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Resumo: A produção de peixes vem crescendo a cada ano no Brasil e no mundo.Entretanto, não existem 
ainda tabelas de exigências nutricionais para espécies de peixes nativos, fato que corrobora muitas vezes 
para erros no manejo nutricional que podem acarretar em problemas como acumulo excessivo de gordura 
em algumas espécies. A ractopamina é um agonista β-adrenérgico que proporciona uma menor deposição 
de tecido adiposo na carcaça e aumento da quantidade de carne magra, em nível celular este processo 
caracteriza uma queda na lipogênese e aumento da lipólise. Diante disso, objetivou-se com essa revisão 
de literatura apresentar resultados sobre o uso da ractopamina em dietas de peixes, afim de que este 
aditivo venha a ser utilizado para melhorar a qualidade da carne do pescado. Em suínos,a ractopamina 
apresenta resultados satisfatórios para redução de gordura. Nos estudos realizados com peixes, a 
ractopamina em alguns casos mostrou-se eficiente na redução de gordura e também para melhor 
desenvolvimento de características zootécnicas como o peso. As pesquisas feitas com peixes utilizando a 
ractopamina ainda apresentam grandes variações nos resultados. Este fato pode estar relacionado aos 
poucos estudos com este aditivo na piscicultura e não ter uma dose específica recomendada, evidenciando 
a necessidade de novas pesquisas com este produto.  
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EFFECT OF RACTOPAMINE IN FISH DIETS 

 
Abstract:The productionoffishhasbeengrowingeveryyear in Braziland in the world.However, there are 
still no tablesofnutritionalrequirements for nativefishspecies, a factthatoftencorroborateserrors in 
nutritional management thatcan lead toproblemssuch as excessivefataccumulation in some species.The 
ractopamineis a β-adrenergicagonistthatprovides a lowerdepositionof adipose tissue in 
thecarcassandincreasetheamountofleanmeat, atthecellularlevelthisprocesscharacterizes a drop in 
lipogenesisandincreaseoflipolysis.Therefore, thisreviewaimedtopresentresultsonthe use ofractopamine in 
fish diets, in orderthatthisadditivecanbeusedto improve thequalityoffishmeat.In pigs, 
ractopaminehassatisfactoryresults for fatreduction.In fishstudies, ractopaminehasbeenshown in some 
cases tobeefficient in fatreductionandalsoto improve thedevelopmentofzootechnicalcharacteristicssuch as 
weight.Researchonfishusingractopamine still shows largevariations in 
results.Thisfactmayberelatedtothefewstudieswiththisadditive in fishfarmingandnottohave a 
specificrecommended dose, evidencingtheneed for furtherresearchwiththisproduct. 
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INTRODUÇÃO 
 

Em relação a outras carnes, aproporção da produção mundial de peixes para consumo humano 
direto aumentou de forma significativa nas ultimas décadas, passando de 67% no ano de 1960 para 87% 
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em 2014, o que equivale a mais de 146 milhões de toneladas. Este incremento na produção se deve 
principalmente ao fato de que, o aumento no consumo não tem sido compensado pelo extrativismo (FAO, 
2016). Esta situação também é notada no cenário brasileiro da piscicultura. Mas não basta aumentar a 
produção, é preciso garantir melhorias constantes na qualidade dos produtos. 

A ausência de tabelas de exigências nutricionais para espécies nativas de peixes tem 
proporcionado erros no manejo nutricional, o que pode acarretar em consequências como o acumulo 
demasiado de gordura em espécies de peixes redondos (ex. pacu, tambaqui e os 
híbridos).SegundoPezzatoet al. (2004), a gordura é o composto que mais afeta o sabor, a aparência e a 
qualidade de peixes para consumo. Para tentar diminuir esse efeito enquanto não seja estabelecido a 
exigência nutricional adequada destes peixes, pesquisadores vêm testando aditivos que podem reduzir 
essa quantidade de gordura e proporcionar um produto com qualidade superiorpara o consumidor final, 
que está cada vez mais atento a esta característica.  

A ractopamina é um agonista β-adrenérgico que em suínos, provoca uma redistribuição nos 
nutrientes, aumentando a quantidade de massa magra na carcaça. Além disso, alguns pesquisadores 
relatam que este aditivo pode trazer outros efeitos benéficos, como ganhos em características zootécnicas.   
Marinho et al. (2007), mostra que a ractopamina promoveu um aumento no ganho de peso diário e final 
em suínos.  

