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Resumo 

O estudo foi realizado com o objetivo de avaliar a 

redução de fosfato bicálcico em dietas elaboradas 

exclusivamente com alimentos de origem vegetal com 

adição de nova geração de fitase sobre o desempenho 

produtivo, retenção mineral corporal e nas vértebras e 

parâmetros sanguíneos de juvenis de tilápias do Nilo.  

Introdução  

Para disponibilizar o fósforo disponível nesses 

ingredientes, utiliza-se a fitase como alternativa, 

reduzindo a inclusão de fosfato bicálcico nas dietas 

(COWIESON et al., 2011). O fósforo presente nos 

vegetais encontra-se como fitato forma que afeta 

negativamente a utilização da energia e nutrientes e 

consequentemente o desempenho e saúde dos peixes 

(KUMAR et al., 2012). O fosfato bicálcico é a principal 

fonte inorgânica desses minerais e está presente em 

elevadas proporções em dietas elaboradas 

exclusivamente com alimentos de origem vegetal 

(COWIESON et al., 2011).   

Material e Métodos 

Os peixes (n = 240), foram distribuídos em um 

delineamento inteiramente ao acaso com cinco 

tratamentos, dietas sem e com adição fosfato bicálcico, 

com inclusão de 30 g/kg de FB e sem adição de fitase 

(controle positivo, FB30), sem adição de FB e de fitase 

(controle negativo, FB0), sem FB e com 1000 unidade 

de fitase ativa (FTU/kg) (FB0 + F), com 10 g/kg de FB e 

1000 FTU/kg (FB10 + F) e 20 g/kg de FB e 1000 FTU/kg 

(FB20+ F), e quatro repetições, constituída por um 

aquário de 7 0L cada com 12 peixes. Ao final do 

experimento, os peixes foram coletados para análise dos 

dados de desempenho, composição corporal, coleta de 

sangue para os parâmetros bioquímicos, e retirada das 

vértebras para análise de retenção de minerais.  

Os dados foram submetidos a verificação de 

normalidade pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e 

Liliefors e verificação de homogeneidade pelo teste de 

Levene. Os dados foram comparados pelo teste de 

Tukey com um nível de significância de 5%. Utilizou-se 

o programa estatístico– SAS (versão 9.0). 

Resultados e Discussão 

 
Na tabela 1, estão descritos os valores referentes ao 

desempenho produtivo dos peixes alimentados com as 
dietas experimentais.  

 
Tabela 1: Ganho de peso (GP), taxa de eficiência proteica (TEP) e 
gordura visceral (GV) de tilápias do Nilo alimentadas com as dietas 
experimentais durante 56 dias. 

 

Dietas 

Parâmetros 

GP (g) TEP GV (%) 

FB30 84,96ª 71,29b 88,37a 

FB0 73,05ª 59,22b 76,06a 

FB0+F 81,81a 64,65b 84,11a 

FB10+F 3,18ª 2,85b 3,21a 

FB20+F 0,89 0,92 0,90 

Médias seguidas de letras maiúsculas diferentes na mesma coluna 
diferem entre si para o fator ingrediente e letras minúsculas diferentes na 
mesma linha diferem entre si para o fator enzima (Tukey 5%). 

 

Os valores de colesterol, triglicerídeos e atividade da 

enzima fosfatase alcalina, foram superiores nos peixes 

alimentados com as dietas FB0 e FBO+F  As menores 

concentrações de Ca e P plasmáticos (P < 0,05) e Ca, 

P, Mg e Mn nas vértebras foram observadas nos peixes 

que receberam as dietas FB0. 

Conclusão  

O fosfato bicálcico pode ser reduzido até 67% em dieta 
para juvenis de tilápias do Nilo contendo exclusivamente 
alimentos de origem vegetal e com adição da nova 
fitase no nível de 1000 FTU/kg, sem afetar o 
desempenho produtivo dos animais, retenção de 
minerais e parâmetros sanguíneos. 
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