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RESUMO 

 

O objetivo foi avaliar hidrolisados proteicos de subprodutos de frango e suíno na alimentação 
do Litopenaeus vannamei quanto a sua digestibilidade e atratividade, além de seu efeito sobre 
os índices zootécnicos e sua influência sobre a composição da microbiota intestinal e atividade 
enzimática do hepatopâncreas. Para determinação do coeficiente de digestibilidade aparente 
foram utilizadas três dietas (semipurificadas), avaliando o hidrolisado proteico de subprodutos 
de frango (CPH), uma combinação de hidrolisados proteicos de subprodutos de frango e fígado 
suíno (PHPPL) e uma dieta controle. Ainda, foi avaliada a atratividade dos ingredientes 
testados. Posteriormente, cinco dietas com 0%, 25%, 50%, 75% e 100% de substituição da 
proteína da farinha de subprodutos de salmão pelo PHPPL foram avaliadas na engorda em água 
clara dos camarões por um período de 42 dias. Foram determinados: desempenho zootécnico, 
retenção de nitrogênio e fósforo, atividade enzimática do hepatopâncreas e metagenômica da 
microbiota intestinal dos camarões. Os hidrolisados proteicos avaliados apresentaram um 
elevado coeficiente de digestibilidade aparente para proteína, matéria seca, energia e 
aminoácidos essenciais pelo L. vannamei, porém o PHPPL apresentou melhor digestibilidade, 
por isso foi utilizado no ensaio de engorda. Não houve diferença na atratividade dos 
ingredientes testados ao serem comparados entre si. No ensaio de engorda, foi possível observar 
um aumento no crescimento dos camarões do tratamento com 25% de substituição proteica. O 
tratamento com 50% de substituição proteica se manteve muito semelhante ao controle. A 
análise multivariada (Análise Discriminante Canônica – ADC), demonstrou que houve uma 
forte interação dos grupos enzimáticos com os níveis de substituição proteica na dieta. Entre os 
grupos enzimáticos, o que apresentou maior variância no comportamento fisiológico dos 
camarões foi o grupo da amilase, representando 62,69% do comportamento total observado. 
Com os resultados obtidos pela análise de redundância (RDA) a única variável que mostrou um 
efeito dependente dos níveis de substituição de proteína na dieta foi a enzima amilase. A análise 
metagenômica revelou que os níveis crescentes de substituição proteica proporcionaram maior 
riqueza nos tratamentos com 75% e 100%, contudo indicaram semelhança na diversidade de 
comunidades bacterianas no intestino médio dos camarões. Ainda, foi observado uma redução 
na abundância da família Vibrionaceae com a inclusão do hidrolisado proteico na dieta. Em 
conclusão, o hidrolisado proteico de subprodutos de frango e fígado suíno demonstrou ser uma 
excelente fonte de proteína para alimentação do camarão marinho L. vannamei, podendo ser 
adicionado em menores concentrações na dieta (até 25% de substituição) para favorecer um 
melhor desempenho zootécnico da espécie.  
 
Palavras-chaves: Aquicultura. Desempenho zootécnico. Fonte proteica. Litopenaeus 

vannamei. Nutrição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

The objective was to evaluate protein hydrolysates of poultry and swine by-product in the diet 
of Litopenaeus vannamei in terms of their digestibility and attractiveness, as well as its effect 
on zootechnical performance and their influence on intestinal microbiota composition and 
enzymatic activity of hepatopancreas. To determine the apparent digestibility coefficient, three 
diets (semipurified) were used, evaluating the protein hydrolysate of poultry by-product (CPH), 
a combination of protein hydrolysates of poultry by-product and swine liver (PHPPL) and a 
control diet. Furthermore, the attractiveness of the tested ingredients was evaluated. 
Subsequently, five diets with 0%, 25%, 50%, 75% and 100% of substitution of the protein of 
the salmon residue meal by PHPPL were evaluated in growth assay in clear water of the shrimps 
for a period of 42 days. Zootechnical performance, nitrogen and phosphorus retention, 
enzymatic activity of the hepatopancreas and metagenomics of the intestinal microbiota of the 
shrimps were determined. The protein hydrolysates showed a high coefficient of apparent 
digestibility for protein, dry matter, energy and essential amino acids by L. vannamei, but the 
PHPPL showed better digestibility, so it was used in the growth assay. There was no difference 
in the attractiveness of the tested ingredients when compared to each other. In the growth assay, 
it was possible to observe an increase in shrimp growth from the treatment with 25% protein 
substitution. Treatment with 50% protein substitution remained very similar to control. The 
multivariate analysis (Canonical Discriminant Analysis - ADC) showed that there was a strong 
interaction of the enzymatic groups with the levels of protein substitution in the diet. Among 
the enzymatic groups, the largest variance in the physiological behavior of the shrimp was the 
amylase group, representing 62.69% of the total observed behavior. With the results obtained 
by the redundancy analysis (RDA), the only variable that showed an effect dependent on levels 
of protein substitution in the diet was the amylase enzyme. Metagenomic analysis revealed that 
increasing levels of protein substitution provided greater richness in treatments with 75% and 
100%, yet indicated similarity in the diversity of bacterial communities in the midgut of the 
shrimp. Furthermore, a reduction in the abundance of the Vibrionaceae family was observed 
with the inclusion of the protein hydrolysate in the diet. In conclusion, protein hydrolysate from 
poultry by-product and swine liver was found to be an excellent source of protein for L. 

vannamei marine shrimp and could be added at lower dietary concentrations (up to 25% 
substitution) to promote better zootechnical performance of the species. 
 
Keywords: Aquaculture. Zootechnical performance. Protein source. Litopenaeus vannamei. 
Nutrition. 
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 INTRODUÇÃO  

CARCINICULTURA E DESAFIOS 

A aquicultura é uma fonte significativa de nutrição e alimento que contribui para a 

segurança alimentar da população mundial, suprindo metade da produção destinada ao consumo 

humano e tornando-se um dos produtos alimentícios mais comercializados mundialmente 

(FAO, 2018). Um dos setores da aquicultura que colaboram para o suprimento de proteína 

animal é a carcinicultura, que consiste na criação de camarões em cativeiro. A produção 

mundial de camarões passou de 3,6 milhões de toneladas no ano de 2010 para 5,3 milhões de 

toneladas no ano de 2016, representando 69% dos crustáceos cultivados comercialmente (FAO, 

2018).  

Entre as espécies mais cultivadas, destaca-se a do camarão marinho Litopenaeus 

vannamei, conhecido popularmente como camarão-branco-do-pacífico. A espécie originária do 

Oceano Pacífico é encontrada desde a região leste, na altura de Sonora, no México, até a região 

de Tumbes, noroeste do Peru (BARBIERI JR & NETO, 2002). Possui pacote tecnológico bem 

desenvolvido para criação em cativeiro, bom desempenho zootécnico e ótima aceitação no 

mercado consumidor devido ao seu valor nutricional e características sensoriais 

(ANDREATTA; BELTRAME, 2004; FU; CHEN; WANG, 2014). Foi introduzida no Brasil no 

início dos anos 80, mas foi a partir dos anos 90 que a indústria nacional começou a ter 

representatividade na produção global, quando tornou-se a principal espécie a ser cultivada no 

país (CARVALHO, 2011). Vários criadores de camarões brasileiros escolheram o exótico L. 

vannamei ao em vez de espécies autóctones devido ao seu melhor desempenho de crescimento 

e também pela disponibilidade de alimento comercial adequado que contribuiu para a adoção 

dessa espécie (LEMOS et al., 2000). 

Em 2016 a produção mundial do L. vannamei foi de 4,1 milhões de toneladas (FAO, 

2018). Embora a espécie seja cultivada em cerca de 70 países, a produção é dominada 

principalmente por países como China, Indonésia, Vietnã, Equador e Índia (DASTIDAR et al., 

2013; FAO, 2018). No Brasil, a produção em 2016 foi de 60.000 t, sendo o estado de Santa 

Catarina responsável por 284,2 t e o restante produzido por estados da região nordeste do país, 

onde apresentam uma produção mais representativa devido a condições climáticas favoráveis 

para a espécie (ABCC, 2017; EPAGRI, 2018).  

Embora o camarão-branco-do-pacífico apresente um pacote tecnológico bem 

desenvolvido e vantagens para a criação em cativeiro ao ser comparado com outras espécies, 

muitos entraves ainda são encontrados para o desenvolvimento contínuo de sua criação. Um 
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dos principais impasses são as enfermidades causadas por vírus e bactérias, que há anos vem 

provocando queda na produção e consequentemente grandes prejuízos econômicos em todo o 

setor produtivo da carcinicultura (THITAMADEE et al., 2016). O camarão por não possuir um 

sistema imunológico adaptativo, não pode ser vacinado contra patógenos, o que resulta em 

mortalidades massivas e em curto tempo de dias. Em vista disso, estratégias que auxiliem a 

prevenir o surgimento de doenças em sistemas de cultivo tem sido cada vez mais pesquisadas 

(XIONG et al., 2016).  

Outro desafio enfrentado pelo setor da carcinicultura mundial é quanto a disponibilidade 

de matéria prima para a fabricação de rações. A qualidade nutricional das rações oferecidas aos 

camarões é de grande relevância, pois em cultivos comerciais a dieta artificial é a principal 

fonte nutricional dos animais (MAGALHÃES, 2004). Dessa forma, a intensificação dos 

cultivos só se torna viável com o desenvolvimento de dietas balanceadas, que melhorem sua 

condição fisiológica e consequentemente, proporcionem melhor desempenho zootécnico da 

espécie cultivada. 

NUTRIÇÃO DE CAMARÕES MARINHOS 

Fisiologia digestiva 

A nutrição é um processo biológico no qual os organismos vivos utilizam alimentos para 

obtenção de nutrientes necessários a manutenção de funções vitais. A obtenção desses 

nutrientes ocorre por meio da digestão dos alimentos, responsável pela solubilização e 

degradação dos nutrientes em elementos menores (exemplo, proteína em aminoácidos) que 

podem ser transportados através do intestino, auxiliando em processos fisiológicos (NRC, 

2011). Uma melhor compreensão dos processos digestivos e suas limitações é necessária para 

auxiliar na nutrição e formulação de dietas que consigam atender as exigências nutricionais das 

espécies cultivadas (LLOMITOA, 2000; GONÇALVES et al., 2013).  

O trato digestório dos camarões é dividido em três partes principais (figura 1), são elas: 

intestino anterior, médio e posterior (CECCALDI, 1997). A digestão nos peneídeos ocorre por 

meio de uma combinação de processos mecânicos (peristaltismo e trituração) e químicos, 

determinados principalmente pela ação de enzimas digestivas presentes no suco digestivo 

(LLOMITOA, 2000). A digestão química tem início quando o alimento chega ao estômago 

(intestino anterior) e posteriormente é encaminhado ao hepatopâncreas (intestino médio), onde 

é misturado a secreções de enzimas digestivas como proteases, lipases e carboidrases 

(MOULLAC et al., 1997). O hepatopâncreas é o principal órgão digestivo do camarão, suas 
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principais funções são síntese e secreção de enzimas digestivas, armazenamento de minerais e 

outras substâncias orgânicas como lipídios e carboidratos (DALL & MORIARTY, 1983; NRC, 

2011). Ainda, o processo de absorção dos nutrientes ocorre principalmente nesse órgão, onde o 

baixo pH do hepatopâncreas parece facilitar o influxo de nutrientes pelas células epiteliais 

(VERRI et al., 2001). Contudo, testes in vivo realizados com o L. vannamei demonstraram que 

o pH do sistema digestório desta espécie está em torno do pH 7, favorecendo todas as enzimas 

digestivas e também o processo de absorção dos nutrientes (ALEXANDRE et al., 2014).  

 

Figura 1 -  Compartimentos do trato digestório e pH in vivo do camarão-
branco-do-pacífico de acordo com a cor característica associada a escala 
cromática abaixo. 

 
Fonte: Alexandre et al. (2014). 

 
O tipo de enzima sintetizada pelo hepatopâncreas dos camarões está diretamente 

relacionada ao hábito alimentar da espécie e também a composição do alimento oferecido na 

dieta (MOSS et al., 2001; GAMBOA-DELGADO et al., 2003; NRC, 2011). Presume-se que a 

mudança da atividade enzimática digestiva nos camarões está relacionada ao crescimento e a 

digestibilidade alimentar (LEE & LAWRENCE, 1985), podendo indicar respostas fisiológicas 

para diferentes condições nutricionais (MOULLAC et al., 1997). Ainda, a modulação da 

atividade enzimática ao tipo de alimento fornecido pode promover melhora ou redução no 

crescimento de camarões, podendo ser relacionado ao aproveitamento dos nutrientes presentes 

na dieta (CÓRDOVA-MURUETA & GARCIA-CARREÑO, 2002).  
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Dessa forma, o estudo das enzimas digestivas é uma etapa importante para a 

compreensão do mecanismo da digestão e o melhor conhecimento das necessidades 

nutricionais, principalmente pelos camarões peneídeos que se adaptam facilmente a alterações 

nos ingredientes das dietas (MOULLAC et al., 1997). Assim, o conhecimento dos diferentes 

grupos de enzimas digestivas num organismo são critérios importantes para a formulação de 

dietas adequadas para cada espécie (ZHONG et al., 2011). 

Camarões marinhos do gênero Penaeus possuem hábito alimentar onívoro, apresentam 

tendências alimentares mais herbívoras ou carnívoras, de acordo com o estágio de 

desenvolvimento e espécie (SOARES et al., 2018). A espécie do camarão marinho L. vannamei 

apresenta uma tendência alimentar a herbívoria, possuindo menor exigência proteica na dieta 

quando comparado a espécie do Penaeus monodon (NUNES et al., 2011). Para o êxito na 

criação em cativeiro de qualquer espécie é fundamental o conhecimento de sua exigência 

nutricional, pois tanto a saúde como o bom desempenho zootécnico dependem principalmente 

da dieta fornecida (WOUTERS et al., 2001).  

Exigências nutricionais  

Na nutrição de camarões, uma fonte proteica de qualidade é exigida para proporcionar 

um bom desempenho zootécnico, pois a proteína é utilizada sucessivamente pelos animais para 

crescimento e reparação de tecidos, constituindo até 70% do peso seco de um camarão (CUZON 

et al., 2004). Além disso, a proteína exerce outros importantes papeis no organismo como 

função hormonal, enzimática, de defesa e energética, não sendo a última desejada em sistemas 

de cultivos. Contudo, peixes e camarões tendem a utilizar a proteína como fonte de energia, 

isso devido a cadeia alimentar aquática apresentar escassez de carboidratos e abundância em 

lipídios e proteínas, propiciando a utilização desses nutrientes como fonte energética (CUZON 

et al., 2004; KIM et al., 2018). Por isso, é importante definir a relação proteína/energia de uma 

dieta, pois o nível de energia da dieta regula o consumo de alimento pelo camarão (GOMES, 

2004).  

A concentração exigida de proteína na dieta para o L. vannamei pode oscilar entre 250-

350 g.kg-1 e a relação proteína/energia de 60 a 100 mg de proteína.kcal-1 (PANINI, 2017). 

Todavia, o nível de proteína exigido na dieta para a espécie pode variar com o sistema de cultivo 

empregado (JATOBA et al., 2014).  Ainda assim, os camarões não apresentam uma exigência 

em proteína per se, mas sim por cada um dos aminoácidos essenciais constituintes das proteínas. 

Portanto, necessitam consumir diariamente determinada quantidade de proteína para suprir às 

necessidades em aminoácidos essenciais (CUZON et al., 2004).  
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Embora informações quanto as exigências nutricionais para a espécie do L. vannamei 

ainda sejam escassas na literatura, algumas pesquisas apresentam (para condições específicas) 

as exigências de alguns aminoácidos essenciais, como: metionina, arginina, lisina, treonina, 

isoleucina, leucina, triptofano e fenilalanina (FOX et al., 2007; ZHOU et al., 2012; XIE et al., 

2012; ZHOU et al., 2013; LIU et al., 2014; LIU et al., 2014; JIN et al., 2017; JIN et al., 2019). 

Para os demais aminoácidos essenciais utiliza-se como orientação as exigências encontradas 

para o Penaeus monodon, utilizado como espécie bandeira ou referência (SHIAU, 1998; NRC, 

2011; NUNES et al., 2011). 

Apesar de os camarões não apresentarem uma exigência por carboidratos, são capazes 

de hidrolisar uma grande variedade de oligossacarídeos e polissacarídeos, o que facilita a 

inclusão na dieta (NRC, 2011). Ainda, sua utilização em dietas comerciais é muito desejada, 

devido ao seu baixo custo e importante fonte de energia para os animais (COUSIN et al., 1996; 

SHIAU et al., 1998). As espécies diferem em sua capacidade de usar carboidratos como fonte 

de energia, sendo que peixes e camarões de hábito onívoro e herbívoro utilizam este nutriente 

de forma mais eficaz, podendo reduzir a exigência em proteína na dieta (WYK,1999; NRC, 

2011).  

Informações à respeito da exigência de lipídios tanto para peixes como camarões são 

escassas, e ainda assim os camarões peneídeos podem não ter definida uma exigência por 

lipídios, mas sim por ácidos graxos essenciais, fosfolipídios, esteróis e carotenoides 

(GONZÁLEZ-FÉLIX et al., 2002; FRACALOSSI & CYRINO, 2013). Eles atuam na 

estabilidade, manutenção da estrutura e permeabilidade de membranas celulares, além de serem 

transportadores de vitaminas lipossolúveis, precursores de hormônios e também uma 

importante fonte de energia na dieta (WYK, 1999; GUIMARÃES, 2016). Para camarões e 

crustáceos, os melhores resultados em ganho de peso são encontrados com níveis entre 5 e 6% 

de lipídios nas dietas, níveis maiores que 10% podem vir a prejudicar o crescimento dos animais 

(NRC, 2011). Outros autores sugerem níveis entre 8 e 10% de lipídios na dieta como o ideal 

para o crescimento adequado do P. monodon (GLENCROSS et al.,2002).  

O colesterol e os fosfolipídios são essenciais aos peneídeos, sendo provavelmente o 

aspecto mais importante tratando-se de lipídios na nutrição de crustáceos (SHIAU, 1998; 

GONG et al., 2000a). O colesterol é exigido como precursor para maturação e fecundação, já 

os fosfolipídios são componentes das membranas celulares e tem como função transportar o 

colesterol para os tecidos (WYK, 1999; CUZON et al., 2004). Gong et al. (2000a), sugerem 

que existe uma interação entre o colesterol e os fosfolipídios adicionados na dieta, o que 

melhora o crescimento, contribui para retenção de lipídio total, triacilgliceróis no 
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hepatopâncreas e de colesterol no músculo de juvenis de L. vannamei. Alguns autores 

concluíram que é necessário incluir 0,5% de colesterol na dieta do P. penicillatus e P. monodon 

para obter bom desempenho de crescimento (CHEN; JENN, 1991; CHEN, 1993). Já os níveis 

de fosfolipídios recomendados na dieta do L. vannamei podem variar entre 3% e 5% (CUZON 

et al., 2004).  

