial de crescimento do pacamã. Meurer et al. (2010) citam que a 

utilização de pós-larvas de tilápia do Nilo são adequadas para a alimentação de alevinos de 

pacamã e recomenda o fornecimento em nível de 30% do seu peso vivo. Com relação a 

frequência alimentar, Seabra (2010) recomenda o fornecimento de ração duas vezes ao dia 

para alevinos de pacamã. 
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2.3 Desenvolvimento inicial dos peixes 

 

 A maioria das larvas de peixes teleósteos não estão completamente desenvolvidas no 

momento da eclosão, apresentando boca e mandíbulas não formadas, olhos não pigmentados, 

saco vitelínico grande e nadadeira primordial estendendo-se por todo o corpo (NAKATANI et 

al., 2001). Deste modo, as larvas devem sofrer diferenciação antes da alimentação exógena ser 

fornecida, para que a ingestão e digestão sejam eficientes. Segundo Maciel (2006) larvas 

recém-eclodidas dependem da reserva vitelínica, e quando esta for totalmente absorvida, as 

larvas necessitarão ingerir alimento exógeno para suprir suas demandas crescentes de energia, 

momento em que o tubo digestivo deve ser funcional. Algumas espécies, como a tilápia 

(Oreochoromis niloticus), eclodem com o aparelho digestório funcional, os olhos 

pigmentados e a notocorda flexionada, assim como o acari (Locariichthys platymetopon), que 

possui desenvolvimento inicial avançado com nadadeiras dorsal e anal bem desenvolvidas e 

raios formados (NAKATANI et al., 2001). 

 Guimarães-Cruz et al. (2009) verificaram a ontogênese morfológica larval do pacamã 

até 30 dias pós-eclosão (DPE). Conforme os autores, na fase de saco vitelino (1 a 2 DPE) as 

larvas apresentaram miômeros evidentes ao longo do corpo (17 a 23 pré-anal e 25 a 32 pós-

anal), boca aberta, início da pigmentação dos olhos e intestino com epitélio prismático 

simples. O estágio de pré-flexão (3 a 4 DPE) foi caracterizado pelo aparecimento de 

pigmentação corporal e surgimento do botão da nadadeira peitoral. O esôfago, estômago e 

intestino apresentaram uma mucosa dobrada. O estágio de flexão (5 a 7 DPE) foi 

caracterizado por uma flexão da notocorda, a condrogênese dos arcos neurais, formação das 

nadadeiras dorsal e anal (11 raios) e surgimento do botão da nadadeira pélvica. Na fase pós-

flexão (8 a 30 DPE) a formação de raios da nadadeira pélvica (6 raios) ocorreu juntamente 

com o desenvolvimento de três regiões diferentes do estômago. 

 Durante o desenvolvimento inicial dos peixes podem ser observadas mudanças em 

seus hábitos alimentares quando sofrem adaptações morfológicas no trato digestório 

(MANGETTI, 2006). Conforme o desenvolvimento das larvas, o peixe cresce e ocorrem 

modificações na estrutura e comprimento do tubo digestório (PREJS, 1981). O mesmo autor 

cita que em carpa prateada (Hypophthalmichthys molitrix) no qual as larvas se alimentam de 

zooplâncton, o intestino é curto, menor que o comprimento do corpo, enquanto que em 

adultos, que são fitoplanctófagos, o comprimento intestinal é cerca de 15 vezes o 

comprimento do corpo. Na maioria das espécies de peixes, após a eclosão, o tubo digestivo 
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apresenta-se simples, reto, não diferenciado como em L. alexandri (NEVES, 1996). De 

acordo com Mangetti (2006) com o crescimento da larva, o comprimento e a complexidade do 

tubo digestivo vão se caracterizando de acordo com a espécie e seu hábito alimentar. Segundo 

o mesmo autor, quanto mais profunda for a mudança no hábito alimentar da espécie durante o 

seu desenvolvimento, maior será a variação nas características do tubo digestivo, 

principalmente no comprimento intestinal. 

 O estudo da ontogenia é uma importante ferramenta para a descrição e conhecimento 

do início do desenvolvimento de várias espécies, auxiliando no desenvolvimento comercial 

em cativeiros de novos estoques e na avaliação daqueles já explorados (SANTIN et al., 2004), 

para compreender as mudanças das exigências ecológicas das espécies (KOVAC e COOP, 

1999) bem como para proporcionar melhores técnicas de criação de larvas (GISBERT et al., 

2004). 

 

2.4 Caracterização do trato digestório e tempo de digestão do pacamã  

 

 O processo da digestão consiste na combinação decorrente dos processos mecânicos, 

químicos e microbianos que agem no alimento ingerido pelo animal, promovendo sua quebra 

em partículas que possam ser absorvidas pelo organismo ou que ficam na luz do intestino até 

serem excretadas (ROTTA, 2003). Para obter êxito na criação de peixes é essencial o 

conhecimento de seus hábitos alimentares e das características morfológicas do trato 

digestório, principalmente no desenvolvimento inicial (MANGETTI, 2006). 

