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INTRODUÇÃO

O uso de alimentos alternativos protéicos justifica-se 
basicamente quando o custo do farelo de soja está 
alto[1]. Os peixes não têm verdadeira exigência em 
proteínas, mas sim em aminoácidos essenciais, cuja 
forma mais eficaz e econômica de supri-la resume-se na 
combinação de alimentos com proteínas mais 
digestíveis, de alta qualidade e custo acessível.

O farelo de mamona é um subproduto da extração do 
óleo da mamona (Ricinus communis) por solventes, e 
que tem sido amplamente utilizado como adubo 
orgânico, mas que teria grande agregação de valor se 
pudesse ser utilizado como uma opção protéica na 
formulação de ração animal.

Coeficientes de digestibilidade aparente são 
geralmente utilizados com o objetivo de determinar o 
valor nutricional de um alimento. Ela é de extrema 
importância para o atendimento das exigências 
nutricionais de uma espécie, uma vez que o 
conhecimento dos hábitos alimentares e o fornecimento 
de uma dieta equilibrada não são suficientes para 
assegurar uma resposta positiva no desempenho do 
animal, conforme Gonçalves & Carneiro [2].

Para Sakomura & Rostagno [3] não há um método 
ideal para a coleta de fezes de organismos aquáticos. 
Porém, o método mais indicado é a coleta parcial com 
o uso de indicadores. Entre os métodos mais 
empregados há o método por decantação ou sistema de 
Guelph, onde utiliza-se um aquário para a alimentação 
e outro afunilado para a coleta de fezes. Há o método 
de extrusão, semelhante ao método da dissecação, cada 
peixe, depois de anestesiado, é submetido a massagens 
na região abdominal, para a coleta das fezes.

No método de dissecação intestinal há um período de 
adaptação, aos aquários, os peixes são alimentados 
durante determinado período com a dieta experimental 
acrescida de 0,5% ou 1% de óxido de cromo. Depois 
são sacrificados e abertos para retirada do conteúdo 
fecal presente na porção distal do intestino.

Segundo Abimorad & Carneiro [4] o sistema de Guelph 
tem maior variação que os métodos de dissecação e de
extrusão implicando em efeito depreciativo para 
determinação da digestibilidade, podendo mascarar os
resultados, em decorrência de fatores como a lixiviação de 
nutrientes e do óxido de cromo e a contaminação das fezes 
por muco, escamas e até mesmo partículas de alimentos 
regurgitadas. O objetivo da pesquisa é comparar a 
digestibilidade de nutrientes do farelo de mamona em dois 
níveis de inclusão utilizando a técnica de dissecação. 

Material e métodos

O experimento foi realizado no Departamento de 
Zootecnia da Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE). O delineamento utilizado foi o inteiramente
casualizado com três tratamentos: ração referência, 20% e 
30% de inclusão do farelo de mamona, respectivamente. 
Houve quatro repetições por tratamento e foram utilizados 
26 Tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus), revertidos 
sexualmente durante a fase larval, por repetição, O peso 
médio das tilápias na fase inicial do experimento era de 
78,0 ± 9g. Antes do início do experimento, os peixes foram 
mantidos por cinco dias nos tanques de alimentação, para 
adaptação às instalações, ao manejo e às dietas 
experimentais.

As tilápias foram acondicionados em caixas d’água de 
PVC de 150 litros. As caixas eram equipadas com aerador, 
e conectadas a um sistema de recirculação de água. 
Realizou-se duas vezes ao dia a limpeza, por meio de 
sinfonamento, dessas caixas para retirada de fezes e 
resíduos de ração. Periodicamente as mensurações de 
temperatura da água nas caixas era feita  através de 
termômetro de bulbo com mercúrio, graduado de 0°C a 
50°C, avaliação de pH, nitrito e  amônia total era feito 
através de kit químico colorimétrico para análise.

Para utilização das rações elaboradas com o ingrediente 
alternativo incluído na proporção de 0, 20; e 30% segundo 



NRC (1993); os ingredientes foram moídos até 
atingirem aproximadamente 2 mm de diâmetro, sendo 
posto o indicador externo óxido de cromo (Cr2O3) com 
uma concentração de 1% nas rações, conforme descrito 
por Sakomura & Rostagno [3,1]. Após 
homogeneização, foram umedecidos com água a 65°C, 
peletizados artesanalmente e acondicionados em 
bandejas metálicas para posterior secagem em estufa de 
ventilação forçada a 55 ±5°C, até peso constante. 

O arraçoamento foi “ad libitum” até a saciedade 
aparente do animal, sendo seis vezes ao dia entre os 
horários das 6h as 18h, por um período de 22 dias, no 
final do experimento os animais estavam com o peso 
médio de 100,0 ± 15g. Para obtenção do conteúdo 
intestinal para as análises químicas os peixes foram 
anestesiados com benzocaína (±0,08g/L). Em seguida, 
sacrificados e abertos lateralmente para a retirada do 
conteúdo fecal na porção distal do intestino sendo
transferido para um recipinte plástico e congelado.

O material coletado foi submetido à desidratação por 
meio de liofilização, até a obtenção de um peso 
constante. As fezes secas foram moídas e submetidas a 
análises bromatológicas no Laboratório de Análise de 
Alimentos do Departamento de Zootecnia da UFRPE, 
segundo Silva & Queiroz [5].

