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RESUMO 

 

As tilápias, entre elas a tilápia-do-Nilo, têm importante contribuição na 

aquicultura mundial e brasileira. A grande disseminação da sua criação 

se deve à boa produtividade em diversos sistemas e condições 

climáticas. O desafio é manter a alta produtividade em clima 

subtropical, como na região sudeste e sul brasileira, onde se concentra 

mais da metade da sua produção. Neste sentido, a nutrição e a 

formulação de rações específicas podem ser uma importante ferramenta. 

Ainda há muitas lacunas em relação à exigência em ácidos graxos para 

tilápias, principalmente em temperatura subótima fria, onde seu papel na 

manutenção da fluidez das membranas celulares é fundamental. Foram 

propostos dois estudos sobre fontes de ácidos graxos dietéticos para a 

tilápia-do-Nilo mantida em diferentes temperaturas. No primeiro estudo, 

juvenis de tilápia foram alimentados com cinco dietas com diferentes 

óleos (peixe, linhaça, girassol, oliva e coco), em dois ensaios, de 9 e 12 

semanas, respectivamente, em temperatura ótima (28°C) e subótima 

(22°C). No segundo estudo, três misturas dos óleos vegetais foram 

formuladas para mimetizar as classes de ácidos graxos do óleo de peixe 

e serem comparadas a este, com variação apenas na proporção n-3/n-6 

dos ácidos graxos poli-insaturados (PUFA), nas mesmas condições do 

estudo anterior. No primeiro estudo, as dietas não influenciaram o 

crescimento das tilápias a 28°C, mas a 22°C os melhores resultados 

ocorreram com o óleo de peixe, linhaça ou girassol, ricos em PUFA. O 

óleo de oliva, rico em ácidos graxos monoinsaturados, teve um efeito 

intermediário, enquanto o óleo de coco, rico em saturados, causou queda 

de desempenho a 22°C. No segundo estudo, em ambas temperaturas, as 

misturas de óleo vegetais proporcionaram pior crescimento que o óleo 

de peixe. Foi observado que, em geral, as dietas devem conter PUFA da 

série n-3 para o melhor aproveitamento do alimento pelos peixes. O 

perfil de ácidos graxos corporal foi influenciado pelas dietas e os efeitos 

positivos no desempenho coincidem com o maior acúmulo de PUFA. Os 

PUFA, principalmente os de cadeia longa, se mostraram importantes na 

adaptação da tilápia à temperatura mais baixa. Alguns óleos vegetais são 

boas fontes dietéticas de lipídios para a tilápia-do-Nilo. Entretanto, seus 

perfis de ácidos graxos devem ser considerados para manutenção do 

desempenho, sobretudo em temperatura subótima fria. 

 

Palavras-chave: aquicultura, nutrição, lipídio, Oreochromis niloticus, 

crescimento.  



 
 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Tilapia, including the Nile tilapia, have an important contribution to 