 As primeiras semanas do desenvolvimento inicial das larvas é um período 

caracterizado como crítico, pois as larvas esgotam suas reservas vitelínicas e passam a 

consumir alimento exógeno e, neste momento, o tubo digestivo não está completamente 

desenvolvido (GOVONI et al., 1986). Segundo Maciel (2006) limitações morfológicas, como 

o tamanho da boca, que restringe o número e o tamanho de presas disponíveis, e fisiológicas, 

como o desenvolvimento incompleto das glândulas digestivas ou atividade enzimática 

incipiente, podem causar altas taxas de mortalidade. A alimentação exógena só acontece 

quando as larvas estão fisiologicamente preparadas para digerir o alimento inerte por meio da 

atividade de protease ácida no qual indica a funcionalidade do estômago (VEJA–

ORELLANA et al., 2006). 

 Pós-larvas de algumas espécies, como por exemplo, truta, tilápia e bagre de canal 

apresentam o trato digestivo bem formado, sendo capazes de assimilar ração em sua primeira 

alimentação exógena (KUBITZA, 2003). Segundo o autor, a maior parte das pós-larvas de 
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peixes nativos apresentam um tubo digestório rudimentar sendo incapaz de digerir o alimento 

inerte. Sendo assim, há a necessidade dessas larvas ingerirem organismos vivos como 

primeiro alimento. As enzimas presentes nestes organismos vivos auxiliam a digestão do 

alimento ingerido e estimulam o desenvolvimento do trato digestório (KIM et al., 1996). 

 Planas e Cunha (1999) afirmam que um dos maiores problemas na utilização de 

alimento inerte é a falta de estímulo visual, já que as larvas se alimentam de organismos 

vivos, ou seja, que se movimentam na água. Outro estudo que comprova este fato foi 

realizado por Tesser et al. (2005) no qual mostram que a alimentação conjunta de náuplios de 

artêmia e de dieta microencapsulada, promoveu maior ingestão da dieta por larvas de pacu 

devido aos estímulos visuais e químicos da dieta. 

 De acordo com a natureza dos alimentos ingeridos (hábito alimentar), os peixes podem 

ser classificados em herbívoros, carnívoros e onívoros, sendo que ao longo de sua vida o seu 

hábito alimentar pode mudar. Em relação à diversidade do alimento podem ser classificados 

em: eurífagos, no qual comem uma vasta variedade de alimentos, estenófagos no qual comem 

uma pequena variedade de alimento e monófagos em que os animais comem apenas um tipo 

de alimento (PREJS, 1981). De acordo com Baldisserotto (2013), os peixes apresentam 

distintas adaptações do sistema digestório conforme a especialização requerida para ingerir, 

digerir e absorver os diferentes tipos de alimentos e a dieta dos peixes conferem aos órgãos do 

trato digestório características funcionais, anatômicas e morfométricas próprias para cada 

regime alimentar. 

 O pacamã, L. alexandri, possui hábito alimentar carnívoro e piscívoro (TRAVASSOS, 

1959). Peixes ictiófagos, como o pacamã, que podem deglutir uma presa inteira, possuem 

estômago elástico podendo aumentar de três a quatro vezes o tamanho. Isso só é possível 

porque as pregas longitudinais da mucosa gástrica são muito espessas e numerosas. Outro 

aspecto geral é que o comprimento do intestino está correlacionado com a dieta. Segundo 

Rotta (2003), o comprimento do intestino aumenta na seguinte ordem: carnívoros, onívoros, 

herbívoros e detritívoros, os quais espécies herbívoras apresentam um intestino longo, com 

paredes finas enquanto que as carnívoras apresentam um intestino curto e espesso. 

 Baldisserotto (2013) cita que essas diferenças se devem ao fato de os carnívoros 

apresentarem intestino com mucosa mais espessa e com mais dobras (GUIMARÃES-CRUZ 

et al., 2009), e ainda alguns possuírem cecos pilóricos, no qual aumentam a área intestinal, 

aumentando também o tempo de trânsito alimentar (BALDISSEROTTO, 2013). 

 Por outro lado, é importante ter conhecimento do tempo de esvaziamento do trato ou 

digestão do animal porque é por meio dele que se determina quando o peixe irá alimentar 
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novamente. Alguns fatores como o tipo de alimento, a temperatura e o tamanho do peixe 

podem influenciar no esvaziamento do trato digestório. Peixes que ingerem presas grandes 

demoram mais para esvaziar o trato digestório, enquanto os detritívoros esvaziam muito mais 

rápido. Marques et al. (1992) analisaram o esvaziamento gástrico percentual de pintados, 

Pseudoplatystoma corruscans, alimentados com peixe Prochilodus scrofa em diferentes 

temperaturas, e evidenciaram que o tempo de digestão e evacuação gástrica variou de 14,6 

horas em uma temperatura de 25,1º C a 7,6 horas em 34,9° C. Com relação ao tamanho do 

peixe, Baldisserotto (2013) cita que larvas podem esvaziar o trato digestório em duas a noves 

horas, e em dourado, Salminus brasiliensis, o tempo de digestão completo pode chegar até 18 

horas (BRAGA et al., 2007). Contudo, o esvaziamento do trato digestório depende também 

do alimento e de sua digestibilidade. 
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Tempo de digestão e caracterização do trato digestório de larvas de pacamã 

(Lophiosilurus alexandri)  
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RESUMO 

