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VANTAGENS

 Formação de um estoque regulador, com povoamento 12 vezes ao ano

 Liberação de espaço na produção

 Crescimento regular durante todo ano

 Alimentação facilitada

 Possibilidade de uso de alimentação automática

 Controle de predadores (sombrites/tela antipássaro)

 Inexistência de fugas

 Maior sobrevivência

 Menor FCA

 Menor incidência de doenças, animais sadios para enfrentar o desafio da 
engorda

VANTAGENS E DESVANTAGENS NA PRODUÇÃO DE JUVENIS 
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VANTAGENS E DESVANTAGENS NA PRODUÇÃO DE JUVENIS 
FORA DO RESERVATÓRIO

DESVANTAGENS

 Investimento

 Disponibilidade de espaço 
físico

 Disponibilidade de energia 
trifásica

 Treinamento da equipe

 Estrutura de transporte
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Principais erros que cometemos durante essa fase

 Desatenção em relação à nutrição

 Altas densidades 

 Excesso de manejos no período (2 ou mais fases)

 Pisciculturas sem protocolos sanitários

 Uso abusivo de antibióticos, de forma profilática

 Falta de um planejamento específico para a 
produção das formas jovens
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Enfermidades
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SISTEMAS VIÁVEIS DE PRODUÇÃO DE JUVENIS
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Primeiro Passo – escolha do 
fornecedor 
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O que deve ser observado?

 *Genética

 Tipo de seleção:

1. Telas

2. Grades

3. Máquina de seleção

 Ambiente de seleção

 Galpão

 Hapas

 Depuração

 Hapa

 Tanques com água limpa

 Entrega
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SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE JUVENIS

1. VIVEIROS ESCAVADOS 

2. TANQUES CIRCULARES E/OU SUSPENSOS COM RENOVAÇÃO DE ÁGUA

3. BFT – BIOFLOCOS

4. RAS – RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA
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VIVEIROS ESCAVADOS

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOvpr277jcAhXBQ5AKHZd-BvAQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.ufmt.br/zoocba/arquivos/9c7ed4dea2baac0575ad03741402c960.pdf&psig=AOvVaw0AV_u2ia9BlBojJmihSE_g&ust=1532560641320454
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ASPECTOS RELEVANTES

 Maior disponibilidade de espaço

 Sistema de produção menos arriscado

 Monitoramento da qualidade de água

 Animais mais uniformes

 Alta sobrevivência

 Possibilidade de alimentação automática

 Baixíssima incidência de doenças em função da disponibilidade de alimento 
natural e situação de conforto

 Fácil desinfecção

1. VIVEIROS ESCAVADOS
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1. VIVEIROS ESCAVADOS

1.1. Reposição de água (evaporação e infiltração)

 Densidades de até 60px/m²

 Aeração: 20cv/há

 Uso de probióticos

 Caixa de coleta

 Tela de proteção/sombrite

 GPD: 1g/dia (1 a 40g)

 FCA:  0,8 a 1,0 : 1,0

1.2. Renovação de água em torno de 20%/dia

 Densidades de até 100px/m²

 Aeração: 30cv/há

 Uso de probióticos

 Caixa de coleta

 Tela de proteção/sombrite

 FCA:  0,8 a 1,0 : 1,0

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOvpr277jcAhXBQ5AKHZd-BvAQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.ufmt.br/zoocba/arquivos/9c7ed4dea2baac0575ad03741402c960.pdf&psig=AOvVaw0AV_u2ia9BlBojJmihSE_g&ust=1532560641320454


| 13

Viveiros Escavados
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TANQUES SUSPENSOS COM RENOVAÇÃO DE ÁGUA
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 Sistema simples de manejo e acompanhamento

 Compostos nitrogenados são eliminados pela troca de água 
(principalmente)

 Uso de probióticos

 Densidade varia em função da taxa de renovação 

 Aeração varia em função da renovação diária ( 1CV/1,2ton)

 Reuso da água para irrigação/outros fins

 Bacias de decantação

 Resultados semelhantes aos de viveiro

TANQUES SUSPENSOS COM RENOVAÇÃO DE ÁGUA



16

BIOFLOCOS
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Bioflocos
Aspectos relevantes

 Espaço reduzido

 Bactérias nitrificantes e heterotróficas são responsáveis pela absorção ou 
transformação dos compostos nitrogenados (suspensão presas ao floco)

 Nível de agitação na água deve ser suficiente para não permitir zonas de 
acumulação

 Fácil controle de alimentação e observação dos animais (biometrias)

