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Introdução

A piscicultura é uma das atividades que mais se 
desenvolve no Brasil nos últimos anos, devido ao seu 
clima favorável e a grande extensão de recursos 
hídricos existentes no País, e uma das espécies que 
apresenta destaque econômico atualmente é a tilápia do 
Nilo (Oreochromis niloticus). Devido a seu potencial 
para a aqüicultura, esses animais tiveram sua 
distribuição expandida nos últimos 50 anos, [1]. Esta 
espécie representa o segundo grupo de maior 
importância na aqüicultura mundial [2], passando em 
2002 a ser a espécie de peixe mais cultivada no Brasil 
[3].

A Oreochromis niloticus tem se destacado na 
piscicultura de águas interiores em regiões de clima 
quente, tanto em criações em tanques de terra quanto 
em gaiolas ou tanques-rede. Características como alta 
produtividade, rusticidade, grande capacidade de 
adaptação e filé de ótima aceitação no mercado 
consumidor são qualidades que justificam esse 
destaque [4].  Além disso, apresenta maior 
aceitabilidade as rações em relação a outras espécies,
com grande facilidade desde o período larval [5].

Entretanto, os gastos com rações tende a ser um
entrave nas criações de peixes, pois, pode chegar até a 
70% do custo total da produção, por isso, cada vez 
mais vem buscando-se a utilização de ingredientes 
alternativos, existente na região que possam substituir 
os ingredientes tradicionais comumente usados nas 
rações, na tentativa de reduzir os custos com 
alimentação, sem afetar a qualidade das mesmas para 
não comprometer o desempenho dos animais. 

Como fonte alternativa, pode-se utilizar vários
resíduos de frutas, pois, na Região Nordeste, o clima é
favorável e predispõe a produção de frutas tropicais. 

Nos últimos anos, vem-se observando, de uma 
maneira geral, um processo de profissionalização, 
caracterizado pela exploração de áreas mais extensas, pela 
utilização da irrigação e pelo incremento de novas 
tecnologias, visando a elevadas e qualitativas produções de 
frutos [6].

O abacaxi (Ananas comosus.) é uma das frutas tropicais 
mais populares do mundo e tem o Brasil como um dos 
principais centros produtores da espécie. Ele é uma ótima 
fonte de Cálcio e de vitaminas A, B e C.

Essa fruta é bastante utilizada 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. 

O resíduo de abacaxi apresenta composição 
bromatológica expresso em base na matéria seca para 
extrato etéreo 0,58%, cinzas 4,41%, proteína bruta 4,60%, 
fibra bruta 13,17%, fibra em detergente neutro 36,96%, 
fibra em detergente ácido 11,91%, energia bruta 3701 
kcal/kg e matéria seca de 85,58%.

O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho
zootécnico da tilápia do Nilo alimentadas com diferentes 
níveis de resíduos de abacaxi na ração.

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 com níveis crescentes do resíduo) e seis
repetições, sendo cada tanque-rede com cinco peixes 
considerados como uma unidade experimental. 

As rações foram formuladas de acordo com 
exigência nutricional da espécie [7], como mostra a 
Tabela 1. 

Os parâmetros físico-químicos da água, como, 
oxigênio dissolvido, pH, nitrito, amônia e temperatura 
foram analisados durante todo o período de execução 
da pesquisa, monitorado a cada dois dias, sendo, o 
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 as 8:30h e 
a segunda as 18:00h  para 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 animais foram alimentados até a saciedade 
aparente, sendo arraçoados seis vezes ao dia, às 8, 10, 
12, 14, 16 e 18h, numa proporção que possibilitou 
máxima ingestão com perda mínima de ração. 

A análise estatística dos dados foi realizada 
utilizando o procedimento ANOVA [8].

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 [9].

Os valores médios das características de 
desempenho, obtidos ao final do experimento para 
ganho de peso, ganho de peso diário e conversão 
alimentar aparente estão 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. 

No entanto, pode-se utilizar até o nível de 15% de 
inclusão na ração para tilápia do Nilo sem haver 
comprometimento dos índices zootécnicos e também da 
qualidade de água, haja vista que no monitoramento 
durante todo o período experimental para os 
parâmetros: oxigênio dissolvido, amônia, nitrito e pH, 

foram semelhantes para todos os tratamentos, onde os 
mesmos encontrava-se na faixa adequada para a espécie.

Todavia, existem poucas pesquisas com resíduos de 
frutas para a presente espécie, pois, sabe-se que ela possui 
hábito alimentar onívoro, podendo ter um bom 
aproveitamento da ração com inclusão destes resíduos. No 
entanto, ela possui uma característica marcante que é a 
dominância, comportamento este que faz com que haja 
disputa por ração na hora que a mesma está sendo ofertada, 
podendo esse fenômeno ter  influenciado nos dados de
desempenho dos animais, pois, os valores obtidos para as 
variáveis de ganho de peso, ganho de peso diário e 
conversão alimentar aparente apresentaram coeficiente de 
variação elevados quando comparados com outros autores.

Sendo assim, novas pesquisas com resíduo de abacaxi 
para a tilápia do Nilo em diferentes taxas de estocagem, e 
formas de cultivo devem ser realizadas para que possa 
encontrar o melhor nível de inclusão na ração, tornando 
este ingrediente uma fonte alternativa para os piscicultores.
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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 [4]
2 [10]
3 [11]

Tabela 2. Ganho de peso (GP), Ganho de peso diário (GPD) e Conversão alimentar aparente (CAA) dos peixes por tratamento.

Níveis de inclusão do resíduo GP (g) GPD (g) CAA 

0% 32,300 0,7167 7,348

5% 36,350 0,8050 4,350

10% 43,650 0,9683 4,303

15% 35,817 0,7950 5,435

P 0,7033 0,7041 0,1484

CV 45,74599 45,81298 46,21825

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


