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Introdução

A tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) é uma das 
espécies que mais se destaca no cenário da piscicultura 
nacional, sendo a espécie mais cultivada no Brasil e a 
segunda no mundo, ficando atrás apenas das carpas [1].
Apresenta crescimento rápido e bastante resistente a 
diversas formas de cultivo, suportando baixos níveis de 
oxigênio e altos níveis de amônia na água. Sobressai-se 
também por adequar-se à indústria de filetagem, devido 
à ausência de espinhos musculares em “Y”, ter ótima
aceitação no mercado consumidor, pelas características 
organolépticas de seu filé; mostrar-se bastante 
apreciada nos pesque-pague [2].

No entanto para o bom desempenho zootécnico na 
criação, é necessário oferecer uma ração balanceada 
que possa atender as suas exigências nutricionais, no 
entanto, os gastos com alimentação podem chegar até
70% do custo total da produção, por conta deste 
elevado percentual, a cada dia vem surgindo pesquisas 
com ingredientes alternativos na tentativa de substituir 
os ingredientes tradicionais, diminuindo os custos sem 
comprometer a qualidade da ração e consequentemente 
o desempenho dos animais. 

Uma alternativa para essa substituição seria o uso de 
resíduos de frutas, pois, a Região Nordeste vem se 
mostrando um ótimo pólo de fruticultura, e um dos 
resíduos que podem ser utilizados é o de abacaxi.

O objetivo desta pesquisa foi avaliar a utilização de 
diferentes níveis de resíduo de abacaxi na ração de 
tilápia sobre os parâmetros de peso dos órgãos (PO), 
índice hepato-somático (IHS), e índice de gordura 
viscero-somática (IGVS).

Material e métodos

O experimento foi desenvolvido no setor de 
digestibilidade de Não-Ruminantes do Departamento de 
Zootecnia, da Universidade Federal Rural de Pernambuco 
por um período de 45 dias. 

Foram utilizados 120 juvenis de tilápia do Nilo 
(Oreochromis niloticus) revertidos sexualmente, machos, 
da linhagem chitralada, oriundos da Piscicultura Águas de 
Pituba, localizada no município de Coruripe-AL, com o 
peso médio inicial de 30,4 ±0,48g, distribuídos em 24 
tanques-redes, situados em seis caixas de polietileno com 
capacidade de 500 litros cada, sendo as mesmas 
interligadas em um sistema de recirculação de água, com 
uma vazão média de dois litros de água por minuto, com o 
uso de filtro biológico para a mineralização da amônia em 
nitrito, e do nitrito em nitrato, e um sistema de aeração 
contínua por meio de pedras micro-porosas conectadas a 
compressores de ar portáteis. O delineamento experimental 
utilizado foi o inteiramente casualizado com quatro 
tratamentos (rações) e seis repetições, sendo cada tanque-
rede com cinco peixes considerados como uma unidade 
experimental. Os parâmetros físico-químicos da água, 
como, oxigênio dissolvido, pH, nitrito, amônia e 
temperatura foram analisados durante todo o período 
experimental, monitorado a cada dois dias, sendo, oxigênio 
dissolvido monitorado através de oxímetro digital, o nitrito, 
pH e a amônia por testes químicos colorimétricos, e a 
temperatura com termômetro de mercúrio instalados nas 
caixas, sendo esses parâmetros analisados sempre as 8h, 
antes da sifonagem, que era realizada duas vezes ao dia, 
sendo a primeira às 8:30h e a segunda às 18:00h para a 
remoção de sobras de ração e fezes no fundo das mesmas, e 
a cada dois dias renovava-se  40% da água dos tanques, que 
propiciou a qualidade da mesma.

Os peixes foram alimentados até a saciedade aparente, 
sendo realizado seis vezes ao dia, às 8, 10, 12, 14, 16 e 



18h, numa proporção que possibilitou máxima ingestão 
com perda mínima de ração. 

As rações experimentais foram formuladas de acordo 
com exigência nutricional da espécie [3], como mostra 
a Tabela 1. 

