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RESUMO 
Objetivou-se com esta revisão apresentar a importân-
cia e a possibilidade de uso de diversos coprodutos 
originários da indústria de suco da manga, como ali-
mentos alternativos, na composição de dietas para os 
animais. Foram descritos relatos da literatura interna-
cional e nacional quanto a utilização adequada e efi-
ciente dos ingredientes advindos do processamento 
de polpa de mangas de diversas variedades. Novas 
pesquisas são necessárias para viabilizar a sugestão 
de inclusão de ingredientes alternativos contendo co-
produtos da manga em dietas dos animais ruminan-
tes e não ruminantes, aumentando as possibilidades 
de uso, bem como ao nível de inclusão sugerido para 
substituir em parte ou totalmente os concentrados 
convencionais.
Palavras-chave: resíduos agroindustriais, ruminan-
tes, monogástricos.

MANGO BY-PRODUCTS FOR USE AS ALTERNA-
TIVE FOOD IN DIET OF ANIMALS: LITERATURE 
REVIEW
ABSTRACT
The objective of this review to present the importance 
and the possibility of use of various co-products origi-
nating in mango juice industry, as alternative food, the 
composition of diets for animals. Reports have been 
described in international and national literature as the 
proper and efficient use of ingredients arising from the 
processing of pulp of mangoes of different varieties. 
Further research are needed to enable the sugges-
tion of inclusion of alternative ingredients containing 
byproducts of the sleeve in diets of ruminants and 
non-ruminant animals, increasing the possibilities of 
use as well as the level of inclusion suggested to re-
place partially or totally the conventional concentrates.
Keyword: agro-industrial waste, ruminant, monogas-
tric.
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INTRODUÇÃO
A manga é uma das mais importantes frutas tropicais, 
sendo muito apreciada por seu sabor, aroma e colo-
ração característica e atraente, sendo o Nordeste do 
Brasil sua principal região produtora, apresentando 
grande diversidade de tipos e variedades, em con-
traste com as condições precárias de comercializa-
ção da fruta, com base no sistema de distribuição em 
feiras livres tradicionais (YANRU et al., 1995).

A mangueira pertence à família Anacardiaceae, na 
qual se inclui os gêneros Mangifera, Anacardium, 
Pistachio e Spondias. No gênero Mangifera, há rela-
tos de 69 espécies, sendo a Mangifera indica L. a de 
maior importância, apesar de outras espécies produ-
zirem frutos comestíveis, como a M. altissima, M. ca-
esia, M. lagenifera, M. macrocarpa, M. odorata e M. 
sylvatica (ROZANE et al., 2004). Originária da Ásia e 
atualmente produzida nas regiões tropicais e subtro-
picais, sendo os principais países produtores Índia e 
Paquistão, seguidos por México, Brasil e China (PIZ-
ZOL et al., 1998). 

No Brasil, os principais estados produtores de manga 
são Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, Piauí, Per-
nambuco, Bahia e Alagoas, com uma área cultivada 
de aproximadamente 66.838 hectares (ha). A área 
cultivada e a produtividade da cultura da mangueira 
cresceram principalmente nas regiões sudeste e nor-
deste, sobretudo em áreas irrigadas, onde as condi-
ções edafoclimáticas favorecem a fruticultura no perí-
odo de agosto a novembro, período em que ocorre a 
escassez de alimento animal (KIST et al., 1996). No 
Brasil existem mais de 79 mil hectares cultivados com 
mangas: 38,4% situam-se na Bahia, 17,5% em São 
Paulo, 12,6% em Pernambuco, 9,3% em Minas Ge-
rais, 6,2% no Ceará, 3,4% no Rio Grande do Norte e 
12,8% nos outros estados (IBGE, 2000). 

A região do semiárido brasileiro é reconhecidamente 
uma grande produtora e exportadora de frutas tro-
picais, com destaque para a manga, que de acordo 
com Roizen & Puma (2001) é nutricionalmente rica 
em antioxidante, possuindo expressivos níveis de 
betacaroteno e de vitaminas A e C. Entretanto, esti-
ma-se que na produção e comercialização das frutas 
há um grande volume de perdas das mais variadas 
causas. Esses frutos mesmo impróprios ao consumo 

humano possuem potencial nutricional e podem ser 
utilizados para compor as rações das diversas espé-
cies de animais, contribuindo para alavancar este im-
portante setor agropecuário. 

