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A aquicultura é uma atividade em crescente expansão mundial, devido ao aumento na demanda 
de pescado. Para atender esse propósito, buscam-se constantes melhorias no desempenho dos 
animais e na redução dos custos para sua produção, aperfeiçoando técnicas de sanidade, manejo, 
genética e nutrição. A alimentação é o principal custo na produção aquícola, dessa forma, buscar 
alternativas para redução deste custo é essencial. Com esse intuito objetiva-se com este trabalho 
avaliar o desempenho, os índices organossomáticos e a composição da carcaça de juvenis de 
tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus) na fase pré-engorda (15 a 70g) alimentados com dietas 
extrusadas com ou sem a adição de biomassa seca do fungo Aspergillus niger. O Aspergillus 
niger é usado na indústria alimentícia, têxtil, fabricas de rações, produção de enzimas entre outros 
e sua adição tem mostrado bons resultados na área aquícola. O experimento foi realizado no 
Laboratório de Aquicultura da Universidade do Oeste de Santa Catarina – UDESC Campus 
Chapecó, Santa Catarina, Brasil e teve duração de 58 dias. Foram utilizados 192 juvenis de 
tilápia-do-Nilo com peso inicial médio de 16,11 ± 1,74g adquiridos de piscicultura comercial. 
Foram distribuídos 6 peixes por caixa em 8 tratamentos com 4 repetições cada. Os tratamentos 
com as inclusões da biomassa seca de A. niger foram T0% ou controle (ração comercial + 0% de 
inclusão), T 0,125 (ração comercial + 0,125% de inclusão), T 0,250 (ração comercial + 0,250% 
de inclusão), T 0,5% (ração comercial + 0,5% de inclusão), T 1% (ração comercial + 1% de 
inclusão), T 2% (ração comercial + 2% de inclusão), T 4% (ração comercial + 4% de inclusão) e 
T 8% (ração comercial + 8% de inclusão). Essas dietas foram produzidas e extrusadas em pellets 
de 2-4mm pela empresa BioBase®. Os juvenis foram alimentados 3 (três) vezes/dia (08h00min, 
13h00min e 17h00min) com taxa de arraçoamento de 3% da biomassa ao dia durante todo o 
período experimental. Os animais foram mantidos em caixas circulares de polietileno (volume 
útil: 70 L) com aeração individual através de pedra porosa (1x2 cm), e conectadas a um sistema 
de recirculação de água, onde diariamente, no período da manhã (08h00min) e tarde (17h00min) 
eram mensurados os parâmetros de qualidade da água. Ao final do experimento os animais 
permaneceram 12 horas de jejum e foram sacrificados através de métodos aprovados pelo 
Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA), pesados e medidos 
individualmente para a avaliação dos parâmetros zootécnicos. Para análises organossomáticas, 
foram aleatoriamente selecionados 8 peixes por tratamento para coleta e pesagem do trato 
digestório, fígado, gordura visceral, baço, gônadas e carcaça sem vísceras, após a esta pesagens 
essas carcaças forma separadas para a realização da composição bromatológica. Os dados 
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organossomáticos e desempenho zootécnico forma analisados por ANOVA uma-via após 
cumpridas as premissas, para efeitos significativos, foi aplicado o teste de Tukey (P<0,05). Foi 
realizada estatística descritiva para obtenção de médias e desvios-padrões da composição 
bromatológica da carcaça dos animais. As análises de desempenho zootécnico, peso final (média 
63,18 ±2,73 ), comprimento total final (média 15,25 ±0,19), ganho de peso médio (média 47,26 
±2,78), taxa de crescimento específico (média 8,26 ±0,60),  biomassa final (média 307,19 
±33,47), conversão alimentar aparente (média 1,18 ±0,11) fator de condição (média 1,77 ±0,9), 
produtividade (média 4,67 ±0,82) e sobrevivência (93,74 ±5,65) não apresentaram diferença 
significativa (p>0,05), acreditamos que o A. niger contribuiu para o fortalecimento do sistema 
imune dos animais aumentando a sobrevivência, além disso, as condições e alimentação das 
tilápias eram ideais, ou seja, não propiciavam desafio aos animais. Tratando-se dos índices 
organossomáticos os valores médios foram: rendimento de carcaça RC (87,26 ±4,64), índice 
viscerossomático (3,24 ±0,31), índice hepatosomático IHS (2,46 ±0,56), índice de gordura 
visceral IGS (0,94 ±0,21), índice esplenossomático IES (0,14 ±0,03) e índice gonadossomático 
IGS (0,99 ±0,21) não apresentando diferença estatística (p>0,05) entre tratamentos. Por outro 
lado, foi encontrada diferença estatística para o índice hepatossomático (IHS), sendo o menor 
valor encontrado no tratamento 2%, o qual foi similar a todos os níveis de inclusão (p>0,05), com 
exceção do tratamento com 0,125% de inclusão que apresentou o maior valor (p<0,05), 
denotando uma sobrecarga hepática (gráfico 1). As análises bromatológicas apresentaram valores 
médios para matéria seca (28,07 g /100g ±1,00), proteína bruta (16,26 g /100g ±2,86), extrato 
etéreo (0,68 g /100g ±0,12) e matéria mineral (0,15 g /100g ±0,01) os quais são semelhantes aos 
encontrados na literatura. Com esses dados podemos indicar que a utilização da biomassa seca de 
A. niger pode ser incluída em rações comerciais extrusadas para juvenis de tilápia-do-Nilo (15-
70g) em níveis de até 8% sem prejuízos a parâmetros zootécnicos, organossomáticos e na 
composição da carcaça desses animais, visando o baixo preço dessa biomassa pode ser uma 
alternativa para redução nos custos de produção. 
 
Gráfico 1 – Índice hepatossomático (média ± desvio padrão) de juvenis de tilápias do Nilo 
alimentados com ração contendo ou não biomassa seca de Aspergillus niger. 

 
Legenda: IHS = Índice Hepatossomático; Letras distintas diferem entre si pelo Teste de Tukey. 
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