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RESUMO 

O  presente  trabalho  teve  como  objetivo  avaliar  o  desempenho  produtivo  dos 

alevinos de  tilápia do Nilo submetidas as dietas formuladas com diferentes níveis de inclusão 

de  farelo de mamona destoxificada  (FMD). O experimento foi conduzido no Laboratório de 

Recursos  Aquáticos  –  LARAq,  localizado  no  Departamento  de  Engenharia  de  Pesca   da 

Universidade  Federal do Ceará. O desempenho produtivo de tilápia do Nilo foi avaliado com 

base no ganho de peso, ganho de biomassa, biomassa final, conversão alimentar aparente, 

sobrevivência,  consumo de ração aparente e taxa de crescimento,  índice hepatossomático, 

índice de gordura viscero-somático, viabilidade econômica das rações. Os parâmetros físico-

químicos da água do cultivo foram realizados para: pH, oxigênio dissolvido,  condutividade 

elétrica, temperatura, saturação, concentração de amônia,  nitrito  e  fósforo.  Os alevinos de 

tilápia revertidos sexualmente apresentaram peso e comprimento médio inicial de 6,11±0,03g 

71,88±3.44cm.  Foram  formados  03  sistemas  operacionais  contendo  cada,  03  tanques  de 

1000L e 06 tanques  redes  de 1m³ com 80 peixes   cada.  Num delineamento inteiramente 

causalizado  com  seis  tratamentos  e  três  repetições.  Foram  formuladas  seis  rações 

isoenergéticas (3000 Kcal/kg de energia digestível) e isoprotéicas (30% de proteína bruta), 

diferindo quanto aos níveis de inclusão do farelo da mamona desintoxicada (0, 12, 24, 36, 48 

e 60%). O período experimental foi de 92 dias, num sistema fechado de circulação de água. 

Para os parâmetros físicos da água do cultivo não ocorreu diferença significativa (p<0.01). 

Houve  diferença  significativa  na  concentração  de  amônia  entre  os  sistemas,  com  maior 

concentração no sistema III (3,38mg/l). Os valores de fósforo total se mostraram significante 

(p>0.01)  entre  os  sistemas,  destacando  o  sistema  I  com  maior  valor  (4.44mg/l).  Foram 

observadas diferenças quanto ao ganho de peso, consumo médio de ração, ganho de biomassa, 

biomassa médio apresentando uma regressão linear decrescente para esses parâmetros para 

sobrevivência,  taxa de crescimento e conversão alimentar aparente não ocorreu diferenças 

estatística, de acordo com o teste de Tukey. A adição do farelo mamona na dieta de alevinos 

de tilápia não influenciou no IHS e IGVS. Para os valores econômicos das dietas, o menor   e 

maior custo entre as dietas experimentais foi com 60% de FMD (R$ 0.81 e R$ 1,25). A dieta 

contendo 48% de FMD teve o menor CMR com (R$ 1,99. A dieta 0% de FDM teve o maior 

custo médio da ração por kg de peso vivo a dieta, e o menor índice de eficiência econômica 

(47,92), sendo a dieta 48% o maior índice (100). Para o IC, a dieta com 48% de FMD tem o 



menor custo e a dieta com 0% de FDM como maior incide de custo (208,69). Na composição 

das carcaças dos peixes trabalhados não existiu diferença significativa (p>0,01) na umidade e 

proteína  bruta  das  carcaças  dos  peixes  iniciais  com  os  peixes  final  nível  de  gordura, 

apresentou diferença significativa para p>0.01 dos peixes iniciais  e os peixes alimentados 

com a dieta  contendo 60% de FMD. O percentual de inclusão de até 12% apresentou os 

melhores  valores  relativos  aos  parâmetros  zootécnicos  e  de  qualidade  de água estudados, 

valores superiores aumenta o volume das fezes, elevando a taxa de concentração de amônio e 

nitrito comprometendo a qualidade da água. Causam também um aumento do extrato etéreo 

na carcaça do peixe e menor teor de proteína na carne.

Palavras Chaves: Ração, farelo de manona desintoxicado, tilápia do Nilo.



ABSTRACT

This study aimed to evaluate the productive performance of Nile tilapia submitted 

to  diets  with  different  levels  of  inclusion  of  detoxified  castor  bean  meal  (FMD).  The 

experiment was conducted at the Laboratory of Aquatic Resources - LARAq, located in the 

Department of Fisheries, Federal University of Ceará. The productive performance of Nile 

tilapia was evaluated based on the weight gain, biomass gain, final biomass, feed conversion, 

survival,  feed  consumption  and  growth  rate,  hepatosomatic  index,  visceral  fat  content, 

somatic, economic viability rations. The physico-chemical parameters of water for cultivation 

were performed: pH, dissolved oxygen, conductivity, temperature, saturation, concentration of 

ammonia, nitrite and phosphorus. The sexually reversed tilapia showed mean initial weight 

and length of 6.11 ± 0.03 g 71.88 ± 3.44cm. Operating systems were formed, each containing 

03, 03 tanks and 06 tanks 1000L networks 1m ³ with 80 fish each. Causalizado a random 

design with six treatments and three replications. Six diets were formulated isocaloric (3000 

Kcal /  kg of digestible energy) and isonitrogenous (30% crude protein),  differing in  their 

levels  of  inclusion  of  the  detoxified  castor  bean meal  (0,  12,  24,  36,  48  and 60%).  The 

experiment lasted 92 days in a closed system of water circulation. For the physical parameters 

of water the crop is not significant difference (p>0.01). There were significant differences in 

ammonia concentration between systems, with greater concentration in system III (3.38 mg / 

l).  The  values  of  total  phosphorus  proved  significant  (p  >0.01)  between  the  systems, 

highlighting the system I with a higher value (4.44mg / l). We observed differences in weight 

gain,  average  feed  intake,  gain  biomass,  average  biomass  showing  a  declining  linear 

regression for these parameters to survival, growth rate and food conversion ratio was not 

statistically different according to Tukey test. The addition of castor meal in the diet of tilapia 

did not influence the IHS and IGVS. For the economic values of the diets, the lowest and 

highest cost among the experimental diets was 60% of FMD (R$ 0.81 and R$ 1,25). The diet 

containing 48% of FMD had the lowest with CMR (R$ 1.99. Diet 0% FDM had the highest  

average cost of feed per kg of body weight through diet, and lower economic efficiency rate 

(47,92 ), the diet 48% of the highest (100). For the HF diet with 48% of FDM and has the  

lowest cost diet containing 0% and greater FDM relates cost (208,69). in the composition of 

Fish carcasses worked there was no significant difference (p >0.01) in moisture and crude 

protein of fish carcasses early end to the fish. The fat level, significantly different at p > 0,01 



initial fish and fish fed diet containing 60% of FMD. The percentage of inclusion of up to 

12% showed the best values for the performance parameters and water quality study, higher 

values iicreases the stool volume, increasing the concentration ratio of ammonium and nitrite 

compromising the quality of water. They also cause an increase in the ether extract in the 

carcass of the fish and lower protein content in meat. 

Keywords: Food, bran manona detoxified, Nile tilapia. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A tilápia  é  um peixe  onívoro  que  ocupa  toda  a  coluna  d’água  e  apresenta  grande 

habilidade em filtrar partículas do plâncton. É uma espécie bastante utilizada para o policultivo com 

camarões  de  água  doce,  uma  vez  que  apresenta  necessidade  similar  na  temperatura,  atinge  o 

tamanho  de  comercialização  ao  redor  de  cinco  meses,  suporta  água  de  baixa  qualidade  e  é 

relativamente tolerante a doenças, segundo FIGUEIREDO (2006).

A busca por alimentos alternativos para dietas de animais de interesse zootécnico, com o 

propósito de minimizar os custos de produção da atividade, tem sido estudada através de pesquisas 

que  visam  também  a  oferta  de  alimento  de  qualidade,  especialmente  para  países  em 

desenvolvimento (SANTOS et al., 2009).  Os ingredientes de origem vegetal estão sendo cada vez 

mais  usados  como matéria-prima  na  fabricação  de  ração  por  serem de  baixo  custo  e  de  fácil 

aquisição,  principalmente  por  se  tratarem  na  maioria  das  vezes  de  subprodutos  industriais 

(PEDRON et al.,  2008).

Uma fonte promissora de proteína vegetal que esta sendo bastante estuda é o farelo da 

mamona, oriunda do processamento da torta da semente da mamona. O farelo desintoxicado como 

insumo para ração animal justifica-se pela sua composição, com percentual protéico de até 45,2%, 

valor superior ao de tortas de outras oleaginosas (SEVERINO et al, 2005).

