
Oferecer pescados com qualidade nutricional 
e frescor está entre os principais objetivos dos 
produtores de peixes e camarões, sempre atentos 
em fornecer uma proteína competitiva dentro do 
mercado consumidor. Para isso, alguns desafios 
precisam ser superados ao longo do manejo, entre 
eles a perda de líquido, também conhecida como 
drip loss, que reduz o tempo de prateleira da proteí-
na, e o gosto de barro - ocasionado pela substância 
geosmina, que é mais comum em períodos quentes 
e chuvosos. Superados esses gargalos, é possível 
obter uma proteína mais fresca e saborosa.

Como explica a doutora em aquicultura Ca-
rolina Farias, gerente de vendas para aquicultura 
da Alltech, essas exigências estão ligadas ao poder de 
compra do consumidor, que está buscando cada vez 
mais alimentos que tragam boa nutrição, sabor, além de 
hábitos de vida mais saudáveis. Junto a isso, também 
é crescente a preocupação com o bem-estar animal.

“É preciso ter cuidados desde o manejo, passando 
pela nutrição até o processo de abate. Alguns processos 
podem auxiliar para aumentar o tempo de prateleira e 
reduzir o gotejamento”, ressalta.

Para a questão do gotejamento, a especialista re-
comenda o uso de um blend de soluções naturais na 

ração dos peixes, que auxilia na proteção das células e 
na modulação da fisiologia do animal que irá influenciar 
o produto final. Segundo um estudo feito pela Faculdade 
de Ciências Agrárias e Tecnológicas da Universidade Es-
tadual Paulista Julio de Mesquita Filho, em parceria com 
a Alltech, a inclusão desse blend na fase de terminação 
reduziu a perda de água do filé por descongelamento 
de 33% a 56%.

Para o entrave do gosto de barro, Carolina indica o 
uso de um adsorvente da geosmina na alimentação dos 
animais, um período antes do abate, o que impede que 

a toxina entre na corrente sanguínea do peixe e se 
deposite na gordura do filé que será processado. 
Essa tecnologia deve ser utilizada especialmente 
nas épocas mais chuvosas e quentes, período em 
que a substância é mais comum.

Outra forma de promover melhor qualidade da 
carne do peixe é por meio do enriquecimento de 
compostos focados no consumidor final, entre eles 
o selênio e o ômega 3 DHA. De acordo com a zoo-
tecnista, esses elementos proporcionam diversos 
benefícios para pessoas que buscam uma vida mais 
saudável, envolvendo desde ação anti-inflamatória, 
controle dos níveis de colesterol e glicemia e pre-
venção de doenças cardiovasculares e cerebrais.

SOLUÇÕES NATURAIS
Entre as soluções da Alltech indicadas por Carolina, 

relacionadas à qualidade da proteína, está o Aquate MQ, 
elaborado para aumentar o frescor e reduzir o gotejamento 
do filé, agindo como um antioxidante celular ao auxiliar 
na proteção das células do filé contra a ação do tempo, 
pressão e transporte. Para o entrave do gosto de barro, 
indica-se a solução nutricional Aquate Off Flavor. Já para 
o enriquecimento de selênio e de DHA são indicados o 
Sel-Plex e o Allpro, respectivamente.

Adversidades e diversas 
variáveis tornam a atividade 
aquícola uma aula de estratégia. 
É preciso estar atento aos índices 
zootécnicos e antever os desafios 
para garantir os melhores resul-
tados. O coordenador técnico 
comercial Aqua SANPHAR/IPE-
VE, Paulo Ceccarelli Jr., destaca 
além da análise dos dados a 
necessidade do acompanha-
mento sanitário para garantir um 
protocolo sanitário eficaz.

Vários Itens, como tabela de 
alimentação, densidade de culti-
vo, qualidade da água, guias de 
desinfecção, uso de aditivos nutri-
cionais e de imunização, inclusive 
vacinas autógenas, adaptadas 
conforme os patógenos encon-
trados na propriedade – serviço 
oferecido pela SANPHAR/IPEVE 
e otimização do uso de medica-
mentos são possíveis a partir da 
análise destes indicadores.

“A SANPHAR/IPEVE oferece 
programas de gestão sanitária 
para a piscicultura embasados 
não apenas na análise de dados 
do sistema de produção, mas 
também no estudo das variáveis 
que interferem nos indicadores 
do sistema de produção”, argu-
menta Ceccarelli Jr.

