
                                  
                 
 

HEMATOLOGIA DE TILÁPIA-DO-NILO (Oreochromis niloticus) ALIMENTADAS 
COM DIETAS COM DIFERENTES NÍVEIS DE INCLUSÃO DE EMULSIFICANTE E 

DIFERENTES NÍVEIS ENERGÉTICOS 
 

 
Alison Alves de Sousa1, Tayna Sgnaulin2, Giovanni Lemos de Mello3, Sara Mello Pinho4, Gabriela 

Tomas Jerônimo5, Maurício Gustavo Coelho Emerenciano6 
 
 

1Acadêmico do Curso de Engenharia de Pesca, CERES/UDESC, bolsista PIVIC/UDESC  
2Acadêmica do Curso de Engenharia de Pesca, CERES/UDESC, bolsista PIC/UDESC  
3Professor Participante do Departamento de Engenharia de Pesca, CERES/UDESC 
4Universidade Estadual Paulista (UNESP), Centro de Aquicultura da Unesp (CAUNESP), Pós-
Graduação em Aquicultura, Jaboticabal, SP 
5Universidade Nilton Lins, Programa de Pós-Graduação em Aquicultura, Manaus, AM, Brasil 
6Orientador, Departamento de Engenharia de Pesca, CERES/UDESC, E-mail: 
mauricio.emerenciano@udesc.br 
 

 
Palavras-chave: parâmetros hematológicos, nutrição, aditivo, lipídios 

 
Os níveis adequados de energia, de lipídios e ácidos graxos desempenham papel crucial nas 
dietas para organismos aquáticos, bem como na viabilidade econômica das rações.  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 os parâmetros hematológicos 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 (~28 oC) 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 periodicamente os parâmetros de qualidade de água. Os peixes 
foram alimentados três vezes ao dia (08:30, 13:30 e 18:00h). Um total de 20 peixes por 
tratamento (5 por réplica) foram eutanasiados por métodos aprovados segundo o CONCEA. 
Quando não apresentaram nenhum movimento os mesmos foram imediatamente decapitados e 
utilizados para determinar o rendimento de carcaça ou RC = [100 – (peso das visceras (g) / peso 
final (g) x 100)], índice hepatossomático (IHS = peso do fígado (g) / peso final (g) x 100) e 
comprimento padrão. Esses procedimentos só foram realizados após os peixes serem anestesiados 
(eugenol a 1 mg.L-1), imobilizados manualmente (com auxílio de toalhas úmidas e luvas) e 
submetidos a retirada de sangue para posterior análise hematológica. Para tal, o sangue foi 



                                  
                 

coletado por punção do vaso caudal, com auxílio de seringas contendo EDTA 10%. A 
determinação das proteínas plasmáticas totais, a porcentagem de hematócrito, a contagem total de 
eritrócitos, leucócitos e trombócitos foram avaliados segundo metodologia proposta por Jerônimo 
et al. (2015). Os dados 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) os parâmetros hematológicos como números de eritrócitos, 
leucócitos e trombócitos foram estatisticamente afetados quando aumentados os níveis de 
inclusão de emulsificante. Além disso, foi observado aumento nas proteínas plasmáticas totais e 
na porcentagem de eritrócitos a medida que aumentou a inclusão de emulsificante em 2850 de 
ED.kg de dieta-1, mas com tendência de efeito inverso em 3000 de ED.kg de dieta-1. 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 - Parâmetros hematológicos (médias) dos juvenis de tilápia submetidos aos diferentes 
tratamentos. 
 

 
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. 
 