 

A aquicultura é uma prática brasileira que cresceu expressivamente nas últimas décadas, 

contudo, a produção de pescados ainda é insuficiente para atender a demanda interna. Na 

Ásia, maior produtor mundial de pescados, 95% das espécies produzidas são nativas, 

enquanto no Brasil, esse percentual está abaixo de 20%. Este estudo teve como objetivo 

verificar o tempo de digestão e avaliar o trato digestório de larvas de Lophiosilurus alexandri, 

uma espécie nativa do Rio São Francisco. As larvas foram avaliadas com 12 e 19 dias de vida, 

alimentadas com náuplios de artêmia salina. Para avaliação do tempo de digestão nos 

diferentes dias de amostragem foi utilizada uma regressão linear. Ao término do experimento 

foram aferidas as medidas de peso (g), e comprimento total (CT), comprimento de boca 

(CBO) e largura de boca (LBO) (mm). Para caracterização do trato, além das já citadas, foram 

tomadas medidas de comprimento total, comprimento boca/esôfago, comprimento do 

estômago, comprimento do intestino, comprimento da boca, largura de boca e quociente 

intestinal para 12 e 19 dias de vida. As larvas apresentaram nos diferentes dias de amostragem 

peso, CT, CBO, LBO e QI de 41,18 mg e 76,88 mg, 17,78 mm e 20,98 mm, 0,42 mm e 0.73 

mm, 2,71 mm e 3,57 mm, 0,29 mm e 0,32 mm aos 12 e 19 dias respectivamente. Foi 

verificado para os parâmetros observados um maior desenvolvimento das larvas com 19 dias 

em relação as de 12 dias. Os parâmetros de qualidade de água mantiveram-se estáveis durante 

todo o período experimental, permanecendo dentro dos valores aceitáveis para a larvicultura 

da espécie, assim como o crescimento em peso e comprimento. A avaliação do 

desenvolvimento do sistema digestório das larvas foi realizada através de análises 

histológicas. O tempo de digestão em larvas com 12 dias de vida foi menor (2 h 39 min 18 s) 

do que as de 19 dias (3 h 5 min 50 s). Por outro lado, larvas com 19 dias de vida apresentam 

trato digestório mais diferenciado em relação a 12 dias, permitindo assimilar melhor o 

alimento, aumentando assim a probabilidade de sobrevivência dos indivíduos. 

 

Palavras-chave: Alimentação, Artêmia, Espécie nativa, Trânsito alimentar. 
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ABSTRACT 

 

Aquaculture is a Brazilian practice that has grown significantly in the last decades, however, 

fish production is still insufficient to meet domestic demand. In Asia, the world's largest fish 

producer, 95% of the species produced are native, while in Brazil, this percentage is below 

20%. This study aimed to verify the digestion time and to evaluate the digestive tract of larvae 

of Lophiosilurus alexandri, a species native to the São Francisco River. The larvae were 

evaluated at 12 and 19 days of age, fed with Artemia salina nauplii. To evaluate the digestion 

time on the different sampling days a linear regression was used. At the end of the 

experiment, the measurements of weight (g), total length (CT), length of mouth (BOD) and 

mouth width (LBO) (mm) were measured. For characterization of the tract, in addition to 

those already mentioned, measurements were taken of total length, mouth length / esophagus, 

length of the stomach, length of the intestine, length of mouth, mouth width and intestinal 

quotient for 12 and 19 days of life. The larvae presented, on the different days of sampling, 

weight, CT, CBO, LBO and IQ of 41.18 mg and 76.88 mg, 17.78 mm and 20.98 mm, 0.42 

mm and 0.73 mm, 2.71 mm And 3.57 mm, 0.29 mm and 0.32 mm at 12 and 19 days 

respectively. It was verified for the observed parameters a greater development of the larvae 

with 19 days in relation to the 12 days. The water quality parameters remained stable 

throughout the experimental period, remaining within acceptable values for the species' 

larviculture, as well as growth in weight and length. The evaluation of the development of the 

digestive system of the larvae was performed through histological analysis. The digestion 

time in larvae with 12 days of life was lower (2 h 39 min 18 s) than those of 19 days (3 h 5 

min 50 s). On the other hand, larvae with 19 days of life present digestive tract more 

differentiated in relation to 12 days, allowing assimilating the food better, thus increasing the 

probability of survival of the individuals. 

 

Keywords: Brine shrimp, Food, Food transit, Native species. 
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Introdução 

 
O Brasil possui uma das maiores reservas de água doce do mundo, com cerca de 8,2 

bilhões de metros cúbicos de água distribuídas nas formas de rios, lagos, açudes e represas 

(PORTAL BRASIL, 2013) com espécies potencialmente cultiváveis tornando um ambiente 

propício para a aquicultura.  

Na década de 90, houve uma ascensão da aquicultura no país. Este fato corroborou 

para um crescimento na criação de peixes e organismos aquáticos e neste contexto destaca-se 

a criação de espécies nativas as quais possuem mercado específico passíveis de expansão e 

potencialmente cultiváveis (COSTA, 2012). 