No Rio Grande do Norte, a manga teve relativa par-
ticipação na produção de frutas, como cultura sazo-
nal, com variedades nativas de baixo valor agregado. 
Essa situação mudou a partir de meados da década 
de 1990, com a introdução de sistemas de cultura ir-
rigados e com variedades híbridas americanas, prin-
cipalmente a Tommy Atkins, destinadas principalmen-
te ao mercado externo, e para atender os mercados 
consumidores do sul e do sudeste do Brasil. É neste 
contexto que ocorre a grande expansão das áreas 
cultivadas com manga no Vale do Açu (FAVERO et 
al., 2008).

PRODUÇÃO DE SUBPRODUTOS DO PROCESSA-
MENTO DE MANGA 
A produção animal vem sendo desenvolvida em sis-
tema de produção que podem ser melhorados, princi-
palmente em um dos principais fatores que influencia 
sua sustentabilidade, a alimentação. Neste contexto, 
os resíduos agroindustriais de alimentos, que ao pro-
cessarem grande quantidade de frutas tropicais, ge-
ram uma grande quantidade de subprodutos. Baga-
ços, farelos, cascas, caroços os quais tem potencial 
de serem usados para alimentação animal deixando 
de ser uma fonte de lixo orgânico, que quando des-
cartados de forma incorreta geram graves problemas 
ambientais. A utilização racional desses resíduos 
pode contribuir para redução dos custos com a ali-
mentação o qual perfaz 70% dos custos da atividade 
(GIORGANI et al.,2014).

O Brasil é mundialmente um dos maiores produtores de 
frutas as quais são destinadas basicamente ao consu-
mo in natura, porém estas se deterioram rapidamente. 
Isto gera grandes volumes de resíduos agrícolas que 
são desperdiçados podendo causar contaminação do 
ambiente devido ao armazenamento inadequado. As-
sim têm-se buscado o conhecimento de qualidade e 
viabilidade de uso desses resíduos para uso na ali-
mentação animal (PEREIRA et al., 2009). 
 
Dentre os resíduos agroindustriais destacam-se os 
subprodutos da manga ou refugos da mesma quando 
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suas características físico-químicas não atendam a 
necessidade do mercado. Quando elas não atingem 
essas características acabam sendo desperdiçadas, 
a partir disto passa a se pensar no aproveitamento 
total desse tipo de fruta gerando um rendimento ex-
tra ao produtor de manga, como sendo utilizada na 
produção de rações animais. Após o processamento 
agroindustrial, Larrauri et al., (1996) afirmam que 35 
a 60% do peso total da fruta é descartado na forma 
de resíduos, que inclui cascas e caroços. Ainda os 
mesmos autores avaliaram a proporção de cascas e 
caroços da fruta e observaram que varia de 20 a 30% 
e de 10 a 30%, respectivamente.

Com a utilização de resíduos agroindústrias da man-
ga comum (Mangifera indica L.) e a obtenção de 
açúcares fermentáveis no departamento de Valle del 
Cauca são processados cerca de 351,5 toneladas / 
semana manga comum pelo agronegócio de polpas 
e sucos, criando um problema grave de poluição am-
biental com resíduos obtidos. Apenas polpa de man-
ga gerar perto 50-55% dos resíduos, ou seja, cerca 
de 193.32 toneladas / semana representada em re-
síduos de casca, sementes, celulose e de fibras (CE-
SARIM,2012). Sabendo desta possibilidade passa-se 
a pensar em como esses resíduos podem ser apro-
veitados não só pela indústria de combustíveis, mas 
também pela indústria de ração animal.  

Dentre as frutíferas cultivadas no Submédio do Vale 
do São Francisco, destaca-se a manga (Mangifera 
indica) com 375.800 toneladas produzidas em 2009 
(IBGE, 2011). Nos últimos anos, com o aumento da 
área plantada e em consequência de uma maior ofer-
ta dessa fruta no mercado, frequentemente nos perí-
odos de safra, o preço da manga atinge valores muito 
baixos e os produtores, muitas vezes, optam pela não 
comercialização desta fruta para evitar custos com 
colheita e transporte. Além disso, nem todos os frutos 
produzidos, mesmo quando os preços são viáveis, 
apresentam a qualidade necessária para a comercia-
lização (SANTOS et al., 2013).

