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Resumo 
Este estudo foi realizado para determinar os coeficientes 
de digestibilidade aparente (CDA) da energia e 
nutrientes, incluindo aminoácidos (AA) em dietas com 
base em milho, com baixos teores de arabinoxilanos e β-
glucanos (AB) ou farelo de trigo (alto teor AB), sem ou 
com xilanase e β-glucanase (XB) para juvenis de tilápias 
do Nilo, Oreochromis niloticus. Dietas com baixos níveis 
de AB possuem maior valor nutritivo e a suplementação 
de XB aumenta o CDA da energia e nutrientes de dietas 
com elevado conteúdo de AB. 

Introdução  
O farelo de trigo (FT) possui elevados teores de 
polissacarídeos não amiláceos (PNA), que aumentam a 
viscosidade intestinal, exercendo efeitos negativos na 
digestão e absorção dos nutrientes (ZIJLSTRA et al., 
2010). O uso de enzimas exógenas é uma alternativa 
para melhorar o valor nutritivo do FT (GOMES et al., 
2018). O presente estudo foi realizado para avaliar os 
efeitos da utilização de dietas a base de milho ou FT, 
sem ou com adição de xilanase e β-glucanase (XB) 
sobre a digestibilidade da energia e nutrientes em dieta 
extrusada para tilápias do Nilo.  

Material e Métodos 
As dietas foram formuladas tendo como base o milho ou 
FT como fontes de energia, resultando dietas com baixo 
ou alto nível de AB, não suplementada ou suplementada 
com XB (Natugrain®, Basf). Foram utilizados 96 peixes 
em oito aquários de alimentação, com seis refeições 
diárias, em seguida eram transferidos para aquários de 
coleta, durante 21 dias. As análises dos nutrientes foram 
determinadas usando metodologia padronizada (AOAC, 
1995). Foi feito o teste de normalidade, análise de 
igualdade de variância, análise paramétrica dos dados da 
ANOVA, em caso de F significativo para a interação foi 
realizado comparação das médias pelo teste de Tukey (P 
< 0,05). Utilizou-se o programa estatístico SAS (versão 
9.0). 

Resultados e Discussão 
Os dados de CDA da matéria seca, cálcio e fósforo 
foram influenciados pelos níveis de AX e adição de XB 
(Tabela 1). Dieta com nível mais baixo de AB apresentou 
maior conteúdo de energia digestível em relação à dieta 
com maior conteúdo de AB (Figura 1). Além disso, dieta 
com níveis mais baixos de AB e suplementada com XB 
apresentou maior CDA dos lipídios, fibra bruta e 
aminoácidos (P < 0,05).  
 
 

 
Tabela 1. Coeficientes de digestibilidade aparente da matéria seca 
(MS), cálcio (Ca) e fósforo (P) por juvenis de tilápias do Nilo 
alimentadas com dietas com baixo ou alto teor de arabinoxilanos 
e β-glucanos (AB), sem ou com adição de xilanase e β-glucanase 
(XB). 

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%). 

 
 

 
Figura 1. Energia digestível em dietas a base de milho, com baixo teor 
de arabinoxilanos e β-glucanos (AB) ou trigo, com altos teores de AB. 
Letras diferentes sobre as barras indicam diferenças pelo teste t (P < 
0,05) 

 
 
 

Conclusão 
A adição de XB melhora os coeficientes de 

digestibilidade aparente da energia e dos nutrientes de 
dietas com alto teor de AB, essa dieta apresentou 
resultados similares a dieta com baixo AB e sem XB. 
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Parâmetros  AB 
XB 

0 0,2 

MS 
Baixo 0,806Aa 0,799Ab 

Alto 0,791Aab 0,798Ab 
    

Ca 
Baixo 0,114Aa 0,096Ab 

Alto 0,103Aa 0,121Bb 
    
P 

Baixo 0,286Aa 0,268Ab 
Alto 0,243Ba 0,263Ab 

    