Dentre as espécies nativas, destaca-se o pacamã (Lophiosilurus alexandri), de 

ocorrência na bacia do rio São Francisco, que apresenta alto valor comercial, excelente sabor 

da carne e sem espinhos intramusculares. O pacamã é uma espécie carnívora, bentônica, 

possui hábito alimentar noturno, no qual a maior parte do dia fica sob a areia de forma a se 

evitar a luz e predadores (TENÓRIO et al., 2006). É um peixe que têm preferência por 

ambientes lênticos, que vive junto ao substrato (SATO e GODINHO, 1999) e 

predominantemente ictiófago. 

O desenvolvimento dos peixes está intimamente relacionado com a sua alimentação, 

sendo que a otimização do crescimento dos peixes só pode ser alcançada por meio do manejo 

concomitante com a qualidade da água, da nutrição e alimentação e que, sem essa junção, 

poderá ocorrer estresse ao animal e queda da qualidade do ambiente de cultivo (CYRINO et 

al., 2010). 

No que diz respeito à digestão das larvas, deve-se levar em conta o tamanho da boca 

para o fornecimento adequado do alimento e o tempo de permanência da dieta no trato 

digestório (BALDISSEROTTO, 2013). Ainda segundo o mesmo autor, as larvas possuem o 

intestino curto em relação aos adultos, e quando consomem todo o vitelo e passam a depender 

exclusivamente do alimento exógeno, que fica retido por pouco tempo no trato digestório, 

gera-se a necessidade de uma frequência alimentar maior. Por isso, estudos que visem 

observar o tempo de esvaziamento do trato digestório, seriam necessários (BRAGA et al., 

2007), sendo importante conhecê-lo, pois ele irá determinar quando o peixe se alimentará 

novamente e isso determinará o manejo alimentar.  
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 Com base no exposto, este estudo teve como objetivo verificar o tempo de digestão de 

larvas de Lophiosilurus alexandri  alimentadas com náuplios de artêmia aos 12 e 19 dias de 

vida. 
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Material e Métodos 

 

O experimento foi conduzido no Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e 

Aquicultura de Três Marias, Minas Gerais – 1ª CIT, da Companhia de Desenvolvimento dos 

Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF, no período de 15 a 30 de janeiro de 

2015. 

Foram utilizadas 500 larvas irmãs de Lophiosilurus alexandri, com cinco dias de vida, 

com peso inicial e comprimento total de 17,58 g e 13,17 mm, respectivamente. As larvas 

foram contadas e separadas em dois aquários de 70 litros com oxigenação constante, 

temperatura controlada e fotoperíodo de 12 h de luz e 12 h de escuridão mantidos nessas 

condições até os dias de amostragem (12º e 19º). A partir do quinto dia, as larvas foram 

alimentadas com náuplios de artêmia até um dia antes de cada amostragem.  

Aos 11°e 18º dias de cultivo, as larvas foram submetidas à um jejum de 24 h, em água 

filtrada, para eliminar qualquer resíduo alimentar presente no trato digestivo. Durante este 

período, a água foi renovada duas vezes (a cada 8 horas) a fim de se evitar a cropofagia. 

Passado o tempo de jejum, as larvas foram alimentadas, até a saciedade, por um período de 40 

min com náuplios de artêmia. Após a alimentação, as larvas foram contadas e separadas em 

um aquário de 20 litros contendo água filtrada e logo deu-se início às amostragens, sendo esse 

procedimento realizado no 12°e 19º dia de vida. 

O primeiro lote de larvas foi coletado imediatamente após a alimentação e foi fixada 

em formalina a 10% para posterior realização da biometria em laboratório, para caracterização 

da larva. Foram coletadas amostras a cada uma hora em um período de 24 horas, totalizando 

em 25 amostras com 10 larvas cada. Ao término do experimento, foram aferidas as medidas 

de peso (g), em balança analítica Marte AY220 com precisão de 0,1 mg, comprimento total 

(CT), comprimento de boca (CBO) e largura de boca (LBO) (mm), com um paquímetro 

digital Starrett 727 e precisão de 0,01 mm. 

Para obtenção do tempo de digestão foi realizada em laboratório a laparotomia ventral, 

no qual retirou-se e foi aberto o trato digestório, para observação do conteúdo gastrointestinal 

com contagem dos itens presente no mesmo. Para caracterização do trato digestório, foram 

tomadas medidas de comprimento total, comprimento da boca, largura de boca, comprimentos 

do esôfago, do estômago e do intestino, e quociente intestinal (QI = comprimento 

intestinal/comprimento total), para o 12° e 19° dias de vida das larvas.  

Parte do material foi separado para análise histológica no laboratório de Histologia do 

Departamento de Odontologia e parte no laboratório de Histologia do Departamento de 
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Ciências Básicas, ambos da UFVJM, no qual foram utilizadas técnicas de rotina conforme 

descrito a seguir. O processo de desidratação foi realizado em série alcoólica crescente (70, 

80, 90, 95 e 100%). Em seguida, foi diafanizado em xilol (I, II, III) e posteriormente incluídos 

em parafina (I, II, III) e emblocados. Estes foram submetidos a cortes de 5μm de espessura 

com a utilização do micrótomo (LUPETEC MRP09). As lâminas histológicas obtidas foram 

coradas pelo método Hematoxilina-Eosina (HE). A avaliação do desenvolvimento do sistema 

digestório das larvas, bem como a documentação fotográfica foi realizada em fotomicroscópio 

(Zeiss – Primo Star), acoplado à câmara digital (AXIOCAM ERc5s). 