global and Brazilian aquaculture. The large dissemination of tilapia 

culture is due to good productivity in several systems and weather 

conditions. The challenge is to maintain high productivity in subtropical 

climate, like in southeast and south Brazil, which concentrates more 

than half of its production. In this direction, nutrition and formulation of 

specific feed can be an important tool. There are still many gaps in 

relation to tilapia requirement for fatty acids, especially in cold sub-

optimal temperature, where its role in maintaining the fluidity of cell 

membranes is fundamental. Two studies on fatty acids dietary sources 

for Nile tilapia, reared at different temperatures, were proposed. In the 

first study, juvenile tilapia were fed five diets with different oils (fish, 

flaxseed, sunflower, olive and coconut oil), in two assays, of 9 and 12 

weeks, respectively, at optimum (28°C) and sub-optimum temperature 

(22°C). In the second study, three mixtures of the plant oils were 

formulated to mimic fatty acids class of fish oil and to be compared with 

it, with difference only in n-3/n-6 proportion of polyunsaturated fatty 

acids (PUFA), under the same conditions as the previous study. In the 

first study, diets did not affect the growth of tilapia at 28°C, but at 22°C 

the best results were found with fish, linseed or sunflower oils, rich in 

PUFA. The olive oil, rich in monounsaturated fatty acids, had an 

intermediate effect, and coconut oil, rich in saturated fatty acids, caused 

lower performance at 22°C. In the second study, at both temperatures, 

vegetable oil blends provided poor growth than fish oil. In general, diets 

should contain n-3 PUFA for better food utilization by fish. Diets 

affected body fatty acid profile and the positive effects on performance 

coincide with the largest accumulation of PUFA. PUFA, especially 

long-chain PUFA, proved to be important in the adaptation of tilapia at 

lower temperature. Some vegetable oils are good dietary sources of 

lipids for Nile tilapia. However, their fatty acid profiles should be 

considered for performance maintenance, especially in sub-optimal 

temperature. 

 

Palavras-chave: aquaculture, nutrition, lipid, Oreochromis niloticus, 

growth. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

Importância da tilápia na aquicultura mundial e brasileira 

 

A produção de pescado cresce em taxa maior que a população 

mundial, o que contribui para o aumento do consumo per capta desta 

fonte de proteína (FAO, 2014). Esta maior oferta de pescado se deve, 

principalmente, ao desenvolvimento da aquicultura, já que nas últimas 

três décadas a produção da pesca extrativista pouco variou, enquanto 

que da aquicultura aumentou mais de doze vezes. Cabe também ressaltar 

que a aquicultura é uma importante fonte de renda, onde 

aproximadamente 18,9 milhões de pessoas estão empregadas (FAO, 

2014). 

 Em 2012, a produção da aquicultura no mundo alcançou 90,4 

milhões de toneladas. Destes, 66,6 milhões foram de organismos para 

alimentação ou food fish (FAO, 2014). A produção de food fish 

expandiu a uma taxa de 6,2% ao ano nos últimos 12 anos, com maior 

crescimento nos países em desenvolvimento. Graças a esse crescimento, 

o Brasil entrou para a lista dos quinze maiores produtores mundiais, 

responsáveis em conjunto por mais de 90% do pescado proveniente da 

aquicultura. A produção aquícola no Brasil cresceu 15% de 2009 a 

2010, quando atingiu um total de 479.399 t (MPA, 2012). Este valor 

está abaixo da produção registrada para a pesca extrativista no mesmo 

ano. Entretanto, com a manutenção deste ritmo de crescimento, a 

aquicultura será, em breve, a principal fonte de pescado brasileiro. 

No ano de 2013, o Brasil produziu 392.493 toneladas de peixes 

(IBGE, 2013). Dos grupos de peixes registrados, o mais relevante para a 

aquicultura foi o de tilápias, com produção de 169.306 t ou 43% do 

total. Quanto à distribuição da criação de tilápias, podemos concluir que 

esta ocorre de forma significativa em todas as regiões brasileiras, exceto 

na região Norte, onde não ultrapassou 300 t despescadas em 2012 

(IBGE, 2013). O maior produtor é o estado do Paraná, no Sul do Brasil, 

com 44.748 t, seguido do Ceará, na região Nordeste, com 30.634 t. O 

terceiro e quarto maiores estados produtores de tilápias estão na região 

Sudeste e Sul, respectivamente, São Paulo com produção de 24.329 t e 

Santa Catarina com 12.329 t produzidas em 2012. 

O Brasil segue a mesma tendência mundial no que diz respeito 

às principais espécies de peixes cultivados. Em 2012, o número de 

espécies utilizadas na aquicultura e registradas nas estatísticas da FAO 

foi 567, dos quais 354 eram espécies de peixes e cinco de híbridos de 

peixes. As carpas são o grupo de peixes mais produzidos e, figuram 
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nesta posição graças à China, que é o grande produtor da aquicultura 

mundial. Por outro lado, o segundo grupo mais produzido, e também o 

mais disseminado na aquicultura, sendo produzido em 135 países e 

territórios em todos os continentes, é o de tilápias, incluindo a tilapia-

do-Nilo, Oreochromis niloticus, entre outras espécies de ciclídeos. 