Com a expansão da agroindústria, a manga tem de-
monstrado grande potencial econômico, podendo ser 
utilizada na formulação de polpa, néctares, sucos, ge-
leias e compotas. Em contrapartida, a industrialização 
gera uma quantidade muito grande de resíduos que 

equivale a aproximadamente 35 a 60% do peso bruto 
da matéria prima (VIEIRA,2007) 

Com a fabricação do suco de manga gera-se o equi-
valente a 28 ou 60% de subprodutos (casca e caroço) 
sendo praticamente inviável seu uso na alimentação 
animal na forma in natura, devido à resistência do en-
docarpo (AZEVEDO et al., 2008). 

UTILIZAÇÃO DE COPRODUTOS DA MANGA NA 
FORMA IN NATURA DESINTEGRADA
Segundo Santos et al., (2013), os frutos só devem ser 
oferecidos aos animais depois da desintegração do 
seu caroço, permitindo o aproveitamento dessa par-
te da manga pelos pequenos ruminantes e evitando 
obstruções de esôfago e faringe no caso de bovinos. 
Recomendam-se ainda os mesmos autores que os 
frutos sejam apenas desintegrados, sendo mantida a 
umidade dos frutos, desde que sejam desintegrados. 

A desintegração pode ser realizada com aplicação de 
tratamento físico, usando-se, por exemplo, a desinte-
gração com o uso de picadeira, seguido de desidrata-
ção ao sol por 48 horas e moagem em partículas de 
5 mm para a produção do farelo. Seu uso pode per-
mitir um maior consumo de carboidratos não fibrosos 
em relação ao uso de outros resíduos e apresentar 
boa digestibilidade para a fibra em detergente neutro 
(FDN) estimada em 67,95% (AZEVEDO et al.,2011).

Teles (2006), concluiu que a silagem de capim-ele-
fante com adição de subprodutos do processamento 
da manga não deve ser utilizada como única fonte 
de alimento para ruminantes. Constatou-se a redução  
do consumo de fibra em detergente neutro (FDN), Fi-
bra em detergente ácido (FDA) e as digestibilidade da 
matéria seca (MS) proteína bruta (PB), FDN e FDA, 
além do BN.

Os coprodutos da manga podem substituir o milho em 
até 100% em dietas para ovinos confinados, sem in-
terferir no consumo e no ganho de peso (PEREIRA 
et.al., 2013), contudo sua inclusão a silagem de ca-
pim elefante (16%) não influência o consumo de ma-
téria seca, proteína bruta, carboidratos, entre outros, 
mas reduz o consumo FDN, a digestibilidade da MS, 
PB, da fibra como também interfere no balanço de 
nitrogênio para ovinos, não devendo, portanto, esse 
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alimento ser usado de forma única para esses ani-
mais (RÊGO et al., 2010).

Segundo Souza et al. (2011a), ao alimentarem tamba-
quis com diferentes teores de manga in natura (com 
casas) em substituição o milho na ração (0, 33, 66 e 
100%). Concluíram que tambaquis alimentados com 
ração contendo 100% de manga in natura apresenta-
ram menor ganho de peso. Esses autores recomen-
dam 33% de manga in natura na ração por não preju-
dicar o desempenho dos animais.

USO DO FARELO DE MANGA
Para a obtenção do farelo de manga pode-se utilizar 
os frutos nos seus mais diversos estádios de matura-
ção (verdes, maduros, etc.) e classificação de mer-
cado (refugo da indústria, manguitos, etc.). Os frutos 
deverão ser processados em duas etapas. Será obti-
do, primeiramente, um material mais grosseiro e pos-
teriormente o farelo propriamente dito. Inicialmente, 
os frutos devem ser desintegrados em desintegrador/
picador próprio para o preparo de ração animal sem 
peneira, utilizando-se apenas o fundo liso do equipa-
mento, gerando um material grosseiro que deve ser 
desintegrado ao sol por 48 horas, em local adequado 
com a atividade (cimento, lona, etc.). Durante esse 

período o material deve ser revolvido a cada 2 horas, 
até a sua secagem total. Ressalta-se que, para cada 
1 kg de fruto desintegrado, serão obtidos, aproxima-
damente, 200g de farelo (ARAGÃO et al., 2012).

