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Resumo: 
 
Objetivou-se avaliar o efeito de dietas sem e com fitase sobre a deposição de 
gordura corporal em tilápias do Nilo. Foi elaborada dieta com 4670 kcal/kg de 
energia bruta e e 326,44 g de proteína bruta, sem adição de fitase (Controle 
positivo). A partir da dieta controle foi elaborada a dieta teste, suplementada com 
1000 FTU/kg. Os dados obtidos foram submetidos a ANOVA. Em caso de 
diferenças, foram comparados pelo teste t (P < 0,05). As dietas foram elaboradas 
utilizando somente alimentos de origem vegetal, extrusada e seca em estufa de 
ventilação forçada (55 oC) durante 12 horas. Em seguida, foi aplicada a enzima “on 
top”, por aspersão, diluída em água, de forma a proporcionar dieta com 1000 
FTU/kg. Na dieta controle, foi aplicada somente água deionizada. Em seguida, foram 
novamente secas em estufa de ventilação forçada (55 oC) durante 2 horas. Os 
peixes (n = 96; peso médio de 12,03 ± 0,14 g) foram distribuídos aleatoriamente em 
oito caixas de polietileno com volume útil de 70 litros em sistema de recirculação, 
proporcionando taxa de entrada de água de 1,94 L/min em cada aquário. O sistema 
de recirculação era composto por caixa de decantação, filtro biológico e filtro UV, 
com aeração por meio de soprador de 0,5 CV e sistema de aquecimento na caixa 
decantação, de forma manter o oxigênio dissolvido de 6,00 ± 0,20 mg/L, com 
termostato regulado para manter a temperatura de 27 ± 0,5°C. Os peixes foram 
alimentados com as respectivas dietas por oito semanas. Após isto, foram 
eutanasiados com MS-222 (600 mg/L), moídos em moinho de carne elétrico e 
desidratados em estufa de ventilação forçada 55 oC) durante 24 horas. 
Posteriormente, foram moídos em moinho bola e submetidos para extração com éter 
de petróleo. Em comparação com os peixes da dieta controle, os peixes alimentados 
com a dieta suplementada com fitase apresentaram menor (P < 0,05) deposição 
corporal de gordura (9,06% vs. 7,10%). A deficiência de fósforo na dieta controle 
resultou em inibição da fosforilação oxidativa que resultou em acúmulo de gordura 
corporal. Concluiu-se que a fitase aumenta a disponibilidade de fósforo e 
proporciona adequada deposição corporal de gordura em tilápias do Nilo.  
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