A rápida expansão da aquicultura depende fundamentalmente de sistemas que usam 

rações balanceadas e de boa qualidade, por permitir o aumento na produtividade de espécies de 

valor econômico, com menor impacto ambiental. PEZZATO (1999) considerou necessário que as 

rações produzidas no Brasil  apresentem-se pelo valor biológico dos ingredientes e não por sua 

composição química. 

As espécies animais assimilam de forma diferente os alimentos, sendo essa variação 

quantificada através da determinação de seus coeficientes de digestibilidade (ANDRIGUETO et al., 
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1982). Ainda, segundo esses autores, a digestibilidade de uma ração é definida como a habilidade 

com que o animal digere e absorve os nutrientes e a energia contidos no mesmo. Destaca-se ainda 

que  a  eficiência  dos  nutrientes  varia  entre  as  espécies  de  peixes  em  relação  a  certos  fatores  

ambientais como concentração de minerais, temperatura e pH da água (SANTOS et al., 2004a).

Com base no exposto, pode-se considera que muitas pesquisas estão sendo realizadas no 

sentido de se determinar o potencial nutritivo dos vários produtos e subprodutos que apresentam 

valor nutricional e que, os estudos sobre as interações entre os diversos ingredientes e nutrientes são 

ainda muito incipientes para as diversas espécies de peixes tropicais, considerando-se o potencial 

produtivo aquícola do Brasil e particularmente da região Nordeste. 

Desta  forma,  o  objetivo  desta  pesquisa foi  estudar  o subprodutos  agroindustriais  da 

região  Nordeste,  farelo  de  mamona  desintoxicado  recomendando  a  utilização  racional  desse 

ingrediente como potencial substitutivo aos ingredientes convencionalmente utilizados em dietas 

para tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus).
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2.0- REVISÃO DE LITERATURA

2.1 - Tilápia

A Tilápia é uma espécie originaria dos rios e lagos da África do Sul, é um peixe onívoro 

que ocupa toda a coluna d’água e apresenta grande habilidade em filtrar partículas do plâncton. Foi 

introduzida no Brasil na década de 70 pelo DNOCS, nos açudes do Nordeste e logo depois de 

difundido por todo pais (PROENÇA e BITTENCOURT, 1994).  

O sucesso alcançado pela tilápia do Nilo está relacionado às características de adaptação 

tanto à alimentação natural quanto à artificial, bem como o seu consórcio desde o período larval; 

alto desempenho, resistência a baixos níveis de oxigênio dissolvido,  além de o seu filé possuir 

ótimas  qualidades  organolépticas  (MEURER  et  al.,  2002a).  Outros  fatores  importantes  são: 

facilidade de obtenção de alevinos, grande aceitação no mercado do lazer (pesque pagues) bem 

como o alimentício (frigoríficos), em que, durante a fase larval podem utilizar pelo menos 50% da 

proteína da sua dieta proveniente de fontes vegetais (SOUZA et al., 2000). 

O Ceará hoje se destaca como o maior produtor e consumidor de tilápia no país com 

uma produção anual de 22 a 24 mil toneladas por ano, tornando-se um dos maiores setores do 

agronegócio  mundial.  Além  disso,  participa  com  16%  da  oferta  mundial  de  proteína  animal 

apresentando  uma  produção  de  100  toneladas  mês.  O  Açude  Castanhão  é  o  maior  centro  de 

produção de tilápia do Estado do Ceará colocando-o em 1.º lugar na produção de tilápia no Brasil 

(CREPALDI, et al 2006)

O  cultivo  de  tilápia  destaca-se  como  uma  alternativa  de  desenvolvimento 

socioeconômico  para  o  país.  A piscicultura  possibilita  o  aproveitamento  efetivo  dos  recursos 

naturais locais, principalmente os hídricos proporcionando emprego e renda para a região local.
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2.2 – Mamona

A mamona é denominada cientificamente como Ricinus communis L., sendo uma planta 

da família euphorbiáceas. No Brasil, conhece-se a mamona sob as denominações de mamoneira, 

rícino, carrapateira, bafureira, baga e palma criste; na Inglaterra e Estados Unidos, pelo nome de 

"castor  bean"  e  "castor  seed".  O óleo é  o produto  mais  importante  constituinte  da semente  de 

mamona (ALBUQUERQUE, 2003).

O Brasil produz cerca de 3,5 bilhões de litros de óleos vegetais por ano. A escala de 

volume gasto de combustíveis é dez vezes maior que a produção de óleos vegetais. Para permitir a 

incorporação de 2% de biodiesel ao diesel, o país precisará ampliar sua disponibilidade de óleos 

vegetais. Por decisão governamental, a mamona foi cotada como uma das oleaginosas de escolha 

para produção de biodiesel. No processamento das sementes de mamona, para cada tonelada de óleo 

extraído obtém-se cerca de 1,2 toneladas de torta,  que é tóxica,  devido à presença de algumas 

substâncias: a ricina e a ricinina (LOUREIRO, 1962; TÁVORA, 1982; SEVERINO, 2005).

Na região nordeste do Brasil, a produção de biodiesel de mamona surgiu a pouco tempo 

como uma promissora alternativa para os pequenos produtores da região. A produção de mamona 

pela agricultura familiar para o abastecimento de plantas industriais de biodiesel tem sido uma das 

principais metas do governo. Biodiesel é a denominação genérica dada a combustíveis e aditivos de 

fontes renováveis (AMORIM 2005).

Segundo  CANDIDO  et  al.  (2008),  a  ricinina  esta  presente  em  todas  as  partes  da 

mamoneira, pois trata-se de um alcaloide sintetizado ativamente em tecidos jovens, parecendo não 

ser  uma  toxina  tão  potente  como  a  ricina   considerada  uma  substância  de  defesa  da  planta, 

sintetizada  em  maior  quantidade  em  situações  como  danos  mecânicos  ou  alta  temperatura 

(AZEVEDO e BELTRÃO 2007). Essa toxina varia muito em determinadas partes da planta: 1,3% 

nas folhas (matéria seca), 2,5% em plântulas estioladas, 0,03 no endosperma da semente e 0,15 na 

casca das sementes (MOSHKIN,  1986). Contudo a maior concentração da toxina é no fruto de 739 
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a 1.664 mg⁄100g  como afirma SEVERINO et al. (2005) .

2.3 - Uso da mamona como fonte de proteína vegetal

Em geral, os custos elevados de rações comerciais (40 a 50% do total) para criação de 

peixe em cativeiro afetam a capacidade produtiva (PEZZATO et al., 2004). Segundo CHO (1992), a 

concentração ótima de proteína nas dietas para peixes está marcada por um delicado balanço entre 

proteína  e  energia,  devendo-se  observar  com  especial  atenção  a  qualidade  protéica,  o  padrão 

adequado de aminoácidos essenciais disponíveis e as fontes de energia não protéica, como lipídios e 

carboidratos. 

O uso  de  ingredientes  de  origem vegetal  como fontes  alternativas  de  proteína,  tais 

como: sementes de leguminosas, tortas de sementes oleaginosas, farelos, concentrados protéicos e 

tubérculos, entre outros, na alimentação de peixes, é limitado devido à presença de uma grande 

variedade de substâncias antinutricionais (HARDY, 1996; ROBAINA et al., 1997; BUREL et al., 

2000). 

Outra fonte ainda não bem explorada como fonte de proteína é o farelo da mamona, que 

apresenta 45% de proteína bruta após a extração do óleo. Alguns farelos podem ser diretamente 

utilizados como insumo nutricional para seres humanos ou animais; outras, como a mamona e de 

algumas espécies de pinhão-manso, apresentam constituintes tóxicos,  requerendo desintoxicação 

(BELTRÃO, 2003). Os farelos de mamona desintoxicada (FMD) como insumo para ração animal 

justifica-se pela sua composição, com percentual protéico de até 45,2%, valor superior ao de tortas 

de outras oleaginosas resultantes do processo de extração do óleo. Porém, devido à escassez de 

alguns aminoácidos e a quantidade de fibra, ela não pode ser utilizada como única fonte protéica de 

animais monogástricos, como cavalo, suíno, aves e peixes (CANDIDO et al., 2008).

BOSE  E  WANDERLEY (1988)  estudaram  o  farelo  de  mamona  destoxificada  em 

mistura com feno de alfafa em diferentes proporções para alimentação de ovinos e concluíram que a 
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adição de torta de mamona ao feno de alfafa traz benefícios, aumentando a digestibilidade das 

proteínas e da energia, sem qualquer relato a problemas com intoxicação dos animais.

