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Introdução

Um dos principais requisitos para o bom 
desenvolvimento da piscicultura é o conhecimento 
adequado da espécie e da forma de manejá-la 
adequadamente, utilizando de rações que forneçam 
todos os nutrientes que o animal exige para mantença e 
também fazer com que esta ração tenha um menor 
custo possível, visando retorno econômico, já que “a 
alimentação representa cerca de 70% do custo de 
produção” [1]. Desta forma, para baratear o custo com 
alimentação para peixes, foi criada uma alternativa: a 
introdução de subprodutos agroindustriais que possam 
ser utilizados nas rações para alimentação de animais.

Dentre algumas frutas que se utiliza o resíduo na 
alimentação de animais temos: abacate, banana, manga, 
abacaxi e acerola, destacando-se o abacaxi. Seu 
subproduto é um dos que mais produz resíduo, devido 
seu alto teor de fibra. O abacaxi (Ananas comosus) é 
um alimento rico em vitamina C, betacaroteno 
(provitamina A), vitaminas do complexo B e minerais 
como potássio, manganês e cálcio [2]. O resíduo desta 
fruta que pode ser utilizado na alimentação para peixes, 
diz respeito à casca, e fibra da polpa que é obtida após 
a extração do suco.

O resíduo de abacaxi como de qualquer outro 
subproduto, quando fornecido de forma exclusiva não 
atende as necessidades de mantença dos animais, pois 
segundo [3] apresenta baixo teor de proteína e elevado 
percentual de FDN. Estas restrições resultam em baixos 
coeficientes de digestibilidade e, conseqüentemente, 
em baixo consumo voluntário [4]. Então, foram 
formuladas rações com base na exigência de Tilápias 
do Nilo em crescimento segundo [5].

O objetivo desta pesquisa foi avaliar a 
digestibilidade da Matéria Seca (MS), Proteína Bruta
(PB), e Energia Bruta (EB), de rações contendo este 
resíduo agroindustrial em diferentes níveis na 
alimentação para Tilápias do Nilo (Oreochromis 
niloticus).

Material e métodos

O experimento foi realizado nas dependências do 
Departamento de Zootecnia da Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (UFRPE), no período de Maio a 
Junho de 2009.

Foram utilizados 48 peixes da espécie Tilápia do 
Nilo (Oreochromis niloticus), com peso médio de 
64,09 ± 13,27, 64,12 ± 13,79, 64,43 ± 11,20 e 66,61 ± 
18,19 dos respectivos tratamentos, T1, T2, T3 e T4
(Tratamento 1 (T1): ração testemunha 0% de inclusão 
de resíduo; (T2): inclusão de 5% de resíduo de abacaxi; 
(T3): inclusão de 10% de resíduo de abacaxi; (T4): 
inclusão de 15% de resíduo de abacaxi). As dietas 
experimentais foram isoprotéicas e isoenergéticas
(Tabela 1).

O delineamento experimental utilizado foi o de 
blocos ao acaso, blocando o peso com três repetições. 
O período experimental foi de 34 dias e dentre esses, 4 
dias para adaptação e 30  dias para realização da coleta 
de excretas.

Os peixes foram alocados em 12 aquários, de fibra 
de vidro em formato de cone, com capacidade de 60 
Litros de água. Nestes aquários foram instaladas 
torneiras e acopladas mamadeira, para posterior coleta 
de excretas usando o método de obtenção de fezes por 
gravidade. As excretas eram coletadas e levadas para 
refrigeração, logo após era feito descongelamento a 
temperatura ambiente, em seguida levadas a uma estufa 
de ventilação forçada a ± 65°C por aproximadamente 
72 horas. Depois de secas as excretas, eram retiradas às 
escamas existentes na amostra, para não haver valores 
subestimados de proteína bruta nas excretas.

Cada aquário dispunha de um aerador para 
oxigenação da água e diariamente eram realizados 
limpeza, troca de água e monitorado análise das 
principais características físico-químicas da água (pH, 
temperatura (oC) com termômetro de mercúrio, 
oxigênio dissolvido, amônia, nitrito e nitrato, em mg.L-

1 ), usando kit colorimétrico, com finalidade de manter 
o bem-estar dos peixes. 

As tilápias foram alimentadas durante o dia a partir 
das 08h30min, a cada vinte minutos até chegar às 
16h00min, e posteriormente era feito a troca de água e 
limpeza dos aquários para não restar vestígios 



alimentícios para ser feito coleta das excretas às 
08h00min do dia seguinte.