A exigência de vitaminas é influenciada pelo tamanho, idade e taxa de crescimento dos 

camarões, ainda por condições ambientais e relação dos nutrientes presentes na dieta fornecida 

(HE; LAWRENCE, 1993a). Sendo assim, observa-se que há particularidades na exigência de 

uma determinada vitamina para o bom desempenho de diferentes espécies de camarões 

peneídeos (SHIAU, 1998; SOARES et al., 2018). Apesar de serem exigidas em pequenas 

quantidades, a deficiência de determinada vitamina na dieta pode provocar alguns sinais 

clínicos, como: deformidades físicas, natação errática, cegueira, retardo no crescimento e 

mortalidade (WYK, 1999). 

Minerais são exigidos para o normal crescimento, funções estruturais, fisiológicas e 

processos metabólicos em organismos vivos, pois são componentes dos sistemas enzimáticos 

de muitas células (ŚWIĄTKIEWICZ et al., 2014). Os camarões podem suprir a exigência por 

minerais a partir da absorção dos mesmos presentes na água de cultivo, diretamente pela 

superfície do corpo e brânquias (SHIAU, 1998). Porém, como a concentração dos minerais 

presentes na água de cultivo não é conhecida, recomenda-se a inclusão desses nutrientes na 

ração (NRC, 2011). 

Os microminerais possuem baixa biodisponibilidade, que pode estar vinculado à 

formação de complexos com alguns fatores antinutricionais presentes no trato digestivo, 

reduzindo dessa forma a solubilidade desses nutrientes (MABE, 2001). Dessa forma, pesquisas 

recentes têm demonstrado que formas orgânicas de elementos traços melhoram a proteção 

contra a formação de complexos indigestíveis com alguns compostos antinutritivos no intestino 

e contra o recíproco antagonismo mineral (ŚWIĄTKIEWICZ et al., 2014). Além disso, outra 

forma é incluir na ração uma quantidade maior do que é exigido nutricionalmente pelo animal, 

para garantir que o mínimo seja utilizado pelo mesmo (SOARES et al., 2018).  

Como a maioria das vitaminas e minerais são exigidas em pequenas quantidades por 

peixes e camarões, estes são fornecidas na ração através de um premix vitamínico-mineral. 

Tanto para nutrição animal quanto humana, é necessário estabelecer uma exigência mínima e 

uma tolerância máxima para um nutriente para que se possa garantir ótimo crescimento e saúde 

(SHIAU, 1998). Por isso a “lei do mínimo”, quantidade mínima exigida nutricionalmente, deve 
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ser sempre atendida nas formulações de rações para que se consiga atingir um crescimento 

satisfatório da espécie cultivada.  

 

RAÇÕES PARA CAMARÕES 

Altos índices de produção na carcinicultura marinha estão relacionados à 

disponibilidade de rações nutricionalmente balanceadas (NUNES et al., 2011). O conhecimento 

nutricional dos ingredientes utilizados nas formulações de rações é de grande importância, pois 

cada ingrediente apresenta uma fonte distinta de nutrientes, que promovem o bom desempenho 

dos animais e a formulação de dietas eficientes (SOARES et al., 2018). Além disso, uma melhor 

compreensão do aproveitamento da ração e seus nutrientes pelos camarões peneídeos é 

essencial para redução de gastos (CUZON et al., 2004). 

A proteína é um dos ingredientes limitantes utilizados na formulação de rações (KIM et 

al., 2018). A fonte proteica mais utilizada pela aquicultura continua sendo a farinha de peixe, 

por ser considerada uma fonte nutricional bem balanceada e ter boa palatabilidade (CRUZ-

SUÁREZ et al., 2009; DANTAS et al., 2014; SHAO et al., 2019). A farinha de peixe e o óleo 

de peixe ainda são os ingredientes mais nutritivos e digeríveis para a alimentação na 

aquicultura, porém as taxas de inclusão em rações mostram uma declinação, pois passaram a 

ser utilizados de forma mais seletiva (MARTÍNEZ-ALVAREZ et al., 2015; FAO, 2018). Além 

do mais, sabe-se que sua oferta no mercado mundial é limitada, devido a redução da produção 

pesqueira, e ainda por sua utilização para nutrição animal esbarrar em conflitos sociais 

(TACON; METIAN, 2008; FAO, 2018). A produção da farinha de peixe atingiu seu auge no 

ano de 1994, chegando a 30 milhões de toneladas, desde então vem seguindo uma flutuação em 

sua oferta, isso devido a diminuição nos últimos anos da captura de Anchovetas, principalmente 

no Chile e Peru (FAO, 2018). Contudo, se tem produzido uma quantidade maior de farinha de 

peixe a partir de subprodutos de pescados, que representam em torno de 60% da biomassa de 

peixes processados, minimizando os problemas ambientais provocados pelo descarte 

inadequado desses subprodutos (HALIM et al., 2016).  

Ainda assim, a dependência de qualquer ingrediente apresenta riscos consideráveis 

associados com sua oferta, preço e alterações de qualidade (GLENCROSS et al., 2007), por 

isso a importância em se encontrar alternativas eficientes para substituir a fonte proteica das 

rações e manter a sustentabilidade da carcinicultura (SHAO et al., 2019). Para controlar os 

custos das rações, bem como para garantir a viabilidade econômica e ambiental, novas fontes 
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proteicas estão sendo pesquisadas para aplicação na aquicultura (SÁ et al., 2013; DANTAS et 

al., 2014; SOARES et al., 2015; PANINI et al., 2017; JATOBÁ et al., 2017; SHAO et al., 2019). 

Uma ração é tão boa quanto os ingredientes que a compõem (GLENCROSS et al., 

2007), por isso o perfil nutricional dos ingredientes incorporados nas rações é de grande 

relevância. Contudo, saber o quanto os animais aproveitam de cada ingrediente é imprescindível 

para sua utilização (GATLIN III et al., 2007). É necessário que os nutrientes presentes nas 

dietas sejam digestíveis pelos animais cultivados, para que sejam bem aproveitados e auxiliem 

no crescimento e nas funções fisiológicas dos animais (WYK, 1999). 

A avaliação dos ingredientes é crucial para o desenvolvimento de rações, havendo 

aspectos importantes que devem ser conhecidos antes de sua utilização, como: (1) 

digestibilidade do ingrediente; (2) palatabilidade do ingrediente e (3) utilização e interferência 

dos nutrientes (GLENCROSS et al., 2007). Estas informações permitem maximizar a utilização 

dos ingredientes nas rações, melhorando o desempenho zootécnico das espécies cultivadas e 

evitando prejuízos na produção. Por esse motivo, a utilização de novos ingredientes em 

formulações de rações deve ser sempre acompanhada por estudos prévios, que avaliem tanto a 

composição nutricional do ingrediente como sua atuação no desempenho e fisiologia para cada 

espécie. 

Subprodutos do processamento animal e sua aplicação para alimentação  

Parte do lucro que retorna as indústrias de processamento animal depende do 

aproveitamento dos subprodutos gerados no processo de fabricação dos alimentos, sendo o 

subproduto definido como um produto secundário gerado a partir da fabricação de uma 

mercadoria principal (MEEKER, 2009). Ainda, o aproveitamento da matéria prima gerada pelas 

indústrias de processamento animal é uma forma de compensar os impactos sociais e ambientais 

provocados por este setor, pois destina de uma maneira consciente os resíduos gerados.   

 Mais de 50 milhões de toneladas de subprodutos de animais terrestres são processadas 

anualmente, representando até 49% do peso total abatido (KIM et al., 2018). Dentre estes 

subprodutos podemos incluir carne, conteúdo abdominal e intestinal, gordura ou banha, 

vísceras, pele, penas, pés, osso e sangue (MARTÍNEZ-ALVAREZ et al., 2015). O mesmo é 

observado no processamento de pescado, que nos últimos anos vem gerando quantidades 

significativas de subprodutos, chegando a representar 60% da biomassa dos peixes processados 

(MEEKER, 2009; HALIM et al., 2016). Estes subprodutos normalmente consistem em cabeças, 

carcaças, escamas, osso, pele e vísceras, podendo representar entre 50% e 70% do peso fresco, 

de acordo com cada espécie (FRANCO & ZHANG, 2013; SILVA et al.,2014). 
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 Quantidades consideráveis desses subprodutos dificilmente são recuperadas na maioria 

dos países, e em muitos casos se deparam com restrições impostas pela legislação existente para 

sua utilização (MEEKER, 2009; MARTÍNEZ-ALVAREZ et al., 2015). Contudo, o aumento na 

produção desses setores tem como consequência a responsabilidade pela destinação correta 

desses subprodutos, os quais são em grande parte descartados, muitos ainda de forma 

inadequada, gerando danos irreversíveis ao meio ambiente (LASEKAN et al., 2013; VERMA 

et al., 2017).  

Os subprodutos provenientes do processamento de pescados e da agroindústria 

apresentam alto teor de proteínas, minerais, vitaminas e lipídios, são considerados subprodutos 

de elevado valor nutricional, podendo ser utilizados como ingredientes alternativos tanto na 

alimentação animal como humana, visando auxiliar na produção de alimentos de menor custo 

e elevado valor nutricional (LASEKAN et al., 2013; VILLAMIL et al., 2017).   

Estas fontes proteicas tem sido cada vez mais estudadas e utilizadas como ingredientes 

em rações para alimentação animal (VALLE et al., 2015; HALIM et al., 2016). Em vista disso, 

a produção de hidrolisados proteicos a partir destes subprodutos representa uma alternativa no 

suprimento de proteína animal de alta qualidade para fabricação de rações (CENTENARO et 

al., 2009; DIETERICH, 2014; HALIM et al., 2016; VILLAMIL et al., 2017), e uma 

oportunidade de gerar soluções biotecnológicas para as indústrias alimentícias (NASRI, 2016). 

Hidrolisados proteicos como ingrediente de alta qualidade 

Os hidrolisados proteicos são ingredientes de elevado valor nutricional que podem ser 

resultantes da ação de agentes químicos, enzimas proteolíticas ou ainda por fermentação 

microbiana com bactérias proteolíticas, que quebram as proteínas em menores fragmentos: 

peptídeos (poli, tri e dipeptídeos) e aminoácidos livres, os quais atribuem forte influência no 

sabor dos alimentos (SAADI et al., 2015). O método escolhido e o tempo de duração para a 

hidrólise das proteínas dependerá da matéria prima processada (Figura 2), fontes de origem 

animal e vegetal são frequentemente sujeitas a hidrólise enzimática ou microbiana (LASEKAN 

et al., 2013; DIETERICH et al., 2014). 

 

 

 

 

 

 



22 
 

Figura 2 - Processo de hidrólise enzimática da matéria prima de 
origem animal (Adaptado de Lasekan, 2013 e Hou et al., 2017). 

 

 

A transformação da matéria prima em hidrolisado proteico é realizada por etapas, como 

descrito na figura acima. Após a hidrólise enzimática, realizada por tempo determinado, as 

frações insolúveis são separadas do material hidrolisado com a utilização de uma centrífuga 

para a obtenção de um hidrolisado livre de sólidos em suspensão e baixo teor de gordura 

inferior, esse processo pode ser repetido várias vezes até se alcançar um material com baixo 

conteúdo de minerais e gordura (PASUPULEKI et al., 2010). Posteriormente, o produto 

hidrolisado é seco e embalado, o material em pó facilita sua utilização e armazenamento.  

Desse modo, pode-se concluir que o processo de hidrólise tem como finalidade romper 

as ligações entre os aminoácidos que compõem a proteína (Figura 3), gerando um produto de 

baixo peso molecular devido as cadeias curtas de aminoácidos, que favorecem a absorção dos 

nutrientes, tornando-os mais digestíveis e facilitando sua passagem entre a membrana intestinal 

dos animais (AKSNES et al., 2006; WILSON & CASTRO, 2010; ZHENG et al., 2012; 

SINHORINI, 2013).    
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Figura 3 - Comportamento da proteína antes e após hidrólise enzimática 
(Adaptado de Saad et al., 2015). 

 
 

Propriedades nutritivas e funcionais dos hidrolisados proteicos 

Os hidrolisados proteicos apresentam distintas aplicações, tais como: flavorizante, 

emulsificante e conservante natural de alimentos, meio de cultura para micro-organismos, fonte 

de aminoácidos essenciais, auxiliando na melhora nutricional dos alimentos e ainda como 

ingrediente funcional (DIETERICH, 2014; MARTINÉZ-ALVAREZ et al., 2015; SAADI et al., 

2015; VILLAMIL et al., 2017). Uma série de funções biológicas tem sido relatada na literatura, 

relacionadas à atividade antioxidante, antimicrobiana e a melhora do sistema imunológico (BUI 

et al., 2014; KHOSRAVI et al., 2015; HOU et al., 2017). Essas funções estão associadas aos 

peptídeos bioativos presentes naturalmente nas proteínas, constituídos de 2-20 aminoácidos 

essenciais, apresentando baixo peso molecular (VERMA et al., 2017). Podem ser ativados por 

hidrólise enzimática durante a digestão gastrointestinal através de proteases endógenas, durante 

o processamento dos alimentos ou ainda por processos proteolíticos usando proteases exógenas 

apropriadas, como no caso dos hidrolisados proteicos (CHALAMAIAH et al., 2012; HOU et 

al., 2017).  

Devido às suas características estruturais e seus resíduos de aminoácidos posicionados 

no N-terminal e C-terminal, fragmentos de peptídeos bioativos podem apresentar resistência 
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natural sob condições do trato gastrointestinal (por exemplo, ácidos e enzimas), sendo essa 

condição importante para garantir maior biodisponibilidade ao atingirem o sistema circulatório 

(BELL, 1997; SAADI et al., 2015). 

Efetivamente, os peptídeos bioativos são funcionalmente e nutricionalmente relevantes 

para a regulação de algumas funções fisiológicas no corpo (SAADI et al., 2015). Por esses 

motivos, recentemente tem crescido o interesse das indústrias alimentícias e farmacêuticas por 

peptídeos bioativos e muitas pesquisas vem sendo desenvolvidas para compreender melhor sua 

atuação e aplicação (SAADI et al., 2015; HALIM et al., 2016; NASRI et a., 2016; HOU et al., 

2017).  

Os peptídeos purificados oferecem vantagens devido ao seu amplo espectro de ação 

terapêutica, baixos níveis de toxicidade e diversidade estrutural, podendo ser uma alternativa a 

utilização de medicamentos sintéticos, principalmente para medicina humana (NASRI, 2016). 

Contudo, os hidrolisados proteicos podem ter alguns benefícios em relação aos peptídeos 

bioativos purificados, uma vez que a absorção de oligopeptídeos pode ser aumentada na 

presença de açúcares e aminoácidos, e ainda promover uma maior atividade antioxidante 

(SARMADI; ISMAIL, 2010; VERMA et al., 2017). Antioxidantes são considerados 

importantes nutracêuticos, podendo reduzir a produção de radicais livres pelo intestino delgado, 

resultando em uma diminuição em suas concentrações intracelulares e aliviando a oxidação de 

substratos (CASTRO, 2015; HOU et al., 2017). 

Alguns peptídeos provenientes de hidrolisados proteicos tem efeitos antimicrobianos, 

exercem ações danificando a membrana celular das bactérias, interferindo nas funções de 

proteínas intracelulares e afetando o metabolismo das mesmas (WALD et al., 2016; VERMA 

et al., 2017). Sendo que, peptídeos antimicrobianos são parte fundamental do sistema 

imunológico, pois representam a primeira linha de defesa do organismo contra a invasão de 

micro-organismos estranhos, com a função de regular as populações bacterianas em mucosas e 

demais superfícies epiteliais (BARRACO et a., 2008). Então, além de serem encontrados 

naturalmente no sistema de defesa de animais e plantas, também são encontrados em 

hidrolisados proteicos, auxiliando na atividade antimicrobiana (CASTRO, 2015). 

Dessa forma, hidrolisados proteicos exercem efeitos benéficos na melhoria da 

morfologia intestinal e resistência a doenças infecciosas, aumentando assim a saúde e o bem-

estar, bem como o desempenho de crescimento e a eficiência alimentar dos animais (HOU et 

al., 2017). No entanto, muito ainda precisa ser investigado a respeito dos mecanismos de ação 

dos hidrolisados proteicos na nutrição e saúde das espécies de interesse econômico, 

especialmente de camarões marinhos, para potencializar sua aplicação em dietas comerciais.  
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Utilização de hidrolisados proteicos na aquicultura 

Além das inúmeras funções biológicas, os hidrolisados proteicos possuem excelente 

valor nutricional e alta digestibilidade, sendo considerados ingredientes proteicos com grande 

potencial para utilização na alimentação de animais domésticos e da aquicultura (LASEKAN 

et al., 2013; MARTINÉZ-ALVAREZ et al., 2015). Pesquisas avaliando hidrolisados proteicos 

como ingrediente e aditivo alimentar sobre o desempenho zootécnico e saúde de camarões e 

peixes têm apresentado resultados satisfatórios (CÓRDOVA-MURUETA & GARCÍA-

CARREÑO, 2002; HERNANDÉZ et al., 2011; RIBEIRO, 2016; DECARLI et al., 2016; SARY 

et al., 2017).  

Dietas com baixos níveis de inclusão de hidrolisados proteicos parecem servir como 

promotores de crescimento para peixes e camarões, isso devido a características aromatizantes 

dos hidrolisados proteicos, que promovem maior consumo de ração (GREY et al., 2009; 

ALVÁREZ-MARTINEZ et al., 2015). Além disso, são dietas altamente digestíveis, que 

facilitam a rápida passagem e absorção de peptídeos e aminoácidos pela membrana intestinal 

dos animais (AKSNES et al., 2006; WILSON & CASTRO, 2010; HERNANDÉZ et al., 2011; 

ZHENG et al., 2012). 