(FAO, 2012; FAO, 2014)  

A grande disseminação da criação de tilápias se deve, em boa 

parte, à sua boa produtividade em diversos sistemas de produção e 

condições climáticas. No Brasil, ela é produzida em estados com clima 

tropical, como o Ceará, onde as temperaturas são altas o ano inteiro, ou 

em clima subtropical, como no Paraná, onde há grandes diferenças de 

temperatura entre o verão e inverno. O desafio é manter a alta 

produtividade nos locais com inverno mais rigoroso, como na região 

Sudeste e Sul brasileira, onde se concentram 65% da produção de 

tilápias (IBGE, 2013), ou em outros países, localizados também em 

regiões de clima subtropical. Nestas condições, a adequada nutrição, 

fornecida pela formulação de rações específicas, pode ser uma 

importante estratégia para a manutenção de altos índices produtivos. 

 

A tilápia e os novos desafios na sua nutrição. 

 
As tilápias produzidas em aquicultura, compreendem 

principalmente os gêneros Tilapia, Sarotherodon e Oreochromis. Esses 

ciclídeos são nativos da África, Israel e Jordânia, mas atualmente estão 

disseminados por todos os continentes. As tilápias, em geral, são 

zooplanctófagas nas fases mais jovens, mudando para o hábito alimentar 

fitoplanctófago conforme vão se desenvolvendo. Na fase adulta, a tilápia 

possui o hábito alimentar onívoro, baseado principalmente em plantas e 

detritos, sendo que as do gênero Oreochromis, são as que apresentam 

maior adaptação à filtração e ingestão de microalgas. Entretanto, as 

tilápias, como muitas outras espécies de peixes onívoros, são altamente 

oportunistas, ingerindo uma vasta gama de itens alimentares. 

(BEVERIDGE e MCANDREW, 2000; ZIMMERMANN e 

FITZSIMMONS, 2004) 

Em criação intensiva em tanques-rede ou em fases adiantadas 

na criação semi-intensiva em viveiros escavados, as tilápias dependem 

da ração para o seu desenvolvimento, com baixo ou nenhum 

aproveitamento do alimento natural. O alimento fornecido deve conter 

todos os nutrientes, de forma a possibilitar o crescimento adequado, que 

resulte em rentabilidade da criação.  

Apesar de sua capacidade adaptativa, a tilápia é um peixe de 
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clima tropical e a temperatura ótima para a maioria das espécies deste 

grupo fica entre 25 e 28°C, sendo a reprodução inibida abaixo de 22°C e 

o consumo alimentar, abaixo de 20°C (Wohlfarth e Hulata, 1983 citado 

por CNAANI et al., 2000). Juvenis de tilápia-do-Nilo apresentaram 

melhor crescimento e aproveitamento do alimento nas temperaturas de 

26 e 30°C, enquanto que nas temperaturas de 22 e 34°C houve queda de 

desempenho, mas sem mortalidades (AZAZA et al., 2008). Já a 

temperatura letal inferior registrada para juvenis de tilápia-do-Nilo foi 

abaixo de 11°C (SIFA et al., 2002). 

Estudos são realizados na tentativa de melhorar a resistência e o 

desempenho de tilápias a baixas temperaturas, por meio da seleção 

genética de espécies e linhagens mais tolerantes (CNAANI, et al., 2000; 

SIFA et al., 2002; CHARO-KARISA et al., 2005). Entretanto, a nutrição 

também pode ser uma ferramenta valiosa para aumentar o desempenho 

zootécnico das tilápias produzidas em temperaturas mais baixas 

(CHARO-KARISA et al.,2005). Devido à grande quantidade de estudos 

com tilápias, boa parte de suas exigências em energia, proteína e 

aminoácidos essenciais são conhecidas (FURUYA, 2010; NRC, 2011; 

FURUYA et al., 2012). Entretanto, ainda há muitas lacunas em relação à 

exigência em ácidos graxos essenciais (TURCHINI, 2009; 

GLENCROSS, 2009; TOCHER, 2010; LIM et al., 2011). 

