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Resumo: 
 

A fitase líquida é uma opção para aplicação em dietas extrusadas, considerando 
sua aplicação após os processos de extrusão e secagem de dietas para peixes. Este 
estudo foi realizado com o objetivo de determinar a atividade residual de fitase 
líquida em dieta extrusada para alevinos de tilápias do Nilo. Foi utilizada dieta com 
4670 kcal/kg de energia bruta e 326,44 g/kg de proteína bruta, sem adição de fitase 
(Controle) e uma dieta teste com adição de 1000 FTU (unidades de fitase ativa)/kg. 
Para cada tratamento, foram usadas três repetições. Foi utilizada fitase microbiana 
(Natuphos® E-10.000 FTU/kg-1). As dietas foram misturadas, moídas e extrusadas. 
A adição da fitase ocorreu por meio de aspersão. Após aplicação, as dietas foram 
secas em estufa de ventilação forçada a 42 oC por duas horas. Foram coletadas três 
amostras de 100 g de cada dieta (sem e com adição de fitase). Foi utilizado como 
controle o valor esperado de fitase adicionado na dieta (1000 FTU/kg), com 
aceitabilidade de desvio padrão de 5%, ou seja, de 950 a 1050 FTU/kg. Após análise 
laboratorial, não foi detectada atividade de fitase na dieta controle, a qual não 
possuía adição de fitase. Na dieta teste, após as análises laboratoriais foi 
determinado o valor residual de 1053,33 ± 25 FTU/kg, esse valor se encontra na 
faixa de aceitabilidade em relação ao valor esperado de fitase na dieta extrusada 
para tilápia do Nilo. Concluiu-se que o método de aspersão utilizado nesse 
experimento proporcionou boa uniformidade de aplicação da fitase líquida e elevado 
valor residual da mesma em dieta extrusada para tilápias do Nilo.  
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