A substituição parcial de alimento vivo por dietas contendo hidrolisados proteicos é uma 

alternativa para superar a limitada capacidade digestiva das larvas de peixes, melhorando os 

índices de ingestão, promovendo mudanças na atividade de proteases digestivas e também 

induzindo a maturação intestinal precoce das larvas (TZAMANIS et al., 2007; RONNESTAD 

et al., 2007; OVISSIPOUR et al., 2014; SANTOS et al., 2013). Ainda, a inclusão de 10% de 

hidrolisado proteico de peixe na dieta de alevinos de robalo europeu Dicentrarchus labrax 

desafiados com Vibrio anguillarum, melhorou o desenvolvimento intestinal, o crescimento, o 

estado imunológico e a sobrevivência dos animais avaliados (KOTIZAMANIS et al., 2007).  

Um estudo avaliando hidrolisados proteicos de subprodutos de tilápia e fígado suíno no 

desempenho do surubim Pseudoplatystoma sp., demonstrou que a inclusão na dieta de 20% dos 

mesmos, melhorou a conversão alimentar e a taxa de eficiência proteica sem alterar parâmetros 

metabólicos e a composição centesimal dos peixes (DIETERICH, 2014). Já para corvina 

amarela Pseudosciaena crocea, quando alimentada com níveis de inclusão de 5%, 10% e 15% 

de hidrolisado proteico de peixe na dieta, observou-se que o nível de inclusão de 10% melhorou 

o desempenho de crescimento e os parâmetros imunológicos da espécie (TANG ET AL., 2012). 

Ainda, diferentes hidrolisados proteicos utilizados em dietas com baixos níveis de farinha de 

peixe para juvenis de Pagrus major, indicaram que sua inclusão melhorou o desempenho de 
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crescimento, digestibilidade, imunidade inata e resistência a doenças dos peixes avaliados 

(KHOSRAVI et al., 2015).  

Para camarões, um estudo avaliando o efeito da suplementação de hidrolisados de 

cabeça de atum na dieta do L. vannamei, demonstrou melhora no crescimento, sobrevivência, 

conversão alimentar e taxa de eficiência proteica dos animais avaliados (NGUYEN et al., 2012). 

Ainda, o L. vannamei quando alimentado com dietas à base de farelo de soja com inclusão de 

hidrolisados proteicos de subprodutos de peixe, apresentou melhora na atratividade das dietas 

e aumento do consumo pelos camarões (GREY et al., 2009).  

Esses resultados são relevantes para a alimentação de camarões, pois os crustáceos 

detectam os alimentos por meio de quimiorreceptores presentes em suas antênulas, e a presença 

de aminoácidos livres em hidrolisados proteicos parece auxiliar na atratividade de dietas, 

principalmente a base de fontes proteicas de origem vegetal (NUNES, 2000; GREY et al., 

2009). Devido a isso, recomenda-se uma quantidade mínima de hidrolisado proteico nas rações 

(1 a 2%) para promover um efeito positivo na alimentação de camarões (MARTINÉZ-

ALVAREZ et al., 2015).  

Hidrolisados proteicos de subprodutos de tilápia incluídos em dietas para substituir a 

farinha de peixe em diferentes concentrações (0, 40, 80 e 120 g / kg) para o L. vannamei, 

demonstraram promover melhor crescimento, recomendando-se uma substituição de 60 g / kg 

de farinha de peixe para melhorar o desempenho dos camarões (QUINTO et al., 2017). Ainda, 

o L. vannamei ao ser alimentado com dietas contendo diferentes níveis de inclusão (3%, 9% e 

15%) de hidrolisados proteicos de krill e subprodutos de peixe, apresentou melhora no 

crescimento e alteração na atividade proteolítica, porém demonstrou ser necessário respeitar 

limites de inclusão desses ingredientes na dieta para sua melhor assimilação pelos animais 

(CÓRDOVA-MURUETA & GARCIA-CARREÑO, 2002). 

Hidrolisado proteico de aves e suínos  

Segundo dados da indústria avícola, países como Estados Unidos, China e Brasil 

mantêm a liderança sendo os maiores produtores mundiais de aves (LASEKAN et al., 2013). 

Já a produção de suínos é representada por 3,97 milhões de toneladas anuais, gerando 

aproximadamente 117.420 kg de fígado suíno, sendo o Brasil o 4° maior produtor mundial 

(BRASIL, 2018).  O processamento industrial desses animais gera quantidades significativas 

de resíduos de elevado valor nutricional, como os subprodutos de frango, conhecidos por conter 

uma quantidade considerável de proteínas e lipídios (OCKERMAN & HANSEN, 2000; RAJU 
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et al., 1997). Ou ainda o fígado suíno, que além de apresentar bom balanço de aminoácidos e 

lipídios, possui atividade antimicrobiana e antioxidante (VERMA et al., 2017). Estratégias tem 

sido propostas para melhorar o processamento e avaliação de proteínas de origem animal, 

otimizar a digestão de proteínas por enzimas exógenas e selecionar geneticamente espécies de 

animais eficientes em termos de aproveitamentos de rações (KIM et al., 2018).  

Dessa forma, uma fonte proteica que utiliza a matéria prima proveniente dos 

subprodutos da agroindústria tem surgido no mercado de nutrição para camarões, o hidrolisado 

proteico de subprodutos de frango e suíno. Este hidrolisado proteico é constituído por uma 

combinação de vísceras, fígado, carne de frango e fígado suíno, sendo resultante de uma 

hidrólise enzimática das proteínas. Apresenta alto teor de proteína bruta, perfil de aminoácidos 

essenciais bem balanceados, alta digestibilidade, boa atratividade e redução no conteúdo de 

matéria mineral. Além do mais, foi desenvolvido especialmente para melhorar a performance 

das rações para criação de camarões em cativeiro, com o intuito de atender às exigências 

nutricionais em aminoácidos essenciais. A combinação de distintas fontes proteicas em um 

mesmo ingrediente, além de melhorar o valor nutricional, pode vir a aumentar seu 

aproveitamento pelos animais que a consomem. A aplicação de delineamentos estatísticos de 

combinação de várias fontes proteicas para a hidrólise enzimática é um processo atrativo para 

melhorar o desempenho dos ingredientes, identificando formulações ótimas de mistura de 

proteínas com características específicas (CASTRO, 2015).  

Até o presente momento, nenhum trabalho foi encontrado avaliando o uso de 

hidrolisados proteicos de subprodutos de frango e suíno na dieta do camarão marinho L. 

vannamei.  Dessa forma, compreender a atuação desse ingrediente sobre a digestibilidade, 

desempenho zootécnico, atividade enzimática e colonização da microbiota dos camarões pode 

contribuir para a otimização da criação de camarões marinhos e auxiliar a indústria de rações e 

produtores. A combinação de variados ingredientes, convencionais e não convencionais, pode 

contribuir para redução de custos e adequar o alimento as particularidades regionais de 

produção da matéria prima (GALANO et al., 2007).   

Sendo assim, a utilização de dietas para a criação de camarões marinhos que não 

dependam da farinha de peixe para obtenção de bons resultados zootécnicos, aumenta a 

oportunidade dos produtores para alcançarem novos mercados que agreguem valor para o 

camarão produzido, sob condições que não representem ameaça para a pesca extrativista e o 

meio ambiente (AMAYA et al., 2007). Assim, hidrolisados proteicos provenientes de 

subprodutos da agroindústria apresentam forte potencial para suprir a carência por fontes 

proteicas de alta qualidade na nutrição animal em todo o mundo (HOU et al., 2017).  
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1.1 OBJETIVO  

Objetivo geral 

Contribuir para nutrição de camarões marinhos, avaliando o hidrolisado proteico de 

subprodutos de frango e suíno como ingrediente proteico na dieta do camarão-branco-do-

pacífico Litopenaeus vannamei cultivado em sistema de água clara. 

 

Objetivos específicos 

a)  Avaliar o coeficiente de digestibilidade aparente de matéria seca, proteína bruta, 

aminoácidos e energia de dois hidrolisados proteicos de subprodutos de frango e suíno; 

b)  Avaliar a atratividade dos hidrolisados proteicos de subprodutos de frango e suíno pelo 

camarão-branco-do-pacífico; 

c)  Avaliar os parâmetros zootécnicos, atividade enzimática do hepatopâncreas, 

comunidade microbiana do trato digestivo e retenção de nitrogênio e fósforo do 

camarão marinho L. vannamei cultivado em água clara, quando alimentado com dietas 

contendo diferentes níveis de substituição (0, 25, 50, 75 e 100%) da proteína da farinha 

de subprodutos de salmão pelo hidrolisado proteico de subprodutos de frango e fígado 

suíno. 

 

1.2 FORMATAÇÃO DOS ARTIGOS 

A tese é constituída por dois capítulos: o primeiro referente ao artigo científico original 

submetido no periódico Aquaculture Nutrition, intitulado como “Protein hydrolysates from 

poultry by-product and swine liver as an alternative dietary protein source for the Pacific white 

shrimp”; o segundo trata-se de um artigo científico original que será submetido para publicação 

no periódico Aquaculture.  
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ABSTRACT 

Protein hydrolysates from poultry by-product (CPH) and poultry by-product more swine liver 
(PHPPL) were evaluated for their digestibility and attractiveness for the Litopenaeus vannamei 
and their effect on growth as a substitute for salmon by-product meal. Initially, the apparent 
digestibility coefficient (ADC) of the protein hydrolysates was determined and their 
attractiveness were also evaluated. Subsequently, five diets with 0, 25, 50, 75 and 100% 
substitution of the salmon by-product meal protein by PHPPL, were evaluated. The experiment 
was conducted during 42 days in clear water. For the digestibility assay, the protein 
hydrolysates had high ADC for protein, dry matter, energy, and essential amino acids for L. 

vannamei. However, the PHPPL had better digestibility results than CPH, so it was used in the 
growth assay. No difference in the attractiveness of the tested ingredients was noted (p ≥ 0.05). 
In the growth assay, survival was no different (p ≥ 0.05) among shrimp fed the different protein 
replacement levels. However, we observed an increase in shrimp growth with the treatment of 
25% protein replacement. Diet with 50% protein replacement promoted growth similar to that 
of the control diet with subsequent decline up to 100% of protein replacement. Therefore, it can 
be concluded that up to 25% dietary protein replacement with PHPPL can improve shrimp 
growth. 
 
Keywords: Litopenaeus vannamei, digestibility, feed formulation, growth, protein 
replacement, fishmeal. 
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INTRODUCTION 

In 2015, the world production of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) was 

3,879,786 tons, representing 80% of total shrimp production by aquaculture (FAO, 2018). One 

of the major obstacles against the growth of shrimp farming is reconciliation between 

intensification and the supply of good quality feed, mainly in terms of protein value and cost, 

in particular because feed is essential for successful intensive farming systems (Tacon and 

Metian, 2008). 

In shrimp feeds, a protein source with adequate balance in amino acids is required to 

provide good growth performance, and the most commonly used protein source is fishmeal 

(Ballester et al., 2010). This feedstuff is considered an ideal nutritional source because it 

contains a good balance of amino acids and essential fatty acids, vitamins, minerals, and it 

improves feed palatability (Liu et al., 2012). Therefore, it is still widely used in the formulation 

of diets, even in lower percentages, because it is an indispensable ingredient to the balance of 

essential amino acids in diets. However, it is also well known that the supply of fishmeal on the 

world market is limited, mainly resulting from the stagnation of fish capture, from which most 

fishmeal originates. In addition, fishmeal use is a focal point of conflict between competing 

uses, one for animal nutrition and one for the growing demand for animal proteins among the 

world’s populations (Tacon and Metian, 2008; FAO, 2012). Thus, studies have been conducted 

to evaluate the replacement, either partially or totally, of fishmeal protein by other sources of 

animal and/or plant protein (Sá, Sabry-Neto & Nunes, 2013; Molina-Poveda, Cárdenas & Jover, 

2017; Panini et al., 2017). 

Protein sources from agroindustry by-products have been increasingly used as 

ingredients in diets for animal nutrition (Hou, Wu, Dai, Wang & Wu, 2017). The increase in 

the production of these sectors has arisen from the fact that such by-products have been 

historically discarded, often with resultant harm to the environment (Verma, Chatli, Kumar & 

Mehta, 2017). However, such residues have high nutritional value, and as such, they can be 

used as assets to generate biotechnological solutions for the feed industries (Nasri, 2017). For 

this reason, the production of protein hydrolysates from agroindustrial waste presents an 

opportunity to optimize their use as a supply of animal protein for feed production (Centenaro, 

Prentice-Hernández & Salasmellado, 2009; Dieterich et al., 2014). 

The protein hydrolysis process aims to break the bonds between the amino acids that 

compose the protein. These short chain and low molecular weight amino acids favor the 

absorption of nutrients, making them more digestible and attractive to the animals (Saadi, Saari, 
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Anwar, Hamid &Mohd-Ghazali, 2015; Hou et al., 2017). In addition to improving the 

nutritional properties of feed, protein hydrolysates can improve resistance to infectious 

diseases, thus increasing health and well-being, as well as growth performance and feed 

efficiency (Hou et al., 2017). Protein hydrolysates contain bioactive peptides which, in addition 

to their nutritional value, present antimicrobial, antioxidant, and immunomodulatory activity, 

promoting both human and animal health (Saadi et al., 2015). 

In aquaculture, studies have reported positive results for the use of protein hydrolysates 

as a protein source or feed additive relative to growth performance and the health of shrimp and 

fish (Córdova-Murueta and García-Carreño, 2002; Hernandéz et al., 2011; Sary et al., 2017). 

Protein hydrolysates from poultry and swine by-product have emerged to aid in the formulation 

of diets that are more effective and less dependent on fishmeal for aquaculture. They consist of 

poultry viscera, liver and meat, as well as swine liver, and is the result of the enzymatic 

hydrolysis of proteins, reaching a crude protein content (CP) of up to 75%, presenting a 

balanced profile of essential amino acids and low content of mineral matter. 

Furthermore, a protein hydrolysate produced from the combination of these poultry and 

swine liver hydrolysates was developed especially to improve performance of shrimp feeds. 

Protein hydrolysates derived from swine liver have a rich content of saturated and 

polyunsaturated fatty acids, mainly of the n-6 series, these nutrients are important in the cell 

membrane structure, as well as the absorption of fat soluble vitamins in shrimps (Glencross, 

Smith, Thomas & Williams, 2002; Dieterich et al., 2014). In addition, the combination of 

different protein sources in a same ingredient, besides improving the nutritional value, can 

increase its use by the animals that consume it. The application of statistical design of 

combination of several protein sources for enzymatic hydrolysis is an attractive process to 

improve the performance of the ingredients, identifying optimal protein mixing formulations 

with specific characteristics (CASTRO, 2015). According to Leduc et al. (2018) the 

combination of two hydrolysates (shrimp and tilapia residues) in the European sea bass diet 

Dicentrarchus labrax showed good results when compared to the use of hydrolysates separately 

in the diets, regulating a larger number of genes involved in metabolism, immunity and 

development of the fish intestinal mucosa. 

To date, no study has evaluated the use of protein hydrolysates from poultry by-product 

and swine liver in the diet for L. vannamei. Therefore, the objective of the present study was to 

determine the apparent digestibility coefficient of the proteins hydrolysates of poultry by-

products and the combination of poultry by-products and swine liver in the diet of Pacific 

shrimp and to evaluate their effects on attractiveness and zootechnical performance of the specie. 
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MATERIALS AND METHODS  

Biological material 

The species used was the Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei of a high health 

lineage, SPEEDLINE HB12, purchased from Aquatec Ltd. (Canguaretama, Rio Grande do 

Norte State, Brazil). The animals were raised in a biofloc system at the Marine Shrimp 

Laboratory, Federal University of Santa Catarina (Florianópolis, SC, Brazil), until reaching the 

weight required to begin trials. 

Protein hydrolysates from poultry by-product and swine liver 

Protein hydrolysates from poultry by-product and swine liver were manufactured and 

made available by BRF S.A. and is marketed as “aminEAU shrimp” (Curitiba, PR, Brazil). Two 

protein hydrolysates were used in the digestibility and attractiveness assay (Table 1), a protein 

hydrolysate of poultry by-product (poultry viscera, giblets, meat and antioxidant) and a protein 

hydrolysate combining protein hydrolysate of poultry by-product and swine liver developed 

especially for marine shrimp. For the growth performance assay in clear water, only the 

combination of the protein hydrolysates for shrimp was used.  

 

Table 1. Composition of protein hydrolysates of poultry by-product and swine liver used in the diets for 
the Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei). 

Centesimal composition (g kg-1 of 
dry matter) CPH1 PHPPL2 CPH1 PHPPL2 

Dry matter 944.2 942.3   

Crude protein 720.5 720.5   

Ash 55.4 55.4   

Ether extract 68.7 72.5   

Gross energy (kcal.g-1) 5,071 5,094   

Essential amino acids (%) Total amino acids Free amino acids 

Arginine 45.7 44.7 17.5 16.0 
Histidine 17.9 18.0 1.4 1.6 
Isoleucine 28.9 29.0 10.7 10.2 
Leucine 53.7 54.4 25.8 24.7 
Lysine 47.3 47.8 16.7 15.9 
Methionine 15.0 15.0 7.6 07.2 
Phenylalanine 28.2 28.8 13.1 12.5 
Threonine 29.8 29.9 8.8 8.6 
Valine 32.6 33.4 11.3 11.0 
Tryptophan 4.9 5.0 - - 

1CPH = protein hydrolysate of poultry by-product. 
2PHPPL = protein hydrolysate of poultry by-product and swine liver. 
Both protein hydrolysates were manufactured by BRF S.A. (Curitiba, PR, Brazil). 
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Digestibility assay  

The apparent digestibility coefficient (ADC) of dry matter, protein, amino acids and 

energy of both protein hydrolysates (protein hydrolysate from poultry by-product and protein 

hydrolysate from poultry by-product and swine liver) was determined using the indirect method 

described by Cho and Slinger (1979). Based on the nutritional requirements for good shrimp 

performance, a semi-purified reference diet containing at least 300 g kg-1 of digestible protein, 

3000 kcal g-1 of digestible energy and based in ideal protein concept to find estimated values 

for the essential amino acids (NRC, 2011) was formulated using the Optimal Formula 2000 

software (Tables 2 and 3). From the reference diet, two other test diets were prepared containing 

700 g kg-1 of the reference diet and 300 g kg-1 of one of the protein hydrolysates tested. All 

three diets contained 5 g kg -1 of chromic oxide (Cr2O3) as an inert marker. 