Ao final do experimento os peixes foram mantidos 
em jejum por 24 horas, em seguida sacrificados por 
meio de choque térmico, até que tivessem parado por 
completo seus sinais vitais. Posteriormente foram 
submetidos à biometria e realizado um corte 
longitudinal na região ventral para a retirada e pesagem 
do fígado, das vísceras e da gordura visceral.

Foram avaliados os parâmetros de: Índice hepato 
somático (peso do fígado/peso do corpo)x100, índice 
de gordura viscero-somática (peso da gordura retirada 
na região ventral/peso do corpo)x100 e peso dos 
órgãos.

A análise estatística dos dados foi realizada 
utilizando o procedimento ANOVA[4].

Resultados e Discussão

Foram observados valores médios de temperatura 
27,75 ± 0,37 ºC; pH 6,34 ± 0,05; Oxigênio dissolvido 
6,48± 0,11 mg/L; Nitrito 0,25 ±0,03 ppm; Amônia 
tóxica 0,001 ± 0,0 ppm, onde estes se encontram dentro 
da faixa de conforto para a espécie em estudo[5].

Os valores médios dos parâmetros avaliados no 
presente estudo encontram-se descritos na Tabela 2.

Nas condições que a presente pesquisa foi 
desenvolvida não foi observada nenhuma diferença 
significativa entre os tratamentos para os parâmetros 
avaliados. 

Geralmente as modificações que pode ocorrer nas 
variáveis estudadas, estão diretamente relacionadas ao 
acumulo de reservas energéticas ou a algum distúrbio 
no metabolismo protéico e lipídico, sendo que o 
acúmulo de gordura é mais evidenciado nos animais em 

fase de terminação, que não foi o caso da presente 
pesquisa, onde foi utilizado animais na fase de juvenis.

Com isso, pode-se utilizar até o nível de 15% de inclusão 
na ração para tilápia do Nilo sem haver comprometimento 
do peso dos órgãos, índice hepato-somático e gordura 
víscero-somática.
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Tabela 1. Composição das rações experimentais

NÍVEIS DE RESÍDUO DE ABACAXI
Ingredientes 0% 5% 10% 15%

Farelo de soja 51,21 51,67 52,14 45,25
Milho 39,72 34,29 28,86 30,84
Farinha de peixe 7,00 7,00 7,00 7,00
Resíduo - 5,00 10,00 15,00
Fosfato bicálcico 0,6 0,59 0,58 0,53
Sal comum 0,5 0,5 0,5 0,5
Premix min. e vit. 0,5 0,5 0,5 0,5
Calcário 0,24 0,19 0,13 0,06
Vitamina C 0,1 0,1 0,1 0,1
Óleo de soja 0,09 0,12 0,15 0,18
BHT* 0,02 0,02 0,02 0,02
Aglutinante** 0,02 0,02 0,02 0,02

COMPOSIÇÃO CALCULADA DOS NUTRIENTES

Energia Digestível 3000 3000 3000 3000
Proteína bruta1 30 30 30 30
Extrato etéreo 2,90 2,77 2,63 2,53
Fibra bruta 3,51 4,00 4,49 4,2
FDN 11,76 12,77 13,78 15,12
FDA 5,58 5,94 6,29 8,18
Cálcio2 0,8 0,8 0,8 0,8
Fósforo disponível3 0,5 0,5 0,5 0,5
Lisina total 1,74 1,74 1,74 1,72
Met + cis total 0,94 0,93 0,92 0,93
Ácido linoleico 1,12 1,04 0,96 0,96

*Butil-Hidroxi-tolueno (antioxidante)
*Alginato de sódio
1 [6]
2 [7]
3 [8]

Tabela 2. Valores médios de peso dos órgãos (PO), índice de gordura viscero-somática (IGVS) e índice hepato-somático (IHS) de 

tilápia do Nilo de acordo com os níveis de resíduo de abacaxi na ração.

Níveis de inclusão do resíduo IHS (g) IGVS (g) PO (g)

0% 1,75 0,92 0,047

5% 2,20 0,72 0,048

10% 1,81 0,85 0,483

15% 1,87 0,60 0,050

P 0,2897 0,7303 0,9407

CV 22,03 68,23 19,07

CV- Coeficiente de variação
P (P>0,05) – teste F 


