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Introdução

• Piscicultura; 
• Peixes e alimentação;
• Acesso à ração comercial para peixes;
• Acesso à materia prima para produção de rações;
• Dificuldade de acesso aos insumos por ribeirinhos, 

produtores de peixes.



Introdução
• Grande parte do pescado, que passa por processo 

de beneficiamento gera resíduos, que são 
descartados; entretanto, estes resíduos podem ser 
aproveitados na extração de colágeno, curtimento 
da pele, produção de polpa para empanados, dentre 
outros (VIDOTTI; GONÇALVES, 2006). 

• A utilização de resíduos de pescado para produção de silagens com 
baixo custo e armazenamento em temperatura ambiente; além do 
uso de resíduos vegetais da floresta, como buriti, ou mesmo da 
produção realizada na propriedade como mandioca e abacaxi. 



Introdução

• Segundo Vidotti et al. (2002) a silagem (ou ensilado) de pescado é 
produto com alto teor protéico, rico em ácidos graxos e de alto valor 
biológico na nutrição animal.

• O princípio é obter a preservação dos resíduos por meio da 
diminuição do pH e melhorar a digestibilidade do produto pela 
hidrólise proteica da massa residual, com adição de microrganismos 
produtores de ácido lático ou de ácidos minerais ou orgânicos, tais 
como fórmico, sulfúrico, clorídrico, propiônico e acético (Gonçalves & 
Viegas, 2007). 

• Em três dias, a um pH de 3,9 a 4,2 e a uma temperatura ambiente 
de 27 a 30°C, o material liquefaz-se suficientemente, conservando a 
atividade enzimática por muitos meses (Vidotti e Gonçalves, 2006).



Introdução
• Com o crescimento e desenvolvimento das pisciculturas, o tambaqui é 

a principal espécie nativa cultivada no Brasil (MPA, 2012);
• Está difundida em diversas regiões do Brasil e do continente sul 

americano;
• O tambaqui pode alcançar na natureza cerca de 100 cm de 

comprimento e pesar até 30 kg (Goulding,1993; Araújo-Lima e 
Goulding, 1998). 



Problematização
• Os produtores de peixes têm dificuldade de acesso a insumos para 

cultivo de peixes, como ração comercial e ingredientes tradicionais, 
que sirvam de matéria prima para produção de rações para suas 
criações, entre outros itens. 

• Uma alternativa é a busca por fontes alimentares existentes na 
propriedade. O uso de resíduos de pescado (na produção de 
silagem) e  de resíduos vegetais (buriti, mandioca e abacaxi) da 
propriedade pode ser uma boa alternativa durante o cultivo de 
tambaquis, como forma de minimizar custos de produção e 
aumentar os lucros.

• Averiguar a viabilidade de produção da silagem a partir de resíduos 
de pescado no Estado do Amapá e verificar a aceitação e os efeitos 
da inclusão do buriti, da mandioca (folhas e casca de raiz) e do 
abacaxi na ração, através da avaliação do crescimento e da 
condição de saúde de tambaquis.



Objetivos

• Geral
• Avaliar a viabilidade de utilização e de resíduos vegetais 

e de pescado através de parâmetros zootécnicos de 
desempenho e da condição de saúde de tambaquis 
Colossoma macropomum (Cuvier, 1818) alimentados 
com rações experimentais produzidas no Estado do 
Amapá.



Objetivos Específicos

• Avaliar a viabilidade da produção de ensilados através de duas 
técnicas (químico e biológico);

• Avaliar a qualidade de ensilados produzidos a partir de resíduos de 
pescado no Estado do Amapá;

• Produzir rações substituindo em 10% a farinha de peixe pelos 
ensilados produzidos (químico e biológico);

• Avaliar o uso do buriti, produto florestal regional, em rações para 
cultivo de tambaquis;

• Avaliar o uso da parte aérea e da casca da raiz da mandioca em 
rações para tambaquis;

• Avaliar o uso de resíduo de abacaxi (fruto) em rações para 
tambaquis;

• Validar o uso do ensilado e de resíduos vegetais de maior 
viabilidade, avaliados em laboratório, em pisciculturas dos 
municípios de Porto Grande, Ferreira Gomes e Cutias do Araguari, 
Estado do Amapá, através de parâmetros zootécnicos de 
desempenho e da condição de saúde (fisiológica) dos peixes.



Metodologia

Produção de silagem
• O resíduo de pescado gerado pode ser utilizado na produção 

de silagens ou de ensilados, a química (ácida) e a biológica
(fermentada).

• Aproveitamento do resíduo de pescado, rico em proteína,  
permitindo a substituição da farinha de peixe na fabricação da 
ração. 

• Para a obtenção da silagem necessita-se de um triturador, 
um agitador e recipientes de plástico (silos).

• Em ambos os processos utiliza-se insumos para preservação 
da qualidade, como fungistáticos e antioxidantes (como BHT, 
butilhidroxitolueno) (0,1% de cada).



Metodologia
Produção de silagem
• Ensilado de abacaxi: abacaxi, repolho, farinha de trigo, sal, 

vinagre e fermento biológico.  
• Pode ser adicionado ao resíduo de pescado: melaço, iogurte, 

BHT (como antioxidante), entre outros.



Resultados Alcançados
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Resultados Alcançados

As avaliações da produção de ensilados/silagem,
biológica e química, foram realizadas.

Ensilado de abacaxi apresentou maior tempo de
duração, 39 dias. Seu pH variou de 4,38 a 4,76 e proteína
bruta de 8,07 a 11,29.

Há necessidade de repetição das análises verificando
os procedimentos de preparo e padronização da produção
destes ensilados, de forma a recomendar seu uso aos
produtores no estado do Amapá.



Resultados Acadêmicos

• Publicar artigos científicos (avanço de conhecimento);

• Publicar Comunicado Técnico (Embrapa): “Como 
produzir ensilado  a partir de resíduo de pescado e usá-
lo como substituto da farinha de peixe na composição de 
rações para peixes”.



Impactos Esperados
• Fornecer alternativas para o cultivo de peixes na região do

Araguari e de todo Estado do Amapá, permitindo o
crescimento da atividade piscícola, aumentando a renda dos
piscicultores da região e da diminuição da dependência da
ração comercial (alto custo e inconstância no fornecimento).

• Contribuir não somente na área econômica da região, mas
também na área ambiental, através da
utilização/aproveitamento de resíduos, que seriam
descartados no meio ambiente.

• Aumentar a produtividade e o lucro dos piscicultores,
permitindo a sustentabilidade do empreendimento aquícola e
do meio ambiente.
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