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Introdução

A busca de uma ração balanceada que proporcione 
maior crescimento aos peixes passa pela utilização 
adequada das melhores fontes de nutrientes 
disponíveis. Nos últimos anos, a busca por alimentos 
alternativos para uso nas dietas para aquicultura tem 
sido uma constante dos pesquisadores, visto que a 
farinha de peixe (FP), principal fonte protéica utilizada, 
tem apresentado preços elevados e produção instável
[1]. O objetivo é reduzir o custo e o impacto ambiental 
das rações sem prejuízos ao desempenho dos peixes. 
Para tal, torna-se necessário utilizar alimentos com bom 
aporte nutricional, homogeneidade de composição e
disponibilidade constante no mercado.

O Brasil figura entre os maiores produtores mundiais 
de grãos e proteína de origem animal, atividades estas 
que geram grande quantidade de produtos e 
subprodutos utilizados na fabricação de dietas animais, 
incluindo os peixes. Além disso, pelo tamanho do seu 
território, diversidade climática e outras peculiaridades 
regionais, existem diversos alimentos endêmicos com 
potencial para uso na formulação e fabricação de dietas 
para a aqüicultura. A avaliação in loco de cada um 
destes alimentos através de ensaios biológicos é uma 
tarefa bastante árdua, tanto em função do tempo quanto 
dos recursos financeiros e humanos necessários para 
sua realização. 

Portanto, o uso de uma ferramenta exploratória que 
permita realizar uma análise prévia de um conjunto de 
alimentos com potencial para uso nas dietas para 
aqüicultura geraria economia de tempo e recursos. A 
análise de agrupamento (cluster analysis) é um 
procedimento multivariado que visa organizar as 
informações sobre variáveis de modo a formar grupos 
(clusters) relativamente homogêneos, permitindo assim 
avaliar semelhanças das amostras em função de 
determinadas variáveis [2]. A proteína é o componente 
mais oneroso das dietas para peixes e a qualidade da 
fonte protéica está intrinsecamente com o seu perfil de 
aminoácidos essenciais (AAE) e com o seu valor 
biológico para a espécie-alvo [3].

O jundiá Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824) foi 
escolhida como espécie-alvo deste estudo por ser uma 
espécie de hábito alimentar onívoro, com tendência a 
carnivoria, com distribuição neotropical, ocorrendo do 
norte do México ao sul da Argentina [4]. Nos últimos anos, 
o seu cultivo tem aumentado no sul do Brasil pela sua 
rusticidade, qualidade da carne, elevada taxa de 
crescimento mesmo em baixas temperaturas, além de ser 
uma espécie apreciada na pesca esportiva [5].

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a análise de 
agrupamento como ferramenta exploratória na identificação 
de alimentos com potencial para uso em dietas para o 
jundiá.

Material e métodos

A. Dados

Foram utilizadas as informações sobre o conteúdo de 
matéria seca (MS), proteína bruta (PB) e aminoácidos 
essenciais (AAE) totais de 30 alimentos presentes em 
Rostagno et al. [6]. Foram utilizados os valores de AAE 
totais, pois não existem até presente momento dados 
disponíveis a respeito da digestibilidade de AAE em 
ingredientes pelo jundiá.

Os alimentos avaliados foram: farelo de algodão 39% PB 
(FA39), farelo de amendoim (FAM), quirera de arroz 
(QAR), farelo de arroz (FAR), farelo de arroz 
desengordurado (FAD), farelo de canola (FCA), farinha de 
carne e osso 35%, 45% e 60% PB (FCO35, FCO45 e 
FCO60), caseína (CAS), levedura de destilaria de álcool 
(LDA), levedura de cerveja (LCE), milheto (MLT), farelo 
de glúten de milho 21% PB (FGM21) e 60% PB (FGM60), 
gérmen de milho (GMI), farinha de peixe 54% PB (FP54) e 
61% PB (FP61), farinha de penas (FPE), farinha de penas e 
vísceras (FPV), farinha de sangue (FSG), concentrado 
protéico de soja (CPS), farelo de soja 45% PB (FS45), soja 
integral extrusada (SIE), soja integral tostada (SIT), soja 
micronizada (SMI), sorgo baixo tanino (SBT), farelo de 
trigo (FOT), farinha de trigo (FAT), farinha de vísceras de 
aves (FVA) e farinha de vísceras de aves alta gordura 
(FVAG).