The preparation of the diets was started by weighing the ingredients; then the macro and 

micro ingredients were dry blended. Immediately, cod liver oil, soybean oil and soy lecithin 

were homogenized and added to the mixture. Water was added to the mixture to provide a 

consistency appropriate for extrusion. Finally, all diets were homogenized in an industrial mixer 

for 20 min and extruded (MX-40, Inbramaq, Ribeirão Preto, SP, Brazil) at a temperature of 100 

°C, a pressure of 4 atm, and a production velocity of 800 g min-1 with a matrix of 1.5 mm for 

the generation of 2.00 mm diameter pellets (0.5 mm expansion). The diets were dried in an air 

flux oven (MA - 035/3, Marconi Laboratory Equipment Ltda, Piracicaba, SP, Brazil) at 50 °C 

until reaching a moisture content of around 10%. Before being packed it was confirmed that 

the diets were sinking. They were then packed in plastic bags and stored at -20 °C until use. 
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Table 2. Composition of reference diet used in the protein hydrolysates digestibility test for 
Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei). 

Ingredients  Quantity (g kg-1)  
Corn starcha 223.90  
Caseina 256.00  
Kaolina 111.00  
Gelatinea 170.00  
Cellulosea 53.00  
Cod liver oilb 20.00  
Mineral premixc 16.20  
Vitamin premixd 3.80  
Soybean lecithine 50.00  
Sodium chloridef 14.40  
Carboxymethyl cellulosef 5.00  
Chromic oxide (III)f 5.00  
Vitamin Cf 0.80  
Magnesium sulfatef 25.20  
Potassium chloridef 16.40  
Monocalcium phosphatef 13.30  
Soybean oilg 16.00  

a Rhoster Indústria e Comércio Ltda (Araçoiaba da Serra, Brasil). 
b Distributed by Delaware Ltda (Porto Alegre, Brasil) and manufactured by Berg Lipid tech (Aalesund, 
Noruega). 
e Quimidrol Com. Ind. Imp. Ltda (Joinville, Brasil). 
f Labsynth Produtos para Laboratórios Ltda (Diademas, Brasil). 
g Bunge Alimentos (São Paulo, Brasil). 
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Table 3. Centesimal composition and essential amino acid profile of experimental diets used in the 
digestibility assay. 

Composition 

(g kg-1 dry matter) 
Diets1  

Reference CPH2 PHPPL3 

Dry matter 827.50 881.40 887.80 
Crude protein 360.40 459.30 433.50 
Ash 156.10 139.60 130.10 
Crude fibre 23.20 17.80 16.10 
Ether extract                            69.00 89.80 102.40 
NFE4 218.80 174.90 205.70 
Gross energy (kcal.kg-1) 3,483 4,149 4,185 
Energy/Protein (kcal.g-1) 9.66 9.03 9.65 
Essential amino acids (g.kg-1 dry matter basis) 

Arginine 23.00 25.20 25.50 
Histidine 11.00 12.50 12.80 
Isoleucine 16.20 20.10 19.60 
Leucine 27.60 34.90 34.00 
Lysine 27.40 34.40 32.80 
Methionine 7.50 9.80 9.10 
Phenylalanine 17.00 20.50 20.00 
Threonine 13.70 18.00 17.20 
Valine 21.30 24.80 24.80 
Tryptophan 2.50 2.30 2.70 

1 Test diets consisted of 69.5% of the reference diet + 30% of the test ingredient + 0.5% Chromic oxide.  
2 Protein hydrolysate of poultry by-product. 
3 Protein hydrolysate of poultry by-product and swine liver.  
4 Nitrogen-free extract = 100% - (crude protein + ash + ether extract + fibre + dry matter). 
 

Initially, shrimp were kept in three 6000-L tanks (one tank for each treatment, n = 3) for 

seven days as an acclimation period for the experimental diets. Subsequently, groups of ten 

shrimp (mean weight of 8.69 ± 0.73 g) were transferred to twelve rectangular glass aquaria (60 

L) connected to a seawater distribution system (collected from Barra da Lagoa Beach, 

Florianópolis, SC, Brazil), aeration system (O2 > 5 mg L-1), and constant heating (28 ± 1 °C). 

Aquaria water was exchanged twice a day (morning and afternoon), approximately 60% of the 

water volume, to remove nutrients dissolved in the water, feces leftovers, and carapace, among 

others. Shrimp were fed twice a day (900 and 1330), and diets remained available for 40 min. 

After this time, the uneaten feed and feces were removed from the aquaria by siphoning. Feces 

were collected at 30-min intervals, up to three hours after each feeding. Only fresh and intact 

feces were collected with a Pasteur pipette.  Feces were gently rinsed with distilled water to 

remove excess sea salt and stored in Falcon tubes immersed in ice. Feces from each treatment 

were centrifuged individually at 1800 x g for 10 min at 4 °C (5804R Eppendorf AG, Hamburg, 

Germany) and subsequently frozen at -20 °C (Terrazas-Fierro et al., 2010). At the end of the 
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experiment, when approximately 30 g of wet feces were collected from each experimental unit, 

the samples were lyophilized (Liobrás, 63 L101, São Carlos, SP, Brazil) for further analyses of 

dry matter, crude protein, amino acids, energy, and chromic oxide. 

The apparent digestibility coefficients (ADC) of dry matter, protein, amino acids, and 

energy of the diets were determined using the following equation (Cho and Slinger, 1979): 

 � % = − [ � % � �  �%  � �  � � % �    �% �    � ]. 
 

The dry matter, protein, amino acids, and energy ADCs of the tested ingredients were 

determined using the following equation (Bureau, Harris & Cho, 1999): 

 � � % = � +  [ � − � �  �  0.7  ��0.3  �� ], 
 

where I = ingredient; Ed = experimental diet; Ref = reference diet; NRef = nutrient (%) 

or energy in the reference diet; NI = nutrient (%) or energy in the ingredient. ADCEd and 

ADCRef are apparent digestibility coefficients calculated in the first equation. 

 

Attractiveness assay 

The attractiveness of four dietary protein sources was evaluated according to the 

methodology described by Nunes, Sá,  Andriola-Neto & Lemos (2006), using the labyrinth in 

Y: protein hydrolysate from poultry by-product, protein hydrolysate from poultry by-product 

and swine liver, soybean meal, and salmon by-product meal. Soybean meal and salmon by-

product meal were evaluated because they are widely used ingredients in commercial diets. The 

protein sources were included on 3% (wet basis) in a combination with neutral gelatin (Nunes 

et al., 2006). Each ingredient was weighed to 1.73 g and individually mixed with 50 ml of water 

and 7.5 g of neutral gelatin. Three hundred shrimps with approximately 7.53 ± 0.77 g from 

LCM-UFSC were kept in two 6000-L tanks (150 shrimp per tank). To stimulate a fast response, 

shrimp were starved for 24 h prior to the attractiveness trial. Tests were carried out in a Y-maze 

glass aquarium with the following measurements: 1.3 m x 0.3 m x 0.4 m (length x width x 

height). During each session, all water in the aquarium was changed to avoid the influence of 

any nutrient or other feed that could possibly be present. 
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Only two diets were compared per test, and all diets were compared to each other. The 

four diets tested were offered separately in identical amounts (2 g) and placed individually in 

the perimeter of one of the Y-maze apparatus arms. Prior to behavioral evaluations, a shrimp 

was stocked in the acclimation chamber and allowed to acclimate to the Y-maze system for 10 

min. For each comparison, a total of 10 tests were performed, using one shrimp specimen per 

test. The total duration of each test was 7 min, and in case no shrimp was detected by the time 

limit, the specimen was changed. When the chosen diet was consumed, it was classified as a 

positive choice, and when rejected, it was counted as a rejection. The numbers of positive 

choices and rejections were calculated as a percentage to make a final comparison for each diet.  

Protein replacement feeding trial 

Five diets containing 32% digestible protein, approximately 36% crude protein (CP), 

with 0, 25, 50, 75, and 100% substitution of the salmon by-product meal protein (71.71% CP) 

by protein hydrolysates from poultry by-product and swine liver (72.05% CP), were evaluated 

(Table 4). The diets were formulated as mentioned in item 2.3. A control diet containing 20% 

salmon by-product meal was formulated, similar to the level used in formulations of 

commercial diets; therefore, the percentage of substitution of this protein by the protein 

hydrolysate from poultry by-product and swine liver was balanced to conserve the same amount 

of digestible protein (320 g.kg-1) in all diets used in the trial, using the digestibility of the protein 

hydrolysate from poultry by-product and swine liver determined previously and of the salmon 

by-product meal determinate for Panini et al. (2017). With increasing levels of salmon by-

product protein substitution by the protein hydrolysate, methionine was added to supply the 

minimum requirement of this amino acid by L. vannamei (NRC, 2011). The other ingredients 

were included in the same amount in the diets, owing to the similarity between the nutritional 

profile of the animal proteins used, except for kaolin, which was added as an inert ingredient to 

complete the formulation. The diets were manufactured in the Laboratory of Nutrition of 

Aquaculture Species (LABNUTRI, UFSC, Florianópolis, SC), as reported in the digestibility 

assay (section 2.3). 
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Table 4. Centesimal composition of the experimental diets containing different levels of substitution of 
fishmeal protein by protein hydrolysate from poultry by-product and swine liver. 

Ingredients (g kg-1) 
Protein Replacement (%) 

   0           25   50    75 100 

Wheat flour1        150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 

Soybean meal2          380.00 380.00 380.00 380.00 380.00 

Cod liver oil3   33.50 33.50 33.50 33.50 33.50 

Carboxymethyl cellulose4 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

Soybean lecithin5       21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 

Monocalcium phosphate4     30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 

Soybean oil6            5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

Vitamin C4               0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Vitamin premix7    3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 

Mineral premix8 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

Magnesium sulfate4        15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

Kaolin9              114.40 114.40 114.30 114.00 113.80 

Sodium chloride4 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 

PHPPL10 0.00 50.00 100.00 150.00 200.00 

Fish meal11         200.00 150.00 100.00 50.00 0.00 

Potassium chloride4 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

DL-methionine12 0.00 0.00 0.10 0.40 0.60 

Centesimal composition (g kg-1) 

Dry matter 873.50 890.10 913.60 923.80 944.80 

Crude protein 365.00 364.90 362.30 364.90 361.50 

Digestible protein 322.40 324.00 325.60 327.20 328.80 

Gross energy (kcal.kg-1) 3,948 4,029 4,059 4,118 4,117 

Digestible energy (kcal.kg-1) 3,278 3,291 3,304 3,317 3,330 

Ether extract  106.90 106.60 107.80 114.20 116.60 

Ash 238.50 232.70 226.60 218.10 212.60 

NFE13 133.30 162.00 193.10 201.80 232.50 

Crude fibre  29.80 23.90 23.80 24.80 21.60 

Phosphorus 13.30 13.13 13.57 13.53 13.70 
1Moinhos Cruzeiro do Sul S/A (Canoas, Brazil). 
2Nicoluzzi Rações Ltda (Penha, Brazil). 
3Distributed by Química Delaware Ltda (Porto Alegre, Brazil) and manufactured by Berg Lipid Tech 
(Aalesund, Noruega). 
4Labsynth Produtos para Laboratórios Ltda (Diademas, Brazil). 
5Quimidrol Com. Ind. Imp. Ltda (Joinville, Brazil). 
6Bunge Alimentos (São Paulo, Brazil). 
7InVivo mix (Paulínia, Brasil) – Vitamin premix: vitamin A 3,000,000 IU; vitamin D3 1,000,000 IU; vitamin 
E 70,000 IU; vitamin K3, 14 g; vitamin B1 30 g; vitamin B2 20 g; vitamin B6 33 g; vitamin B12 50.000 µg; 
pantothenic acid 40 g; biotin 750 mg; nicotinic acid 70 g; folic acid 3.000 mg; excipient q.s.p., 1.000 g. 

 

A total of fifteen 50-L circular tanks were used, three replicates per treatment, with an 

aeration system (O2 > 5 mg L-1) and constant water heating (28.49 ± 0.18 °C). All tanks were 
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filled with saline water with the following averages: salinity (34.74 ± 0.21 g/L), alkalinity 

(132.27 ± 6.47 mg L-1 CaCO3), pH (8.32 ± 0.08), ammonia (1 < mg L-1), and nitrite (0.2 < mg 

L-1). Each tank was stocked with 30 shrimp with an average weight of 3.57 ± 0.04 g. The dietary 

treatments were distributed entirely at random among the tanks. Shrimp were fed six times a 

day (800, 1200, 1400, 1600, 1800, and 2000), using feeding trays (area = 0.03 m2) made out of 

a polyethylene material. Feed was initially supplied in a quantity daily equivalent to 6% tank 

biomass (Wyk, 1999) and was adjusted weekly according to weight gain, survival, and feed 

conversion (Ray, Lewis, Browdy & Leffler, 2010). 

During the six experimental weeks, we monitored dissolved oxygen and temperature 

twice a day, but salinity, pH, ammonia, and nitrite were measured once a week. Water was 

exchanged once daily, until all organic matter content (feed waste, feces and molting) were 

removed from the water, replacing about 80% of the total volume of water. Ten shrimp per tank 

were sampled weekly, and their mean weight was adopted as the weekly weight per tank. At 

the beginning and end of the growth assay ten animals from each tank were collected for N and 

P analysis. 

At the end of the six weeks, the following growth parameters were evaluated: total 

weight gain (= final weight (g) - initial weight (g)), weekly weight gain (= final weight gain / 

number of weeks in experiment), feed conversion ratio (= feed consumed / (final weight - initial 

weight)), survival (= final number of shrimp collected / (initial number of shrimp stocked × 

100)) and N or P retention = (N or P final content – N or P initial content) / (Ingestion of N or 

P * 100)). 

Chemical analysis 

Proximate composition of the protein hydrolysates, diets, feces samples, and whole 

shrimp (for P and N retention analyzes) was analyzed at CBO Análises Laboratoriais 

(Campinas, SP, Brazil), following the Brazilian Compendium of Animal Feeding (2013). 

Essential amino acids were determined by high-performance liquid chromatography using a 

HPLC procedure with sample preparation using the acid hydrolysis method for most amino 

acids, or by performic acid oxidation with acid hydrolysis-sodium metabisulfite method for 

methionine and cystine analysis (AOAC, 2005). Moisture content was determined by drying 

loss (method 53), protein content by the DUMAS method (method 45), lipid fraction by acid 

hydrolysis (method 15), mineral matter by atomic absorption (method 40), crude fiber per acid 

detergent (method 18), and crude energy was performed in an adiabatic calorimetric pump. The 

chromic oxide content of diets and feces was determined by the spectrophotometric method 
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proposed by Bremer-Neto, Graner, Pezzato, Padovani & Cantelmo, (2003). The nitrogen-free 

extract was determined by the total sum of dry matter, crude protein, crude fiber, mineral matter, 

and ether extract of the samples subtracted from 100% (AOAC, 2005). 

Statistical analyses  

For the digestibility data, the assumptions of homoscedasticity and normality of the data 

were verified through the Levene and Shapiro-Wilk tests, after which they were compared 

through the one-way ANOVA followed by Tukey's test. The performance data were submitted 

to regression analysis using linear, quadratic or cubic regression and the significance of the 

regression was verified using ANOVA. The data of the attractiveness assay and the 

comparisons made among all the diets were submitted to the non-parametric Chi-Square test. 

All statistical tests were performed using the Statistica 7.0 software (StatSoft Inc., Tulsa, USA), 

using the significance level of 5%. 

RESULTS 

Digestibility assay 

The ADC of dry matter and energy of the protein hydrolysate from poultry by-product 

and swine liver (PHPPL) was higher than that presented by the protein hydrolysate of poultry 

by-product (CPH), but no difference (p ≥ 0.05) was observed for ADC of protein between both 

ingredients (Table 5). The ADCs of the amino acids of protein hydrolysates ranged from 82.17 

to 96.95%. Among the essential amino acid ADCs, only tryptophan ADC showed lower 

digestibility for CPH when compared to PHPPL (p < 0.05). Based on the nutritional 

composition of the protein hydrolysates (Table 1) and the ADCs, values of digestible energy 

and nutrients for the Pacific white shrimp were calculated (Table 5). 
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Table 5. Apparent digestibility coefficients (ADCs) of dry matter, protein, energy, essential amino acids, 
and digestible nutrients of the protein hydrolysates (PH) by Pacific white shrimp (Litopenaeus 

vannamei)1 and their nutritional requirements.  
  

Fraction  
ADC (%) Digestible PH (g kg-1) 

CPH1 PHPPL2 CPH PHPPL 

Dry matter 75.73±3.25a 86.24±3.36b 715.00 812.60 

Protein  92.99±1.29a 93.88±0.35a 670.00 676.40 

Energy (kcal kg-1) 90.66±1.53a 93.84±0.99b 4597 4780 

Essential amino acids 
    

Arginine 94.46 ± 1.25a 95.39 ± 0.40a 43.17 42.64 

Histidine 91.02 ± 2.17a 92.67 ± 2.01a 16.29 16.68 

Isoleucine 92.85 ± 1.37a 93.83 ± 0.31a 26.83 27.21 

Leucine 93.89 ± 0.79a 94.59 ± 0.39a 50.42 51.46 

Lysine 96.73 ± 0.66a 96.95 ± 0.31a 45.75 46.34 

Methionine 95.06 ± 0.87a 95.34 ± 0.63a 14.26 14.30 

Phenilalanine 92.53 ± 1.33a 93.14 ± 0.59a 26.09 26.82 

Threonine 91.35 ± 1.30a 92.62 ± 0.22a 27.22 27.69 

Valine 91.96 ± 1.88a 92.64 ± 0.62a 29.98 30.94 

Tryptophan 82. 17 ± 1.12a 90.18 ± 1.33b   4.03   4.51 

Notes. The values presented are the means of three replicates per treatments ± standard deviation. a, b Different 
letters show that there was a significant difference (p <0.05) between treatments by the Tukey test. 
1CPH = Protein hydrolysate of poultry by-product.  
2PHPPL = Protein hydrolysate of poultry by-product and swine liver. 
 
Attractiveness assay 

White shrimp showed no significant preference or rejection among the tested ingredients 

(CPH, PHPPL, soybean meal, and salmon residue) (Table 6). 

 

Table 6. Frequency of positive choices (%) of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) kept in the 
Y-maze when fed diets containing four test ingredients. Data within parentheses represent the number 
of replicates performed. 

  Soybean    meal PHPPL Fishmeal CPH 

Soybean meal - 7 (10) - 7 (10) 

PHPPL1 3 (10) - 2 (10) 2 (10) 

Fishmeal3 - 8 (10) - 4 (10) 

CPH2 3 (10) 8 (10) 6 (10) - 
1,2 Both protein hydrolysates were manufactured by BRF S.A. (Curitiba, Brazil) 
3 Meal of salmon residue - Tectron Imp. e Exp. de Prod. Veterinários Ltda (Toledo, Brazil). 
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Growth assay 

For growth assay only the PHPPL was used, since it was the one that presented the best 

CDA in the digestibility assay. Survival was not significantly different among shrimp fed the 

experimental diets. Regarding the parameters of growth as final weight, weekly weight gain, 

and total weight gain, we observed an increase in shrimp growth with 25% protein replacement 

of salmon by-product meal by the protein hydrolysates of poultry and swine liver, with total 

weight gain presenting a peak at 24% replacement (4.8% actual inclusion rate in diet). Diet with 

50% protein replacement remained similar to that of control diet (salmon by-product meal) with 

a subsequent decline in shrimp growth up to 100% protein replacement (Figure 1).  