Especificamente, para tilápias criadas em temperatura subótima fria, os 

conhecimentos são escassos e, raramente, citados nas revisões sobre 

ácidos graxos para peixes. 

Somado ao desafio de conhecer as exigências em ácidos graxos 

das espécies produzidas, também existe o desafio de compreender quais 

os efeitos da substituição das matérias primas utilizadas nas rações, 

principalmente no que diz respeito à substituição dos ingredientes de 

origem marinha pelos ingredientes terrestres, já que os primeiros são 

importantes fontes de ácidos graxos essenciais de cadeia longa com alto 

valor biológico. A produção de farinha de peixe proveniente da pesca 

reduziu gradualmente desde 2005, a qual, em parte, foi suprida pela 

farinha de peixe oriunda de subprodutos do processamento do pescado 

(FAO, 2014). Entretanto, com o crescimento da aquicultura, a demanda 

por farinha de peixe cresce continuamente, o que leva a uma elevação 

dos preços e aumento do uso de outras fontes proteicas na ração, como 

por exemplo subprodutos da indústria de grãos e da produção de outros 

animais. Em 1995, dietas para o salmão continham em média 45% de 

farinha de peixe; em 2008, essa inclusão caiu para 25% e, em 2020 é 

estimada a inclusão de apenas 12% (FAO, 2012). Já para a tilápia, em 

levantamento mundial, a inclusão deste ingrediente na dieta era de 10% 
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em 1995, em 2008 caiu para 5% e em 2020 é estimada a inclusão de 

apenas 1% (FAO, 2012).  

O mesmo efeito de queda da oferta e aumento da demanda é 

observado para o óleo de peixe. A inclusão de óleos em dietas de peixes 

onívoros, como a carpa e a tilápia, normalmente é reduzida, em torno de 

5%, sendo ainda mais reduzida se considerarmos apenas os óleos de 

peixes. Entretanto, como a produção de onívoros é alta, a demanda final 

por óleo de peixe em dietas é alta (TURCHINI, 2009). Desta forma, é 

importante desenvolver pesquisas sobre sucedâneos tanto à farinha 

como ao óleo de peixe, assim como o estudo dos efeitos dessa 

substituição no desempenho e metabolismo dos peixes. 

As gorduras animais, subprodutos do processamento de animais 

terrestres como aves, suínos e bovinos, são fontes de ácidos graxos de 

baixo custo, porém, suas características químicas podem variar muito, 

devido à espécie e ao histórico alimentar (TURCHINI et al., 2009). Já os 

óleos vegetais são produzidos em larga escala, sendo atrativos do ponto 

de vista econômico e de padronização da sua composição, apesar de, em 

geral, não atenderem todas as necessidades dos organismos aquícolas 

quanto aos ácidos graxos essenciais (TURCHINI et al., 2009).  Em sua 

maioria, os óleos vegetais são pobres em ácidos graxos poli-insaturados 

da série n-3 e, quando presentes, eles são de cadeia mais curta e com 

menos insaturações que os encontrados nos óleos de peixe (Tabela 1). 

Os óleos vegetais podem ser utilizados como fonte única de ácidos 

graxos, ou como misturas formuladas para mimetizar o óleo de peixe 

nos totais de ácidos graxos saturados (SFA), monoinsaturados (MUFA) 

e poli-insaturados (PUFA). Os óleos vegetais possuem composições 

variadas, mas pode-se classificá-los quanto aos seus ácidos graxos ou 

classe de ácidos graxos, em maior concentração. Por exemplo, o óleo de 

palma e o de coco são boas fontes de SFA, enquanto os óleos de oliva e 

de canola de MUFA. Já o óleo de girassol, de milho e de soja são fontes 

de PUFA da série n-6 e o óleo de linhaça de PUFA da série n-3. 
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Tabela 1 Perfil das classes de ácidos graxos, de alguns óleos e gorduras 