De  acordo  com  (SOUZA,  1979;  BENESI,  1979;  VIEIRA,  1979)  o  efeito  da  torta 

desintoxicada sobre o desempenho, valores hematológicos, proteinograma, atividade de algumas 

enzimas e alterações histopatológicas do fígado em suínos na substituição do farelo de soja piorou o 

desempenho dos suínos em várias características estudadas, inclusive causando danos ao fígado e 

anemia. Porém, esses sintomas foram causados pela deficiência de alguns aminoácidos essenciais e 

não por efeito tóxico de ricina. A complementação da dieta com os aminoácidos Lisina e Triptofano 

proporcionou desenvolvimento dentro da normalidade. A redução no teor de Lisina pode ter sido 

causada  pela  alta  temperatura  a  que  a  torta  possivelmente  foi  submetida  no  processo  de 

destoxificação, efeito observado por MOTTOLA et al. (1971).

A maior dificuldade em adicionar esse produto a dietas para peixes é a quantidade de 

fibra presente na composição da mamona. De acordo com Severino et al. (2006), o teor de fibra  

presente na torta da mamona desintoxicada é de aproximadamente 40,00%.

Em monogástricos a fibra é responsável por uma pequena parcela da energia da dieta, o 

que se faz através da digestão por microrganismos no intestino grosso  e  ceco  (LASSITER  E 

EDUARDS, 1982). A composição desta fração pode variar de  acordo com a espécie e idade da 

planta (ANDRIGUETTO et al., 1981; MAYNARD et al., 1984). Segundo o NRC (1993), os peixes 

podem tolerar até 8% de fibra em suas dietas, podendo melhorar o ganho de peso e a eficiência de 

utilização de proteína da dieta,  mas,  quando presentes em maiores concentrações,  pioram esses 

índices biológicos de crescimento.

DIOUNDICK e STOM (1990) realizaram um experimento com tilápias (Oreochromis  

mossambicus) com  2,5g de peso médio, alimentadas com rações contendo 49,5% de proteína bruta 

à qual foi acrescida, por substituição 0%, 2,5%, 5,0%, 7,5% e 10% de celulose. Após 56 dias de 

cultivo, o melhor índice de crescimento, de conversão alimentar e de eficiência protéica foi para 
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dietas contendo 2,5% e 5,0% de celulose e os piores resultados, para dietas com 0% e 10%.

PEREIRA-FILHO  et   al.   (1992)  realizaram experimento com matrinxã  (Brycon 

cephalus), com 125g de peso médio, testando dietas com níveis crescentes de proteína, 19%, 25% e 

30%, e de fibra bruta, 2%, 10% e 20%, durante 84 dias. Os autores observaram que dietas contendo 

até 20% de fibra não afetam o ganho de peso dos peixes. Com o aumento na quantidade de fibra na 

dieta, houve uma elevação dos teores de proteínas e cinzas corporal e um decréscimo de gordura.

Estudo com varias plantas oleoginosas estão sendo feito para fazer o aproveitamento do 

resíduo da extração como alimento para peixes, como o farelo da canola, que é o subproduto obtido 

da extração do óleo da semente da canola (MUZTAR e SLINGER, 1982), que apresenta maiores 

concentrações de matéria seca, aminoácidos sulfurados, extrato etéreo, fibra bruta, cálcio, fósforo 

total  (BELL e KEITH, 1991) e vitaminas do complexo B (colina,  niacina,  tiamina,  riboflavina, 

ácido fólico e biotina), em relação ao farelo de soja (BELL,  1993).

MADAR  E  THORNE  (1987)  afirmam  que  a  fibra  bruta  altera  a  utilização  dos 

nutrientes,  influenciando  processos   fisiológicos,  tais  como:  tempo   de  esvaziamento  gástrico, 

motilidade  e  trânsito  intestinal,  modificação  da  atividade  de  enzimas  digestivas,  sequestro  de 

micélios de lipídios e interferência na absorção de nutrientes, devido, principalmente, à obstrução 

do contato entre os nutrientes com a superfície da parede intestinal. Outro possível efeito negativo é 

a  diminuição  da  absorção  de  minerais,  como  cálcio,  zinco  e  ferro,  que  se  ligam  de  forma 

irreversível à celulose e à hemicelulose.
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3.0 - MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Recursos Aquáticos – LARAq 

do Departamento de Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Ceará DEP/UFC,  realizado 

no período de 03 de outubro a 27 de dezembro de 2009.

Foi realizado o acompanhamento do desempenho zootécnicos dos animais submetidos 

as  dietas  experimentais,  analise  físico-químico  da  água,  avaliação  da  composição  corporal  e  a 

viabilidade econômica das dietas.  

3.1 - Material Biológico

Os exemplares de Tilápia do Nilo foram adquiridos no DNOCS, Departamento Nacional 

de Obras Contra a Seca, e transportado em transfisher para o Laboratório de Recursos Aquáticos – 

LARAq.

Ainda no DNOCS, aproximadamente 1000 exemplares de alevinos de Tilápia do Nilo 

foram selecionados e acomodados em tanque de alvenaria 2m². Durante dois dias a alimentação foi 

suspensa para evitar o estresse dos animais durante o transporte para as dependências do LARAq. 

Ao chegar no laboratório os peixes foram aclimatados em tanques de 500 L por aproximadamente 

24 horas até serem acomodados nos tanques experimentais.

Foram  separados  e  acomodados  88  peixes  nos  tanques  redes  para  o  processo  de 

adaptação as condições de cultivo e ração com 0% de FMD, A biometria inicial foi realizada em 

lotes homogêneos quanto a peso e comprimento. Na primeira biometria foram retirados 08 peixes 

do lote, para posterior analise da composição bromatológica totalizando 80 peixes por tanque rede. 

Depois do manejo os peixes permaneceram em jejum por 15 horas para a introdução das dietas 

experimentais.

O delineamento  experimental  foi  inteiramente  causalizado com seis  dietas  contendo 
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níveis crescente de inclusão de FMD (0, 12, 24, 48 e 60%) e três repetições. Foram utilizados 720 

alevinos tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) com peso médio de 6,11±0,03g e comprimento de 

71,88±3.44mm. A unidade experimental do sistema constava de nove tanques circulares de 1000L 

com 18 tanques  rede  de  0,10 m3 igualmente  distribuídos.  A água foi  drenada por  gravidade  e 

conduzida aos filtros mecânico e biológico, ambos instalados em contêineres cilindros com volume 

de  0,22 m3 contendo,  respectivamente,  brita  e  cascalho de  ostra.  Uma bomba submersa  (Sarlo 

Better) com vazão de 2 m3/h circulava a água de volta ao sistema, conforme mostra a Figura 1.

            
            Figura 1: Sistema de cultivo experimental.

Para o manejo alimentar manual utilizou-se seis dietas experimentais, contendo 30 % de 

proteína  bruta,  sendo fornecida  inicialmente  0,7% da  biomassa  total,  corrigida  a  cada  15  dias 

finalizando com 0,25%. O manejo alimentar teve frequência quatro vezes ao dia nos horários 8, 11, 

14 e 17 h com duração média de 30 minutos por arraçoamento para os tanques rede. Diariamente,  

os aquários foram sifonados antes de todas as alimentações para retirada das fezes e dos possíveis 

resíduos de ração. Cada tanque rede possuía um sistema de comedouros feitos de garrafas PET de 3 

L , onde ficavam retidas as eventuais sobras de ração.
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Após a primeira semana de cultivo, foram adicionados a cada 15 dias 0,3% de sal em 

cada unidade de cultivo, para evitar o crescimento de bactéria, fungos e parasitas causados pela alta 

concentração  de  matéria  orgânica  em  suspensão.  De  acordo  com  (KUBITZA,  2007)  as  altas 

densidades de estocagem e a contínua exposição a oscilações nos parâmetros de qualidade de água, 

os peixes tendem a perder mais sais para a água. O sal ajuda a reduzir problemas com parasitos e 

fungos, bem como ameniza a irritação do epitélio branquial e a excessiva perda de sais dos peixes. 

Esta salinidade não interfere com o funcionamento do filtro biológico e ajuda a prevenir problemas 

de intoxicação por nitrito.