Following the same trend as that shown by growth results, a decrease in shrimp feed 

conversion was observed at 25% protein replacement with a similar result between control and 

50% replacement and subsequent increase for the protein replacement up to 100% (Figure 1). 

The minimum was reached with 22.1% replacement. 

Nitrogen and phosphorus retention followed the same trend (Table 7). The higher 

retention rates were found for the control diet and at the replacement level of 25%, after which 

a decline was observed until the 100% replacement level. Nevertheless, all protein replacement 

levels promoted satisfactory growth for the species studied. 
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Table 7: Growth performance of Litopenaeus vannamei fed diets containing different levels of fishmeal protein replacement with protein hydrolysate of poultry 
by-product and swine liver (initial weight 3.57 ± 0.04 g). 

 

Notes. The values presented are the means of three replicates ± standard deviation (n = 3 tanks per treatment). 
aRegression Analysis = cubic regression. 
 *NS = linear and quadratic regression not significative (p > 0.05). 
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DISCUSSION  

The crude protein and essential amino acids content of the protein hydrolysates were 

similar to each other and were much higher than those found for traditional poultry (non-

hydrolysate) by-product meal available through industrial residues in Brazil (Rostagno et al., 

2011).  

The quality of animal protein residues is directly related to the composition and 

freshness of the raw material, and the process used to transform the fresh ingredient into meal 

directly influences protein digestibility (Pastore et al., 2012). The enzymatic hydrolysis process 

provides a higher concentration of amino acids from the raw material such that this final product 

is differentiated from traditional meals by the amino acid profile. According to Panyam and 

Kilara (1996), a higher degree of protein hydrolysis leads to an increase in protein solubility 

owing to the decrease in molecule size and subsequent increase in the exposure of amino and 

carboxyl ionizable hydrophilic groups, improving their digestibility by the animals. 

Compared to ADCs reported in the present study, lower protein ADCs were previously 

reported for traditional poultry and swine meals without hydrolysis for L. vannamei (Yang et 

al., 2009; Terrazas-Fierro et al., 2010). However, when using traditional swine meal as the main 

protein source and adding different concentrations of protein hydrolysates from tuna residues 

(2.5, 5, 7.5 and 10%) in diets for L. vannamei, a greater ADC of the swine meat meal protein 

was observed (86.9%). This shows that the addition of the protein hydrolysates in the diet 

improved the digestibility of the protein source (Hernández, Olvera-Novoa, Smith, Hardy & 

Gonzalez-Rodrigues, 2011). 

Evaluating the addition of different concentrations (3, 9 and 15%) of hydrolyzed fish 

and krill proteins  in a commercial feed for L. vannamei containing fishmeal as the main protein 

source, Córdova-Murueta and García-Carreño (2002) showed that the use of protein 

hydrolysates increased the ADC of protein between 15 and 44% when compared to the control 

diet. Evaluating the protein hydrolysates of swine liver for the freshwater fish Salminus 

brasilienses, another study reported a protein ADC of 97.23% (Lorenz, Barone, Yamamoto & 

Cyrino, 2018), demonstrating its high digestibility for fish. 

Essential amino acids, such as arginine, histidine, isoleucine, and valine, of the protein 

hydrolysates exhibited ADCs similar to those found for non-hydrolysate poultry by-product 

meal. However, the remaining essential amino acids had lower ADCs when compared to the 

protein hydrolysates used in our study (Yang et al., 2009). Also, Terraz et al. (2010), evaluating 
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the amino acid digestibility of traditional poultry and swine by-product meals for L. vannamei, 

reported lower values when compared to those found in our study. 

Both protein hydrolysates had good dry matter and energy digestibility, but a greater 

use of PHPPL by the shrimp, when compared to CPH (p > 0.05), was reported. According to 

Brunson, Romaire & Reigh (1997), ingredients containing similar composition may exhibit 

variations in their dry matter ADC, as observed in this study. Still, the dry matter ADCs of the 

protein hydrolysates were better than the dry matter digestibility results reported for other 

ingredients for marine shrimp (Brunson et al., 1997; Yang et al., 2009; Terrazas-Fierro et al., 

2010). 

The dry matter ADC supposes a total estimation of the digestibility of an ingredient, as 

a way of quantifying the fraction of indigestible material, such as ash and fibers (Yang et al., 

2009; Terrazas, Civera, Ibarra & Goytortúa, 2010). Since the components of a feed are not 

equally digested, the dry matter ADC can provide a better estimate of the indigestible material 

present in an ingredient, rather than the ADC itself, for individual nutrients, which in some 

cases, are minimally affected by indigestible material in the diet (Brunson et al., 1997). 

Furthermore, Córdova-Murueta and García-Carreño (2002) suggest that the digestive system 

(enzymatic activity) of shrimp is modulated according to the ingredients present in the diet, 

which may favor the better utilization of protein sources when using protein hydrolysates in 

diets for marine shrimp. 

The concentration of ether extract and energy of PHPPL presented higher values than 

CPH. According to Glencross et al. (2002), the lipid fraction and the composition of the fatty 

acids that compose an ingredient can influence its lipid and energy digestibility. Furthermore, 

the difference in energy digestibility between the protein hydrolysates evaluated in this study 

may be related to the degree of hydrolysis during the processing of each ingredient, and this 

factor affects the digestibility of the nutrients. 

In this study, the protein hydrolysates had the same attractiveness as the protein sources, 

i.e., fishmeal and soybean meal, commonly used in commercial aquaculture feeds. According 

to Carr and Derby (1986), substances that present low molecular weight, such as amino acids, 

nucleotides, and organic acids, are the main attractants of most marine animal diets. Protein 

hydrolysates have a great variation of molecular masses according to the greater or lesser degree 

of hydrolysis, favoring their use as a flavoring agent owing to the presence of free amino acids, 

which strongly affect the taste of the feeds (Dieterich et al., 2014; Hou et al., 2017). Some 

studies have already confirmed the attractiveness and increase of feed intake when using protein 
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hydrolysates in fish feed (Lewandowski et al., 2013; Chotikachinda, Tantikitti, Benjakul, 

Rustad, Kumarnsti, 2013; Hou et al., 2017). 

Although PHPPL exhibited an essential amino acid profile close to that of the salmon 

by-product meal in the protein replacement feeding trial, it was still necessary to supplement 

with synthetic methionine so that the requirement of this amino acid could be met in the diets 

with 50, 75, and 100% protein replacement. 

The specific growth of shrimp fed with all protein replacement levels was higher than 1 

g per week, which is good for the growth out phase when compared to other studies that also 

replaced fishmeal with alternative protein sources (Hernández, Olvera-Novoa, Aguilar-Vejar, 

Gonzalez-Rodriguez, Parra, 2008; Bauer, Prentice-Hernandez, Tesser, Wasielesky & Poersch, 

2012; Panini et al., 2017). Shrimp survival was high, averaging 97%, and it was not affected by 

the different levels of protein replacement.  

The diet with 25% protein replacement level presented superior results relative to the 

other dietary treatments, including a 10% increase in growth when compared to the control diet. 

However, a reduction in growth was observed when salmon by-product meal protein 

replacement by PHPPL was above 50%. As reported in the literature, improvements were also 

observed in shrimp growth based on performance trials where lower concentrations of protein 

hydrolysates were used in diets for peneid shrimp (Córdova-Murueta and García-Carreño, 

2002; Hernández et al., 2011). In fish, growth improvement was reported for different species 

when fed diets containing low concentrations of protein hydrolysates (Lewandowski et al., 

2013; Khosravi et al., 2015; Sary et al., 2017), corroborating the results obtained in our study. 

L. vannamei seems to present a limit on the growth response to protein hydrolysates, 

which could be related to the presence of large numbers of low molecular weight (< 14 kDa) 

peptides and free amino acids (Hernández et al., 2011). In fish, higher concentrations of free 

amino acids can alter the rate of absorption in the gastrointestinal tract. This could induce the 

premature absorption of certain free amino acids in relation to the absorption of the amino acids 

from the polypeptide chains, which could cause an imbalance in the absorption of amino acids 

(Hardy, 1991). 

The presence of free amino acids or small polypeptides in feed may reduce the substrate 

for enzymes, especially endopeptidases, particularly if the specific binding sites of the enzymes 

along the protein chain have been previously hydrolyzed (Córdova-Murueta and García-

Carreño, 2002). These authors observed a low enzymatic activity in the hepatopancreas of 

shrimp fed with higher concentrations of protein hydrolysates, and they therefore suggest that 

L. vannamei can modulate enzymatic secretions according to the type of protein consumed, as 
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happened with hydrolysates. The PHPPL used in the growth assay presents a considerable 

amount of free amino acids when compared to protein hydrolysates found in the literature 

(Dieterich et al., 2014), thus justifying the reduction in growth seen in shrimp fed the higher 

levels of salmon by-product meal replacement in this study.  

Another hypothesis for the growth reduction can be raised, as it was possible to observe 

a fluctuation in the NFE levels in the tested diets (Table 4). That could have impaired in some 

way the performance of the shrimp fed with the highest level of carbohydrates, even though the 

maximum level observed was within the allowed limits. 

Feed conversion was best for the protein replacement level of 25%, in which a reduction 

of 15% in feed consumption was observed in comparison to control. Studies using hydrolyzed 

proteins in diets for marine shrimp and fish also reported improvement in feed conversion (Bui, 

Khosravi, Ournier, Herault & Lee, 2014; Khosravi et al., 2015; Decarli et al., 2016). For 

nitrogen and phosphorus retention, the best results were observed for shrimp fed the control 

diet and 25% protein replacement level, after which a drop in N and P retention was noted. A 

similar result was previously reported in L. vannamei as the best protein retention was recorded 

for diets having lower concentrations of hydrolyzed proteins (Hernández et al., 2011). The use 

of high digestibility ingredients is of paramount importance for farms that use a high shrimp 

stocking rate by maximizing nutrient utilization and avoiding the accumulation of undigested 

feed, which can generate a large effluent load (Lin, Li, Cheny, Zhengw & Yang, 2006). Thus, 

greater retention of nutrients by shrimp provides a lower loss, improving growth conditions and 

consequently maximizing growth performance. 

Protein sources from agroindustry provide by-products representing protein sources 

with high nutritional value. Such residues are now being viewed as an opportunity to generate 

novel alternatives to fishmeal feed (Nasri, 2017). However, the level of dietary inclusion for 

Pacific shrimp should be low. Otherwise, if proteins are not presented in the proper form and 

concentration to meet physiological requirements of shrimp, they cannot be completely 

assimilated and will end up discarded as effluent (Córdova-Murueta and García-Carreño, 2002). 

In our study, L. vannamei (3.57 ± 0.04 g up to 10.94 ± 0.94 g) raised in clear water, 

without the influence of endogenous feed sources, presented good growth performance when 

fed diets containing up to 50% protein replacement of salmon by-product meal by PHPPL. 

CONCLUSION 

Protein hydrolysates from poultry by-product and swine liver are an excellent dietary 

protein source for L. vannamei based on high digestibility, good attractiveness, and good profile 
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of essential amino acids, very similar to fishmeal, which is commonly used as the main protein 

source in shrimp diets. These ingredients can be included at lower concentrations in the diet to 

favor better growth performance. The maximum dietary inclusion for best growth of shrimp 

was observed at 24% salmon by-product meal protein replacement, i.e., 4.8% inclusion of the 

protein hydrolysates of poultry by-product and swine liver in the diet. 
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RESUMO 

O objetivo foi avaliar a substituição da farinha de subprodutos de salmão pelo hidrolisado 
proteico de subprodutos de frango e suíno na dieta do Litopenaeus vannamei sobre a microbiota 
intestinal e a atividade enzimática do hepatopâncreas. Para o ensaio de engorda foram utilizadas 
cinco dietas com 0%, 25%, 50%, 75% e 100% de substituição da proteína da farinha de 
subprodutos de salmão pela proteína do hidrolisado proteico de subprodutos de frango e fígado 
suíno. Os tratamentos foram realizados em triplicata, totalizando 15 tanques. Após seis semanas 
de experimento, camarões com peso médio de 10,94 ± 0,90 g foram coletados para realização 
das análises de atividade enzimática do hepatopâncreas e a metagenômica da microbiota 
intestinal. Foi possível observar uma redução na concentração proteica do hepatopâncreas dos 
camarões alimentados com a dieta com 100% de substituição proteica quando comparado aos 
tratamentos com 0%, 25% e 50%. A análise multivariada (Análise Discriminante Canônica – 
ADC), demonstrou que houve uma forte interação dos grupos enzimáticos com os níveis de 
substituição proteica na dieta (p < 0,0001). Entre os grupos enzimáticos, o que apresentou maior 
variação no comportamento fisiológico dos camarões foi o grupo da amilase, representando 
62,69% do comportamento total observado. Com os resultados obtidos pela análise de 
redundância (RDA) a única variável que mostrou um efeito dependente dos níveis de 
substituição de proteína na dieta foi a enzima amilase. A análise metagenômica revelou que os 
níveis crescentes de substituição proteica proporcionaram maior riqueza nos tratamentos com 
75% e 100%, contudo indicaram semelhança na diversidade de comunidades bacterianas no 
intestino médio dos camarões, excepto para o tratamento com 100% de substituição proteica. 
Ainda, foi observado uma redução na abundância da família Vibrionaceae com a inclusão do 
hidrolisado proteico na dieta. Em conclusão, o hidrolisado proteico de subprodutos de frango e 
fígado suíno demonstrou mudanças benéficas na atividade enzimática do hepatopâncreas e na 
composição da microbiota intestinal quando adicionado em diferentes concentrações na dieta 
do L. vannamei.  
 
Palavras-chave: Hidrolisado proteico, Litopenaeus vannamei, enzimas digestivas, 
metagenômica, nutrição.  
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INTRODUÇÃO 

Na aquicultura altos índices de produção estão relacionados à disponibilidade de rações 

nutricionalmente balanceadas, sendo a proteína um nutriente indispensável à estrutura e 

funcionamento do organismo, e ainda um dos ingredientes mais limitantes e caros utilizados na 

formulação de rações para camarões e peixes (FAO, 2018; KIM et al., 2018). A fonte proteica 

mais utilizada pela aquicultura continua sendo a farinha de peixe, por ser considerado um 

ingrediente nutricionalmente balanceado e ter boa palatabilidade (SHAO et al., 2019). Porém, 

sabe-se que sua oferta no mercado mundial é limitada, devido a redução da produção pesqueira 

e por sua utilização para nutrição animal esbarrar em conflitos sociais (TACON; METIAN, 

2008; FAO, 2018). Dessa forma, encontrar fontes alternativas de proteína para a substituição 

parcial ou total da farinha de peixe em dietas para camarões, tornou-se o ponto central de 

investigação sobre a produção e oferta de matérias primas viáveis para dietas comerciais 

(NGUYEN et al., 2012; SOARES et al., 2015; JATOBÁ et al., 2017).  

Como alternativa tem sido estudado a utilização dos subprodutos provenientes da 

agroindústria, pois são considerados subprodutos de elevado valor nutricional, podendo ser 

utilizados para alimentação animal, visando auxiliar na produção de rações de menor custo e 

boa qualidade (VILLAMIL et al., 2017; KIM et al., 2018).  Uma inovação promissora são os 

hidrolisados proteicos oriundos desses subprodutos, vistos como uma solução biotecnológica 

para as indústrias alimentícias (NASRI, 2016). Os hidrolisados proteicos podem ser resultantes 

da ação de enzimas proteolíticas, que tem como finalidade romper as ligações entre os 

aminoácidos que compõem a proteína, gerando um produto de baixo peso molecular devido as 

curtas cadeias de aminoácidos, que favorecem a absorção dos nutrientes, tornando-os mais 

digestíveis e facilitando sua passagem entre a membrana intestinal dos animais (ZHENG et al., 

2012; SAADI et al., 2015).  

Ainda, o baixo peso molecular dos hidrolisados proteicos está diretamente relacionado 

a presença de peptídeos bioativos, os quais apresentam uma série de funções biológicas como: 

atividade antioxidante, antimicrobiana, melhora do sistema imunológico e modulação 

enzimática (SAADI et al., 2015; HOU et al., 2017). Alguns peptídeos bioativos provenientes 

de hidrolisados proteicos tem efeitos antimicrobianos, exercem ações danificando a membrana 

celular das bactérias e afetando o metabolismo das mesmas (WALD et al., 2016; VERMA et 

al., 2017). Sabendo-se que a microbiota intestinal é essencial para a proteção do hospedeiro, 

uma vez que atua como a primeira linha de defesa contra microrganismos patogênicos, a 

caracterização das comunidades microbianas presentes no trato digestivo de espécies de 
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camarões cultivados passa a ser de grande importância (TZUC et al., 2014; PILOTTO et al., 

2018).  

 O intestino é considerado um órgão vital, e a maioria de suas funções como imunidade, 

regulação da saúde e absorção de nutrientes, são alcançadas pelo metabolismo bacteriano da 

microbiota intestinal (LI et al., 2018).  Em organismos marinhos, a microbiota intestinal está 

diretamente associada à produção de enzimas digestivas (RAMIREZ & DIXON, 2003; 

IZVEKOVA, 2006; KAR & GHOSH 2008; LI et al., 2018), exclusão competitiva de bactérias 

patogênicas e geração de elementos essenciais para o metabolismo do hospedeiro (TZUC et al., 

2014). Cepas bacterianas isoladas do trato digestivo do L. vannamei demonstram ter a 

capacidade de produzir enzimas extracelulares, que podem ser relevantes nos processos 

digestivos desta espécie, devido à degradação dos principais componentes da dieta (TZUC et 

al., 2014). Dessa forma, o conhecimento da atuação e influência dos hidrolisados proteicos 

sobre a microbiota intestinal, atividade enzimática e o desempenho de crescimento dos 

camarões marinhos pode auxiliar em sua melhor utilização em rações desenvolvidas para a 

espécie do L. vannamei (CORDOVA-MURUETA et al., 2002; NGUYEN et al., 2012).   

Além disso, a atividade enzimática desenvolvida principalmente pelo hepatopâncreas 

dos camarões, está diretamente relacionada ao hábito alimentar da espécie e também a 

composição do alimento oferecido na dieta (GAMBOA-DELGADO et al., 2003; NRC, 2011). 

