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Os níveis adequados de lipídios e ácidos graxos desempenham papel fundamental nas dietas para 
organismos aquáticos.  Neste sentido a utilização de substancias emulsificantes podem 
proporcionar condições adequadas maximizar o aproveitamento desses nutrientes. Neste sentido, 
o objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito da inclusão de emulsificante sobre o 
desempenho zootécnico e parâmetros de juvenis de tilápia-do-Nilo, alimentados com rações 
contendo diferentes níveis de energia digestível. Durante 42 dias, em um delineamento fatorial, 
foram elaboradas dietas, para juvenis de tilápia  (peso inicial 0,54 ± 0,01g), contendo dois níveis 
de energia digestível 2.850 e 3.000 kcal de energia digestível.kg de ração-1, com quatro níveis de 
inclusão do emulsificante comercial nos níveis de 0, 0,01, 0,05 e 0,1%, totalizando oito 
tratamentos, com quatro repetições cada.  
 
Foram estocados 14 juvenis de tilápia, inteiramente ao acaso, nas 32 unidades experimentais 
(microcosmos), compostas por caixas plásticas de 100 L, com volume útil de 0,064 m3. A água 
do macrocosmo era bombeada para as unidades experimentais com auxílio da bomba submersa e 
retornava por gravidade. Para manter as temperaturas dos sistemas estáveis (~28oC) foram 
utilizados aquecedores de 300 Watts. A oxigenação da água em cada unidade experimental foi 
realizada através de pedra porosa (20 mm de diâmetro e 30 mm de altura), alocadas no centro e 
alimentadas por soprador de ar radial (2 cv de potência). Foram monitorados diariamente (08:00 
h) em todos os macrocosmos e em uma réplica por tratamento o pH, temperatura e oxigênio 
dissolvido da água. Uma vez por semana foram monitorados as concentrações de amônia, nitrito, 
nitrato, ortofosfato e alcalinidade. Os peixes foram alimentados três vezes ao dia (08:30, 13:30 e 
18:00h). A quantidade fornecida inicialmente foi de 15% da biomassa, diminuindo 
gradativamente até 6 % da biomassa. Uma vez por semana foi realizado biometria para 
estabelecer a biomassa total de cada caixa e ajustar as quantidades de ração. Os dados 
zootécnicos foram verificados quanto a sua normalidade pelo teste de Kolmogorov-Smirnof e 
homogeneidade de variâncias pelo teste de Levene (Sokal & Rohlf, 1995), seguidos pela 



                                  
                 

ANOVA (duas vias). Diferenças significativas entre as médias dos tratamentos foram avaliadas 
pelo teste de Tukey (Sokal & Rohlf, 1995), com 5% de probabilidade. 
 
Ao final do experimento (Tabela 1) a sobrevivência, peso final, taxa de crescimento específico 
(média ~4,9 %.dia-1), conversão alimentar (~1,75) e o índice hepatossomático (~1,2) não 
apresentaram diferenças significativas entre os tratamentos (p>0,05). Em contrapartida, os 
resultados de rendimento de carcaça e comprimento padrão foram maiores (p<0,05) nos 
tratamentos com emulsificante. De acordo com os resultados encontrados, recomenda-se o uso de 
emulsificante para juvenis de tilápias com doses variando entre 0,01 a 0,05%. 
 
 
 
Tabela 1 - Desempenho zootécnico e somático (média ± desvio padrão) dos juvenis de tilápia 
submetidos aos diferentes tratamentos. 
 

 
TCE: taxa de crescimento específico; CA: conversão alimentar; IHS: índice hepatossomático. Letras diferentes na 
mesma coluna indicam diferenças estatísticas (p<0,05). Parte superior da tabela, letras maiúsculas representam 
diferenças para o nível de emulsificante e minúsculas para o nível de energia, respectivamente. Parte inferior da 
tabela, letras diferentes indicam diferenças para as médias globais. 

 
 
 

 