Diariamente  pela  manhã  e  tarde,  antes  da  alimentação dos  peixes  eram aferidos  os 

parâmetros físicos da água, tais como: temperatura taxa de oxigênio dissolvido, pH, condutividade 

elétrica, saturação do oxigênio e salinidade,em cada cultivo a fim de controlar da qualidade da água 

do cultivo. com a ajuda de um termômetro potenciômetros YSI modelo 500 digital. Para as análises 

químicas a cada 15 dias eram realizadas coletas da água do filtro e das entradas de água no sistema. 

Foram realizadas 06 amostras de água. A coleta da água era feita após 30 minutos do arraçoamento 

dos peixes nos sistema de cultivo, As analises químicas realizada nas amostras mencionadas foram: 

amônia total (mg/l), nitrito (mg/l), nitrato (mg/l), fósforo (mg/l). Tais analises foram realizadas no 

Laboratório Integrado de Águas Residuárias e de Mananciais – LIAMAR, do Instituto Federal do 

Ceará -IFCE.

3.2 Desempenho Zootécnico

Registrou-se, quinzenalmente, a quantidade e peso total dos peixes de todos os TR para 

determinar as seguintes variáveis: 

• Ganho de peso (GP)
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• Ganho de biomassa (GB)

• Taxa de Crescimento Especifico (TCE)

Sendo:

Wi = peso em gramas no tempo f (final);

W0 = peso em gramas no tempo i ( inicial);

t = tempo de duração do experimento (dias)

• Conversão alimentar aparente (CAA)

• Sobrevivência

Para a pesagem utilizou-se balança semi analítica da marca Digimed KN 2000 com 

precisão de 0,01g e um erro de até 0,1 g. Os peixes foram, ao final do experimento, abatidos em 

água  com temperatura  abaixo  de  0°C.   Em seguida  fora  contados  individualmente,  pesados  e 

medidos com paquímetro de precisão 0,01 mm e posteriormente, congelados para futuras analises 
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bromatológicas.  A temperatura  da  água  foi  aferida  diariamente  com  termômetro  analógico  da 

mesma forma os parâmetros físico-químicos com uso do potenciômetro digitais.

3.3 -Aquisição e Desintoxicação da Mamona

A  torta  da  mamona  (TM)  foi  doada  pela  Fazenda  Normal,  Centro  de  Pesquisa 

Agroindustrial da EMATER-CE, localizada na cidade de Quixeramobim a 208 km de Fortaleza-CE. 

Após a moagem da mamona para a retirada do óleo, matéria-prima do biodiesel, a torta de mamona 

foi exposta ao sol para secagem depois embalado e transportado para o Laboratório de Recursos 

Aquáticos – LARAq.

A torta da mamona ainda tóxica foi encaminhada para o pólo de pesquisa da Embrapa 

localizado na Universidade Federal do Ceará – UFC, para destoxificação Essa foi submetida a uma 

pressão de 15psi por uma hora em autoclave, conforme ANANDAN et al. (2005). Para a elaboração 

das dietas experimentais, fez-se necessário a trituração da Torta da Mamona, em moinho de carne, 

modelo 98BT, assim originando o farelo da mamona desintoxicado estudado.

3.4  - Dietas Experimentais

A Tabela 1 apresenta os valores da analise centesimal dos ingredientes usados para a 

fabricação das dietas. Os ingredientes foram pesados, misturados e umedecidos com água morna a 

30ºC, depois processado em moinho de carne modelo 98BT, faca 0,5mm. De modo artesanalmente 

as rações foram quebradas em pequenos peletes e secos em estufa de recirculação forçada por 24 

horas a 55ºC, para melhor conservação das dietas, as quais foram armazenadas em freezer para 

melhor conservação.
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PB (%) EE(%) MM(%) UM(%) FDA(%) CB(%)
Farinha de Peixe 54,95±1,63 10,13± 0,67 9,99±0,01 9,03 ±1,25 0,56 ± 0,08 24,34 ± 0,08
Farelo de Soja 45,06 ±1,29 2,05 ± 0,14 5,71 ±0,02 11,56 ±0,14 7,30 ± 0,05 20,59 ± 0,05
Torta de Mamona 32,70±0,85 5,27 ± 0,14 1,56 ±0,02 11,29± 0,02 33,0 ± 0,05 16.18 ± 0,03
Farelo de Milho 7,12 ± 0,33 8,73 ± 0,30 5,89 ±0,27 7,87 ± 0,10 2,3 ± 0,06 42,51 ± 0,02

NUTRIENTES

PB= proteína bruta; EE= extrato etéreo; MM= material mineral; UM= umidade; FB= fibra bruta; e CB= carboidrato

Tabela1: Valoresmediose desvio padrão dacomposição quimico-bromatologicadas fontesproteicas
das  dietas experimentais.

INGREDIENTES

  

Foram formuladas  06  dietas  experimentais  isoprotéica  (30%PB) e  isocalórica  (3000 

Kcal/Kg), com níveis crescentes de inclusão do farelo de mamona destoxificada (0,0; 12; 24; 36; 48 

e 60%) sendo que as dietas não eram isofibrosas,  conforme expressa na Tabela 2.  Para melhor 

conservação das dietas, as mesmas foram armazenadas sob refrigeração.
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0% 12% 24% 36% 48% 60%
Farinha de Peixe (Fish meal) 8,56 8,56 8,56 8,56 8,56 8,56
Farelo de Soja (Soybean meal) 51,29 45,08 38,83 32,73 26,41 20,74
TMD* (Castor bean) - 8,97 17,82 26,90 35,87 44,00
Milho (Corn meal) 30,34 28,49 27,44 24,35 23,15 21,56
Óleo de Soja (Soybean oil) 6,00 5,10 4,03 3,33 2,27 1,41
Aglutinante (Agglutinative) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Suplemento mineral-vitamínico (Mineral-Vitamin supl.) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Fosfato Bicálcico  (Dicalcium phosphate) 0,51 0,50 0,47 0,83 0,44 0,43
Sal comum (Salt) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Calcário (Limestone) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Antioxidante (Antioxidant) 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Oxido de Cromo (Chromium oxide) 0,50 0,50 0,05 0,50 0,50 0,50
TOTAL 100 100 100 100 100 100
PREMIX MINERAL VITAMINICO: vitamina A 18 000UI, vitamina B1 15mg, vitamina B2 30mg, vitamina
B6 15mg, vitamina B12 0,06mcg, vitamina C 400mg, vitamina D3 3 000UI, vitamina E 75mg, vitamina K3
7,5mg, zinco 90mg, niacina 150mg, ácido fólico 6mg, ácido antotênico 75mg, ntioxidante 185mg, colina 1
000mg, cobre 6mg, cobalto 0,30mg, ferro 75mg, inositol 12mg, iodo 2mg, manganês 30mg e selênio 0,16mg.

Tabela 2: Composição percentual das dietas experimentais com inclusão crescente de Torta de Mamona para
Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus ).

INGREDIENTES
DEITAS EXPERIMENTAIS



A determinação da umidade, cinzas, proteína total, gordura, fibra em detergente ácido e 

energia  bruta,  foram  realizadas  conforme  a  metodologia  usada  por:  NAGAKURA,  (1972), 

PEARSON (1973), TRIEBOLD (1946), SILVA (2002), TEIXEIRA (1998).

O nível de carboidratos foi determinado por diferença em relação aos outros nutrientes, 

ou seja: % carboidrato = 100 – (%umidade + %cinzas + %proteína + %lipídeos).

Logo abaixo na Tabela 3, encontram-se os valores da composição química das dietas 

experimentais. 

3.5 Avaliação das Composições Corporais, IHS E IGVS

Para  medir  o  efeito  dos  tratamentos  na  composição  corporal  dos  peixes,  foram 

separados 1% do lote alevinos de tilápia do Nilo aleatório no início do experimento. Ao final do 

experimento  foram  separados  dez  alevinos  de  cada  unidade  experimental.  Os  peixes  foram 

embalados  em sacos  plásticos  de  15x20cm devidamente  identificados,  congelados,  triturados  e 

liofilizados para posterior analise químico-bromatológica. 

Para analise do índice hepatossomático e de gordura viscero-somático foram separados 

15 alevinos de Tilápia do Nilo aleatoriamente no final do experimento. Foi feito uma incisão na 

parte inferior do peixe e separado e pesado: trato intestinal (g), fígado (g), carcaça (g) gordura 

visceral, peixe inteiro. Em seguida foram separados com ajuda de pinças e pesados com ajuda de 
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TRATAMENTOS
 NUTRIENTES (%)

UM MM EE PB FDA ENN EB Kcal/kg
0%
12%
24%
36% 5,87±0,05 30,23±1,41 3564,34±3,02
48% 5,45±0,01 7,66±0,78 4,02±0,28 29,39±0,78
60% 5,55±0,05 7,55±1,37 4,33±0,97 30,18±1,21 3573,73±2,38

Tabela 3: Media e desvio padrão da composição químico bromatológico das dietas experimentais com níveis crescentes de farelo 
de mamona na matéria seca.

