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Resumo: 

Este estudo foi realizado com o objetivo de determinar a retenção de minerais 
nas vértebras em alevinos de tilápias do Nilo. Foram utilizados 96 peixes (12,03 ± 
0,14g), distribuídos em oito aquários de 70 litros cada, distribuídos em um 
delineamento interiamente casualizado com dois tratamentos e quatro repetições. 
Os peixes foram alimentados manualmente, quatro vezes por dia, até saciedade 
aparente, durante 56 dias.  Foi utilizada dieta extrusada 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. Após adição, as dietas 
foram secas em estufa de ventilação forçada (55 oC). Foi utilizada fitase microbiana 
(Natuphos® E-10.000 FTU/kg). Ao final do experimento, os peixes foram 
eutanasiados (MS-222; 600 mg/L de água) e as vértebras foram coletadas, 
desidratadas e moídas em moinho bola. Os minerais das vértebras foram analisados 
por espectrometria ótica em plasma indutivamente acoplado. Após análises, os 
dados foram comparados pelo teste t (P < 0,05).  Em relação aos peixes que 
receberam a dieta controle (sem fitase), as vérebras dos peixes que receberam a 
dieta com suplementação de fitase apresentaram significativamente (P < 0,05) 
maiores conteúdos de cálcio (11,62 g/kg vs 12,47 g/kg), fósforo (11,62 g/kg vs 12,47 
g/kg), ferro (5,58 mg/kg vs 6,41 mg/kg), magnésio (0,16 g/kg vs 0,19 g/kg), 
manganês (15,56 mg/kg vs 15,74 mg/kg) e zinco (85,66 mg/kg vs 87,57 mg/kg) . 
Concluiu-se que a fitase aumenta a retenção do fósforo e também exerce ação 
aumentando a retenção de outros minerais catiônicos nas vértebras de alevinos de 
tilápis do Nilo.  
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