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Introdução

A Acerola (Malpighia glabra), um fruto que a 
coloração externa varia do alaranjado ao vermelho 
intenso quando maduros, possui polpa carnosa e 
suculenta, a superfície é lisa ou divida em três gomos e 
possui três sementes no seu interior [1]. Esse fruto
possui um sabor ácido-azedo, seu perfume é 
semelhante ao da maçã. A acerola também apresenta
boas quantidades de: cálcio, ferro, fósforo, vitamina A, 
B1, B2, B3, e principalmente vitamina C, que em 
algumas variedades, chega a ser de até 5.000 
miligramas por 100 gramas de polpa. Este valor chega 
a ser oitenta vezes superior ao da laranja e do limão. [2,
3].

Há uma tendência mundial em relação ao mercado 
consumidor de frutas, sendo cada vez maior a demanda 
desses produtos devido ao seu valor nutricional [4], e 
principalmente as frutas tropicais, pelo sabor exótico 
que possuem. Dessa forma, o Brasil é o maior produtor, 
consumidor e exportador de acerola no mundo [5] e
atualmente a região Nordeste, devido suas condições de 
solo e clima, é a maior região produtora de acerola do 
país, [6].

O alto custo de rações na produção da aquicultura 
intensiva corresponde em cerca de mais de 70% dos 
custos correspondentes à alimentação. A 
disponibilidade local de ingredientes se caracteriza 
potencialmente como uma oportunidade interessante 
para a redução destes custos, sendo conforme [7]
muitos aspectos da nutrição desta espécie são 
estudados. Para tal finalidade, utilizará o resíduo de 
acerola como possível alimento alternativo para Tilápia 
(Oreochromis niloticus), um peixe de hábito alimentar 
onívoro.

O Resíduo de acerola (M. glabra) pode ser obtido 
após o processamento do fruto, seria o que sobra na 
peneira, ou seja, casca, semente e um pouco da poupa 

do fruto, sendo muitas vezes descartado na natureza 
podendo causar um grande impacto ambiental. 

Dessa forma, o presente trabalho tem o objetivo da 
realização da caracterização bromatológica do resíduo 
de acerola (Malpighia glabra), um possível alimento
alternativo para tilápia do nilo (O. niloticus).

Material e métodos

Essa análise bromatológica foi realizada no 
Laboratório de Nutrição Animal, no Departamento de 
Zootecnia da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE). 

O resíduo de acerola (Malpighia glabra) foi obtido 
através do processamento de extração da polpa para 
sulcos, sorvetes, picolés entre outros produtos desse 
fruto, na Acerolândia Ldta., localizada em 
Paudalho/PE. 

Após a obtenção do resíduo de acerola, esses 
subprodutos foram levados ao laboratório de Nutrição 
Animal da UFRPE e foi colocado na estufa de 
ventilação forçada com temperatura de 65 + 5ºC por 
um período de 48h. Depois da secagem, o resíduo de 
acerola foi posteriormente processado em moinho com 
peneira de 1,00mm. Em seguida a moagem, e
submetida às análises laboratoriais.

Para a determinação da caracterização química do 
resíduo de acerola empregou-se o procedimento 
descrito por [8], foram analisados os teores de matéria 
seca (MS), cinzas (CZ), extrato etéreo (EE) e proteína 
bruta (PB). A determinação dos teores de fibra bruta 
(FB), fibra em detergente neutro (FDN) e fibra em 
detergente ácido (FDA) foram realizadas de acordo 
com o método de [9], utilizando-se o aparelho 
ANKON®. Os teores de MS, PB e EE foram realizados 
de acordo com [8].

Para o cálculo de carboidratos totais (CHOT), 
aplicou-se a equação CHOT = 100 - (PB% + EE% +
MM%), descrita por [10]. E para os carboidratos não 



fibrosos (CNF) estimados pela equação CNF = 100 –
(PB% + FDN% + EE% + MM%), descrita por [8]. Os 
resultados obtidos foram comparados com alguns 
dados publicados na literatura.

Resultados e Discussão

Os resultados da análise bromatológica do resíduo de 
acerola estão apresentados na Tabela 1.

O valor encontrado para FB foi em torno de 15,00% 
que é um valor considerável de fibra para utilizar em 
dietas de não-ruminantes, no entanto, é preciso a 
realização de experimentos de desempenho com esta 
espécie de peixe (O. niloticus) e verificar o 
aproveitamento deste subproduto e se poderá ser 
utilizado. Quando o mesmo é comparado aos 
resultados de [11] que avaliou o valor nutritivo dos 
resíduos da agroindústria processadora de frutas, para 
alimentação animal, tais resultados para PB, FDA, 
FDN, CZ, notou-se que obtiveram valores superiores
ao encontrado neste trabalho (8,95%, 42,79%, 62,24%, 
1,63%, respectivamente), já para o resultado de EE, 
obtive valor inferior ao encontrado deste trabalho 
(5,21%). 

Provavelmente, essas diferenças sejam amplas devido 
aos processamentos para a obtenção do resíduo de 
acerola, diferenças entre variedades, clima, entre outros 
possíveis fatores.
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Tabela 1. Análise da Composição Química dos resíduos do Resíduo de Acerola (Malpighia glabra).

Parâmetros 

Avaliados

MS (%) PB (%) EE (%) FDA (%) FDN (%) CINZAS (%) CHOT CNF

Este estudo 90,27 8,95 5,21 42,79 62,24 1,63 84,21 21,97

JUNIOR, J. E. L., 
et al, 2002

85,1 10,5 3,2 54,7 71,9 2,7 NC NC