5,36±0,00 6,74±0,01 4,04±0,48 30,02±0,29 4,51a±0,30 51,75a±0,05 3358,65±1,45
5,87±0,00 6,67±0,81 4,05±0,35 29,97±0,62 6,97b±0,02 56,55b±0,01 3445,55±1,89
6,08±0,03 6,67±1,21 4,25±0,48 30,34±0,65 9,43bc±0,03 56,75bc±0,03 3354,41±2,34

7,31±0,14 4,57±0,35 12,51bd±0,10 58,48bcd±0,01
13,23e±0,60 59,75bce±0,01 3337,39bd±3,02
15,39f±0,40 63,00abcdef±0,57

MS= matéria seca, UM=umidade, MM= material mineral, EE = extrato etéreo, PB = proteína bruta, FDA = Fibra em detergente ácido, ENN = Extrato 
etéreo não nitrogenado, EB = energia bruta                                                                                                                                                  Letras diferentes na mesma 
coluna representam diferenças significativas para p>0,01



pinças o fígado e a gordura visceral, Figura 2. Não foram realizadas essas analises no inicio do 

experimento devido ao tamanho inadequado dos animais. As concentrações de gordura e peso do 

fígado foram determinadas através das seguintes equações descritas por SANTOS et al. (2004): 

• Índice Hepatossomático:

• Índice Gordura nas Víscero-Somática

FIgura 2: Abate e extração do trato intestinal, gordura e fígado dos peixes.

3.6 – Viabilidade Econômica

Para calcular a viabilidade econômica em relação a utilização da torta da mamona nas 

rações, foi determinado o custo aproximado de ração por quilograma de peso vivo (CMR), durante 

o período experimental, conforme recomendações de BELLAVER  et al. (1985). Posteriormente foi 

29



calculado o Índice de Eficiência Econômica (IEE) e o Índice de Custo (IC) segundo BARBOSA et 

al. (1992). 

Onde: 

Yi = custo médio da ração por quilograma ganho no i-ésimo tratamento; 

Qi = quantidade média de ração consumida no i-ésimo tratamento; 

Pi = preço médio por quilograma de ração utilizada no i-ésimo tratamento; 

Gi = ganho médio de peso do i-ésimo tratamento. 

Onde:

MCe = menor custo médio observado em ração por quilograma de peso vivo ganho entre os 

tratamentos; 

CTei = custo médio do tratamento i considerado. 

Para determinar a viabilidade econômica os valores dos preços em Kg dos ingredientes estão 

expostos na tabela 4.

Tabela 4: Preço (R$) dos ingredientes das dietas experimentais.

INGREDIENTES VALOR (R$/Kg)
Farinha de Peixe (Fish meal) 1,74
Farelo de Soja (Soybean meal) 1,26
Torta de Mamona (castor bean) 0,25
Milho (Corn meal) 0,62
Óleo de Soja (Soybean oil) 2,14
Aglutinante (Agglutinative) 0,8
Suplemento mineral-vitamínico (Mineral-Vitamin supl.) 8,50
Fosfato Bicálcico  (Dicalcium phosphate) 0,90
Sal comum (Salt) 1,60
Calcário Calcitico (Limestone) 0,02
Antioxidante (Antioxidant (BHT)) 12,00

  Preço de mercado em 2009.
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3.7 – Analise Estatística

As análises estatísticas do resultados foram realizadas através do teste F para análise de 

variância  e  teste  de  Tukey  para  comparação  de  médias,  ao  nível  de  p<0.01  e  p<0,05de 

probabilidade, utilizando-se o programa estatístico BIOESTAT 4.0 (AYRES, 2005). Os valores de 

desempenho  produtivo  foram  submetidos  à  análise  de  variância  e  em  caso  de  diferenças 

significativas aplicou-se o teste de Tukey. Para os dados de ganho de peso, biomassa final, ganho de 

biomassa e crescimento específico foram procedidos a análise de regressão utilizando o programa 

Microsoft Office Excel ®2007.
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4- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 - Análise Da Água Dos Sistemas De Cultivo

O Valor médio e desvio padrão dos parâmetros físico-químicos dos sistemas de cultivo 

estão concentrados na Tabela 5. 

Tabela 5: Média e desvio dos parâmetros físico-químicos da água do cultivo.

Parâmetros
Sistema de Cultivo

I II II
Temperatura (°C) 27.9±0.08 27.60±0.03 27,50±0.04
Oxigênio dissolvido (mg/L) 4.50±0,15 4.40±0,41 4.40±0,15
Ph 7.30±0,50 7,30±0.37 7.40±0.45
Saturação (mg/L) 54,57±0.34 53,13±0.65 52,27±0,54
Condutividade elétrica ((μS/m³) 8,00±0,34 8,03±0.54 7,73±0,67
Amônia Total (mg/l) 1.27a±0.54 1.06a±0.26 3.48bc±0.31
Nitrito (mg/l) 1.633a±0.59 1.597a±0.50 3.243bc±0.83
Fósforo total (mg/l) 4.44a±0.32 3.22b±0.63 3.36bc±0.31
Letras diferentes na mesma linha representam diferença significativa para p >0,01

Não houve diferença significativa p>0,01, para temperatura, oxigênio dissolvido, pH e 

saturação, encontrando-se dentro da faixa ótima para o bom desenvolvimento do peixe de acordo 

com KUBITZA (2000), com exceção da taxa de oxigênio dissolvido e por consequência a saturação 

que ficaram a baixo da concentrações mínimas ideais, porém dentro das margens expressas por 

BOYD 1998. A baixa taxa de oxigênio se deu por falta de equipamentos em boas condições de 

operação, no caso o soprador mecânico. 

Houve diferença estatística (ρ>0.01) quando comparados os valores de amônia entre as 

medias dos sistemas. Todos os sistemas apresentaram taxas elevadas de amônia. Porém, o Sistema 

III apresentou a maior concentração desse gás com níveis 3,38mg/l. Os valores da concentração de 

fósforo total se mostrou significante (p>0.01) entre os sistemas, destacando o sistema I com maior 

valor (4.44 mg/l), seguido do sistema III com (3.36mg/l).

Acredita-se que o aumento dos valores de amônia e  nitrito  tenha sido causado pelo 

excesso de fibra na ração, o que proporcionou um aumento do volume fecal e por consequência 
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desses gases na água. As dietas testadas apresentavam valores elevados de fibra chegando a 15,39% 

FDA na sua composição. De acordo com ENSMINGER E OLENTINE (1980), pela simplicidade 

do trato gastrointestinal dos peixes a digestibilidade da fibra é muito baixa, menos de 10%, e que a 

esta serve como volume e aglutinante, recomendando-se não mais de 10% na dieta, preferivelmente 

entre 5 e 6%. Entretanto ZONNEVELD E ZON (1985) destacam que carpas capim adultas têm uma 

flora microbiana intestinal que permite realizar a síntese de aminoácidos e peptídeos a partir da 

fibra deitaria.

Segundo YOSHIDA (1996), a redução na concentração de oxigênio dissolvido na  água 

pode   estar   relacionada  com o  acúmulo  de  matéria  orgânica  e  aumento  do  metabolismo  dos 

organismo aquáticos em virtude do aumento  da  temperatura  da  água. Mesmo com a renovação 

contínua que retira parte do excesso de matéria orgânica depositada nos viveiros, diminuindo os 

processos  de  decomposição  que consomem oxigênio (BOYD, 1990; SIDDIQUI  et al., 1991), esta 

não foi suficiente para manter bons níveis de oxigênio dissolvido.  

De  acordo  com  KUBTIZA  (1989),  muitas  espécies  de  peixes  podem  tolerar 

concentrações de O2 dissolvido em torno de 2 a 3 mg/l. por períodos prolongados. Salmonídeos 

podem tolerar níveis  de 4 a 5 mg/l.  No entanto,  o peixe se alimenta melhor,  apresenta melhor 

condição  de  saúde e  cresce  mais  rápido  quando  os  níveis  de  O2 dissolvidos  são  próximos  ao 

adequados.  Em sistemas  com recirculação  de  água  esses  resíduos  nitrogenados,  especialmente 

amônia e nitrito, podem atingir níveis bastante elevados que atuam como um fator limitante para o 

crescimento ou sobrevivência do peixe (PERSON-LE RUYET et al. 1998).