Presume-se que a mudança da atividade enzimática digestiva nos camarões pode indicar 

respostas fisiológicas para diferentes condições nutricionais (MOULLAC et al., 1997). Assim, 

o estudo das enzimas digestivas é uma etapa importante para a compreensão do mecanismo da 

digestão e o melhor conhecimento das necessidades nutricionais, sendo relevante para a 

formulação de dietas adequadas, principalmente pelos camarões peneídeos que se adaptam 

facilmente a alterações nos ingredientes das dietas (MOULLAC et al., 1997; LI et al., 2018).  

Nesse contexto, nosso estudo visa avaliar a substituição parcial e total da farinha de subprodutos 

de salmão pelo hidrolisado proteico de subprodutos de frango e fígado suíno na dieta do L. 

vannamei e fornecer evidências da influência desse novo ingrediente na microbiota intestinal e 

na atividade enzimática do hepatopâncreas dos camarões avaliados. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Material biológico e ensaio experimental  

O ensaio de engorda do camarão marinho Litopenaeus vannamei foi realizado no 

Laboratório de Camarões Marinhos, pertencente a Universidade Federal de Santa Catarina 
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(Florianópolis, SC, Brasil). Foram utilizadas cinco dietas para a alimentação dos camarões com 

0, 25, 50, 75 e 100% de substituição da proteína da farinha de subprodutos de salmão pela 

proteína do hidrolisado proteico de subprodutos de frango e fígado suíno (Tabela 1). As dietas 

foram formuladas com o software Optimal Fórmula 2000, com base nas recomendações e 

exigências nutricionais para o bom desempenho do L. vannamei. O peso molecular das frações 

proteicas da farinha de subprodutos de salmão e do hidrolisado proteico de subprodutos de 

frango e fígado suíno foi determinado através da técnica de Ressonância Magnética Nuclear 

(RMN), onde mais de 97% da fração proteica apresentou peso molecular acima de 100 kDa e 

91% apresentou peso molecular menor que 1,2 kDa, respectivamente.  

 Os tratamentos foram realizados em triplicata, totalizando 15 tanques. Após seis 

semanas de experimento, camarões com peso médio de 10,94 ± 0,90 g foram coletados para 

realização das análises descritas abaixo.  As análises de atividade enzimática e a eletroforese 

de proteínas foram realizadas na Universidade Marista de Mérida (Mérida, Yucatán, México). 

 



59 
 

Tabela 1: Composição dos ingredientes e composição centesimal das dietas contendo diferentes níveis 
de substituição da proteína da farinha de peixe pela proteína hidrolisada de subprodutos de frango e 
fígado suíno na alimentação do L. vannamei. 
Ingredientes (g.kg base seca) 0 25 50 75 100 
Farinha trigo1        150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
Farelo soja2          380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 
Óleo fígado de bacalhau3   33,50 33,50 33,50 33,50 33,50 
Carboximetilcelulose4 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Lecitina soja5       21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 
Fosfato monocálcico4     30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
Óleo soja6            5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Vitamina C4               0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 
Premix vitamínico7    3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 
Premix mineral8 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 
Sulfato de magnésio4        15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Caulim9              114,40 114,40 114,30 114,00 113,80 
Cloreto de sódio4 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
Hidrolisado proteico10 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 
Farinha de peixe11         200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 
Cloreto de potássio4 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
DL-Metionina12 0,00 0,00 0,10 0,40 0,60 

Composição centesimal (g.kg base seca)    

Matéria seca 873,50 890,10 913,60 923,80 944,80 
Proteína bruta 365,00 364,90 362,30 364,90 361,50 
Proteína digestível 322,40 324,00 325,60 327,20 328,80 
Energia bruta (kcal.kg-1) 3948,50 4029,90 4058,70 4117,80 4117,30 
Energia digestível (kcal.kg-1) 3278,50 3291,40 3304,20 3317,10 3329,90 
Extrato etéreo 106,90 106,60 107,80 114,20 116,60 
Cinzas 238,50 232,70 226,60 218,10 212,60 
ENN13 133,30 162,00 193,10 201,80 232,50 
Fibra  29,80 23,90 23,80 24,80 21,60 
Fósforo 13,30 13,13 13,57 13,53 13,70 
1Moinhos Cruzeiro do Sul S/A (Canoas, RS, Brasil). 
2Nicoluzzi Rações Ltda (Penha, SC, Brasil). 
3Distribuído por Química Delaware Ltda (Porto Alegre, RS, Brasil) e produzido por Berg Lipid Tech 
(Aalesund, Noruega). 
4Labsynth Produtos para Laboratórios Ltda (Diademas, SP, Brasil). 
5Quimidrol Com. Ind. Imp. Ltda (Joinville, SC, Brasil). 
6Bunge Alimentos (São Paulo, SP, Brasil). 
7InVivo mix (Paulínia, SP, Brasil) – Premix vitamínico: vitamina A 3.000.000 IU; vitamina D3 1.000.000 
IU; vitamina E 70.000 IU; vitamina K3, 14 g; vitamina B1 30 g; vitamina B2 20 g; vitamina B6 33 g; vitamina 
B12 50.000 mcg; ácido pantotênico 40 g; biotina 750 mg; ácido nicotínico 70 g; ácido fólico 3.000 mg; 
excipiente q.s.p., 1.000 g. 
8InVivo mix (Paulínia, SP, Brasil) – Premix mineral: potássio 6.100 mg; cobre 23.330 mg; zinco 10.000 mg; 
manganês 20.000 mg; selênio 125 mg; iodo 1000 mg; cobalto 50 mg; excipiente q.s.p. 1.000 g. 
9Rhoster Indústria e Comércio Ltda (Araçoiaba da Serra, SP, Brasil). 
10Hidrolisado Proteico de Subprodutos de Frango e Fígado Suíno fabricada pela empresa BRF S.A. (Curitiba, 
PR, Brasil). 
11Farinha de Subprodutos de Salmão - Tectron Imp. e Exp. de Prod. Veterinários Ltda (Toledo, PR, Brasil). 
12Evonik Degussa Brasil Ltda (Guarulhos, SP, Brasil). 
13Extrato Não Nitrogenado = Matéria seca - (proteína bruta + matéria mineral + extrato etéreo + fibra). 
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Determinação das atividades enzimáticas 

Para realização das análises enzimáticas, os hepatopâncreas de seis camarões de cada 

tratamento (dois por tanque) foram extraídos, congelados em tubos Falcon a -80° C e 

posteriormente liofilizados. Para o preparo dos extratos enzimáticos, 25 mg de hepatopâncreas 

(pool de dois animais) foram dissolvidos em 1,5 mL de tampão Tris. HCl (0,01 M) pH 8. As 

amostras foram mantidas sob agitação constante durante 30 minutos e imediatamente 

centrifugadas a 5000 rpm a 4° C durante 15 minutos. O sobrenadante livre da camada lipídica 

foi separado e armazenado em microtubos congelado a -20° C até a sua utilização para 

determinação das atividades enzimáticas. 

A determinação das proteínas plasmáticas foi realizada de acordo com o método de 

Lowry et al. (1951). Inicialmente, 50 μL de NaOH (2 N) foram adicionados a 50 μl de extrato 

enzimático, foram homogeneizados e hidrolisados a 100° C por 10 minutos em banho-maria. 

Em seguida, as amostras foram mantidas à temperatura ambiente e foram adicionados 500 μL 

de uma solução contendo Na2CO3 0,2 M, CuSO4.5H2O (0,04 M) e C4H4KNaO6.4H2O (0,07 

M). A reação foi realizada durante 30 a 60 minutos adicionando-se 50 μL de solução Folin (1 

N) e mantendo os tubos cobertos. A leitura foi feita em espectrofotômetro luz visível (Thermo 

Scientific ELISA) a 620 nm. 

A atividade da amilase foi determinada de acordo com a metodologia descrita por Rick 

& Stegbauer (1974) e Villasante et al. (1999). Em um tubo de ensaio foram adicionados 250 

μL de Tris. HCl (50 mM, pH 8), 50 μl de extrato enzimático e 250 μl de amido solúvel a 1% 

em Tris.HCl (50 mM) e incubados em temperatura ambiente por 10 min. A atividade da amilase 

foi determinada medindo-se a produção de açúcares redutores resultantes da hidrólise do amido, 

para isso após a incubação das amostras se adicionaram 250 μl do ácido 3,5-dinitrosalicílico 

(DNS) e a reação foi mantida em banho-maria por 5 min a 100 °C. Como controlo positivo se 

utilizou 50 μl de maltose (1 mg / ml) e como controlo negativo 50 μl de tampão Tris-HCl (50 

mM), os quais foram incorporadas na reação no lugar do extrato enzimático. O branco foi 

preparado com as mesmas concentrações de reagentes e o extrato enzimático foi adicionado 

após a adição do DNS. A leitura da absorbância foi realizada a 541 nm utilizando 150 μL de 

amostra. Uma unidade (U) de atividade de amilase foi definida como o número de μmoles de 

maltose liberada por minuto por miligrama utilizando como coeficiente de extinção molar ε = 

4950 cm-1M-1. 

As atividades de tripsina e quimotripsina foram determinadas utilizando os substratos 

BAPNA 96 mM (cloridrato de 4-nitroanilida de Na-Benzoil-L-arginina, Sigma, B4875) e 
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SAPNA 19,2 mM (p-nitroanilida de prolinilalanina de fenilalanina de succinil-alanina, Sigma, 

S7388), respectivamente. Ambos os substratos foram dissolvidos em dimetilsulfóxido 

concentrado (DMSO) e diluídos em solução tampão (Tris-HCl 60 mM e CaCl2 192 mM) pH 8 

(GEIGER & FRITZ, 1988; ERLANGER et al., 1961). Para a reação, 180 μL de amostra foi 

misturado com 40 μL de extrato enzimático, 680 μL de Tris.HCl (60 mM) pH 8, 40 μL de 

CaCl2 (192 mM) em Tris-HCl (60 mM) pH 8 e 40 μL de substrato. A reação foi transferida 

para uma placa de 96 poços de fundo chato onde leitura foi realizada a 405 nm em 

espectrofotômetro de luz visível (Thermo Scientific ELISA). Quando a reação atingiu o ponto 

de equilíbrio (ponto de saturação), 4 µl de ácido acético a 30% foram adicionados para parar a 

reação e uma nova leitura de absorbância foi feita. Uma unidade (U) de atividade de tripsina e 

quimotripsina correspondeu a 1 μmol de 4-nitroanilina liberada por minuto por miligrama de 

proteína usando um coeficiente de extinção molar ε = 8800 cm-1M-1. 

Para determinar a atividade da aminopeptidase (MAROAUX, 1973) a 50 μl de extrato 

enzimático se adicionaram 950 μl de Leucina p-nitroanilida (10 mM) em tampão fosfato sódico 

(80 mM) pH 7.2, e se deixou em banho-maria por 10 min a 37 °C. Após o tempo de incubação, 

200 μL de amostra foram transferidos para uma microplaca de fundo plano e a cinética 

enzimática foi medida durante 10 minutos a 405 nm. No ponto de saturação, 52 μl de ácido 

acético a 30% foram adicionados para cessar a reação e a última leitura de absorbância foi feita. 

Uma unidade (U) de atividade de aminopeptidase correspondeu a 1 μmol de 4-nitroanilina 

liberada por minuto por miligrama de proteína usando o coeficiente de extinção molar ε = 8200 

cm-1.M-1. 

Para a determinação da protease ácida foram misturados 50 μl do extrato enzimático 

com 1 mL de hemoglobina a 0,5% em glicina-HCl (0,1 M, pH 3,1) e mantidos em repouso por 

10 min a 25° C. Posteriormente, 500 μL de TCA 20% foram adicionados e deixados em repouso 

por 10 min a 25° C para interromper a reação. As amostras foram então incubadas a 4° C durante 

10 min e depois centrifugadas a 10 000 rpm durante 5 min a 4° C. Um volume de 200 μL do 

sobrenadante foi transferido para uma placa de fundo chato e a leitura da absorbância foi 

realizada a 405 nm. Uma unidade (U) de atividade correspondeu à quantidade de enzima que 

catalisa a formação de 1 μg de tirosina por minuto por miligrama de proteína, utilizando o 

coeficiente de extinção molar ε = 8200 cm-1.M-1. 

Para a determinação das proteases alcalinas, 200 μl de solução de caseína a 5% foram 

misturados em tampão Tris-HCl 0,1 M pH 8 com 240 μl de extrato enzimático. A reação foi 

incubada em banho-maria a 37° C durante 1 hora. Após o tempo de incubação, 240 µl de 

solução de TCA 10% foram adicionados e a reação foi deixada em repouso por 15 minutos. As 



62 
 

amostras foram então centrifugadas a 10000 rpm a 4° C por 20 minutos, em seguida, 100 μL 

do sobrenadante foi transferido para um novo microtubo e 372 μL da solução de NaOH (1M) 

foi adicionado. Para o branco, apenas o extrato enzimático foi substituído por Tris.HCL (pH 8). 

No final, 200 μL foram transferidos para uma placa de fundo chato e medida a 405 nm. A 

quantidade de tirosina liberada foi calculada como descrito para as proteases ácidas. 

Unidades de atividade enzimática de todas as enzimas foram expressas em unidades por 

miligrama de proteína solúvel (U mg-1) com base na metodologia descrita por González (2003).  

Caracterização de enzimas através da técnica SDS-PAGE 

Eletroforese foi a técnica aplicada para verificar a presença de proteínas específicas nos 

extratos enzimáticos utilizados para a determinação da atividade enzimática. Para isso, foram 

preparados géis Poliacrilamida com Dodecil Sulfato de Sódio (SDS-PAGE) contendo 4% de 

poliacrilamida em gel de armazenamento e 12% de poliacrilamida gel de separação 

(LAEMMLI 1970; GARCÍA-CARREÑO et al. 1993). Após a preparação os géis foram 

inseridos na câmara de eletroforese (Bio-Rad Power PAC 300), imersos em 1X em tampão de 

corrida (Tris base 25 mM, glicina 192 mM e SDS 0,1%), onde permaneceram por 90 minutos 

em descanso e mais 20 minutos a 100 V para remover possíveis impurezas. 

As amostras foram preparadas em microtubos com 25 μl de extrato enzimático (0%, 

25%, 50%, 75% e 100%) e 25 μl de tampão Laemmli 2X a pH 6,8 (Tris.HCl 0,125 M, 20% 

glicerol, 10% 2-mercaptoetanol, 0,004% azul de bromofenol e 4% de SDS). Como controle 

positivo se utilizaram 2 μl de albumina e 50 μl de tampão Laemmli 2X em pH 6,8. Todos os 

microtubos foram colocados em banho-maria a 100° C por 5 minutos para desnaturação. Um 

marcador molecular comercial Precision Plus ProteinTM WesternCTM Standards (Bio-Rad, 

USA) foi utilizado para auxiliar na identificação dos pesos moleculares das amostras. Uma vez 

que as amostras foram desnaturadas, os poços dos géis foram preenchidos individualmente com 

10 μl de marcador molecular, 15 μl de controle positivo e 15 μl de amostra para cada tratamento, 

não excedendo o volume de 15 μl por poço. A eletroforese ocorreu a 4° C, 100 V por 420 

minutos, até a migração total das proteínas para separação por peso molecular. Após a corrida, 

os géis foram removidos da câmara de eletroforese e cuidadosamente lavados com água 

destilada para remover o excesso de SDS. 

Para a identificação das proteases alcalinas, o gel foi imerso numa solução de caseína a 

1% em Tris.HCl 50 mM, pH 9 a 4° C durante 30 minutos e depois lavado em água destilada. 

Foi então imerso na mesma solução de caseína por 1:30 h em banho-maria a 37° C e depois 

lavado com uma solução de ácido tricloroacético a 12% (TCA). Em seguida imerso em solução 
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de Comassie (0,25% Coomassie Brilliant Blue R-250, 50 % metanol, 10% de ácido acético 

glacial e 40% de água) sob agitação constante por 30 minutos e posteriormente submergiu-se 

em uma solução descolorante (67,5% de água destilada, 7,5% de ácido acético e 25% metanol) 

até que as bandas fossem visualizadas.  

Para detectar a atividade proteolítica ácida, o gel foi imerso numa solução de HCl 0.1 

M até atingir o pH 2 e incubado a 4°C numa solução de hemoglobina a 25% em tampão 0.1 M 

de glicina-HCl pH 2 por 30 minutos e por mais 1: 30 h a 37° C em uma solução similar. 

Finalmente, lavou-se sucessivamente com água destilada e solução TCA 12%. A coloração para 

visualização das bandas foi preparada da mesma forma que a das proteases alcalinas. 

Coleta de intestino e Extração de DNA genômico 

Foram amostrados o intestino médio de 15 camarões por tratamento (0%, 25%, 50%, 

75% e 100% de substituição proteica), no total de 5 pools. O conteúdo intestinal (fezes) de cada 

amostra foi coletado, armazenado individualmente em microtubos livres de DNases e RNases 

e imediatamente congelado à -20°C para posterior extração de DNA. A análise de 

sequenciamento do DNA das amostras foi realizada pela Neoprospecta Microbiome 

Technologies (Florianópolis, SC, Brasil) através de uma técnica molecular baseada no 

sequenciamento do gene 16S rRNA, amplificando as regiões V3-V4 utilizando primers 

314F/806R, através do sequenciador Illumina MiSeq. A concentração de DNA do pool 

amplicon foi estimado com ensaios de Picogreen dsDNA (Invitrogen, USA), e então as 

bibliotecas agrupadas foram diluídas para quantificação precisa de qPCR usando KAPA 

Library Quantification Kit por plataformas Illumina (KAPA Biosystems, Woburn, MA). O 

banco de bibliotecas foi ajustado para uma concentração final de 11 pM e sequenciado num 

sistema MiSeq, utilizando os primers Illumina fornecidos no kit. Uma corrida de 300 nt de 

extremidade única foi realizada usando um kit de sequenciamento V2x300.  

Análises de dados e estatísticas 

A análise discriminante canônica (ADC) foi utilizada para identificar diferenças entre 

os tratamentos com base na interação de todos os dados enzimáticos para cada tratamento. O 

efeito significativo para as interações foi representado pelo teste estatístico multivariado 

Lambda de Wilks (p < 0,0001). Por fim, aplicou-se o método estatístico de Análise de 

Redundância (RDA) para avaliar a possível associação entre as variáveis, utilizando para isso 

os tratamentos como variáveis explicativas e os grupos enzimáticos como variáveis de resposta. 
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O teste de Monte Carlo com 500 permutações foi utilizado para escolher as variáveis 

significativas a serem incluídas no modelo RDA, com significância de p < 0,0001. As análises 

estatísticas foram realizadas utilizando o software XLStatistcs e CANOCO 4.5, 

respectivamente. 

