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Introdução

A expansão do cultivo da tilápia do Nilo 
(Oreochromis niloticus) deve-se ao ótimo desempenho, 
à alta rusticidade, facilidade de obtenção de alevinos, 
adaptabilidade aos mais diversos sistemas de criação e 
grande aceitação no mercado lazer (pesque-pague) e 
alimentício, pelas qualidades nutritivas e 
organolépticas do seu filé [1]. Na natureza, os peixes 
têm a possibilidade de procurar satisfazer suas 
exigências com alimentos disponíveis, mas, quando 
confinados, devem receber rações balanceadas para que 
sejam atendidas suas exigências. Cerca de 70% dos 
custos variáveis de produção em sistemas aquícolas 
podem ser atribuídos aos gastos com ração. Assim, 
buscam-se alimentos alternativos que permitam a 
produção de peixes de forma economicamente viável 
[2].

A palma forrageira (Opuntia ficos) é uma fonte 
alimentar que pode viabilizar a produção animal no
Nordeste brasileiro, devido às suas características 
morfofisiológicas e nutricionais [3]. O farelo de palma 
é uma alternativa local para substituir, ainda que 
parcialmente, o milho como insumo energético em 
rações comerciais de monogástricos [4]. 

O conhecimento dos valores de digestibilidade desse 
alimento para a formulação de rações na aquicultura 
torna-se um aspecto extremamente relevante.

O objetivo deste trabalho é avaliar a digestibilidade
da utilização do farelo de palma forrageira em rações 
destinada a alimentação de tilápias do Nilo.

Material e métodos

O experimento foi realizado no Departamento de 
Zootecnia da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE) no período de 18 de setembro 
de 2008 a 20 de janeiro de 2009.

O delineamento experimental utilizado foi 
inteiramente casualizado (DIC) com dois tratamentos e 

três repetições, totalizando seis parcelas experimentais. Em 
cada parcela experimental foram utilizadas 20 tilápias com 
peso médio de 38g revertidos sexualmente.

Os tratamentos experimentais foram distribuídos em uma 
Dieta Referência (DR) com 0% de inclusão do Farelo de 
Palma (FP) e outra Dieta Teste (DT) com 30% de inclusão 
do FP, a composição percentual dos ingredientes da Dieta 
Teste estão apresentados  na tabela 1.

Os animais foram distribuídos em duas caixas d’água de 
PVC com capacidade de 500L, distribuídas em seis cestas 
com tela de plástico, sendo três cestas em cada caixa, 
contendo vinte tilápias por cesta. As caixas foram 
equipadas com aerador e utilizou-se pedra porosa suprida 
por meio de compressor de ar e conectadas a um sistema de 
recirculação de água, para filtração e reaproveitamento de 
água. 

Realizou-se  limpezas nas caixas duas vezes ao dia, por 
meio de sinfonamento, método que utiliza uma mangueira e 
por sucção retira-se os resíduos. Periodicamente eram feitas 
mensurações de temperatura da água através de termômetro 
de bulbo com mercúrio e das medidas de pH, nitrito e 
amônia total através de kit químico calorimétrico.

Segundo [5] dentre os métodos mais empregados de 
coleta de fezes para os estudos de digestibilidade utiliza-se 
o método por decantação ou sistema de Guelph, que se 
utiliza um aquário para a alimentação e outro afunilado 
para a coleta de fezes.

A Dieta Teste foi  elaborada com o ingrediente 
alternativo incluído na proporção de 30% na Dieta 
Referência. Os ingredientes foram moídos até atingirem 
aproximadamente 2mm de diâmetro, sendo adicionado o 
indicador óxido de cromo (Cr2O3) em concentração de 
0,5%. Após homogeneização dos ingredientes, adicionou-
se água a 65°C, a fim de umedecer até o ponto de 
peletização artesanal. Após a passagem no moinho e 
formação dos peletes, o material foi levado à estufa de 
ventilação forçada a 65°C por 24h. Após este procedimento 
os peletes foram reduzidos de diâmetros, para apresentarem 
tamanho adequado ao tamanho da boca dos animais. As 



rações foram fornecidas de forma manual, distribuídas 
diretamente nas caixas d’água. Os peixes foram 
aclimatizados durante 15 dias, onde receberiam
alimentação “ad libitum”, em várias refeições diárias. 