Para os valores de amônia não houve diferença significativa (p>0,01) entre os sistemas 

estudados, ficando acima dos valores de amônia estudados por KUBTZA (1989). No qual afirma 

que  garantido  o  fornecimento  de  oxigênio,  a  produtividade  do  sistema  será  limitada  pela 

concentração de amônia na água e que é recomendável que a concentração de amônia não ionizada 

não exceda 0,05mg/l. para peixes tropicais e 0,012mg/l. para salmonídeos.
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CARVERO et al, 2003, testando o ganho de biomassa do pirarucu em tanques redes 

encontrou valores de concentrações da amônia não ionizada e do nitrito valores entre 1,15 e 1,38 

mg/L de amônia não ionizada e 0,8 e 1,3 mg/L de nitrito. SCHMITTOU (1993) sugere que níveis de 

2 mg/L de amônia não ionizada e de 0,5 mg/L de nitrito são prejudiciais ao desenvolvimento dos 

peixes. Alguns peixes de interesse comercial suportam níveis de nitrito considerados elevados para 

a  piscicultura:  Ictalurus  punctatus  (7,6 mg/L),  I.  melas  (32,0 mg/L)  e  Clarias  gariepinus  (150 

mg/L) (PROENÇA & BITTENCOURT, 1994; VINATEA, 1997). 

A truta arco-íris (Oncorhynchus mykiss) é considerada uma das espécies mais sensíveis 

à amônia, com valores de CL50 variando de 0,068 a 0,62 mg L-1 de NH3, de acordo com o estágio 

de  desenvolvimento  (ARTHUR  et  al.,  1987).  Em  estudo  realizado  por  KARASU  BENLI  e 

KÖKSAL (2005), a CL50(48h) de NH3 determinada para larvas e juvenis de tilápia do Nilo foi,  

respectivamente de 1,01 e 7,4 mg L-1. A tilápia revelou-se uma das espécies mais tolerantes à 

amônia, até mesmo mais tolerante que o bagre de canal, (Ictalurus punctatus) que apresenta valores 

de CL50 para NH3 variando entre 0,98 e 4,2 mg L-1 (EPA, 1999) e era, até então, considerada a 

espécie mais tolerante à amônia. Com base nos valores de CL50 registrados para as três espécies 

neotropicais estudadas, infere-se que estas são muito mais sensíveis à amônia do que a tilápia do 

Nilo e o bagre de canal.

Para BEVERIDGE (1984) e KUBITZA (1999), essa dinâmica das principais perdas de 

P-orgânico para o meio aquático está associada à criação intensiva de peixes em tanques- rede; 

neles a principal fonte de incorporação seria a partir do arraçoamento, pois as rações comerciais 

balanceadas utilizadas apresentam, em média, teor de fósforo orgânico de 0,50 a 1,0%, equivalente 

a 5,0 a 10,0 kg de fósforo por tonelada de ração.

Estudos indicam que somente 32% do fósforo são utilizados para o metabolismo do 

peixe e os 68% restantes são transferidos para o meio (PENCZAK et al., 1982), sendo este capaz de 

induzir o processo de eutrofização (ESTEVES, 1998). 
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Reforçando esta idéia,  ALVES e BACCARIN (2005) informam que 66% do fósforo 

aportado pelo arraçoamento intensivo vão para o sedimento, 11% ficam dissolvidos na água e 23% 

são  incorporados  no  peixe  em  cultivo.  PEARSON  e  GOWEN  (1990),  também  avaliando  os 

impactos  deste  sistema  produtivo  em ambientes  aquáticos,  afirmaram haver  perda  de  20% do 

alimento  antes  de  ser  ingerido.  GUO  e  LI  (2003),  ao  realizarem  um  experimento  no  lago 

Niushanhu, na bacia do rio Yangtze na China, lago de pouca profundidade, verificaram que a taxa 

de utilização da dieta por peixes cultivados em sistemas intensivos é de 14,8% para o nitrogênio e 

de 11% para o fósforo.

Podemos  visualizar  os  efeitos  da  alimentação  dos  peixes  na  qualidade  da  água  do 

cultivo quanto a amônia, nitrito e fósforo total nas Figuras 3,4 2 5.
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Figura 3: Variação da concentração da amônia na água durante o período de cultivo.
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Figura 4: Variação da concentração do nitrito na água durante o período de cultivo.
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Figura 5: Variação da concentração do fósforo na água do cultivo durante o período de cultivo.

4.2 – Composição Química Das Rações

Os  níveis  de  proteína  bruta,  extrato  etéreo,  umidade  energia  digestível  não  houve 

diferença significativa para (p>0.01%) encontrando-se dentro dos níveis esperados para as dietas 

experimentais na matéria seca, com exceção da energia bruta que ficou com a concentração mais 

elevadas  do  que  os  valores  calculados.  Para  FDA todos os  tratamentos  apresentaram diferença 

significativa (p>0.01) nas dietas. 

O nível elevado do nível de fibra nas dietas se deu pela adição em diferentes da torta da 

mamona nas  dietas.   A torta  da  mamona  usada  nesse  trabalho apresentou em sua  composição 

química valor de FDA de 33.00%.  A torta da mamona tem elevado valor nutritivo (BELTRÃO, 

2003), sendo rica em proteínas (41,51%), fibras (32,84%), materiais minerais (7,65%) e gorduras 

(2,62%) considerando um excelente insumo para ração animal.

4.3 - Desempenho Zootécnico

Os valores médios e desvio padrão das variáveis do desempenho, obtidos ao final do 

experimento para ganho de peso, biomassa média final, ganho de biomassa, ganho de peso diário, 

conversão alimentar aparente, consumo de ração, crescimento especifico e taxa de sobrevivência 

estão apresentados na Tabela 6.
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Tabela 6: Valores médios das variáveis do desempenho dos alevinos de tilápia do Nilo submetidos a 

dietas com diferentes níveis de torta de mamona.

O ganho de peso dos peixes expressa o ganho de biomassa durante o período de cultivo. 

Podemos observar que o ganho de peso e o ganho de biomassa nos tratamentos controle e 12% de 

TM não diferenciaram significativamente. O mesmo não ocorreu com os demais tratamentos que 

apresentaram diferença significativa (p>0.01).

Foi observado uma relação negativa quanto a inclusão de TM e desempenho do peixe, 

ou seja, quanto maior a inclusão de TM nas dietas menor o ganho de peso chegando ao valor de GP 

18.57g e GBM 910g. Isso se comprova com o efeito linear negativo das médias dos tratamentos 

com  o  acréscimo  dos  níveis  de  fibra  nas  dietas  proporcionou  para  GPM  (y=-0,3483x+37,253 

r²=0,864),  BMF  (y=-22,861x+2867,3  r²=0,7284),  GBF  (y=-22.9835x+880,6  r²=0,728).  GPD 

(y=0,0131x+1,3551 r²=0,471) e CE (y=-0,0115x+2,511 r²=0,836), conforme as Figuras 6, 7, 8, 9 e 

10.  É provável que,  este efeito  negativo tenha ocorrido devido à retirada de fontes protéicas e 

energéticas de melhor  digestibilidade como o milho e  farelo de soja,  substituídos pela  torta de 

mamona. A torta da mamona apresenta alto teor de fibra superior a 30% como já mencionado, sendo 

que esta interfere com a adequada utilização da proteína além de alterar a densidade da ração, tem 

alta capacidade relativa de absorção de água (PANIGRAHI, 1992).
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Variáveis
Tratamentos

0% 12% 24% 36% 48% 60%
GPM (g) 33.57 30,13 30,39 23,21 18,89 18,57
BMF (g) 2.861,48 2.911,08 2.195,92 1.912,84 1.322,11 2.026,70
GBM (g) 2.474,51 2.222,85 1.690,30 1.479,89 910,51 1.377,48
GPD (%/dia) 0,45 0,41 0,33 0,31 0,26 0,25
CAA 1,35 1,37 1,96 1,73 1,94 2,15
SOB. (%) 93,33 93,33 87,50 84,58 70,42 90,83
C. E (%/dia) 2,53 2,41 2,17 2,10 1,89 1,89
CTR (g) 3,32 2,60 3,06 2,17 2,21 2,64
GPM= ganho de peso medio; BMF= biomassa media final; GBM= ganho de biomassa; GPD= ganho de peso 
diario; CAA= conversão alimentar aparente; SOB = sobrevivencia; C.E = crescimento especifico; CTR 
=consumo total de ração.                                                                                                                                                      
                 



Altos valores de desvio padrão os tratamentos com 12, 36 e 48% de TM (30.13±3.09; 

23.21±3.40  e  18,88±2.86)  mostraram  desigualdade  no  ganho  de  peso  dentro  das  replicas  dos 

tratamentos. O que significa que houve dominância por alguns peixes maiores nas unidades em 

relação ao consumo de alimento.

