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Resumo 

A presente pesquisa tem por objetivo avaliar o 
desempenho produtivo, histologia intestinal, parâmetros 
bioquímicos e microbioma de juvenis de tilápia do Nilo 
(Oreochromis niloticus), utilizando dietas extrusadas sem 
(Controle) e com adição de xilanase e β-glucanase (XB). 
A adição de XB melhora o desempenho, com impactos 
positivos sobre a histologia intestinal e microbioma 
intestinal de tilápias do Nilo. 

Introdução  

O farelo de trigo é uma fonte alternativa e sustentável 
de energia (NRC, 2011). No entanto, é rico em 
polissacarídeos não amiláceos, que aumentam a 
viscosidade intestinal e prejudicam a absorção de 
nutrientes (CLASSEN, 1996). O uso de enzimas 
exógenas e uma alternativa para melhorar o valor 
nutricional do farelo de trigo. O objetivo da presente 
pesquisa foi avaliar os efeitos da suplementação de 
mistura de XB sobre o desempenho produtivo, 
parâmetros bioquímicos, histologia e microbioma 
intestinal de juvenis de tilápias do Nilo. 

Material e Métodos 

Os peixes (n = 136; 12,0 ± 1,4 g), foram   
distribuídos em um delineamento inteiramente ao acaso 
com dois tratamentos, dietas sem e com adição de 
xilanase e β-glucanase (0,2 g/kg) e quatro repetições, 
constituída por uma caixa de 150 L cada com 17 peixes. 
Ao final do experimento, os peixes foram coletados para 
análise dos dados de desempenho, composição 
corporal, microbioma e histologia do intestino, além de 
coleta de sangue para os parâmetros bioquímicos. A 
comparação dos dados foi submetida a testes de 
normalidade e homocedasticidade. Após ANOVA, em 
caso de diferenças, foram comparados pelo teste t (P < 
0,05). Para a análise estatística da microbiota foi 
aplicado o teste de Welch (P<0,05) seguido por teste de 
correção de Bonferroni. 

Resultados e Discussão 

A adição de XB melhorou o desempenho (Tabela 1), a 
histologia intestinal (Figura 1), mas não influenciou a 
abundância de táxons da microbiota (Figura 2). Além 
disso, alterou os parâmetros bioquímicos e a 
composição corporal dos peixes, indicando ação positiva 
das enzimas.  
 
 

 
Tabela 1. Desempenho de tilápias do Nilo alimentadas com dietas 
sem e com suplementação de mistura de xilanase e β-glucanase 

Parâmetro Controle3 XB4 EPM5 P 
GP (g)1 167,32b 220,49a 0,112 0,010 
CA2 1,40 0,87 0,064 0,002 
1GP = ganho de peso; 2CA = conversão alimentar. 3dDieta controle, 
sem suplementação de enzimas. 4Dieta com suplementação de 
xilanase e β-glucanase. 5EPM = erro padrão da média. a-cValores com 
letras sobrescritas na linha indicam diferenças pelo teste t (P < 0,05). 
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Figura 1. Parede do intestino médio de juvenis de tilápias do Nilo 
alimentadas com dietas sem (A) e com (B) adição de xilanase e β-

glucanase. Objetiva: 20X. Coloração: Hematoxilina-eosina.  
 

 
Figura 2. Composição taxonômica das amostras de microbiota   juvenis 
de tilápias do Nilo alimentadas com dietas sem ou com adição de 
xilanase e β-glucanase, após 90 dias de experimento 

Conclusões 

A adição de xilanase e β-glucanase melhora o 

desempenho produtivo, morfometria e não prejudica a 

microbiota intestinal. A utilização de carboidrases é uma 

ferramente para nutrição de precisão para otimizar a 

produção e sustentabilidade da criação de tilápias do 

Nilo. 
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