Dentre os 
desafios da 
gestão sani-
tária estão tó-
picos citados 
por Ceccarelli, 
que intervêm 
diretamente 
na produção. 
Uma delas é a mudança climáti-
ca. De acordo com o especialista, 
essas variáveis, em especifico, 
exigem atenção redobrada pelos 
piscicultores. Somente por meio 
da monitoria é possível evitar 
prejuízos resultantes de uma mu-
dança que não está nas mãos dos 
piscicultores.  “A realização de 
monitorias sanitárias periódicas 
permite a identificação do pro-
blema e os índices zootécnicos 
relacionados”, destaca.

Assim como em temperaturas 
mais frias a incidência da bactéria 
Francisella é maior, a chegada 
da temporada  primavera/verão 
é ideal para o aparecimento de 
infecções causadas pela bacté-
ria Streptococcus na criação de 
peixes, exemplifica Ceccarelli. 
Com a elevação da temperatura, 
os Streptococcus encontram 
condições favoráveis para prolife-
ração. A demora da identificação 

da contaminação e 
de sua subespécie 
protela o início do 
tratamento adequa-
do e gera prejuízos 
ainda maiores para 
o produtor.

“A realização de monitorias 
sanitárias periódicas permite 
não apenas a identificação do 
problema e os índices zootécni-
cos relacionados, como também 
a visualização dos sorotipos 
circulantes naquele momento”, 
reforça o profissional, destacan-
do a importância da monitoria.

A agilidade ligada ao manejo 
sanitário, empregado pela pro-
priedade que adota a monitoria 
como parte do seu protocolo 
de biosseguridade, permite o 
desenvolvimento do tratamento 
adequado, por meio da utilização 
de vacinas autógenas – altamente 
eficazes e personalizadas para 
cada desafio.

“O IPEVE, laboratório de 
diagnósticos da SANPHAR 
Saúde Animal, produz vacinas 
autógenas e oferece uma série 
de serviços, entre os quais um 
programa completo de gestão 
sanitária, que acompanha o 
desempenho dos peixes, ciclo 
de produção e demais índices 
zootécnicos, com monitorias 
periódicas, conforme as neces-
sidades de cada propriedade”, 
pontua Paulo Ceccarelli Jr.

Tecnologias nutricionais promovem maior 
frescor e qualidade da carne de pescados

Monitoria periódica é chave 
para gestão sanitária de 

qualidade na piscicultura

No dia 13 de outubro, a ADM apresentou a sua última novidade 
em nutrição animal para peixes em fases iniciais. A linha Wean 
Prime conta com a expertise e referência global da Bernaqua no 
desenvolvimento de soluções nutricionais para fases iniciais de 
peixes de água doce e salgada, além de camarões cultivados.

A empresa, que já possuía a liderança tecnológica e de ven-
das de produtos micro extrusados para o mercado de alevinos e 
juvenis de peixes, deu mais um passo à frente, ao apresentar uma 
formulação ainda mais alinhada ao conceito de proteína ideal, 
com digestibilidade mínima de 85%, reforço de matérias-primas 
funcionais e um novo complexo de aditivos que se baseia em 
quatro principais pilares: Imunomodulação, Redução de patóge-
nos, Digestibilidade e Performance superior.

Produzido na unidade fabril localizada em Descalvado, SP, 
utilizando o que há de mais moderno em equipamentos de micro 
extrusão no Brasil, a nova linha de produtos conta com 3 apre-
sentações distintas (0,8 a 1,0mm; 1,3 a 1,5mm e 1,8 a 2,3mm) 
para atender peixes entre 0,5g e 20g de tamanho e mantém 
características de qualidade reconhecidas no mercado, como 
flutuabilidade superior, uniformidade de tamanho e aspecto de 
acabamento diferenciado da partícula.

Rodrigo Alencar, gerente de Produtos Aqua da ADM, explica 
que além de apresentar resultados surpreendentes com relação a 
redução no tempo de cultivo e fator de conversão alimentar (FCA) 
e sobrevivência maior nas fases iniciais, o impacto da nutrição 
diferenciada da Wean Prime perdura ao longo das fases de cres-
cimento e engorda do peixe, com diferenciais na sobrevivência, 
tamanho final e FCA, que juntos com a redução do tempo de 
ciclo entregam um resultado diferenciado ao produtor.

Bernaqua: evoluir é potencializar seus rendimentos! Acesse 
bernaqua.com.br.

ADM amplia a presença 
da Bernaqua ao Brasil  

e lança Wean Prime
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