Santos et al., (2013)  realizaram pesquisa  com ovi-
nos Sta. Inês utilizando níveis de inclusão de farelo 
de manga em substituição ao milho (0%, 33%, 66% 
e 100%) com base na matéria seca. Obtiveram como 
resultado que o farelo de manga pode substituir o mi-
lho em dietas para ovinos sem comprometer o consu-
mo e o ganho de peso, indicando a possibilidade de 
uso na dieta desses animais como alimento alternati-
vo conforme Tabela 1. 

Segundo Seabra et al. (2009) não observaram dife-
rença significativa na conversão alimentar quando 
ofertaram níveis de (0, 33, 66 e 100%) de farinha de 
manga sem cascas substituindo o milho na dieta de  
tambaqui, onde obtiveram valores de 1,36; 1,34; 1,33 
e 1,16.

A inclusão de alimento alternativo em substituição ao 
milho na dieta de tilápia do Nilo apresentou sinais de 
limitação quanto ao uso de farinha de manga com 
cascas na ração. As ferramentas de avaliação meta-

TABELA 1. Média e coeficiente de variação do consumo de nutrientes por ovinos, em função da substituição do milho pelo 
farelo de manga.

Item Farelo de manga CV, % Média
0% 33% 66% 100%

Consumo, g/dia
MS 1394,37 1221,06 1300,63 1271,97 20,85 1297,01
PB 170,51 155,15 169,28 170,10 21,10 166,26

FDN 582,94 516,80 544,81 543,58 20,91 547,03
FDA 360,75 331,47 365,73 378,38 21,48 359,08
MO 1322,15 1156,96 1234,18 1208,09 20,88 1230,35
EE 42,63 42,24 50,84 55,07 21,70 47,69

CNF 526,07 457,05 498,66 481,69 21,37 490,87
CT 1109,01 973,85 1046,37 1025,27 21,12 1038,6

Consumo, % PV
MS 4,10 3,76 3,85 3,76 13,87 3,87
FDN 1,71 1,59 1,61 1,61 13,57 1,63

Consumo, g/kg 0,75
MS 98,92 89,57 92,82 90,42 14,87 92,93
FDN 41,36 37,88 38,86 38,64 14,69 39,19

Fonte: Santos et al., 2013
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bólica e enzimática utilizadas mostraram mecanismos 
estratégicos de ajustes bioquímicos para regulação e 
manutenção dos processos metabólicos da tilápia, em 
adaptação à farinha de manga na dieta. A inclusão de 
100% da farinha de manga diminui a proteína na car-
caça. A deposição de lipídios da carcaça é reduzida 
com 66 e 100% de farinha de manga. Concluíram que 
até o nível de 33% de farinha de manga com cascas 
em substituição ao milho pode ser adicionado à ração 
sem comprometer o desempenho, o metabolismo e 
as características químicas da carcaça da tilápia do 
Nilo (SOUZA, 2012).

Cavalcante et al., (2006),avaliaram o consumo de 
matéria seca (CMS) em ovinos recebendo dietas con-
tendo cinco níveis (0, 20, 40, 60 e 80%) de coproduto 
da manga desidratada. Observaram que o CMS (g/
dia) variou (P< 0,01) de forma quadrática á inclusão, 
estimando que o consumo máximo ocorresse quando 
a adição de 36,11%. Relataram ainda que a redução 
no CMS ocorreu a partir da utilização de 40% do co-
produto da manga na dieta e atribuíram este efeito 
depressivo a presença dos taninos.

COMPOSIÇÃO QUÍMICO-BROMATOLÓGICA
De acordo com Santos et al. (2012),  uma das forma 
de avaliar a composição químico-bromatológica de 
alimentos alternativos é compará-los com alimentos 
já estabelecidos. Na Tabela 2 encontra-se a composi-
ção químico-bromatológica de coprodutos da manga 
(casca, polpa e caroço) juntamente com o farelo de 
manga e grão de milho moído. Apresentam composi-

ções semelhantes, indicando que o farelo de manga é 
nutricionalmente considerado um concentrado ener-
gético e pode ser um alimento regional alternativo ao 
grão de milho moído.

De acordo com Aragão et al. (2012) geralmente, com 
relação às frutas e seus subprodutos, o principal é o 
fator de umidade, o que pode limitar o consumo ani-
mal pelo enchimento do rúmen. No caso da manga, 
o teor da umidade só será um problema em sistemas 
de produção onde essa fruta for oferecida in natura, 
uma vez que, na elaboração do farelo, os frutos pos-
sam por um processo da desidratação. 