comerciais. 1  

Óleo/Gordura SFA2 MUFA n-6 PUFA n-3 PUFA n-3 LC-PUFA 

 % do total de ácidos graxos 

Bovina 52,1 40,5 3,1 0,6 - 

Aves 31,2 43,1 19,5 2,1 - 

Fígado de bacalhau 19,4 46,0 3,0 27,0 25,5 

Salmão de cultivo 23,6 42,7 6,8 24,0 22,1 

Palma 51,6 37,0 9,1 0,2 - 

Coco 91,9 5,8 1,8 - - 

Oliva 14,1 73,3 7,9 0,6 - 

Canola 7,4 62,3 20,2 12,0 - 

Girassol 10,6 19,5 65,7 - - 

Milho 13,3 24,2 58,0 0,7 - 

Soja 15,1 23,2 51,0 6,8 - 

Linhaça 9,4 20,2 12,7 53,3 - 
1 Fonte: NRC, 2011 
2 Classes de ácidos graxos: SFA = ácidos graxos saturados, MUFA = ácidos graxos 

monoinsaturados, n-6 PUFA = ácidos graxos poli-insaturados da série n-6, n-3 PUFA = 

ácidos graxos poli-insaturados da série n-3, n-3 LC-PUFA = ácidos graxos poli-

insaturados de cadeia longa da série n-3 (com 20 a 22 carbonos e 4 a 6 insaturações). 

 

Tocher (2010) classificou as espécies aquícolas de água doce 
em três categorias principais: espécies de água fria como os 
salmonídeos, com exigência em ácido graxo alfa-linolênico (18:3n-3, α-
LNA), espécies de água quente como as tilápias, que exigem 
principalmente o ácido graxo linoleico (18:2n-6, LOA) e, espécies que 
exigem ambos os ácidos graxos como o bagre-do-canal, Ictalurus 
punctatus, e a carpa-comum, Cyprinus carpio. A tilápia-do-Nilo, que é 
uma espécie onívora tropical de água doce, à primeira vista, não seria 
afetada pela substituição da farinha e óleo de peixes ou de ácidos graxos 
poli-insaturados de cadeia longa (LC-PUFA, com 20 a 22 carbonos e 4 a 
6 insaturações) da dieta por óleos vegetais com ácidos graxos de cadeia 
mais curta. Entretanto, há estudos em temperatura ótima de criação que 
indicam que os LC-PUFA podem ter efeitos benéficos na produção de 
tilápias (CHOU e SHIAU, 1999; CHOU et al., 2001). Ainda, outros 
estudos indicam que a presença de precursores destes ácidos graxos na 
dieta, tais como LOA e α-LNA, podem suprir as necessidades da espécie 
(AL-SOUTI, 2012; CHEN et al., 2013; LI et al., 2013). 
 
Ácidos graxos essenciais 
 

Glencross (2009) define como ácidos graxos essenciais aqueles 

que, quando adicionados à dieta, estimulam o crescimento ou qualquer 
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outra resposta biológica do animal, sendo os mesmos não sintetizados 

ou sintetizados a uma taxa que não permite um crescimento adequado. 

Todos os organismos vivos têm a capacidade de sintetizar SFA, sem 

nenhuma dupla ligação, ou MUFA, com apenas uma dupla ligação ou 

insaturação; entretanto, nem todos têm as enzimas necessárias para a 

produção de PUFA da série n-3 e n-6 (Figura 1). Algas e plantas 

inferiores são capazes de sintetizar PUFA da série n-3 e n-6 de 18 a 22 

carbonos. As plantas superiores são capazes de produzir apenas os 

PUFA de 18 carbonos. Já a maioria dos animais são incapazes de 

produzir PUFA e estes devem ser fornecidos na dieta como ácidos 

graxos de cadeia longa ou como seus precursores de 18 carbonos 

(TOCHER, 2003; GLENCROSS, 2009). 
 