Para avaliar o tempo de digestão, nos diferentes dias de amostragem, foram utilizados 

os números dos itens alimentares ingeridos presentes no trato digestório de cada hora e estes 

foram submetidos a análise de variância e posterior regressão linear, ao nível de 5% de 

probabilidade. Para caracterização dos estágios de desenvolvimento das larvas nos diferentes 

dias foi realizada uma comparação das demais variáveis biológicas realizadas pelo teste T, ao 

nível de 5% de probabilidade. As análises foram realizadas usando o programa estatístico 

GraphPad Prism 6.0. 

 

 

Resultados 

 

 Os valores médios e desvios padrão para as variáveis limnológicas durante o período 

experimental foram: 27,81 °C ± 1,05 para temperatura da água, 7,80 ± 0,44 para pH, 219,67 ± 

73,71 mV para potencial de oxirredução (ORP), 0,08 ± 0,04 µm para condutividade elétrica, 

32,73 ± 23,71 NTU para turbidez, 10,31 ± 3,11 mg/L para oxigênio dissolvido, 0,05 ± 0,03 

mg/L para sólidos dissolvidos totais (TDS). 

 As larvas no 19° dia de vida apresentaram-se mais desenvolvidas em relação às larvas 

no 12° dia de vida. Isso se confirma por meio dos dados que provam variação significativa 

(Tabela 1) entre os valores de peso, comprimento total (CT), comprimento boca/esôfago 

(BO/ES), tamanho do estômago, tamanho do intestino, comprimento e largura da boca (CBO 

e LBO) e quociente intestinal (QI). 

 O valor médio de náuplios ingeridos pelas larvas de L. alexandri, com 12 dias de vida, 

após 40 min de alimentação foi de 73 presas, que transitaram pelo trato digestório em 2 h 39 

min 18 s, tempo este estimado para digestão (Figura 1). 
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Tabela 1: Valores médios e desvio padrão de peso, comprimento total (CT), comprimento boca/esôfago 

(BO/ES), comprimento do estômago (CEST) e intestino (CINT mm), comprimento de boca (CBO), largura da 

boca (LBO) e quociente intestinal (QI) de larvas de (Lophiosilurus alexandri) pacamã com diferentes dias de 

vida. 

 

              

Variáveis 

  

Dias de amostragem 

 

        

   

12  

 

19  

Peso (mg) 

 

41,18 ± 0,0 B 

 

76,88 ± 0,05 A 

CT (mm) 

 

17,78 ± 0,79 B 

 

20,98 ± 0,752 A 

BO/ES (mm) 

 

2,50 ± 0,11 B 

 

2,76 ± 0,379 A 

EST (mm) 

 

1,27 ± 0,19 B 

 

1,65 ± 0,304 A 

INT (mm) 

 

5,19 ± 0,79 B 

 

6,68 ± 1,126 A 

LBO (mm) 

 

2,71 ± 0,10 B 

 

3,57 ± 0,170 A 

CBO (mm) 

 

0,42 ± 0,05 B 

 

0,73 ± 0,117 A 

QI (mm)  0,29 ± 0,56 B  0,32 ± 1,50 A 
           Médias, na mesma linha, seguidas de letras distintas diferem significativamente pelo Teste T (P < 0,05). 

 

 

 
Figura 1: Regressão linear do número de náuplios de Artemia sp. por hora no trato digestório em 

larvas de Lophiosilurus alexandri no 12º dia de vida (P < 0.05). 

 

O valor médio de náuplios ingeridos pelas larvas de L. alexandri, com 19 dias de vida, 

após 40 min de alimentação foi de 117 presas, que transitaram pelo trato digestório em 3 h 5 

min 50 s, tempo estimado de digestão (Figura 2)  

 



36 

 

  

Figura 2: Regressão linear do número de náuplios de Artemia sp. por hora no trato digestório em 

larvas de Lophiosilurus alexandri no 19° dia de vida (P < 0,05). 

 

Aos 12° DPE, no experimento com trânsito alimentar, as larvas apresentaram trato 

gastrointestinal completo, conforme evidenciado nas lâminas coradas com Hematoxilina-

Eosina (HE) observadas abaixo na Figura 3. A cavidade bucofaringea era revestida por um 

epitélio estratificado pavimentoso, em que se observa a existência de células secretoras. 

Subjacente ao epitélio, foi possível observar a lâmina própria constituída por tecido 

conjuntivo frouxo (Fig. 3A e B). O esôfago apresenta-se em forma de um tubo reto, que 

conecta a cavidade bucofaringea ao estômago (Fig. 3B). Foi possível identificar que o esôfago 

era revestido por um epitélio estratificado pavimentoso. Este epitélio apresentou-se 

constituído de muitas células secretoras, que aumentam em número à medida que a larva se 

desenvolve (Fig. 5A e 5B). Abaixo do epitélio, se observa a lâmina própria constituída por 

tecido conjuntivo frouxo e subjacente à lâmina própria, observa-se duas camadas de tecido 

muscular. Próximo à cavidade bucofaríngea encontra-se duas camadas de tecido muscular 

estriado esquelético e na parte voltada para o estômago, duas camadas de musculo liso que se 

tornam mais evidentes aos 19 DPE (não mostrado). 