Segundo Furtado et al. (2011) a literatura internacio-
nal indica (resíduos) da indústria de frutas e verdu-
ras, com potencial nutricional e menores custos para 
dietas de equinos. Suas características são alto teor 
de água (85%), altos níveis de açúcar e pectinas, 
baixo valor mineral-vitamínico, pobres em proteínas 
e ricas em  fibra bruta (FB) 30%, destacando-se ain-
da o alto potencial de fermentações indesejáveis. 
No Brasil, encontram-se diversas pesquisas promis-
soras de uso destes coprodutos na alimentação de 
ruminantes, mas não para equinos. Por outro lado, 
Frape (1998) indica que os resíduos de frutas in na-
tura podem ser usados em quantidade de no máximo 
20% de MS total da dieta. Cabe ressaltar que, para 
o processo de silagem do resíduo in natura podem 
ser adicionados outros resíduos como milho desinte-
grado com palha e sabugo, palha de feijão e casca 
de café em níveis de adição entre 20 e 30% a fim de 

TABELA 2. Composição químico-bromatológica do farelo de manga e milho grão moído utilizados no Pólo de fruticultura 
irrigada Juazeiro/Petrolina.

Elementos
Alimentos 

Manga-caroço Manga-polpa Farelo de manga Grão de milho
MS 28,9 25,2 21,0 88,6
MM 1,2 2,1 1,7 2,6
PB 3,9 3,9 3,4 8,9

FDN 67,5 39,1 22,9 19,5
FDA 52,7 37,4 19,3 6,6
CT 92,1 90,7 92,3 85,5
EE 2,6 3,1 2,5 2,9

CNF 24,5 51,6 69,3 65,9
1.Matéria seca; 2.- matéria mineral; 3- proteína bruta; 4- fibra em detergente neutro; 5- fibra em detergente ácido; 6- car-
boidratos totais; 7- extrato etéreo; 8- carboidratos não fibrosos. Fonte: Adaptado de Aragão et al., (2012).
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agirem como absorventes de umidade e melhoria do 
processo fermentativo, uma vez que contribuem para 
alterar o poder tamponante (2,46; 3,35; e 12,15 eg.mg 
NaOH 100g MS-1, respectivamente) em relação aos 
resíduos de manga (29,74 eg.mg NaOH 100g MS-1) 
(COUTO FILHO et al., 2007).

Santos et al., (2012) afirmam em relação aos compo-
nentes da manga (casca, polpa e caroço), pode se 
observar que o caroço é o elemento que apresenta 
maior teor de FDN (67%); dessa forma a qualidade 
nutricional da manga ou coproduto de manga utiliza-
do,  estará relacionada a maior ou menor proporção de 
caroço neste alimento. De acordo com o IBGE (2000), 
a produção média anual de manga é de 105.214 de 
frutos no Ceará. Após a extração da polpa de manga 
69.4% são resíduos.

A polpa da manga contém 81,7% de água, pouco me-
nos que a do pêssego (87,7%) ou da ameixa (85,2%). 
De seus 15,2 g de carboidratos, de cada 100g de por-
ção comestível, a maior parte são açúcares (glicose, 
frutose e sacarose). Nas mangas não maduras existe 
certa quantidade de amido, que vai se convertendo 
em açúcar à medida que a fruta amadurece. A pro-
porção de proteínas (0,51%) e de gorduras (0,27%) 
é muito baixa. Após a extração da polpa de manga 
69,4% são resíduos, estes após desidratados ao sol 

apresenta 90,78% de MS, 6,84% de PB, 33,68% de 
FDN, 23,13 de FDA e 5,81% de EE, com base na MS. 
Já o subproduto da manga após desidratado ao sol 
apresenta 90,78% de MS e 6,84% de PB, 33,68%$ de 
FDN, 23,13% de FDA e 5,81% de EE, com base na 
MS, (SÁ et al., 2004).

Souza (2012) estudando a utilização de farinha de 
manga na alimentação de alevinos de tilápia do Nilo 
como fonte de carboidrato na ração obteve as seguin-
tes conclusões: Que a inclusão de 100% desta farinha 
diminui a proteína na carcaça; A deposição de lipídios 
da carcaça é reduzida com 66 e 100% de farinha de 
manga; Até o nível de 33% de farinha de manga com 
cascas em substituição ao milho pode ser adicionado 
á ração sem comprometer o desempenho, o meta-
bolismo e as características químicas da carcaça da 
tilápia do Nilo.