Em peixes os efeitos deste aditivo ainda são desconhecidos, principalmente pelo fato das pesquisas 
abordando este assunto serem recentes e existirem poucos dados publicados, quando comparado aos 
suínos. Com isso, objetivou-se com essa revisão de literatura apresentar os efeitos da ractopamina em 
dietas para peixes.  

 
DESENVOLVIMENTO 

 
Cenário da Piscicultura  

Os produtos totais da aquicultura mundial em 2014 chegaram a 73,8 milhões de toneladas, dos 
quais 49,8 milhões são oriundas da produção de peixes ósseos (FAO, 2016). No Brasil a piscicultura 
representa 69,9% da produção total da aquicultura, totalizando 483,24 mil toneladas, sendo o estado de 
Rondôniao maior produtor, responsável por 84,9 mil no ano de 2015, o que representa um aumento de 
12,6 % em relação ao ano anterior (IBGE, 2016).  

Dentre os grupos de peixes mais produzidos, destaca-se a tilápia e o tambaqui com 219,33 e 
135,86 mil toneladas em 2015, respectivamente, juntos representam 73,5% da produção aquícola 
nacional. A produção de tilápia está distribuída em todas as regiões do país, sendo mais concentrada nas 
regiões Nordeste, Sul e Sudeste, enquanto que o tambaqui se concentra no Norte e Centro-Oeste (IBGE, 
2016). Essa distribuição está ligada as condições necessárias para o desenvolvimento das espécies que 
cada região apresenta. 

No Brasil o cenário da piscicultura é promissor, segundo dados da FAO (2016) o país deve 
apresentar um aumento de 104% na produção da pesca e aquicultura em 2025.Estes dados mostram que 
além da produção, outra característica que evidencia esse desenvolvimento é o consumo per capita de 
pescado que hoje é de 14,4 kg, superior aos 12 kg recomendados pela Organização Mundial da Saúde, no 
entanto, ainda é inferior ao consumo mundial que é aproximadamente 19 kg. 

 
Ractopamina 

A ractopamina é um agonista β-adrenérgico pertencente a família das fenetanolaminas, sua 
estrutura química é definida por um anel aromático substituível, uma cadeia lateral com o grupo 
etanolamina e um nitrogênio alifático (Figura 1) (Mills et al., 2003; Smith, 1998). 



 
 

 

 

ANAIS DA X MOSTRA CIENTÍFICA FAMEZ / UFMS, CAMPO GRANDE, 2017. 174 

 
Figura 1 Estrutura química da ractopamina; * Carbonos quirais.  
Fonte: Mills; Spurlock; Smith, 2003.  
 

Esse agonista β-adrenérgico possui estrutura semelhante as catecolaminas (SALEM  et al., 2006), 
hormônios que regulam vários processos fisiológicos pela ativação de receptores adrenérgicos específicos 
(Ramos & Silveira 2001). Estes receptores de superfície celular estão acoplados a proteína G 
estimulatória e podem ser de três tipos: β1, β2 e β3 (Mills et al. 2003). Os hormônios adrenalina e 
noradrenalina normalmente se ligam a estes receptores para ativar a sua cadeia de reações, que irão 
promover respostas biológicas como aumento na frequência cardíaca, sudorese, entre outras.  

O uso da ractopamina como aditivo nas rações proporciona uma menor deposição de tecido 
adiposo na carcaça e um aumento na quantidade de carne magra (Bohrer et al., 2013). Na célula este 
processo pode ser caracterizado por uma inibição na lipogênese e estímulo à lipólise.Quando se tem uma 
ação contínua da ractopamina em suínos ocorre uma redução na resposta aos estímulos provocados pelo 
uso do aditivo (Mills, 2002). Entretanto, um aumento na quantidade fornecida durante o período em que é 
utilizado, pode minimizar esse efeito (Armstrong et al., 2005) . 

 
Ractopamina na Produção Animal  

No Brasil a ractopamina está inserida principalmente no setor da suinocultura. Esse aditivo é 
utilizado com o intuito de atender as exigências do mercado consumidor, que busca uma carne com uma 
quantidade menor de gordura ( Sanches et al., 2010). A intensidade da ação destes compostos varia de 
acordo com cada espécie, sendo mais intensa em suínos (Vasconcelos et al., 2007). 

Desde o ano 1999 o cloridrato de ractopamina foi outorgado como aditivo para uso nas indústrias 
suinícolas pelo FoodandDrugAdministration (FDA), sendo então reconhecido como um promotor de 
crescimento animal em suínos (Bark et al., 1992) e bovinos (Eisemannet al., 1988). Conforme a tabela de 
aditivos antimicrobianos, anticocidianos e agonistas essa utilização é limitada, sendo permitido a inclusão 
de no máximo 20 ppm deste agonista β-adrenérgico em dietas para suínos (Brasil, 2008). 