 Requer acompanhamento especializado

 Análises de parâmetros a cada 3 dias, com correção dos mesmos, se necessário

 Necessidade de um sistema de decantação anexo aos tanques

 Fácil instalação de estufa

 Fácil despesca

 Sem renovação de água (apenas reposição)
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Bioflocos
 Densidades elevadas (até 800px/m³)

 Baixa incidência de doenças devido à competição por espaço com outras  
bactérias

 Uso de probióticos ou não (conceito purista)

 Floco também serve como alimento

 Necessidade de expurga e verificação de material decantado
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Bioflocos

14 a 21 dias: Formação do floco

1. Adição de probiótico
2. 20:1, relação de C:N (uso de fonte 

de C)
3. Aumento da amônia – zerar
4. Formação de floco (5mL de 

solidos)

21 a 40dias: Maturação do sistema

1. Sem uso de fonte de C
2. Aparecimento do Nitrito
3. Monitoramento da Alcalinidade
4. Estabilização do Nitrito
5. Monitoramento dos sólidos e 

amônia
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Bioflocos - Resultados

 500px/m²

 Peso inicial: 1g

 Peso final: 63g

 GPD: 1,22g

 FCA: 1,0 : 1,0

 Aeração: 1CV de 
aeração/800kg

 * Temp: 27°noite
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RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA
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RECIRCULAÇÃO

 Retirada do material em suspensão através do uso de filtros mecânicos

 Bácterias transformam os compostos nitrogenados através de filtros biológicos

 Densidades elevadas

 Uso ou não de probióticos

 Dificuldade no calculo de tamanho dos filtros

 Aeração reduzida em relação ao BFT

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj03s3n8LjcAhXCDJAKHYdFCrAQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/110050/000951309.pdf?sequence=1&psig=AOvVaw00rLBP8vtmWsV1xgbSdXu7&ust=1532560837620023
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MODELOS DE TANQUES SUSPENSOS E AERAÇÃO
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MODELO DE TANQUES

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiz9Iuv8LjcAhVBIpAKHQgxDRYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.clip.fail/video/I1ohwmsltn0&psig=AOvVaw00rLBP8vtmWsV1xgbSdXu7&ust=1532560837620023
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju4am28bjcAhUGFZAKHTr6CDIQjRx6BAgBEAU&url=http://folhadepiedade.com.br/noticia/piedade-ganha-primeira-fazenda-de-til-pias&psig=AOvVaw1Y9yvQfd3ybdCrFuYsbVpx&ust=1532561076360152


| 25

MODELO DE TANQUES
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26

SOPRADORES CHAFARIZ VENTUIRI
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AERAÇÃO

27

SOPRADORES CHAFARIZ VENTUIRI
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CUIDADOS NECESSÁRIOS E INDICAÇÕES DE 
MANEJO
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DESPESCA E TRANSPORTE (VIVEIROS)

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKvdT-77jcAhUDj5AKHX_JDNsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.panoramadaaquicultura.com.br/paginas/Revistas/74/viveiros.asp&psig=AOvVaw0AV_u2ia9BlBojJmihSE_g&ust=1532560641320454
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DESPESCA E TRANSPORTE

 Horários mais frios

 Uso de sal no transporte

 Se necessário usar gelo

 Equipamentos adequados
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Onde entra a Nutrição nesse cenário?
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Nutrição Ativa:
Uma ração para cada necessidade

 Nutrição Ótima

 Nutrição Ativa

 Nutrição Específica
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NUTRIÇÃO ATIVA

Alimentos produzidos para economia, ambiente e saúde

Variando a composição nutricional dos alimentos para diferentes espécies, 

fases de produção, qualidade de água as pisciculturas e desafios ambientais

Nutrição Específica:
• Condições adversas

• Doenças

Nutrição Ótima:
• Condições Normais

Nutrição Ativa:
• Antes da exposição ao 

estresse

São alimentos para atender as exigências de 
peixes em condições normais de produção 
onde o ambiente é ótimo e os peixes estão 
saudáveis e fortes.

São alimentos que preparam os peixes para 
condições adversas, com estresse por 
temperatura, manejo,carga viral ou bacteriana 
no ambiente etc.

É uma nutrição que fornece ao peixe a 
oportunidade de resistir as possíveis infecções e 
desafios ambientais ou alcançar uma qualidade 
específica exigida pelo mercado
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Relação direta com a sanidade dos animais

 Uso de antibióticos nas larviculturas e alevinagens

 Escolha correta da molécula

 Dose correta de aplicação

 Tempo de uso

 Uma vantagem: pode, de fato, eliminar o patógeno, se bem trabalhado

 Nutrição ATIVA

 Uso de alimentos funcionais e bacteriostáticos, que previnem infecções e tratam o 
trato digestório dos animais

1. Beta glucanos

2. Nucleotídeos

3. Óleos essenciais

4. Ácidos orgânicos

5. Zinco orgânico

6. Vitaminas 
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Sistema Imunológico dos organismos aquáticos

Se adoecer, que resista!!! 