Teles (2006), estudando as características fermenta-
tivas e valor nutritivo de silagens de capim-elefante 
contendo subprodutos da manga obteve a composi-
ção química bromatológica segundo a Tabela 3.

Ainda o mesmo autor concluiu-se que o subproduto 
do processamento da manga pode ser ensilado com 
o capim elefante, devido aumentar os teores de MO, 
PB, EE e CNF e reduzir os teores de FDN e FDA das 

TABELA 3. Equação de regressão, coeficiente de determinação (R2) e coeficiente de variação (VC), para matéria seca (MS), 
matéria orgânica (MO), proteina bruta (PB), fibra em detergente neutro (FDN), fibra em detergente ácido (FDA), hemicelular 
(HCEL), extrato etéreo (EE), carboidratos totais (CHOT), carboidratos não fibrosos (CNF), nitrogênio insolúvel em detergente 
neutro (NIDA, % do N total) em função de níveis crescentes de subprodutos da manga da manga (SPM) na silagem de ca-
pim-elefante.

Variáveis 0 4 8 12 16 Equação de regressão R2 CV (%)
MS 18,97 22,12 22,73 23,60 27,98 Y= 19,18 + 0,49x** 0,71 7,80
MO 86,89 87,60 88,99 89,72 89,99 Y= 86,97 + 0,21x** 0,83 0,62
PB 5,16 5,61 5,73 6,13 6,21 Y= 5,24 + 0,06x** 0,82 3,08

FDN 74,25 73,17 70,87 67,21 65,77 Y= 74,84 – 0,57x** 0,86 1,87
FDA 48,89 48,36 47,13 45,08 43,12 Y= 49,48 – 0,37x** 0,88 1,66
HCEL 25,36 24,80 23,74 22,13 22,65 Y = 25,36 – 0,20x** 0,52 4,64

EE 2,80 3,42 4,05 4,78 5,78 (EE2) (Y) = 0,12-0,006x** 0,92 14,12
CHOT 78,93 78,56 79,21 78,81 77,85 Y= 78,67 ± 0,64   - 0,81
CNF 4,67 5,39 8,34 11,60 12,08 Y= 4,21 + 0,52x** 0,82 16,69

NID (% N total) 35,43 41,04 43,25 39,15 43,96 Y= 37,53 + 0,38x** 0,31 7,65
NIDA(% N total) 21,80 22,38 22,69 21,84 21,46 Y = 22,03 ± 1,19 - 5,38
** 1% de probabilidade. Fonte: TELES (2006).
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silagens. Porém, até o nível de 8,6% de SPM apre-
sentou elevado teor de nitrogênio amoniacal, indicati-
vo de silagem de baixa qualidade.

Com relação aos componentes da manga (casca e 
polpa da manga), pode-se observar a sua qualidade 
nutricional através da Tabela 4 (SOUZA, 2012).

CONSUMO, DIGESTIBILIDADE E DESEMPENHO 
ANIMAL
Em geral, os subprodutos, apresentam limitações de 
ordem nutricional, pois são caracterizados por conte-
rem altos teores de componentes da fração fibrosa, 
baixos conteúdo de compostos nitrogenados e, con-
sequentemente, baixo consumo voluntário (ESMIN-
GUER et al., 1990).

Segundo Van Soest (1994), os subprodutos da 
agroindústria com excessivas quantidades de tani-
nos, lignina e cutina nas cascas e sementes e talos, 
apresentam baixo valor nutricional e tendem a serem 
subvalorizados, assim as análises devem ser mais 
complexas. Os taninos, por exemplo, causam defi-
ciências de nitrogênio em bactérias não adaptadas, 
inibindo a digestão celulolítica, o que pode resultar na 
depressão no consumo de alimentos.

