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Introdução

O cultivo de peixes de água doce no Brasil vem se
destacando no cenário da aqüicultura, e um dos pontos 
responsáveis por esse sucesso é a grande extensão de 
recursos hídricos existente no País.

Nos últimos anos, vem surgindo pesquisas no âmbito 
de exigência nutricional de organismos aquáticos na 
tentativa de conhecer melhor os peixes cultivados e 
melhorar os índices zootécnicos das espécies 
exploradas comercialmente.

Porém, para se ter um bom resultado na hora da 
despesca, deve-se fazer um bom manejo alimentar, e 
como os gastos com alimentação podem chegar até 
70% dos custos de produção, cada vez mais os 
criadores de pescados estão buscando alternativas para 
que se possa mudar esse quadro. 

Como fonte alternativa pode-se utilizar os resíduos 
agroindustriais, pois, a Região Nordeste é grande 
produtora de frutas.

Dentre as produzidas na Região, há um grande 
destaque para o abacaxi e a manga, sendo, estas 
bastante utilizadas para produção de polpas e sucos 
industrializados. No entanto após a extração da polpa é 
gerada uma grande quantidade de resíduos no meio 
ambiente, onde, os mesmos podem ser aproveitados na 
alimentação animal, fazendo com que diminua o 
impacto ambiental. 

Dentre as rações que são utilizadas para o cultivo de 
peixe, existem três tipos de formas físicas: a farelada, a 
extrusada e a peletizada, sendo a segunda a mais 
utilizada, porém, ela apresenta o preço mais elevado 
dentre as demais.

O objetivo do presente trabalho é descrever o 
processamento dos resíduos de abacaxi e manga e de 

uma ração peletizada artesanalmente para o cultivo de 
tilápia do Nilo.

Material e métodos

A pesquisa foi executada em maio de 2009, no setor de 
digestibilidade de Não-Ruminantes do Departamento de 
Zootecnia, da Universidade Federal Rural de Pernambuco
(UFRPE). 

Foram confeccionadas duas rações artesanais com dois 
diferentes ingredientes alternativos: a primeira foi utilizado 
resíduo de abacaxi e a segunda resíduo de manga, ambos 
eram constituídos de casca e bagaço fibroso que foram
obtidos a partir da extração da polpa.

Eles foram adquiridos na forma in-natura e passaram por 
um processo de desidratação para posteriormente serem 
utilizados, foi realizada a pré-secagem, onde os mesmos 
foram expostos ao sol, espalhados em uma leve camada 
sobre uma lona plástica, durante um período de oito horas e 
em seguida foram levados a uma estufa de ventilação 
forçada a ± 65° por aproximadamente 48 horas no qual 
eram revirados duas vezes ao dia, para facilitar a sua 
desidratação e evitar o surgimento de fungos.

Em seguida, já pré-secos os ingredientes foram moídos 
em moinho tipo facas com peneira de crivos de 2,0 mm, e 
em seguida retirada amostra de cada resíduo e dos demais 
ingredientes que irão compor a ração e encaminhados ao 
Laboratório de Nutrição Animal localizado no mesmo
Departamento, para posteriores análises de matéria seca 
(MS), proteína bruta (PB), fibra bruta (FB) e extrato etéreo 
(EE) de acordo com a metodologia descrita por [1], e as 
análises de fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em 
detergente ácido (FDA) de acordo com a metodologia 
descrita[2]. E as análises de energia foram realizadas na 



Universidade Federal do Semi-árido (UFERSA) em 
Mossoró-RN.

Após as análises bromatológicas, foi formulada a 
ração de acordo com a exigência nutricional da espécie
[3]. 

Depois de formulada a ração, foi feita uma mistura 
de todos os ingredientes em um misturador artesanal 
por um período de aproximadamente 20 minutos, em 
seguida foi realizada o processo de peletização desta 
ração farelada, na qual foi utilizado um moinho de 
carne. 

Para que ocorra a peletização a ração passa por uma 
umidificação, para facilitar o processamento.

Ao termino do processo a ração foi levada a uma 
estufa de recirculação forçada a ± 65º C por um 
período de aproximadamente 24 horas.    

Resultados e Discussão 

A peletização é um processo mecânico pelo qual a 
ração farelada recebe calor, pressão, e umidade, para 
formar um pelete.  Tendo como objetivo provocar a 
gelatinização do amido, para facilitar a sua digestão.

Um dos benefícios trazidos pela peletização nos 
animais monogástricos, é que melhora o consumo em 
relação à ração farelada, a digestibilidade, e o nível 
energético das rações. 

 Na Tabela 1 está descrita a composição dos resíduos 
de abacaxi e manga.

A escolha por um determinado tipo de ração pode 
ser definida de acordo com o sistema de cultivo 

empregado em cada propriedade, onde, as formas 
peletizada ou extrusada trazem melhores resultados de 
desempenho em relação à farelada, na qual, ocorre a 
dispersão dos nutrientes na água, e um desperdício de ração 
e consequentemente alteração na qualidade da água do 
viveiro onde os animais encontram-se estocados. 

A fabricação de rações peletizadas exige especialização,
pois, a formulação pode ser prejudicada. Uma grande
preocupação diz respeito à alta concentração de gordura 
nas dietas. Níveis de gordura acima de 6% conduzem à 
impossibilidade de confecção de um pelete resistente [4].
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Tabela 1. Composição de matéria seca (MS), extrato etéreo (EE), cinzas (CZ), proteína bruta (PB), fibra bruta (FB), fibra em 

detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA) e energia bruta (EB) dos resíduos de abacaxi e manga expressos na 

matéria seca

RESÍDUOS MS(%) EE(%) CZ(%) PB(%) FB(%) FDN(%) FDA(%) EB(Kcal/kg)

ABACAXI 85,58 0,58 4,41 4,60 13,17 36,96 11,91 3701

MANGA 94,10 2,31 3,14 4,44 14,99 30,24 19,96 3724