Se entrar – que não fique doente

Ideal que não entre
Patógeno
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Uma dieta de Saúde deve ser capaz de:

• Reforçar o Sistema Imune

• Melhorar a Saúde intestinal

• Possuir um efeito anti-microbiano

• Aumentar a capacidade anti-oxidante

• Fortalecer a os mecanismos de proteção externa (pele, escamas, 
carapaça)

Dieta de Saúde
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Natumix®

NUTRIÇÃO ATIVA

Um óleo essencial é uma mistura complexa de compostos voláteis em proporções
variáveis com características aromáticas que são extraídos de vegetais (Oyen and Dung,
1999)

Efeito antimicrobiano em vírus, bactérias e
Fungos.
Efeito anti-inflamatorio
Efeito antioxidante ( grupos fenólicos)

“Ação no processo digestivo”
* Estimulam componentes dos sais biliares
* Estimulam a atividade enzimática da mucosa
intestinal e do pâncreas
* Nutrição dos enterócitos
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Natumix®
Mecanismo de ação antimicrobiano 

• Tem ação lipofílica, que 
permite  desintegrar a 
membrana bacteriana, 
expulsando o citoplasma, 
inibindo o transporte de 
oxigênio, afetando o sistema 
enzimático (Conner,1993) 

(Farag,1989) 

NUTRIÇÃO ATIVA
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Natumix®
Mecanismo de ação antimicrobiano 

NUTRIÇÃO ATIVA

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
CENTRO DE AQÜICULTURA

CAMPUS JABOTICABAL

EXPERIMENTO COM TESTE DO PRODUTO NATUMIX NA INIBIAÇÃO DAS BACTÉRIAS 

Aeromonas hydrophila, Streptococcus agalactiae E Edwardsiella sp. 
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B 1,3 – 1,6 Glucanos

Descrição:

É um polissacarídeo formado por cadeias de glicomoleculas, as quais estão
conectados as ligações β 1,3/1,6 , da parede celular das leveduras (Saccharomyces
cerevisiae).

Mecanismo de ação: Estimulação de Macrófagos, ( fagocitan, digerem  e matam 
antígenos) como Parasitas, Vírus e Bactérias. (Siwiki et al., 1994; Yoshida et al, 1995,, Jørgensen and

Robertsen,1995; Cleary et al, 1999; Castro et al., 1999), 

Objetivo: 

Potenciar Sistema Imune Inespecífico

Reduzir a mortalidade produzida por patógenos oportunistas. 

Aumentar a resistência frente a parasitas.

NUTRIÇÃO ATIVA
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Nucleotídeos

Descrição:

São  compostos biológicos constituintes de ácidos nucleicos (ADN e 
ARN), fundamentais para a multiplicação celular.

São nutrientes Semi essenciais

NUTRIÇÃO ATIVA
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Nucleotídeos

Objetivo:

 Ajudam a manter a estrutura e 
funcionalidade do intestino

 Aumento da altura das vilosidades

 Favorecem a regeneração dos 
enterócitos

 Estimulam a produção de muco no 
intestino

NUTRIÇÃO ATIVA
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Zinco Orgânico

 Participa na síntese de Colágeno

 Favorece a integridade da epiderme: cicatrização

 Fortalece a quitina

 Evita desprendimento de fibras musculares

 Antioxidante : Superoxido dismutase

Zn

 Não possuem carga elétrica
Maior biodisponibilidade
Maior Chegada ao músculo e Fígado
 Não são tóxicos e não afetam o meio ambiente

NUTRIÇÃO ATIVA
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Vitamina C 

 Potente antioxidante hidrossolúvel. 

 Participa da síntese de Colágeno 

 Está envolvida na formação de cartilagem 

e do endotélio.

 Atua na cicatrização

NUTRIÇÃO ATIVA
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PROTOCOLO INDIVIDUALIZADO 

2g
40g

DIETAS DE SAÚDE COM USO DE 
PRODUTOS BACTERIOSTÁTICOS E COM 
FORTALECIMENTO DO SISTEMA IMUNE

VACINAÇÃO

DESPESCA

QUARENTENA

60g

ENGORDA
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Allison.medeiros@trouwnutrition.com
(85) 9 9921 2724
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