No estômago, aos 12 DPE foi possível visualizar as três regiões que serão formadas, a 

saber, a região cárdica, fúndica e pilórica (Fig. 3 C e D). O revestimento das diferentes 

regiões do estômago era composto por epitélio de revestimento simples colunar (Fig. 5 C e 

D). Nesta fase foi possível perceber a presença de glândulas em desenvolvimento na região 

cárdica, sendo que na região fúndica e pilórica não foi observada a presença das mesmas (Fig. 

3C). Logo abaixo do epitélio, encontramos tecido conjuntivo frouxo da lâmina própria, que 

foi seguida de duas camadas de músculo liso (Fig. 5C e D). 
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O intestino divide-se em proximal, médio e distal (Fig. 3D e F). A mucosa do intestino 

apresenta vilosidades pequenas. O epitélio foi formado por uma única camada de células 

colunares com a presença de algumas células caliciformes intercaladas com as células 

absortivas (cabeça de setas da Fig. 5E e F). Subjacente ao epitélio encontra-se tecido 

conjuntivo bem delgado, seguido de uma camada de músculo liso bem fina (Fig. 5E e F). 
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Figura 3. Fotomicrografias de larvas de pacamã seccionadas longitudinalmente no 12° dia pós-

eclosão (DPE). A. Cavidade Bucofaríngea: SN (Sistema Nervoso); O (Olho); CBF (Cavidade 

Bucofaríngea); ES (Esôfago); AB (Arcos Branquiais). B. Esôfago: AB (Arcos Branquiais); ES 

(Esôfago); HP (Hepatopâncreas); EST (Estômago). C. Estômago e Intestino: EST (Estômago); 

INT (Intestino). D. Intestino: INT (Intestino). E. Esôfago e Estômago: ES (Esôfago); EST 

(Estômago). F. Intestino: INT (Intestino). Coloração: HE. Figuras A, B, C e D: aumento de 4X. 

Figuras E e F: aumento de 10X. 
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Aos 19° DPE, as larvas apresentaram trato gastrointestinal mais desenvolvido, 

conforme evidenciado nas lâminas coradas com HE observadas na Figura 4. A cavidade 

bucofaringea apresenta-se revestida por epitélio estratificado pavimentoso, em que se observa 

a existência de um número maior de células secretoras. Subjacente ao epitélio, foi possível 

observar a lâmina própria constituída por delicado tecido conjuntivo frouxo (Fig. 4A e B). O 

esôfago apresenta-se em forma de um tubo reto, mais desenvolvido nesta idade, que conecta a 

cavidade bucofaringea ao estômago (Fig. 4B). O esôfago, conforme citado aos 12 DPE, se 

encontrava revestido por um epitélio estratificado pavimentoso no qual apresentou-se 

constituído de muitas células secretoras, que aumentaram em número à medida que a larva 

desenvolve (Fig. 5A e 5B). Abaixo do epitélio, se observa a lâmina própria constituída por 

tecido conjuntivo frouxo e subjacente à lâmina própria, observa-se duas camadas de tecido 

muscular mais espessa em relação ao 12º DPE.  

No estômago, aos 19 DPE, também foi possível visualizar as três regiões que serão 

formadas com o desenvolvimento da larva, que são a região cárdica, fúndica e pilórica (Fig. 4 

C e D). O revestimento das diferentes regiões do estômago era composto por epitélio simples 

colunar (Fig. 5 C e D). Nesta fase (19 DPE), com o amadurecimento do trato, foi possível 

perceber glândulas mais desenvolvidas na região cárdica e fúndica, já na região pilórica não 

foi observada a presença das mesmas (Fig. 4C). Logo abaixo do epitélio, encontramos tecido 

conjuntivo frouxo da lâmina própria, que foi seguida de duas camadas de músculo liso mais 

espessas indicando seu desenvolvimento (Fig. 5C e D). 

O intestino divide-se em proximal, médio e distal (Fig. 4D e F). A mucosa do intestino 

apresenta vilosidades maiores com relação ao 12 DPE (Fig. 5E e F). O epitélio era composto 

de uma única camada de células colunares com a presença de muitas células caliciformes 

intercaladas com as células absortivas (cabeça de setas da Fig. 5E e F). Abaixo do epitélio 

encontra-se tecido conjuntivo um pouco mais espesso com relação ao 12 DPE, seguido de 

uma camada de músculo liso mais densa (Fig. 5E e F). 
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Figura 4. Fotomicrografias de larvas de pacamã seccionadas longitudinalmente no 19° dia pós-

eclosão (DPE). A. Cavidade Bucofaríngea: SN (Sistema Nervoso); CBF (Cavidade 

Bucofaríngea). B. Cavidade Bucofaríngea, Esôfago e Estômago: AB (Arcos Branquiais); ES 

(Esôfago); HP (Hepatopâncreas); EST (Estômago). C. Estômago e Intestino: HP 

(Hepatopâncreas); EST (Estômago); INT (Intestino). D. Estômago e Intestino: EST (Estômago); 

INT (Intestino). E. Esôfago e Estômago: ES (Esôfago); EST (Estômago). F. Intestino: INT 

(Intestino). Coloração HE. Figuras A, B, C e D: aumento de 4X. Figuras C e D: aumento de 10X. 
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Figura 5. Fotomicrografias de larvas de pacamã seccionadas longitudinalmente nos 12º e 19º dias 

pós-eclosão (DPE). A (12 DPE) e B (19 DPE). Esôfago. C (12 DPE) e D (19 DPE). Estômago: 

CM (Camada Muscular). E (12 DPE) e F (19 DPE). Intestino: CM (Camada Muscular). As 

cabeças de setas indicam as células epiteliais de revestimento do trato digestório em formação. 