Em estudo realizado com o bagre de canal (Ictalurus punctatus), LEARY e LOVELL 

(1975)  observaram que,  quando estes  foram arraçoados  com dietas  contendo  níveis  de  8% ou 

superiores, tiveram o crescimento deprimido. Segundo o NRC (1993), os peixes podem tolerar até 

8% de fibra em suas dietas, podendo melhorar o ganho de peso e a eficiência de utilização de  

proteína  da  dieta,  mas,  quando  presentes  em  maiores  concentrações,   pioram   esses   índices 

biológicos de crescimento.

SANTOS et al, 2009, observou um efeito linear crescente dos níveis de farelo de coco 

das rações sobre a conversão alimentar aparente, piorando de forma significativa (P>0,05). O farelo 

de coco apresenta alto teor de fibra bruta de 10% a 13%, sendo que esta, interfere com a adequada 

utilização da proteína além de alterar a densidade da ração, tem alta capacidade relativa de absorção 

de água (PANIGRAHI, 1992).

A  taxa  de  crescimento  especifica  expressa  a  tamanha  (comprimento)  do  animal. 

Podemos  observar  nessa  pesquisa  que  não  houve  diferença  significativa  ente  os  tratamentos 

controle e 12%. Porém observamos uma diferença significativa p>0.01 e p>0.05 para as dietas 24, 

36,48 e 60% de TM. Quanto maior a inclusão da TM nas dietas menor a taxa de crescimento. 

MURIER, 2003, usando concentrações de fibra 3,65; 4,75; 6,00 e 7,25% obteve valores 

médios de peso final, ganho de peso e conversão alimentar não apresentaram diferenças estatísticas 

(P>0,05) em relação aos níveis crescentes de fibra bruta na dieta, concordando com Anderson et al. 

(1984), encontraram valores semelhantes para tilápia do Nilo que o nível de 9% de celulose na 

ração de juvenis de tilápia do Nilo proporcionou maior desempenho; DIONDICK & STOM (1990), 

também  encontraram  maior  índice  de  crescimento  de  alevinos  de  tilápia  moçambica  (O. 
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mossambicus) quando alimentados com rações contendo 2,5 e 5,0% de fibra bruta em relação às 

que continham 0,0 e 10,0%. 

O decréscimo no desempenho dos peixes também pode ter se dado pela baixa taxa de 

oxigênio dissolvido nos tanques a elevada concentração de amônia nos sistemas de cultivo. Como 

discutido anteriormente o acréscimo da fibra em excesso na dieta pode levar a uma produção fecal 

maior e por consequência o aumento da taxa de amônia. Pois de acordo com OKUMURA (2005), 

baixos teores de oxigênio podem causar a diminuição ou parada do crescimento e ganho de peso; 

aumento nas taxas de conversão alimentar, estresse e maior suscetibilidade perante os patógenos. 

A digestibilidade da matéria seca de rações de qualidade para peixes gira em torno de 70 

a 75%. Isto significa que 25 a 30% do alimento fornecido entram nos sistemas aquaculturas como 

material fecal. O aumento na proporção de ingredientes de baixa digestibilidade (i.e. materiais com 

alto teor de fibra bruta ou com granulometria grosseira) em rações para peixes pode elevar ainda 

mais o montante de fezes excretadas.

Os resultados obtidos para CR não apresentaram diferenças significativas p>0.01, com 

adição de 8.56% de proteína anima.  SANTOS et al, 2009, usando farelo de coco em dietas para 

alevinos de tilápia do Nilo concluiu que a inclusão de até 45% de farelo de coco em rações para 

essa espécie não alterou significativamente (P>0,05) os resultados de GPM e CR.. MEURER et al. 

(2002a) conseguiu valores médios de GPM de 5,91 ± 0,51g e de CR de 1,34% ± 0,44 em relação ao 

peso vivo  dos animais em 40 dias de experimento, quando estudou diferentes níveis de gordura em 

dietas para alevinos de tilápia  do Nilo.  Corroborando esses resultados,  PEZZATO et  al.  (1996) 

estudando diferentes níveis de farelo de cacau com alevinos de tilápia do Nilo, verificou GPM de 

7,47g±2,4 em 120 dias de desempenho. BOSCOLO et al., (2001) cita que durante a fase de alevino, 

a tilápia do Nilo pode desenvolver-se adequadamente somente com a proteína da ração proveniente 

de fontes vegetais.  

FARIA FILHO et  al,  2010, usando subproduto da mamona na alimentação de aves, 
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verificou que o frangos de corte administrados com 0; 2,5; 5,0; 7,5 e 10% da torta de mamona 

destoxificada de 1 a 40 dias de idade. o consumo de ração, o ganho de peso corporal e a conversão 

alimentar dos frangos foi prejudicado para inclusões de torta de mamona destoxificada maiores que 

1,25%. O pior resultado de desempenho começou a aparecer na primeira semana de experimento e 

perdurou  até  40  dias  de  idade.  O  rendimento  de  carcaça  e  de  corte  comerciais  não  foram 

influenciados pelos tratamentos experimentais

4.4 - Índices Hepatossomático e Gordura Viscero-Somático

Na  Tabela  7,  estão  expostos  os  valores  médios  e  desvio  padrão  dos  Índices 

hepatossomático (IHS) e gordura viscero-somático (IGVS) dos peixes no final do experimento.

Tabela 7: Valores médios e desvio padrão dos Índices Hepatossomático (IHS) e Gordura Víscero-
Somático dos peixes sob influencia do farelo da mamona desintoxicado.  

s: não significativo a p>0,01

A adição da torta de mamona na dieta de alevinos de tilápia não influenciou no tamanho 

do fígado e  nem no acumulo  de  gordura  visceral  dos  indivíduos,  demonstrando diferença  não 

significativa (p>0,01) entre as médias dos tratamentos analisados. A não detecção de diferença nos 

índices hepatossomático revela que no cultivo de 92 dias, a homogeneidade no peso dos fígados dos 

peixes.  O fígado é o órgão responsável  pelos  processos metabólicos  mais importantes,  atuando 

inclusive

como deposito lipídico para eventos energéticos, pode-se inferir que os diferentes tratamentos se 

mostram semelhantes quanto ao atendimento das necessidades nutricional (GARCIA et al,1999).

SANTOS et al, 2009, avaliando o desempenho da tilápia do Nilo com farelo de coco, 

não  observou  diferenças  significativas  (p>0.05)  para  o  IHS  e  IGVS.  PEDRON  et  al  2008, 

40



trabalhando com farelo de casca de soja e farelo de algodão na alimentação do Jundiás alcançou 

índices hepatossomático de 2.76 a 3.28% não significantes estatisticamente (p>0.05). Da mesma 

forma SANTOS et al. (2004a) trabalhando com a substituição do milho pela farinha de vagem de 

algaroba (Prosopis juliflora) na alimentação de alevinos de tambaqui, não observaram diferenças 

significativas (P>0,05) para o peso do órgão e quantidade de gordura visceral, porém relata que à 

medida que aumentou a inclusão, o peso do fígado diminuiu.

LANNA et al, (2004), usando fibra e óleo em dietas para tilápia do Nilo, destacou que a 

presença de fígado gorduroso, em dietas com 9% de fibra e maior presença de gordura visceral nos 

indivíduos. Já, FABREGAT et al., 2006, usando diferentes fontes protéicas em dietas para juvenis 

de Apaiari (Astronotus ocellatus), observou que a substituição total da farinha de peixe por farelo de 

soja  comprometeu  o  estoque  energético  dos  animais.  Os  peixes  que  receberam  essa  dieta 

apresentaram menor índice hepatossomático, em relação aos outros tratamentos (p>0,01).

4.5. Viabilidade Econômica das Dietas Testadas

Foram  atribuídas  medidas  de  viabilidade  econômica  para  as  dietas  experimentais 

contendo níveis crescentes de FMD. Tais como: custo da ração ($), custo médio da ração por Kg de 

peso vivo (R$/Kg), índice de eficiência econômica (IEE) e o índice de custo, estes resultados estão 

em destaque na Tabela 8. 

