
 

 

 
TAXA DE PASSAGEM DE DIETAS COM MISTURA DE XILANASE E β-

GLUCANASE EM TILÁPIAS DO NILO 
 

Cibelly Carolina Solaro (PIBIC-EM-CNPq/UEPG)1, Élison Silva de Macêdo 2, Thais 
Pereira da Cruz3, Alycia Renata Rudnik4, Ivo Mottin Demiate5, Valéria Rossetto 
Barriviera Furuya6, Wilson Massamitu Furuya (Orientador)6, e-mail: 
wmfuruya@uepg.br 

 
1Universidade Estadual de Ponta Grossa/ Colégio Estadual Professor João Ricardo 

Von Borell Du Vernay, 2Pós-graduação, PPZ, UEM, 3Pós-graduação, Mestrado 
Zootecnia, UEPG, 4Alunos do curso de Zootecnia da UEPG, 5Prof. Dr. Depto. Eng. 

Alimentos, UEPG, 6Prof. Dr. Depto. Zootecnia UEPG 
 
Zootecnia e Recursos Pesqueiros, Aquicultura. 
 
Palavras-chave: enzima exógena, fator antinutricional nutrição, piscicultura  
 
Resumo: 

Este estudo foi realizado para determinar a taxa de passagem em tilápias do Nilo 
alimentadas com dietas extrusadas com diferentes níveis de fibra e de inclusão de 
de xilanase e β-glucanase líquida.  Os peixes (n = 120; 31,0 ± 3,4 g) foram 
distribuídos em oito tanques com 250 litros de água com temperatura a 27 ± 1°C e 
teor de oxigênio dissolvido entre 6,0 e 6,5 mg/L. A dieta foi misturada, moída em 
moinho centrífugo em peneiras com furos de 0,8 mm e extrusadas em extrusada 
com matriz de 3 mm. A dieta foi formulada com base em farelo de trigo como fonte 
energética. Foram avaliadas duas dietas: Controle, sem inclusão de enzima e Teste, 
com inclusão de 0,20 g/kg de xilanase e β-glucanase líquida (Natugrain®, Basf, 
Ludwigshafen am Rhein, Alemanha).  As enzimas foram diluídas em água (1:999), e 
aspergida “on top” na dieta de forma parcelada e homogênea. A ração foi seca em 
estufa com circulação forçada de ar a 55°C por 2 horas. As análises de viscosidade 
absoluta das dietas foram realizadas com registros de dados comuns de 
temperatura (50 – 100°C) com uma taxa de aquecimento de 6°C por minuto, 
mantendo um platô de 95 °C durante 5 minutos, rotação (160 rpm) e tempo (0 – 23 
minutos), e dados variáveis de torque (%), no viscosímetro rotacional. Para as dietas 
sem e com aplicação de enzimas, foram obtidos valores de viscosidade de 61 e 155 
pa. S, respectivamente, indicando ação da mistura de enzimas sobre a redução da 
viscosidade das dietas.   
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