O perfil de aminoácidos dos alimentos foi expresso 
como percentual de cada aminoácido em relação à 
lisina, utilizando a fórmula descrita por Arai [7].

Um vetor representando o perfil de AAE ideal 
exigido pelo jundiá foi inserido na matriz de dados, 
apresentando a seguinte composição: arginina 
(107,8%), histidina (33,3%), isoleucina (60,8%), 
leucina (180,4%), metionina + cistina (84,3%), 
fenilalanina + tirosina (121,6%), treonina (98,0%), 
triptofano (19,6%) e valina (103,9%). Para o cálculo 
foi utilizada a exigência em AAE estimada para a 
espécie [8]. A lisina não foi adicionada por se tratar do 
aminoácido utilizado como referência (100%).

B. Análise de agrupamento

A medida utilizada para formar os grupos foi a 
distância euclidiana. Esta é uma distância simétrica, 
uma vez que a propriedade do espaço euclidiano é que 
a distancia existente entre um objeto A para um objeto 
B é a mesma distância de B para A. A distancia 
euclidiana entre pontos P=(p1, p2,... , pn) e P=(q1, q2,..., 
qn), dentro de um espaço euclidiano n é definido como:
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Foi utilizado um algoritmo hierárquico aglomerativo 
para encontrar grupos sucessivos utilizando as 
variáveis previamente estabelecidas (perfil de AAE). O
processo aglomerativo começa com cada elemento 
como um grupo separado e funde-os em grupos 
sucessivamente maiores. A representação tradicional 
desta hierarquia é uma “árvore” denominada 
dendograma, com elementos individuais em uma 
extremidade e um único grupo contendo todos os 
elementos do outro.

A análise de agrupamento foi realizada com auxílio 
do software Statistica® versão 7.0 (Statsoft, Inc., Tulsa, 
OK, USA).

Resultados e Discussão

Os resultados das análises de agrupamentos estão 
representados em um dendograma construído a partir 
da matriz de ingredientes (Figura 1). A linha tracejada 
representa o ponto utilizado para definir os 
agrupamentos. De cima para baixo no dendograma, 
foram definidos três grupos de alimentos em função do 
perfil de AAE: Grupo 1 (G1), dividido em quatro 
subgrupos (SUB), sendo o SUB A formado por FSG, 
FP61, LCE, LDA e CAS; SUB B formado por FCO35, 
FCO45 e FCO60; SUB C formado por SIT, FS45, SMI 
e CPS e SUB D formado por FVAG, FVA, FP54 e 
FCA. O Grupo 2 (G2) formado por FPV, GMI, FOT, 
FAD e FAR, incluindo também o perfil de AAE 
exigido pelo jundiá e o Grupo 3 (G3) formado por 
FGM21, MLT, FPE, FAT e QAR. Quatro ingredientes 
(FGM60, SBT, FAM e FA39) não apresentaram bom 
agrupamento considerando o ponto até a linha 

tracejada. O perfil de AAE dos alimentos constantes no G2
são os mais próximos do perfil de AAE ideal exigido pelo 
jundiá. No G1 e G3 o balanceamento dos AAE dos 
ingredientes vai diminuindo gradualmente.

De acordo com a classificação encontrada, a FPV é o 
alimento que apresentou maior similaridade com o perfil de 
AAE ideal exigido pelo jundiá, seguido por outros 
ingredientes de origem vegetal. O jundiá é uma espécie 
onívora, embora apresente um trato gastrintestinal curto, 
semelhante ao observado em espécies carnívoras [4], já 
demonstrando ser mais eficiente na utilização de fontes 
protéicas de origem animal do que de origem vegetal [5]. 
Entretanto, não existem até o presente momento dados 
sobre a digestibilidade dos AAE. Também são poucos os 
trabalhos avaliando a inclusão de alimentos alternativos em 
dietas para a espécie [9-12]. 

A análise de agrupamento mostrou-se uma boa 
ferramenta para avaliação preliminar de alimentos com 
potencial para uso em dietas para o jundiá, entretanto torna-
se necessário a intensificação de pesquisas relacionadas ao 
valor biológico dos AAE dos alimentos e a inclusão destes 
nas dietas para validação dos resultados obtidos no 
presente estudo.
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Figura 1. Dendograma das distâncias euclidianas entre o perfil de aminoácidos essenciais dos ingredientes avaliados e o perfil de 
aminoácidos essenciais exigidos pelo jundiá Rhamdia quelen.