Figura 1 Estrutura química dos cinco ácidos graxos poli-insaturados 

considerados essenciais (ácido docosaexaenoico, eicosapentaenoico, 

araquidônico, alfa-linolênico e linoleico) e do ácido graxo monoinsaturado 

oleico e do saturado palmítico. 
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Cinco ácidos graxos são considerados essenciais para a maioria 

das espécies aquícolas: o linoleico (LOA, 18:2n-6), o alfa-linolênico (α-

LNA, 18:3n-3), o araquidônico (ARA, 20:4n-6), o eicosapentaenoico 

(EPA, 20:5n-3) e o docosaexaenoico (DHA, 22:6n-3) (Figura 1). 

Entretanto, a exigência em cada ácido graxo varia com a espécie, fase de 

desenvolvimento, condições ambientais e características da dieta 

(TOCHER, 2003; GLENCROSS, 2009; TURCHINI, 2009; TOCHER, 

2010). Estes ácidos graxos diferem quanto ao tamanho de cadeia 

(número de átomos de carbono, 18 a 22) e número de duplas ligações 

(insaturações, 2 a 6), além da posição da primeira dupla ligação após a 

terminação metil (série n-3 ou n-6). O código de três letras para cada 

ácido graxo foi proposto por Glencross (2009), baseado nas letras de 

fonética dominante do nome de cada molécula em inglês 

Os ácidos graxos considerados essenciais pertencem à classe 

dos PUFA.  Dentro desta classe pode-se ainda diferenciar os ácidos 

graxos quanto ao tamanho da cadeia, com destaque para os de cadeia 

longa (LC-PUFA), com 20 ou mais carbonos e 4 a 6 insaturações. Existe 

ainda outra classificação bem difundida, representada pela sigla HUFA, 

que significa ácidos graxos altamente insaturados, mas que pode causar 

confusões devido à dificuldade em se definir o número de insaturações 

que se encaixam nessa designação.  (GLENCROSS, 2009) 

O grau de insaturação está diretamente relacionado ao ponto de 

fusão de um ácido graxo: quanto maior o número de insaturações, 

menor o ponto de fusão. Já que os ácidos graxos essenciais fazem parte 

dos fosfolipídios que compõem todas as membranas celulares e, os 

peixes são ectotérmicos, ou seja, a temperatura corporal varia de acordo 

com a do ambiente onde se encontram, esta propriedade cumpre um 

papel fundamental na manutenção da permeabilidade e estabilidade da 

membrana celular (TOCHER, 2003; PERSON-LE RUYET et al., 2004). 

Outra importante função dos LC-PUFA é servir como substrato para a 

produção de hormônios eicosanoides, com destaque para os ácidos 

graxos com cadeia de vinte carbonos ARA e EPA. Estes compostos 

agem onde são produzidos, em praticamente todos os tecidos, com 

ampla ação fisiológica na coagulação sanguínea, resposta imune e 

inflamatória, tônus cardiovascular, funções renais, funções neurais e 

reprodução (TOCHER, 2010). Recentemente, foi comprovada também a 

existência em peixes de mediadores lipídicos chamados de resolvinas e 

protectinas, derivados do EPA e DHA, com importante ação na 

modulação da resposta imune e anti-inflamatória (HONG et al., 2005).  

A exigência de cada espécie de peixe por um determinado ácido 

graxo pode ser influenciada pelo seu nível trófico, fase de 
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desenvolvimento, mas, sobretudo, pelo ambiente de origem 

(GLENCROSS, 2009, TOCHER, 2010). A origem ambiental de cada 

espécie aquícola está relacionada a sua capacidade em alongar e 

dessaturar ácidos graxos poli-insaturados. Em ambiente marinho, a 

grande oferta de alimento rico em LC-PUFA, proveniente em primeira 

instância de microalgas, provavelmente contribuiu para que, 

evolutivamente, estes diminuíssem sua capacidade em converter PUFA 

de 18 carbonos em LC-PUFA. Já no ambiente terrestre, em águas 

continentais, há pouca disponibilidade de LC-PUFA no alimento e, a 

capacidade de alongar e dessaturar PUFA ficou mais conservada 

(GLENCROSS, 2009, TOCHER, 2003).  