Tabela  8: Índices  de  viabilidade  econômica  das  dietas  experimentais  contendo  níveis 
crescentes de TM para tilápia do Nilo.

Variáveis  Econômicas Tratamentos
0% 12% 24% 36% 48% 60%

CR (R$) 1,25 1,16 1,08 0,99 0,90 0,81
CMR (R$/Kg) 4,15 3,00 3,30 2,15 1,99 2,07
IEE 47,92 66,20 60,19 92,58 100 95,9
IC 208,69 151,05 166,15 108,01 100 104,25

CR= Custo da Ração;  CMR = Custo Médio  de Ração  por  Kg de peso vivo;  IEE = Índice  de Eficiência  
Econômica; IC= Índice de Custo

Analisando os valores de eficiência econômica, observa-se que o menor custo entre as 
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dietas experimentais ficou com a dieta contendo 60% de FMD (R$ 0.81) em relação as demais. A 

dieta controle apresentou o maior custo (R$ 1,25) entre as demais dietas devido a sua composição 

que apresentava apenas fontes nobres de proteína como a soja, milho e farinha de peixe, elevando 

assim os custos da mesma.

Os resultados mostram que o menor custo de produção de cada quiilograma de peso 

vivo de peixe em ração, e o melhor índice de custo e de eficiência econômica foram obtidos quando 

os peixes foram submetidos a dietas contendo 0% FMD, que consistiu em ração com 0% de FMD 

se guinda das dieta com 60 (R$ 2,07) e 36% (R$ 2,15)

A ração controle (0% de TM) se destaca com o menor índice de eficiência econômica 

(47,92).  No  entanto,  as  dietas  superiores  a  24%  de  FMD  os  valores  de  IEE  são  crescentes, 

analisamos o IC, que destaca a dieta com 48% de TMD o menor custo e a dieta controle como 

maior incide de custo (208,69). O motivo por essa diferença tão alarmante é o fato de que na dieta 

contendo 60% de TM, as fontes protéicas de maior custo estão bem reduzidas em relação à torta da 

mamona.

A mamona se desta pela suas características atraentes, como: disponibilidade natural, 

biodegradabilidade,  baixo  custo  (GUIMARÃES  et  al.,  2006)  e  possibilidade  de  aplicação  em 

diferentes propósitos. SANTOS et al., 2009, usando farelo de coco verificou que com o nível de 

inclusão de 15% de FC teve o melhor IEE (100) e IC (100), e a dieta contendo 45% inclusão desse 

farelo o menor custo (R$0.67).

 

4.6 - Análise da Composição Corporal dos Peixes

Na Tabela 9, estão representados os valores da composição químico bromatológico da 

carcaça  dos  peixes  (dados  100% na  matéria  seca)  da  carcaça  dos  peixes  no  inicio  e  final  do 

experimento. 
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Tabela 9:  Composição químico-bromatológica da carcaça dos peixes alimentados com as 

dietas contendo diferentes níveis de torta de mamona.

Tratamentos
Nutrientes

UM CZ PB EE
Peixe inicial 3,35±0,43 16,38a±0,70 56,94±1,63 16,56a±1,80

0% 4,20±1,44 11,40±0,43 59,51±2,58 17,78a±1,95
12% 3,71±1,97 13,22b±2,40 56,48±1,45 21,05ac±1,51
24% 3,31±1,29 11,76c±0,78 63,55±2,42 15,96ªb±1,26
36% 3,53±0,72 10,56d±0,41 61,55±5,42 16,88ab±1,82
48% 4,60±1,75 11,86e±0,41 62,14±4,29 16,54ab±2,11
60% 3,28±0,93 12,05f±0,77 60,10±3,22 11,97bc±0,76

UM = umidade; CZ= cinzas; PB = proteína bruta; EE= extrato etéreo 
Para letras diferentes na mesma coluna resultado significantes para p>0.01.

Não houve diferença significativa p>0.01 na umidade e proteína das carcaças dos peixes 

iniciais com os peixes alimentados com as dietas contendo níveis crescentes de TM. Para os valores 

de  cinzas  não  foi  observado  diferença  significativa  entre  os  tratamentos,  contudo,  observamos 

diferença significativa (p>0,01) quando comparamos a concentração de cinzas dos peixes iniciais 

(16,38%) com os tratamentos.

Os níveis de extrato etéreo apresentaram diferenças significativas para p>0.01 quando 

comparados os valores das médias dos peixes iniciais e os peixes alimentados com a dieta contendo 

60% de TM. Também foi observado alto nível de significância (p>0,01) para nível de extrato etéreo 

entre os tratamentos, destaca-se a dieta 12% com maior teor em relação aos demais. 

Os tratamentos sofreram uma variação inversamente proporcional quanto a deposição 

de proteína e lipídeos na composição corporal dos peixes.  Esse efeito esta  bem visível quando 

relacionamos  os  índices  de  proteína:  lipídeos  do  tratamento  12%  TM  (  56,48:21,05%  e 

63,55:15,96%). ROBISON e LI (1997) observaram que o aumento da concentração de proteína na 

caraça do bagre do canal (Icatalurus punctatus) criado em viveiros escavados depende da relação 

energia: proteína da dieta. De acordo com CHO e KAUSHIK, 1990, dietas altamente calóricas têm 

mostrado efeito poupador de proteína além de reduzir a perda de nitrogênio para o ambiente.

A composição  química  das  carcaças  dos  peixes  apresentou  uma  relação  inversa  à 
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encontrada por GIRÃO (2005), que obteve alto teor de umidade e baixo teor proteína foi ressaltado, 

pois, apresentaram valores 73% de umidade, 13% de lipídios, 12,9% de proteína bruta e 5,5% de 

matéria  mineral  para  o  jundiá.  MELO  et  al.  (2003)  avaliaram  o  efeito  da  alimentação  na 

composição química da carcaça de jundiás e observaram 12,38 a 15,09% de PB; 2,76 a 10,39% de 

lipídios; 2,13 a 2,24% de matéria mineral e 70,1 a 73,16% de umidade na cabeça desses peixes 

(CONTRERAS-GUZMÁN, 1994).

Esta  relação inversa entre  a porcentagem de água e a  de gordura foi  observada por 

JOBLING et al. (2002) em espécies de salmão e parece ser consistente entre as diversas espécies 

que  vivem sob  diferentes  condições  desenvolvimento  reprodutivo.  VISENTAINER (2005)  não 

observou variação significativa quando comparou a composição química de cabeças de tilápias em 

diferentes estágios de crescimento. 

FARIA FILHO et  al  2010,  usando subproduto da mamona na  alimentação de aves, 

verificou que o  frangos de corte administrados com 0; 2,5; 5,0; 7,5 e 10% da torta de mamona 

destoxificada de 1 a 40 dias de idade. O consumo de ração, o ganho de peso corporal e a conversão 

alimentar dos frangos foi prejudicado para inclusões de torta de mamona destoxificada maiores que 

1,25%. O pior resultado de desempenho começou a aparecer na primeira semana de experimento e 

perdurou  até  40  dias  de  idade.  O  rendimento  de  carcaça  e  de  corte  comerciais  não  foram 

influenciados pelos tratamentos experimentais.
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5 .0 - CONCLUSÃO 

Os resultados alcançados com o desempenho zootécnico da tilápia do Nilo demonstram 

que e a torta de mamona desintoxica pode ser um substituto parcial de outras fontes proteicas de 

origem vegetal  na produção de ração para essa espécie.  Por  ser  um coproduto de baixo custo, 

também se torna economicamente viável quando comparado seu preço no custo final da produção 

da  ração.  Outro  fator  positivo  para  a  torta  de  mamona  desintoxica  foi  que  não  houve 

comprometimento da qualidade da água durante o cultivo, conforme se verifica nos valores físico-

químicos da água.

Relativo  aos  valores  de  inclusão  da  torta  da  mamona  desintoxica,  utilizados  na 

composição  das  rações,  o  percentual  de  inclusão  de  até  12% apresentou  os  melhores  valores 

relativos aos parâmetros zootécnicos e de qualidade de água estudados, pois valores superiores a 

esse apresentam quantidades elevadas de fibra, o que aumenta o volume das fezes elevando a taxa 

de concentração de amônio e nitrito comprometendo a qualidade da água. Causam também um 

aumento do extrato etéreo na carcaça do peixe e menor teor de proteína na carne.
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