Para a coleta de fezes foram utilizados seis aquários 
afunilados de PVC, com capacidade de 60L cada um, 
todos acoplados com recipiente coletor e por 
decantação as fezes eram armazenadas neste recipiente.
Foi realizada uma coleta diária de fezes, no período de 
dez dias. 

O manejo utilizado compreendia em: 1) período de 
alimentação nas caixas d’água (5 às 11hs); 2) período 
de coleta (11 às 17hs), durante esse período os peixes 
não recebiam nenhum tipo de alimentação; 3) período 
de alimentação (17 às 23hs); 4) período de coleta (23 
às 5hs do dia seguinte). As fezes retiradas do recipiente 
coletor tinham o excesso de água escoado e eram 
armazenadas em freezer a -10ºC. 

Antes da realização das análises do material, foram 
retiradas as escamas para não mascaramento dos teores 
protéicos em seguida procedeu à moagem do material 
coletado.

As análises bromatológicas de matéria seca (MS), 
proteína bruta (PB) e extrato etéreo (EE) foram 
realizadas no Laboratório de Nutrição Animal do 
Departamento de Zootecnia da UFRPE. As leituras do 
óxido de cromo  foram realizadas no Laboratório de 
Análise Físico-químico de Alimentos do Departamento 
de Economia Doméstica da UFRPE. As análises de 
energia bruta (EB) foram realizadas no Laboratório de 
Zootecnia da Universidade Federal Rural do Semi-
Árido do Rio Grande do Norte (UFERSA). Os 
coeficientes de digestibilidade aparente (CDA) da MS, 
PB e EE das rações foram determinados de acordo com 
fórmulas descritas por [6]:

Resultados e discussão

Os valores médios de temperatura, pH, nitrito e 
amônia durante o período experimental foram de 26º 
±0,5ºC; 7,0 ± 0,3; 0,09 ± 0,01; 0,10 ± 0,15 
permanecendo estável e dentro da faixa recomendada 
para a espécie, segundo [7].

A metodologia utilizada no ensaio de digestibilidade 
é uma das mais utilizadas, causa menos estresse nos 
peixes e facilita a coleta das fezes [8].

Na tabela 2 encontram-se os resultados dos CDA da 
MS, PB e EB. Em relação ao CDA da PB, a dieta teste 
obteve valor superior (89,35%) em relação ao valor da 
dieta referência (87,41%). O mesmo ocorreu com o 
valor do CDA da EB da dieta teste (73,70%) em 
relação ao valor de (70,40%) da dieta referência. Já em 
relação ao CDA da MS, a dieta referência obteve valor 
superior (72,64%) em relação ao valor da dieta teste de 
(72,55%).  

De acordo com os dados obtidos, observa-se alto valor 
de digestibilidade da Dieta Teste, isso pode ser explicado 
devido a uma das importantes características da tilápia do 
Nilo de ser uma espécie de hábito alimentar onívoro e de
ter uma boa capacidade digestiva de alimentos de origem 
vegetal.  Conforme [9] a fração lignina-celulose da palma é 
baixa, além disso, é uma excelente fonte de carboidratos 
não-fibrosos. 

O aproveitamento do resíduo do beneficiamento da
palma, transformado-o em farelo e utilizado como
ingrediente nas rações pode ser mais uma alternativa de 
minimizar os custos de produção. No entanto, pesquisas
devem ser desenvolvidas para conhecer melhor o alimento, 
testando os níveis adequados de inclusão desse alimento em 
dietas para peixes.
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Tabela 01. Composição percentual dos ingredientes da dieta referência.

Ingredientes %

Farelo de soja 49%

Milho 29,42%

Farinha de peixe 7%

Farinha de trigo 7%

Farelo de trigo 4,2%

Óleo de soja 1,1%

Fosfato bicálcico 1,2%

Premix 0,51%

Lisina 0,35%

Calcário 0,2%

BHT 0,02%

                                                             Total                                                         100%

Tabela 02. Coeficientes de digestibilidade aparente da matéria seca (CDaMS), da proteína bruta (CDaPB) e da energia bruta 
(CDaEB) da dieta referência e da dieta teste.

Componentes CDaMS(%) CDaPB(%) CDaEB(%)
Dieta referência 72,64 87,41 70,40

Dieta teste 72,55 89,35 73,70