Coloração HE. Aumento de 40X. 
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Discussão 

 

 Os parâmetros de qualidade de água mantiveram-se estáveis durante todo o período 

experimental, permanecendo dentro dos valores aceitáveis para a larvicultura da espécie, 

assim como o crescimento em peso e comprimento (LOPÉZ E SAMPAIO, 2000; PEDREIRA 

et al., 2008; TAKATA et al., 2014). 

 Com relação ao tamanho do peixe, Baldisserotto (2013) cita que larvas podem 

esvaziar o trato digestório em duas a nove horas. As larvas do presente estudo, apresentaram 

quocientes intestinais de 0,29 (12 DPE) e 0,32 (19 DPE). Estes resultados indicam um 

quociente intestinal baixo característico de uma dieta carnívora. Conforme (WARD-

CAMPBELL et al., 2005) valores abaixo de um é característico de peixes com dietas 

carnívoras, valores entre um e três indicam uma dieta onívora e mais de três uma dieta de 

herbívoro e ou detritívoro. Outro motivo pelo baixo valor do quociente intestinal é que as 

larvas de pacamã estão em desenvolvimento, assim como seu trato digestório (GUIMARÃES-

CRUZ et al., 2009), quando ainda apresentam baixa capacidade de assimilar determinados 

tipos de alimentos como os inertes (PEDREIRA et al., 2008). Becker et al. (2010) obtiveram 

um baixo quociente intestinal para traíra (0,51), resultado este semelhante aos valores 

relatados por Menin & Mimura (1992) e Barbieri et al. (1994) para a mesma espécie. Em 

estudos realizados com bagre do canal, Silva et al. (2016) observaram um quociente intestinal 

com valor médio de 0,898, no qual se pode classificar como um peixe de hábito alimentar 

carnívoro. Deve-se considerar ainda que devido a larva estar em desenvolvimento, o intestino 

ainda é rudimentar, como foi observado nas larvas de pacamã do presente estudo aos 12 DPE. 

As mesmas apresentaram trato gastrointestinal completo, porém com estruturas ainda 

rudimentares que irão se diferenciar conforme seu desenvolvimento. Como mostra 

Guimarães-Cruz et al. (2008) ao observarem que larvas de pacamã no final do estágio de pré-

flexão (3 a 4 dias pós eclosão), apresentaram esófago, estômago, pâncreas, fígado e intestino 

com mucosa dobrada e presença de células caliciformes. Os mesmos autores afirmam que nas 

fases iniciais da larvicultura do pacamã, as larvas apresentam um rápido desenvolvimento do 

corpo e das estruturas relacionadas com a primeira alimentação (esôfago, estômago e 

intestino), enquanto que o consumo do vitelo é de forma muito lenta e contínua.  

 Pedreira et al., (2008) relatam que larvas de pacamã obtiveram baixa ou nenhuma 

capacidade de assimilar ração. Walford et al. (1991), em estudo com larvas de robalo, 

informaram que na sua primeira alimentação, essas são incapazes de digerir microcápsulas de 
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proteína. Este fato retrata que a capacidade de digerir e absorver proteínas, aumenta conforme 

o desenvolvimento larval (RØNNESTAD et al., 1999). A limitação em assimilar ou fazer a 

digestão do alimento, deve-se principalmente à simplicidade do intestino distal, que ainda se 

apresenta rudimentar no início da alimentação exógena, e que se transforma ao longo do 

desenvolvimento da larva (GOVONI et al., 1986), como foi observado para as larvas com 12 

DPE. Quando as larvas consomem todo o vitelo e passam a utilizar alimento exógeno, o 

intestino é curto e as células da mucosa intestinal são pouco diferenciadas, de modo que a 

digestão é muito rudimentar (ROTTA, 2003). O mesmo autor ainda relata que pelo fato do 

intestino ser curto, o alimento acaba ficando retido no trato digestório por um curto prazo de 

tempo de modo que, à medida que a larva cresce, o intestino se desenvolver e uma maior 

quantidade de enzimas digestivas são produzidas. Além disso, muitas larvas utilizam enzimas 

do próprio náuplio de artêmia na digestão do alimento (KOLKOVSKI et al., 1997), 

facilitando assim a melhor absorção dos nutrientes essenciais para o seu desempenho. Como o 

intestino, nessa fase, ainda é rudimentar, corrobora que irá resultar em um quociente intestinal 

diferente, menor, em larvas do que o observado para o adulto. Portanto, além do estágio de 

desenvolvimento, um maior ou menor valor do quociente intestinal está relacionado também 

ao tamanho e hábito alimentar. Estudos com lambari revelaram baixos valores de quociente 

intestinal para os indivíduos menores sendo associados a uma dieta predominantemente 

insetívora. Já, os maiores comprimentos e quocientes intestinais estiveram associados com 

uma maior plasticidade no hábito alimentar dos adultos, os quais são capazes de utilizar itens 

maiores e de difícil digestão, como itens de origem vegetal (VITULE et al., 2008). Portanto, 

diferenças no quociente intestinal podem estar relacionadas com a ecologia alimentar, 

tamanho e fase de desenvolvimento da larva.  