Os ensaios de digestibilidade foram realizados 
conforme a metodologia descrita [6] utilizando 
indicador óxido crômico na concentração de 0,5% na 
dieta. 

Os coeficientes de digestibilidade aparente da MS, 
PB e EE (Extrato Etéreo) das rações foram 
determinados de acordo com a fórmula: Da(n) = 100 –
[100 (%Cr2O3r / %Cr2O3f) x (% Nf / %Nr )] Em que: 
Da(n) = digestibilidade aparente, Cr2O3r = % de óxido 
de crômo na ração, Cr2O3f = % de óxido de crômo nas 
fezes, Nf = nutrientes nas fezes, Nr = nutrientes na 
ração.

Resultados e Discussão

Os valores médios de temperatura, pH, oxigênio 
dissolvido e amônia durante o período experimental 
foram de 26,35ºC ± 1,1; pH 6,8 ± 0,1; oxigênio 
dissolvido 6,3mg/L ± 1,6; e amônia 0,006mg/L ± 0,9,
respectivamente, permanecendo dentro da faixa 
recomendada para a espécie.

A composição bromatológica do resíduo de abacaxi
(tabela 1) contém: 85,58% de MS, 0,50 de EE, 4,41% 
de CZ, 3,94% de PB, 11,27% de FB, 31,63% de FDN 
(Fibra em Detergente Neutro) e 10,19% de FDA (Fibra 
em Detergente Ácido). 

Na Tabela 2 encontram-se Coeficientes de 
digestibilidade (CDA) e valores digestíveis (VD) da 
matéria seca (MS), proteína bruta (PB) e da energia
digestível (ED) das rações experimentais. Não há 
variações consideráveis quanto ao coeficiente de 
digestibilidade dos nutrientes nos tratamentos 
experimentais 1,2 e3.

Podemos concluir que no tratamento 4 houve pior 
aproveitamento de energia digestível e da proteína, 
podendo ser explicado por apresentar elevado 
percentual de FB em relação aos demais tratamentos. E 
como havia citado [4] estas restrições podem resultar
em baixos coeficientes de digestibilidade e, 
conseqüentemente, em baixo consumo voluntário.
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Tabela 1. Composição analisada das rações experimentais (T1, T2, T3 e T4)

INGREDIENTE Tratamento
T1 T2 T3 T4

SOJA FARELO 45% ** 51,2103 51,6743 52,1384 45,2494
MILHO GRÃO** 39,7203 34,289 28,8578 30,8357

PEIXE FARINHA 55% 7,0 7,0 7,0 7,0
ÓLEO DE SOJA 0,0899 0,1207 0,1516 0,1807

RESÍDUO ABACAXI 0,0 5 10 15
FOSFATO BICALCICO*** 0,5986 0,5879 0,5771 0,5325

SAL COMUM 0,5 0,5 0,5 0,5
PREMIX M/V PEIXE 0,5 0,5 0,5 0,5

CALCARIO** 0,2409 0,188 0,1351 0,0618
VITAMINA C 0,1 0,1 0,1 0,1

BHT 0,02 0,02 0,02 0,02
AGLUTINANTE 0,02 0,02 0,02 0,02
NUTRIENTES

EB (kcal/kg) analisado * 4113 4049 4084 3673
MS (%) 93,87 92,84 93,67 93,9
CZ (%) 8,26 8,48 8,73 8,41
EE (%) 4,29 4,35 4,22 4,06
PB (%)* 32,75 32,8 32,69 32,36
FB (%) 8,42 6,53 9,81 10,22

FDA (%) 5,33 5,57 10,47 6,43
FDN (%) 23,71 22,11 33,92 22,02

ÓXIDO CRÔMICO (%) 0,393 0,385 0,395 0,382
* [7]; ** [8]; ***  [6]

Tabela 2. Coeficientes de digestibilidade (CDA) e valores digestíveis (VD) da proteína bruta (PB) e da matéria seca (MS) da rações 
experimentais. 

Tratamentos
CDA (%)                                                              

        PB                             MS                         EB

Valores Digestíveis                                         PB

(%)               MS (%)                 ED(kcal/kg)

T1 88,13 77,32 78,64 28,86 72,58 3234
T2 89,87 76,09 78,55 29,48 70,64 3180

T3 89,74 76,20 79,22 29,34 71,37 3235

T4 88,88 77,00 76,77 28,76 72,30 2820