 
Ractopamina na Piscicultura  

Para peixes ainda não existe uma quantidade deste aditivo determinada em que se tem eficiência 
quanto à redução de gordura da carne e melhoras no desempenho zootécnico. Entretanto, truta arco-
íris(Oncorhynchusmykiss) com peso inicial médio de 196 gramas, alimentadas com uma dieta contendo10 
ppm de ractopaminaapresentaram melhores resultados de desempenho em crescimento, além de menor 
quantidade de gordura na carcaça (Vanderberg&Moccia, 1998).  

No trabalho realizado por Haji-Abadiet al. (2010)também com truta arco-íris 
(Oncorhynchusmykiss),os animais receberam uma suplementação na dieta com dois níveis de l-carnitina 
(1 e 2 g/kg) e um nível de ractopamina (10 mg/kg). Este estudo mostra que a combinação de 1g/kg de l-
carnitina e 10  mg/kg de ractopamina poderia aumentar o nível de proteína e alterar o perfil dos ácidos 
graxos do filé, além de melhorar a taxa de crescimento específico e conversão alimentar. Entretanto, a 
truta arco-íris não está entre as espécies de maior interesse comercial no Brasil, mas essas doses podem 
ser utilizadas como base para pesquisas em outras espécies de peixes.  

Oliveira et al. (2014) trabalhando com quatro doses de ractopamina (11,25, 22,5, 33,75 e 45 ppm) 
em dietas de pacus (Piaractusmesopotamicus) com peso de 0,868 ± 0,168 kg, observou os efeitos da 
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ractopamina sobre a qualidade dos filés.  Segundo o autor, a dose de 11,25 ppm foi eficiente na redução 
de gordura dos filés, enquanto a dose de 45 ppm reduziu também o teor de proteína bruta dos filés.  

Bagres americanos (Ictaluruspunctatus) quando alimentados com uma dieta contendo 20 e 100 
ppm de ractopamina apresenta uma redução na quantidade de gordura musculare um peso maior, quando 
comparado aos que receberam a dieta controle sem o aditivo. Não foi observado esse efeito para essas 
características entre as quantidades de ractopamina (Mustin&Lovell, 1993).Essa diferença muito alta nas 
quantidades fornecidas dificulta determinar uma dose específica a ser fornecida para determinado ganho.  

Avaliando a ractopamina como promotor de crescimento para carpa húngara(Cyprnuscarpio), 
Devens et al. (2012) não obteve ganhos em características de desempenho. Além disso, contrariamente 
aos resultados acima, estes autores encontraram maior quantidade de gordura corporal e não afetou a 
deposição de proteína. O aumento na quantidade de gordura corporal pode estar relacionado a outros 
fatores, sendo que foram utilizados animais juvenis, com peso inicial de 18,64±1,25g. 

A ractopamina pode apresentar efeitos nos parâmetros hematológicos e bioquímicos de peixes. De 
acordo com Bicudo et al. (2012), juvenis de pacu alimentados com dietas contendo ractopamina 
apresentam níveis de glicose e triglicerídeos plasmáticos menores, quando comprados aos animais que 
foram alimentados com dietas sem ractopamina. Neste estudo o aditivo não influenciou no crescimento e 
composição corporal.  

Em suínos dietas suplementadas com ractopamina apontam ganhos em características zootécnicas 
como ganho de peso diário, conversão alimentar, além disso, reduz a espessura de toucinho e aumenta a 
profundidade do músculoLongissimusdorsi(Marçal et al., 2015). O fato de não ser sempre observado 
benefícios quando se utiliza o aditivo em peixes pode estar associado a não determinação do período 
adequado e da quantidade indicada para cada espécie.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Na pisciculturasão observados muitos obstáculos no manejo nutricional, uma vez que, não existem 
rações para espécies de peixes, atendendo as exigências nutricionais específicas de cada uma delas. As 
rações são fornecidas de acordo com habito alimentar e a quantidade de proteína existente, este fato 
corrobora para que haja menor aproveitamento dos nutrientes, acumulo excessivo de gordura e outras 
características indesejáveis. Aditivos como a ractopamina, por exemplo, que já apresenta efeitos 
desejáveis na nutrição de outras espécies, vem sendo testados em peixes. Entretanto são necessários mais 
estudos, que apresentem doses específicas e os benefícios destinados a cada espécie.  
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