É importante considerar a caracterização e o estudo 
dos efeitos dos níveis de inclusão dos subprodutos 
sobre o consumo e digestibilidade dos nutrientes em 
dietas para ruminantes, principalmente no que con-
cerne aos requerimentos em fibra dietética, já que o 
valor destes alimentos tem sido bastante revisado e 
pesquisado como fonte de FDN para animais de pro-

TABELA 4. Composição centesimal da casca e da polpa de manga (g/100g)

Componentes Casca da manga Polpa da manga
Umidade 78,70 ± 0,45 82,11 ± 0,21
Resíduo Mineral 0,99 ± 0,05 0,34 ± 0,06
Lipídios 0,18 ± 0,01 0,61 ± 0,03
Proteinas 1,24 ± 0,11 0,44 ± 0,08
Açúcares Redutores 0,55 ± 0,02 4,13 ± 0,12
Açúcares não Redutores 1,69 ± 0,04 8,94 ± 0,17
Amido 0,19 ± 0,13 0,15 ± 0,16
Fibra Alimentar Total 11,02 ± 0,07 3,28 ± 0,28
Carboidratos Totais 12,89 16,5
Fonte: SOUZA (2012)

dução ou crescimento, os quais necessitam receber 
mais energia e menos fibra (LIMA, 2003).

Em trabalho realizado por Santos et al. (2011) avalia-
ram o consumo e o desempenho produtivo de ovinos 
Santa Inês em confinamento, submetidos a níveis 
crescentes de farelo do fruto da manga (0%, 33%, 
66% e 100%), em substituição ao milho moído, e ob-
servaram que não houve efeito da inclusão do farelo 
de manga (P>0,05) sobre o consumo de nutrientes e 
o ganho peso animal (Tabela 5).

Esse produto pode substituir o milho em até 100% em 
dietas para ovinos confinados, sem interferir no consu-
mo e no ganho de peso (PEREIRA et al., 2013). Contu-
do sua inclusão a silagem de capim elefante (16%) não 
influência o consumo de matéria seca, proteina bruta, 
carboidratos totais, entre outros, mas reduz o consu-
mo de fibra em detergente neutro, a digestibilidade da 
matéria seca, da proteína bruta, da fibra como também 
interfere no balanço de nitrogênio para ovinos, não de-
vendo, portanto esse alimento ser usado de forma úni-
ca para esses animais (RÊGO et al., 2010).

Costa et al. (2009) analisando o coeficiente de di-
gestibilidade dos resíduos de manga obtiveram os 
seguintes valores: para matéria seca, 63,79 %; pro-
teina bruta: 78,59%; energia bruta: 36,68% e energia 
digestível: 1497 Kcal/kg. Lima (2010) avaliando os 
níveis de inclusão dos farelos de resíduos de manga 
em rações para tilápia sobre o desempenho, concluiu 
que a inclusão de 10% do farelo do resíduo de aba-
caxi  e 15% do farelo de manga não comprometem o 
desempenho dos animais.
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TABELA 5. Média e coeficiente de variação (CV), proteina bruta (CPB), fibra em detergente neutro (CFDN), fibra em deter-
gente ácido (CEDA), ganho de peso total (GPT) e ganho de peso diário (GPD) por ovinos, em função dos níveis de inclusão 
de farelo de manga no concentrado.

Parâmetro
Níveis de inclusão de farelo de manga

Média CV(%)
0%           33% 66% 100%

CMS (g/dia) 1263 1156 1297 1218 1233 18.37
CPB (g/dia) 147 139 157 152 148 18.57
CFDN (g/dia) 557 518 590 562 556 18.52
CFDA (g/dia) 343 329 387 380 359 18.84
GPD (g) 204 160 168 174 176 23.45
GPT 15.32 12.02 12.63 13.07 13.26 23.45
Fonte: Santos (2011)

Os valores de ganho de peso diário variaram de 160 
g/dia a 204 g/dia para uso de 33% e 0% de farelo de 
manga, respectivamente, em substituição ao grão de 
milho moído, onde o valor da dieta variou de R$ 0,50 
a R$ 0,30 para 0% e 100% de farelo de manga, res-
pectivamente (SANTOS et. al., 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
De maneira geral podemos concluir que a nível na-
cional e internacional existem  pesquisas indicando o 
uso eficiente de coprodutos da manga como alimen-
tos alternativos em dietas para ruminantes e não rumi-
nantes. De qualquer forma, a literatura cita que estes 
ingredientes poderão substituir em parte ou totalmen-
te o milho em grão nas dietas considerando-se suas 
caracteríscas individuais quanto ao valor nutricional e 
demais recomendações de manejo geral, bem como 
as exigências nutricionais de cada categoria animal.

É imprescindível o acompanhamento técnico para 
elaboração de dietas que empregam estes subprodu-
tos, para que sejam utilizados em quantidades nutri-
cionalmente adequadas e economicamente viáveis.
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