As sequências representando a abundância das Unidades Taxonômicas Operacionais 

(OTU) no trato digestivo dos animais foram analisadas usando USEARCH (versão 10.0.240) à 

97% de similaridade com UPARSE algoritmo, e para a atribuição taxonômica utilizando-se a 

base de dados SILVA (versão 132) em 90% de identidade. A curva de rarefação, bem como os 

índices de riqueza e diversidade foram calculados usando o pacote vegan R. O índice “boa 

cobertura” (do inglês Goods coverage) foi calculado usando o pacote QsRutils R.  

RESULTADOS  

Atividade enzimática  

Foi observado uma redução na concentração proteica do hepatopâncreas dos camarões 

alimentados com a dieta com 100% de substituição da farinha de subprodutos de salmão pelo 

hidrolisado proteico de subprodutos de frango e fígado suíno quando comparado aos 

tratamentos com 0 %, 25 % e 50 % de substituição proteica (Tabela 2). A análise multivariada 

dos dados submetidos a ADC, primeiramente, mostrou uma forte interação dos grupos 

enzimáticos com os níveis de substituição proteica na dieta do camarão marinho (p < 0,0001). 

Os valores encontrados para Lambda de Wilks representam a contribuição individual dos 

grupos enzimáticos no comportamento fisiológico dos camarões avaliados neste trabalho 

(Tabela 3). Entre os grupos enzimáticos, o que apresentou maior variação no comportamento 

fisiológico dos camarões foi o grupo da amilase, explicando 62,69 % da variância entre os 

tratamentos. A concentração de proteases ácidas, tripsina e aminopeptidase, explicaram 23,15 

%, 8,30 % e 3,48% da variância, respectivamente. O grupo das proteases alcalinas não teve 

efeito significativo sobre o comportamento fisiológico dos camarões entre os tratamentos 

avaliados (p > 0,05). 
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Tabela 2. Atividade enzimática específica do hepatopâncreas de camarões (Litopenaeus vannamei) alimentados com dietas com diferentes níveis de substituição 
(0%, 25%, 50%, 75% e 100%) de farinha de subprodutos de salmão pelo hidrolisado proteico de resíduo de frango e fígado suíno. 

 

1Os valores apresentados são a média de três repetições ± desvio padrão (n = 3 tanques por tratamento). 
  

Tabela 3. Comportamento fisiológico enzimático do hepatopâncreas de camarões alimentados com diferentes níveis de substituição (0%, 25%, 50%, 75% e 
100%) da farinha de subprodutos de salmão pelo hidrolisado proteico de subprodutos de frango e fígado suíno. 

 

* Comparação de variância por Lambda de Wilks (p < 0,05). 
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Ainda através da ADC, foi possível observar diferença no comportamento fisiológico 

enzimático dos camarões entre os tratamentos analisados neste estudo; 96,7% da variabilidade 

total foi explicada por ambos os eixos canônicos (F1 e F2; Figura 1). Essa diferença pode ser 

observada através dos centroides, que simbolizam a média dos tratamentos avaliados. O 

tratamento sem substituição proteica (0%) apresentou comportamento enzimático diferente dos 

demais tratamentos. Os tratamentos com 25 % e 50 % apresentaram comportamento semelhante 

entre si e o mesmo foi observado para os tratamentos com 75 % e 100 % de substituição 

proteica. 

Dessa forma, de acordo com os resultados encontrados pela análise multivariada (ADC), 

foi possível observar que houve diferença no comportamento fisiológico enzimático entre os 

diferentes níveis de substituição proteica (0 %, 25 %, 50 %, 75 % e 100 %) e que grande parte 

dessa interação foi representada pelo grupo amilase. 

 

Figura 1 - Representação gráfica da estrutura discriminante canônica 
do comportamento fisiológico enzimático de camarões marinhos 
Litopenaeus vannamei alimentados com diferentes níveis de 
substituição proteica da farinha de resíduo salmão pelo hidrolisado 
proteico de subprodutos de frango e fígado suíno (0 %, 25 %, 50 %, 
75 % e 100 %). 

 

 
 

Com os resultados obtidos pela análise de redundância (RDA) foi possível observar 

77,2% do comportamento das enzimas no hepatopâncreas dos camarões (F = 39,51, p = 0,002, 

teste de Monte Carlo com 500 permutações). A única variável que mostrou um efeito 
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dependente dos níveis de substituição de proteína na dieta foi a enzima amilase (Tabela 4). 

Quanto maior o nível de inclusão do hidrolisado proteico na dieta, maior o efeito linear 

dependente da atividade enzimática da amilase no hepatopâncreas dos camarões avaliados neste 

trabalho.  

 
Tabela 4. Relação de dependência da atividade enzimática com os níveis de substituição proteica 
da farinha de subprodutos de salmão pelo hidrolisado proteico de frango e fígado suíno (0%, 25%, 
50%, 75% e 100%) na dieta de camarões marinhos quando avaliados por meio de Análise de 
Redundância (p < 0,05).  

 

 
A atividade da proteinase foi detectada em amostras contendo 25 mg de proteína total. 

Os géis de SDS-PAGE apresentaram duas bandas principais de proteínas com um peso 

molecular de 150 e 100 kDa, onde o posicionamento do peso molecular foi apresentado por 

bandas consistindo em zonas mais escuras (Figura 2).  

As bandas de proteínas provenientes dos extratos enzimáticos dos hepatopâncreas dos 

camarões foram semelhantes em todos os tratamentos (Figura 2 - A). Foram observadas bandas 

com peso molecular entre 100 e 150 kDa para as proteases alcalinas em todos os tratamentos 

(Figura 2 – B). Contudo, para a atividade de proteases ácidas foi observada ausência de banda 

com peso molecular entre 50 e 37 kDa para o tratamento com 100% de substituição proteica 

(Figura 2 - C). Assim, com esses resultados foi possível observar similaridade na caracterização 

de proteínas nos diferentes níveis de substituição proteica (0 %, 25 %, 50 %, 75 % e 100 %), e 

uma menor atividade de proteases ácidas para o tratamento com 100% de substituição proteica.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Variável Número variável Lambda de Wilks P 
Amilase  6 0,77 0,002 

Aminopeptidase 5 0,39 > 0,05 
Tripsina 3 0,22 > 0,05 

Quimotripsina 4 0,16 > 0,05 
Proteases ácidas 8 0,08 > 0,05 

Proteases alcalinas 7 0,00 > 0,05 
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Figura 3 - Curva de rarefação das amostras de intestino médio dos 
camarões alimentados com diferentes níveis de substituição (0%, 25%, 
50%, 75% e 100%) da proteína de subprodutos de salmão pelo 
hidrolisado proteico (HP) de resíduo de frango e fígado suíno. 

 

 
O índice de “boa cobertura” indicou uma amostragem quase completa das comunidades 

bacterianas. A riqueza das mesmas foi calculada pelos índices de Chao e Ace, pelos quais foi 

possível observar maior riqueza nas comunidades de bactérias pertences aos tratamentos com 

75% de substituição proteica, seguido pelo de 100%. Os demais tratamentos que apresentaram 

maior riqueza bacteriana foram 0%, 25% e 50% de substituição proteica, respectivamente 

(Tabela 3). A fim de comparar a diversidade das comunidades bacterianas de cada amostra, os 

índices de Shannon e Simpson foram calculados a partir das OTUs obtidas (Tabela 3). Esses 

índices foram similares entre a maioria dos tratamentos, indicando uma semelhança na 

diversidade de comunidades bacterianas no intestino médio dos camarões. Contudo, foi 

possível observar uma menor diversidade nos animais alimentados com 100% de substituição 

proteica.  
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Tabela 5. Índices de riqueza e diversidade da microbiota bacteriana de camarões alimentados 
com diferentes níveis de substituição proteica (0%, 25%, 50%, 75% e 100%). 
 

 

Observou-se que 82 OTUs estavam presentes em todos os tratamentos, o que 

representou 24,62% do total de OTUs identificados. O tratamento com 75% de substituição 

proteica apresentou a maior riqueza microbiana no trato digestivo, possivelmente devido aos 

55 OTUs identificados exclusivamente neste tratamento (Figura 4). A análise de escalonamento 

multidimensional (MDS, do inglês multidimensional scaling) corroborou que o tratamento 75% 

de substituição apresentou um perfil de OTUs diferente dos demais tratamentos. Já os 

tratamentos 25%, 50% e 100% apresentaram um perfil de OTUs similares entre si, e o controle 

(0%) demonstrou um perfil diferente de todos os níveis de substituição (Figura 5). 

 

Figura 4 -  Número de OTUs compartilhadas entre os diferentes 
tratamentos (0%, 25%, 50%, 75% e 100%).  

 
 
 
 

 
Tratamento Riqueza Shannon Simpson Chao ACE 

Boa 
cobertura 

0% 175 2,25 5,94 174,06 175,78 100 
25% 175 2,11 5,73 165,10 173,85 100 
50% 145 2,05 5,15 163,07 159,27 99,96 
75% 259 2,36 5,65 267,83 266,38 100 

100% 193 1,95 4,67 232,25 220,92 100 
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Figura 5 - Representação gráfica do escalonamento 
multidimensional (MDS, do inglês 
multidimensional scaling) da microbiota intestinal 
de camarões marinhos, Litopenaeus vannamei, 
alimentados com diferentes níveis de substituição 
proteica da farinha de resíduo salmão pelo 
hidrolisado proteico de subprodutos de frango e 
fígado suíno (0%, 25%, 50%, 75% e 100%). 

 
 

Considerando a abundância relativa dos filos bacterianos,o filo Proteobacteria foi o mais 

abundante em todos os tratamentos, sendo mais representativo no tratamento com 75% de 

substituição proteica (65%) e menos representativo no tratamento com 25% (49%). Por ordem 

descrescente de abundância relativa, os demais filos bacterianos dominantes foram 

Bacteroidetes, Verrucomicrobia e Actinobacteria. Os filos Bacteroidetes e Actinobacteria 

apresentaram comportamento contrário ao Proteobacteria,  sendo mais abundantes no 

tratamento 25% (41% e 4%, respectivamente) e menos no tratamento 75% de substituição 

proteica (30% e 2%, respectivamente) (Figura 6 – A).  

Quanto à família, cinco famílias de bactérias foram mais abundantes na microbiota dos 

camarões de todos os tratamentos, Cellulomonadaceae, Rubritaleaceae, Thiotrichaceae, 

Flavobacteriaceae e Rhodobacteraceae (Figura 6 – B). Os grupos bacterianos mais 

predominantes em todos os tratamentos foram os pertencentes as famílias Rhodobacteraceae e 

Flavobacteriaceae. A família das Thiotricaceae foi mais abundante somente nos tratamentos 

com 25% e controle (0%), sequencialmente. A família de Vibrionaceae não foi idenificada nos 

tratamentos com 25% e 100% de substituição proteica, e ainda foi observada uma redução dessa 

família no tratamento com 50% de substituição proteica.     
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Figura 6 -  Abundância relativa dos filos (A) e das famílias (B) bacterianas 
identificadas nas amostras de camarões alimentados com dietas com diferentes 
níveis de substituição da proteína da farinha de subprodutos de salmão pelo 
hidrolisado proteico de resíduo de frango e fígado suíno (HP0, HP25, HP50, HP75 
e HP100).  

 

 

Os 20 OTUs mais abundantes identificados nos cinco tratamentos estão  apresentados 

na figura 7. Os gêneros mais abundantes foram Pseudoruegeria, Ruegeria, Formosa e 

Actibacter. Dentre estes, foi possível observar que os gêneros Actibacter e Pseudoruegeria 

diminuíram sua abundância de acordo com o incremento do nível de hidrolisado proteico na 

dieta; comportamento contrário, foi observado em todos os tratamentos para o gênero Formosa. 

Já o gênero Ruegeria sofreu uma redução em sua abundância no tratamento com 25%, enquanto 

nos tratamentos com maiores níveis de substituição proteica (50%, 75% e 100%) apresentou 

um aumento significativo. Adicionalmente, foi observado um pequeno aumento na 

concentração de Donghicola (família Rhodobacteriaceae) nos tratamentos com maiores níveis 

de hidrolisados proteicos na dieta (75% e 100%). A família Legionellaceae foi observada 

somente no tratamento controle (0%).  
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Figura 7 -  Representação gráfica (heat map) das 20 mais abundantes unidades taxonômicas 
operacionais (OTUs) identificadas na microbiota intestinal dos camarões alimentados com 
diferentes níveis de substituição proteica (0%, 25%, 50%, 75% e 100%).  

 

 
DISCUSSÃO 

Em nosso estudo, o comportamento das enzimas digestivas foi diferente nos tratamentos 

75 % e 100 % em relação aos tratamentos com 25 % e 50 % de substituição proteica, e ambos 

os tratamentos diferiram do controle (0%), demonstrando que as dietas com inclusão do 

hidrolisado proteico induziram um comportamento enzimático distinto. Dessa forma, a 

composição do hidrolisado proteico de subprodutos de frango e fígado suíno parece ter 

influenciado a atividade enzimática nos tratamentos avaliados, que pode estar relacionado a 

presença de peptídeos de baixo peso molecular e aminoácidos livres neste ingrediente. O 

mesmo foi observado para o L. vannamei ao ser alimentado com dietas contendo diferentes 
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fontes de hidrolisados proteicos (peixe e krill) e distintos níveis de substituição proteica na dieta 

(3%, 9% e 15%), onde a atividade proteolítica total apresentou diferenças significativas entre o 

controle (dieta comercial) e alguns dos níveis de inclusão dos hidrolisados proteicos 

(CORDOVA-MURUETA et al., 2002). Também, outro estudo demonstrou a influência da 

composição das dietas na atividade enzimática do L. vannamei (CÓRDOVA-MURUETA et 

al., 2003).  

Em peixes, o robalo europeu Dicentrarchus labrax quando alimentado com dietas 

contendo diferentes fontes de hidrolisados proteicos (subprodutos de tilápia e camarão) com 

baixa inclusão de farinha de peixe (5%) e um controle (20% de farinha peixe), apresentou maior 

expressão dos genes referentes ao metabolismo de enzimas digestivas para os tratamentos com 

inclusão de hidrolisados proteicos ao ser comparado ao controle (LEDUC et al., 2018). Ainda, 

a mesma espécie ao ser alimentada com dietas com diferentes concentrações (10% e 19%) de 

hidrolisados de subprodutos de peixes, demonstrou maior atividade enzimática intestinal para 

as larvas alimentadas com 10% de inclusão de hidrolisado proteico na dieta (KOTZAMANIS 

et al., 2007).  

Em nossos resultados, a amilase explica a maior variância entre os tratamentos, seguido 

pelas proteases ácidas, tripsina e aminopeptidase. Somente o grupo enzimático da amilase 

demonstrou um efeito dependente dos níveis de inclusão do hidrolisado proteico na dieta, sendo 

observado um aumento na atividade dessa enzima com os maiores níveis de substituição 

proteica. Contudo, sua atividade foi semelhante entre os tratamentos com 0% e 100% de 

substituição proteica. A atividade da amilase parece ter sido afetada pela disponibilidade de 

aminoácidos e pelo aumento na concentração de carboidratos (13,33% à 23,25%) na dieta, 

sugerindo que possa ter ocorrido uma modulação enzimática devido aos nutrientes presente nas 

dietas oferecidas. O incremento de carboidratos na dieta do Litopenaeus stylirostris (1%, 10%, 

21% e 33%) estimulou a atividade da α-amilase e α-glucosidase no hepatopâncreas dos 

camarões, onde foi observada uma máxima atividade da α-amilase com 21% de carboidratos 

na dieta (ROSAS et al., 2000). Resultados da atividade amilolítica do L. vannamei demonstram 

uma quantidade de amilase equivalente a 1% da proteína solúvel do hepatopâncreas, conferindo 

uma elevada atividade da amilase quando comparada a outros crustáceos (VAN 

WORMHOUDT et al., 1995). Ainda, em maiores estágios de desenvolvimento, as enzimas 

digestivas do L. vannamei são ajustadas a substratos com menor teor de proteína (menor 

atividade de proteases) e maior teor de carboidratos e lipídeos (manutenção ou aumento da 

atividade da amilase e lipase) (MOLINA-POVEDA et al., 2002). 
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A aminopeptidase demonstrou uma redução em sua atividade com o aumento nos níveis 

de hidrolisado proteico na dieta, comportamento contrário foi observado para a tripsina. Como 

já visto, a estimulação da atividade enzimática parece depender fortemente da fonte proteica da 

dieta (NRC, 2011). Sabe-se que a hidrólise enzimática das proteínas gera uma mistura de 

aminoácidos livres, di-, tri- e oligopeptídeos, aumenta a solubilidade do hidrolisado e, portanto, 

modifica as características funcionais das proteínas, o que tem relação direta com o seu grau de 

hidrólise (KRISTINSSON & RASCO, 2000). Ainda, a presença de aminoácidos livres ou 

pequenos polipeptídios em alimentos pode reduzir o substrato para enzimas (principalmente 

endopeptidases), especialmente se os sítios específicos de ligação das enzimas ao longo da 

cadeia proteica forem previamente hidrolisados (CÓRDOVA-MURUETA & GARCÍA-

CARREÑO, 2002). 

 Os resultados da atividade enzimática encontrados nesse trabalho, podem estar 

relacionados ao grau de hidrólise das fontes proteicas avaliadas, que conferiu características 

funcionais distintas para as proteínas.  A técnica de RMN revelou que o hidrolisado proteico 

possuía peptídeos de menor peso molecular (< 1,2 kDa) comparado a farinha de subprodutos 

de salmão (> 100 kDa), o que pode ter influenciado na modulação da atividade enzimática nos 

distintos tratamentos. Como já foi constatado em outro estudo, quando a mesma espécie de 

camarão foi alimentada com diferentes fontes de hidrolisados proteicos (krill e peixe) com 

diferentes pesos moleculares e em diferentes níveis de inclusão na dieta (3%, 9% e 15%). Foi 

observado menor atividade de tripsina, quimotripsina e protease total para os camarões 

alimentados com hidrolisado proteico de menor peso molecular (farinha de peixe) e também 

com o aumento do nível de hidrolisado na dieta (CÓRDOVA-MURUETA et al., 2002).  O 

polvo Octopus maya ao receber dietas artificiais com diferentes níveis de inclusão de 

hidrolisado proteico de peixe (0%, 5%, 10%, 15% e 20%), demonstrou que a atividade de 

protease total e tripsina na glândula digestiva foi induzida no grupo alimentado com 15% de 

hidrolisado proteico na dieta (AGUILA et al., 2007).  