Os coeficientes de digestibilidade aparente das 
rações e fezes são determinados de acordo com a 
fórmula descrita por NOSE [6]:
CDA (%) = 100 - [100. ( %Cr2O3d / %Cr2O3f) . (%Nf 
/ %Nd)]

Em que: 
CDA = Coeficiente de Digestibilidade Aparente (%); 
%Cr2O3d = Percentagem de Cromo na dieta;
%Cr2O3f = Percentagem de Cromo nas fezes; 
%Nf = Percentagem de energia ou proteína nas fezes; 
%Nd = Percentagem de energia ou proteína na dieta.

As análises para determinação da concentração de 
óxido de cromo nas fezes e ração foram realizadas no 
Laboratório de Análise Fisico-química de Alimentos
do Departamento de Economia Ddoméstica da UFRPE, 
no qual a leitura foi determinada por 
espectrofotometria.

Resultados

Durante o período experimental, os valores médio do 
pH, nitrogênio amoniacal (NH3), nitrito (NO2

-) e  
temperatura da água foram respectivamente; 6,6 ± 0,5; 
0,011ppm ± 0,005 ppm; 1,0 ppm ± 0,5 ppm; 27°C 
±1°C. Os valores da análise bromatológica do farelo de 
mamona: matéria seca (MS), proteína bruta (PB), 

extrato etéreo (EE), fibra bruta (FB), cinzas (CZ) e energia 
bruta (EB) são apresentados na tabela 1. Na tabela 2, tem-
se os percentuais dos ingredientes da ração referência.

Os coeficientes de digestibilidade aparente da matéria 
seca e proteína bruta do farelo de mamona na proporção de 
20% e 30% na ração referência seguem na tabela 3. De 
acordo com a estatística, não houve diferença na 
digestibilidade aparente da PB e MS nos dois níveis do 
farelo de mamona.

Discussão

Pode-se concluir através dos percentuais dos coeficientes 
de digestibilidade aparente determinados para as rações 
experimentais contendo 20% e 30% de farelo de mamona 
que ocorreu alta digestibilidade da matéria seca e da 
proteína bruta das rações e do ingrediente em avaliação. 
Porém, na digestibilidade aparente da proteína bruta nota-
se que há uma redução do coeficiente com um nível maior 
de inclusão do farelo de mamona. Não foram detectados 
sinais e sintomas com respeito à toxicidade e 
alergenicidade nos animais devido a inclusão do farelo de 
mamona nas dietas. Possivelmente este fato se justifica pelo 
processamento adotado na geração do farelo de mamona 
com o uso de agentes químicos (solventes e álcalis) visando 
a extração do óleo, promovendo dessa forma a 
desitoxicação deste coproduto.
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Tabela 1. Composição bromatológica da matéria seca (MS), proteína bruta (PB), Extrato etéreo (EE), Fibra bruta (FB) e Cinzas do 
farelo de mamona, baseados na MS.

Farelo mamona
MS (%) 93,77±0,18
PB (%) 30,51±0,17
EE (%) 5,72±0,15
FB (%) 43,10±0,28
Cinzas (%)
EB (kcal/kg)

6,18±0,20
-

Tabela 2. Composição percentual dos ingredientes da ração referência.

Ingredientes Quantidade (%)

Farelo de soja 47,57
Milho moído 30,02

Farinha de Peixe 7,02
Farinha de Trigo 7,02
Farelo de Trigo 4,44

Óleo de Soja refinado 1,11
Fosfato Bicálcico 1,11

Premix a 0,10
Lisina 0,35
BHT b 0,02

Calcário 1,18

TOTAL 100
a Premix mineral e vitamínico: Composição/ kg do produto: vit. A = 900.000 UI;  vit. D3 = 50.000 UI; vit. E = 
6.000 mg; vit. K3 = 1200 mg; vit. B1 = 2400 mg; vit. B2 = 2400 mg; vit. B6 = 2000 mg; vit.B12 = 4800 mg; ácido 
fólico = 1200 mg;  pantotenato de cálcio = 12.000 mg; vit. C = 24.000 mg; biotina = 6,0 mg; colina =65.000 mg; 
ácido nicotínico = 24.000 mg; Fe = 10.000 mg; Cu = 600 mg; Mn = 4000 mg; Zn = 6000 mg; I = 20 mg; Co = 2,0 
mg e Se = 25mg.  B Butil-Hidroxi-tolueno (Antioxidante).

Tabela 3. Coeficiente de digestibilidade aparente da matéria seca (CDAMS) e proteína bruta (CDAPB) das dietas com diferentes 
níveis de inclusão de farelo de mamona.

Níveis de farelo de mamona
                                                    

         20% 30% CV% P

CDAMS 92.19a±2,61 92.04a±3,32 3,09 0,05
      CDAPB 82.90a± 7,30 79.03a± 7,63 9,22 0,05

Médias seguidas de mesma letra na linha não diferem entre si a nível de 5% de significância 
pelo teste de Tukey a 5%,  CV=  coeficiente  de  variação,  P  =  probabilidade  pelo  teste  F 


