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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 L de água com temperatura a 27 ± 1°C e teor 
de oxigênio dissolvido entre 6,0 e 6,5 mg/L. As dietas foram misturadas, e a 
moagem foi realizada em moinho centrífugo em peneiras com furos de 0,8 mm e 
extrusadas em extrusora com matriz de 3 mm. As dietas experimentais foram 
formuladas com base em alimentos de origem vegetal, tendo trigo como principal 
alimento energético. As dietas foram elaboradas com base em valores de 
composição dos alimentos previamente analisadas e confirmadas por análises das 
dietas após extrusão e secagem. 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), complexo enzimático 
constituído por endo-1,4-beta-xilanase 5600 TXU/g e endo-1,4-beta-glucanase 2500 
TGU/g. Para cada dieta, foi elaborada uma dieta com óxido de ferro (indicador 
vermelho) e outra com óxido de titânio (indicador branco), para determinação do 
tempo de passagem das dietas sem e com enzima. Para aplicação da enzima, 
preparou-se uma solução “mãe” em que se diluiu 10 ml do complexo enzimático em 
990 ml de água destilada, em seguida adicionou-se 20 ml da solução mãe em 300 
ml de água destilada, essa foi aspergida “on top” na dieta de forma parcelada e 
homogênea. Posteriormente a ração foi seca em estufa com circulação forçada de ar 
a 55°C por 2 horas. Em função da pandemia (COVID-19), os peixes adaptados para 
o experimento foram doados para criação comercial na piscicultura Sozim, não 
ocorrendo a coleta de fezes.  

Agradecimentos  
Os autores agradecem o Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) pela bolsa de PIBIC-EM). 
 

 