Ainda, os peptídeos de baixo peso molecular presentes no hidrolisado proteico avaliado 

neste estudo podem ter atuado como ingrediente funcional, tendo efeito semelhante ao de 

hormônios e auxiliando na regulação da atividade enzimática. Acredita-se que o mecanismo 

regulatório enzimático de adaptação à composição da dieta esteja relacionado aos hormônios 

intestinais, porém pouco se sabe sobre seu mecanismo de ação (NRC, 2011). Efeitos de 

peptídeos específicos semelhantes à hormônios, derivados de proteínas hidrolisadas, parecem 

poder modular a motilidade gastrointestinal, o metabolismo endócrino, a ingestão e afetar 

positivamente o desempenho animal (MARTÍNEZ-ALVAREZ, 2013). Além disso, peptídeos 
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semelhantes à gastrina e colecistocinina, hormônios que estimulam a liberação de enzimas, 

foram isolados do estômago do crustáceo marinho Nephrops norvegicus (FAVREL et a., 1991). 

Contudo, mais estudos necessitam ser realizados a esse respeito para comprovar e compreender 

o efeito dos hidrolisados proteicos sobre a fisiologia dos camarões.   

O comportamento enzimático semelhante entre os tratamentos com 25% e 50% de 

substituição proteica pode ter influenciado no bom desempenho zootécnico dos camarões, 

como demonstrado no estudo anterior a este (SOARES et al., dados não publicados). Foi 

possível observar um aumento no crescimento dos camarões com 25% de substituição proteica, 

ainda o tratamento com 50% se manteve semelhante ao controle, e ambos os tratamentos 

apresentaram bons resultados para crescimento. Os camarões possuem capacidade de modular 

o sistema digestivo enzimático de acordo com o alimento ingerido, sendo que as enzimas 

digestivas podem ser induzidas como resposta ao crescimento ou ainda na tentativa de 

disponibilizar mais nutrientes em uma dieta deficiente (MOULLAC et al., 1997; GAMBOA-

DELGADO et al., 2003). Isto sugere que a capacidade enzimática do L. vannamei pode ser 

modulada com a utilização de ingredientes que estimulem a produção enzimática, podendo 

melhorar o processo de digestibilidade dos alimentos e consequentemente, proporcionar melhor 

crescimento. Como observado para o L. vannamei, quando a inclusão de hidrolisado proteico 

de subprodutos de atum melhorou a digestibilidade das dietas contendo como principal fonte 

proteica a farinha de carne suína, propiciando melhor crescimento aos camarões 

(HERNÁNDEZ et al., 2011). 

A análise de eletroforese dos extratos enzimáticos revelou que existem ao menos duas 

bandas com diferentes pesos moleculares, confirmando a atividade enzimática nos tratamentos 

avaliados. Foi possível observar bandas com pesos moleculares correspondentes a proteases 

alcalinas e proteases ácidas. Pesos moleculares semelhantes a este estudo foram encontrados 

também em outros peneídeos, como L. vannamei e Farfantepenaeus paulensis (HERNANDEZ-

CORTEZ et al., 1997; LEMOS et al., 2000). Contudo, devido ao padrão diversificado de 

proteinases entre as espécies de camarões peneídeos (Farfantepenaeus californiensis, L. 

vannamei, F. paulensis e Litopenaeus schmitti), diferentes propriedades relacionadas à digestão 

da fração proteica podem ser encontrados para cada espécie (LEMOS et al., 2000). Estudos 

demonstram que bandas entre 24 e 30 kDa podem ser associadas à quimotripsina no L. 

vannamei (LEMOS et al., 2000; MUHLIA-ALMAZÁN & GARĆA-CARREÑO, 2002; 

CORDOVA-MURUETA et al., 2003), como foi verificado também em nosso estudo.  

O hidrolisado proteico também afetou a microbiota intestinal dos camarões, 

provavelmente relacionado ao fato que os hidrolisados de proteínas são essencialmente 
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utilizados na maioria dos meios de cultura como uma excelente fonte de nitrogênio para manter 

o crescimento de diferentes microrganismos (CHALAMAIAH et al., 2012; SAFARI et al., 

2012; VILLAMIL et al., 2017). A hidrólise proteica resulta em um produto contendo 

aminoácidos livres e peptídeos de baixo peso molecular (NGUYEN et al., 2012), o que é 

importante para a produção de peptona microbiana (KRINSTINSSON & RASCO, 2000).  

Nesse trabalho, a farinha de subprodutos de salmão apresentou 97% da fração proteica com 

peso molecular acima de 100 kDa (proteínas inteiras) e o hidrolisado proteico 91% com peso 

molecular menor que 1,2 kDa (peptídeos), este distinto perfil de peso molecular das duas fontes 

proteicas de origem animal utilizadas pode ter sido responsável pelas diferenças observadas na 

diversidade da microbiota intestinal dos camarões dos diferentes tratamentos.  

O filo Proteobacteria foi o mais abundante, seguido pelos filos Bacteroidete, 

Verrucomicrobia e Actinobacteria, as quais parecem estar presentes naturalmente no intestino 

de camarões (QIAO et al., 2017; LI et al., 2018; DU et al., 2019; SHAO et al., 2019). Alguns 

estudos demonstram que a presença do filo Proteobacteria no intestino do L. vannamei não sofre 

influência da salinidade, exposição a sulfeto e à composição da dieta (fontes de lipídios e 

carboidratos), podendo ser considerado o grupo de bactérias mais estável no intestino desta 

espécie (QIAO et al., 2017; SUO et al., 2017; LI et al., 2018). Contudo, em nosso estudo 

verificou-se que o aumento dos grupos de Actinobcteria e Bacteroidete no tratamento com 25% 

de substituição proteica induziu a uma diminuição do filo das Proteobacterias, sendo que o 

inverso foi observado para o tratamento com 75% de substituição proteica, sugerindo que 

determinado nível de inclusão do hidrolisado proteico influenciou na abundância dos principais 

filos bacterianos identificados. Comportamento semelhante foi observado no L. vannamei 

quando alimentado com dietas contendo diferentes espécies de macroalgas, no qual foi 

observado que determinada espécie influenciou no aumento de Bacteroidete e na redução de 

Proteobacteria no intestino dos camarões (NIU et al., 2019). Geralmente, Proteobacteria (classe 

Gammaproteobacteria, famílias Enterobacteriaceae e Aeromonadaceae) está relacionada à 

patogênese, resultando em disbiose intestinal (RIGOTTIER-GOIS, 2013; SCHIPPA & 

CONTE, 2014), que pode reduzir a capacidade de absorção dos nutrientes no intestino.  

Um número de genes glicolíticos do filo Bacteroidetes podem degradar fibra dietética 

em humanos, porém sabe-se que a degradação de carboidrato é menos eficiente em camarões e 

supõe-se que a prevalência de Bacteroidetes em animais aquáticos é menor do que em outros 

vertebrados, provavelmente devido ao tipo de hospedeiro e condições de habitat (WU et al., 

2012; DANIEL et al., 2013; ZHANG et al., 2014). Segundo Li et al. (2018), a menor abundância 

de Bacteroidetes no intestino de camarões pode estar relacionada à baixa degradação de 
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carboidratos pelos mesmos. Contudo, em nosso trabalho foi possível observar que este foi o 

segundo filo mais abundante encontrado no intestino dos camarões, o que pode estar associado 

ao nível de carboidratos presentes nas dietas.   

A inclusão do hidrolisado proteico pareceu benéfico aos camarões, pois reduziu em 

quase todos os níveis de substituição proteica a abundância de Vibrionaceae. Esta família está 

presente naturalmente em ambientes aquáticos marinhos e inclui bactérias gram-negativas que 

são consideradas patógenos oportunistas para camarões em situações estressantes, como baixa 

qualidade de água, depressão imunológica e má nutrição (THOMPSON et al., 2004; XIONG et 

al., 2016).   Na carcinicultura mundial, esse grupo de bactérias tem provocado muitas doenças, 

levando a mortalidades massivas em seus cultivos e grandes perdas econômicas (RESTREPO 

et al., 2018). Dessa forma, o uso de hidrolisados proteicos na dieta de camarões parece auxiliar 

na redução dessas bactérias patogênicas, que pode estar relacionado a presença de peptídeos 

antimicrobianos nesses ingredientes (VERMA et al., 2017), diminuindo a possibilidade do 

surgimento de enfermidades provocadas pela família das Vibrionaceas.  

As famílias mais predominantes Rhodobacteraceae e Flavobacteriaceae demonstraram 

um comportamento distinto para o tratamento com 25% de substituição proteica, quando 

comparado aos demais tratamentos. Rhodobacteraceae são bactérias fotossintéticas e contêm 

uma variedade de nutrientes e substâncias funcionais que podem auxiliar como 

biorremediadores em sistemas de aquicultura (MATA et al., 2017). Também têm sido relatadas 

como produtoras de polihidroxibutirato, o qual está associado ao maior crescimento em animais 

aquáticos, além de possuírem alta capacidade de tolerância ao trânsito gastrointestinal, 

sugerindo potencial como probióticos na aquicultura (ZHOU et al., 2007; YAMAZAKI et al., 

2016). Ainda, linhagens dessa família podem apresentar uma atividade antagônica limitando a 

sobrevivência de bactérias patogênicas como o gênero Vibrio (HJELM et al., 2004; SHARIFAH 

& EGUCHI, 2011).  

Já bactérias da família Flavobacteriaceae, maior família do filo Bacteroidete, parecem 

desempenhar um papel importante na degradação e absorção de material orgânico dissolvido, 

sendo capazes de degradar biopolímeros como celulose e quitina (KIRCHMAN et al., 2002; 

ABELL & BOWMAN, 2005).  Diferentes linhagens de Flavobacteriaceae também são 

conhecidas por sua capacidade de produzir grandes quantidades de carotenoides (SOWMYA 

& SACHINDRA, 2011; SOWMYA & SACHINDRA, 2015), como importante fonte de 

vitaminas e antioxidantes, fornecendo benefícios à saúde (NELSON, 2011). A família 

Thiotrechaceae foi identificada em todos os tratamentos, sendo mais abundante nos tratamentos 

25% e 0% de substituição proteica, respectivamente. Linhagens dessa família parecem formar 
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preferencialmente relações simbióticas com invertebrados marinhos, podendo gerar efeitos 

positivos em animais aquáticos (GOFFREDI, 2010; CHEN et al., 2017). 

Os gêneros mais predominantes, como Pseudoruegeria (Filo Proteobacteria, Família 

Rhodobacteraceae) e Actibacter (Filo Actinobcteria, Família Flavobacteriaceae), demonstraram 

uma redução em sua abundância relativa com o aumento dos níveis de hidrolisado proteico na 

dieta, inversamente, o gênero Formosa (Filo Bacteroidetes, Família Flavobacteriaceae) 

demonstrou um incremento na abundância. Bactérias do gênero Formosa apresentam atividade 

enzimática, envolvendo a despolimerização de polissacarídeos de espécies de algas marinhas, 

que podem assim servir como fonte de carbono (SILCHENKO et al., 2017; SILCHENKO et 

al., 2018). Ainda, constatou-se uma redução do gênero Ruegeria no tratamento com 25% de 

substituição proteica, seguido por um incremento nos maiores níveis de substituição (50%, 75% 

e 100%). Este gênero possui genes de enzimas multifuncionais que sintetizam uma gama de 

produtos naturais bioativos, os quais incluem antibióticos, toxinas, sideróforos e 

imunossupressores (MANTOVANI, 2011).  

Hidrolisados de subprodutos de peixe revelaram atividade inibitória contra bactérias 

gram-positivas e gram-negativas, demonstrando seu efeito sobre patógenos da piscicultura 

como Flavobacterium psychrophilim (filo Bacteroidetes) e Renibacterium salmoninarum (filo 

Actinobcteria) (WALD et al., 2016). Também, hidrolisados da proteína do fígado suíno 

apresentaram atividade antimicrobiana contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, 

pertencentes aos filos Proteobacteria e Firmicutes (VERMA et al., 2017). Chakka et al. (2015) 

recuperaram a atividade antimicrobiana do hidrolisado de fígado de frango após a hidrólise 

enzimática e fermentativa da matéria bruta. Esses estudos sugerem que o ingrediente avaliado 

neste trabalho pode ter conferido um efeito antimicrobiano devido a presença dos peptídeos 

antimicrobianos, alterando a microbiota intestinal dos camarões de acordo com o nível de 

hidrolisado proteico incluído na dieta.  

Peptídeos antimicrobianos exercem suas ações danificando a membrana celular das 

bactérias, interferindo nas funções de suas proteínas intracelulares e afetando o metabolismo 

das bactérias (OSMAN et al., 2016; HOU et al., 2017). Ainda, acredita-se que o mecanismo de 

ação possa estar relacionado a propriedades catiônicas e a superfície hidrofóbica dos peptídeos, 

os quais interagem facilmente com a superfície aniônica e membrana citoplasmática de 

microrganismos, levando à mudança na permeabilidade da membrana e a lise dos 

microrganismos (IZADPHANAH & GALLO, 2005; VERMA et al., 2017). Os peptídeos de 

menor massa molecular podem ter maior taxa de interação com a membrana citoplasmática do 

que peptídeos de cadeia longa ou proteína de maior peso molecular (VERMA et al., 2017). 
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A microbiota intestinal apresenta função metabólica, que está diretamente associado ao 

processo de digestão e absorção de nutrientes para fornecer energia ao organismo (GAO et al., 

2019). Em alguns estudos os gêneros Pseudoalteromonas e Vibrio, isolados do L. vannamei, 

foram capazes de sintetizar enzimas extracelulares (amilase, lipase e quitinase) importantes para 

processos digestivos, demonstrando que a microbiota intestinal inclui grupos enzimáticos que 

têm o potencial de contribuir para a degradação dos componentes da dieta (TZUC et al., 2014; 

GOA et al., 2019). Em nosso trabalho, o gênero Pseudoalteromonas foi encontrado somente no 

tratamento com 25% de substituição proteica, o que pode ter gerado uma indução enzimática e 

consequentemente, melhor desempenho dos camarões nesse tratamento, como visto no trabalho 

anterior. Li et al. (2013) constatou maior atividade de amilase no intestino do L. vannamei 

devido a suplementação dietética com uma combinação de Photobacterium damselae inativada 

(1%) e Vibrio alginolyticus (1%) após 15 dias de alimentação. Diferente do que foi observado 

neste estudo, onde bactérias do gênero Photobacterium foram encontradas somente nos 

tratamentos com 0% e 75% de substituição proteica, o que pareceu não ter afetado a atividade 

da amilase nos camarões desses tratamentos. 

 Os tratamentos com 0%, 25% e 50% de substituição proteica apresentaram 

comportamentos semelhantes quanto à atividade enzimática e diversidade de bactérias. Em 

animais aquáticos, o desenvolvimento da microbiota intestinal e a atividade enzimática, são 

determinados pelo contato com o ambiente circundante e é influenciado pelo consumo de 

alimento, pela absorção de nutrientes e por distintas fontes de proteínas (LEMOS et al., 2000; 

TZUC et al., 2014).  Sugerindo que o comportamento das bactérias e das enzimas foi 

influenciado pela fonte proteica oferecida e o nível de inclusão na dieta. Além do mais, sabe-se 

que em organismos marinhos, as bactérias intestinais estão associadas à produção de enzimas 

digestivas (IZVEKOVA, 2006; KAR & GHOSH, 2008). E ainda, que a composição da dieta e 

ingredientes podem moldar a estrutura de uma comunidade microbiana intestinal, porque 

bactérias intestinais respondem rapidamente a mudanças na ingestão de alimentos (DANIEL et 

al., 2013; ROESELERS et al., 2011). 

CONCLUSÃO  

Nossos resultados proporcionaram um melhor entendimento sobre a utilização do 

hidrolisado proteico como um novo ingrediente na dieta do camarão-branco-do-pacífico. O 

hidrolisado proteico de subprodutos de frango e fígado suíno induziu a mudanças benéficas na 

atividade enzimática do hepatopâncreas e na microbiota intestinal do L. vannamei, como o 

aumento da atividade da enzima amilase e a redução da família Vibrionaceae, respectivamente. 
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Dessa forma, o conhecimento sobre o aproveitamento deste ingrediente pelos camarões pode 

levar à formulação adequada de dietas nutricionalmente balanceadas e menos dependentes da 

farinha de peixe para a espécie do L. vannamei.  
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3. CONCLUSÕES GERAIS 

➢ A combinação dos hidrolisados proteicos de subprodutos de frango e fígado suíno 

demonstrou ser uma excelente fonte proteica para a alimentação do camarão marinho 

L. vannamei, devido ao seu elevado valor de proteína bruta, balanceado perfil de 

aminoácidos essenciais, cadeias de peptídeos de baixo peso molecular e redução no 

conteúdo de matéria mineral.  

 

➢ Ainda, a combinação dos hidrolisados proteicos proporcionou um melhor 

aproveitamento dos nutrientes pelos camarões, demonstrando a alta digestibilidade pelo 

L. vannamei e sua utilização como fonte proteica na dieta. 

 

➢ As proteínas hidrolisadas apresentaram boa atratividade, possibilitando a sua utilização 

como flavorizante em dietas com maior conteúdo de origem vegetal, sem alterar seu 

consumo pelos camarões.  

 

➢ A substituição de até 50% da proteína da farinha de subprodutos de salmão pela proteína 

hidrolisada de subprodutos de frango e suíno (10% de inclusão na dieta) não alterou o 

desempenho zootécnico dos camarões, podendo ser adicionada em menores 

concentrações na dieta para favorecer um melhor desempenho zootécnico da espécie. 

Tendo seu ponto máximo para crescimento com 4,8% de inclusão na dieta do L. 

vannamei.  

 

➢ A substituição proteica também induziu mudanças benéficas na atividade enzimática do 

hepatopâncreas e na composição da microbiota intestinal do L. vannamei, como o 

aumento da atividade da enzima amilase e a redução da família Vibrionaceae, 

respectivamente.  

  

➢ Este estudo proporcionou um melhor entendimento sobre a utilização do hidrolisado 

proteico de subprodutos de frango e fígado suíno como ingrediente proteico na dieta do 

camarão-branco-do-pacífico. O conhecimento sobre o aproveitamento deste ingrediente 

pelos camarões pode levar à formulação adequada de dietas nutricionalmente 

balanceadas e menos dependentes da farinha de peixe para a espécie do L. vannamei. 
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