 Com relação a morfologia da cavidade bucofaringea, observou-se que as larvas de 

pacamã apresentaram fenda bucal ampla (figuras 3 e 4, A e B) que é característica de animais 

carnívoros, como observado por Seixas Filho et al. (2000). As larvas de pacamã apresentaram 

mucosa esofágica com pregas longitudinais e musculatura bem desenvolvida, fato este 

relacionado à digestão de peixes carnívoros como mostra (FAZOLLO e MENIN, 2002), que 

são características estruturais destinadas à ampla capacidade de distensão para alimentos 

ingeridos inteiros e de grande tamanho. Foi possível observar a presença de estômago bem 

desenvolvido, que é característico de peixes que se alimentam com pouca frequência, os 

carnívoros, e a longos intervalos de tempo, desempenhando não só a função de digestão, mas 

também de armazenamento (RODRIGUES et al., 2008). 
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 Com relação ao intestino distal das larvas de pacamã, estas apresentam maior número 

de pregas intestinais na mucosa intestinal, e em contrapartida, os herbívoros possuem poucas 

pregas. Todavia, Rodrigues et al. (2008) relata que a presença de pregas longitudinais na 

mucosa intestinal permite que o trânsito do alimento seja mais rápido o que poderia explicar 

parcialmente o tempo de trânsito observado para as larvas de pacamã. Apesar das larvas de 

pacamã apresentarem o trato digestório com característica de um peixe carnívoro, que se 

alimenta com pouca frequência, o tempo de trânsito dos náuplios de Artemia sp. foi curto, o 

que caracteriza uma fase transitória. 

 No 12° dia de vida, nas primeiras horas de digestão, verificou-se náuplios de artêmia 

parcialmente íntegros apenas no estômago, e uma massa amorfa nos intestinos, sendo 

digeridos e absorvidos até a 3º hora de coleta. Observou-se que esses náuplios de artêmia são 

ingeridos e digeridos rapidamente, 2 h 39 min 18 s, como sugerido para larvas de carnívoros 

(BALDISSEROTTO, 2013). Isso pode ser explicado pois indivíduos mais novos têm um 

metabolismo e crescimento mais acelerado, o que demanda uma maior frequência alimentar 

(BALDISSEROTTO, 2013). 

 Larvas com 19 dias de vida apresentaram uma diminuição de presas no trato digestório 

ao longo do tempo mais abrupta do que as de 12 dias de vida, indicado pelo b da curva das 

figuras 1 e 2. No entanto, apesar dessa maior capacidade de assimilação das presas (alimento), 

o tempo de esvaziamento do trato digestório foi maior devido a maior quantidade de presas 

ingeridas.  

 As larvas de pacamã apresentaram um tempo de digestão característico de larvas de 

peixes carnívoros no qual no 12º dia vida a digestão completa deu-se em 2 h 39 min 18s, e no 

19º dia de vida a digestão completa foi em 3 h 5 min 50 s, tempo este menor em relação aos 

peixes adultos. Marques et al. (1992) analisaram o esvaziamento gástrico percentual de 

pintados, Pseudoplatystoma corruscans, alimentados com peixe Prochilodus scrofa em 

diferentes temperaturas e mostraram que o tempo de digestão e evacuação gástrica variou de 

14,6 horas em uma temperatura de 25,1 ºC a 7,6 horas em 34,9 ºC e sendo que para essa 

espécie o tempo de digestão completo pode chegar às 18 horas (BRAGA et al., 2007). Tonini 

et al. (2008) em experimento com juvenis de robalo mostraram que estes apresentaram um 

tempo de esvaziamento gástrico mínimo de quatro horas e máximo de 11 horas. Esse tempo 

foi inferior ao observado em juvenis do bagre-africano (Clarias gariepinus), cujo 

esvaziamento estomacal ocorreu após 32 horas, quando a temperatura estava em 30º C 

(HOSSAIN et al.,1998), tempo elevado considerando-se que esta é uma espécie carnívora e 

que foi submetida à elevada temperatura, sendo este tempo compatível com o de espécies 
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onívoras como observado para tilápia (CARVALHO et al.; 2009) e tambaqui (SILVA et al.; 

2003).  
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Conclusão 

 

 Larvas com 19 dias de vida apresentaram-se mais desenvolvidas do que as larvas de 

12 dias de vida resultando em uma maior captura de presas no qual gera-se um maior tempo 

do alimento no trato digestório e isso permitindo assimilar melhor o alimento aumentando 

assim a probabilidade de sobrevivência e crescimento dos indivíduos. 
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