A primeira etapa na via de conversão de PUFA em LC-PUFA é 

a produção de 18:3n-6, a partir de 18:2n-6 (LOA), ou de 18:4n-3, a 

partir de 18:3n-3 (α-LNA). Essas reações são catalisadas pela enzima Δ-

6 dessaturase (Figura 2). Os produtos gerados recebem adições de dois 

carbonos pelas enzimas alongases e passam por mais uma dessaturação 

mediada pela enzima Δ-5 dessaturase, para formar o 20:4n-6 (ARA) ou 

o 20:5n-3 (EPA). A produção de 22:6n-3 (DHA) requer mais etapas de 

alongação e de dessaturação e uma reação de encurtamento de cadeia. 

(TOCHER, 2003; TURCHINI et al., 2007; GLENCROSS, 2009) 

As enzimas dessaturases e alongases, que atuam na conversão 

de PUFA, agem em muitos ácidos graxos e essa ausência de 

especificidade gera competição entre os substratos (TOCHER, 2003; 

GLENCROSS, 2009). Essa competição dos ácidos graxos da dieta pelas 

enzimas do metabolismo torna mais complexos os estudos e a 

formulação de dietas para o atendimento das exigências de cada espécie. 

 
Figura 2 Vias de alongação e dessaturação dos ácidos graxos poli-insaturados 

da série n-6 e n-3 nos hepatócitos dos peixes. 

 

 
(Adaptado de Glencross, 2009) 

 

 



 
 

31 

Exigência de ácidos graxos para tilápias 

 

Para diversas espécies de peixes de água doce e peixes 

diádromos, o boletim do National Research Council (NRC, 2011) cita 

exigências em relação à dieta seca de 0,5 a 1% de LOA, 0,5 a 2% de α-

LNA e 0,4 a 1% de n-3 LC-PUFA. Diferenças de exigência, devidas a 

alterações na temperatura, não são citadas para as espécies estudadas, 

incluindo as tilápias. No boletim publicado anteriormente (NRC, 1993) 

não havia determinação de exigência dietética de ácidos graxos da série 

n-3 para tilápias, mas somente de ácidos graxos da série n-6. Entretanto, 

em 2011, o NRC cita um estudo que demonstra a exigência em ácidos 

graxos da série n-3 para a tilápia híbrida, Oreochromis niloticus x 

Oreochromis aureus, mas ainda sem quantificar esta exigência (CHOU 

e SHIAU, 1999). A partir de então, muitos estudos foram publicados 

sobre a nutrição lipídica de tilápias, mas poucos chegaram a conclusões 

consistentes sobre sua exigência em ácidos graxos essenciais, as quais 

estão sumarizadas na Tabela 2. 

 
Tabela 2 Estudos sobre exigência em ácidos graxos essenciais para tilápias. 

Espécie Temperatura Ácido graxo exigido Exigência3 Referência 

Tilapia zilli 27-28°C LOA2 1% ms Kanazawa et al. (1980) 

O. niloticus1 28°C n-6 PUFA - Teshima et al. (1982) 

O. niloticus 25°C LOA 0,5% ms Takeuchi et al. (1983) 

Tilápia híbrida1 24-26°C n-6 e n-3 LC-PUFA - Chou e Shiau (1999) 

Tilápia híbrida 25-27°C n-3 LC-PUFA 0,2-0,8% ms Chou et al. (2001) 

O. niloticus 27,4°C α-LNA 0,45-0,64% ms Chen et al. (2013) 

Tilápia híbrida 29°C LOA 1,14% mu Li et al. (2013) 
1 O. niloticus: Oreochromis niloticus; tilápia híbrida: Oreochromis niloticus x Oreochromis 

aureus. 
2 LOA: ácido graxo linoleico (18:2n-6); α-LNA: ácido graxo alfa-linolênico (18:3n-3); 

PUFA: ácido graxo poli-insaturado; LC-PUFA: ácido graxo poli-insaturado de cadeia longa 

(20 a 22 carbonos e 4 a 6 insaturações). 
3 expressa na matéria seca (ms) ou na matéria úmida (mu). 

 

Em estudo mais recente, foi observado que o ácido graxo LOA 

sozinho, na concentração de 1,14% da dieta, ou em conjunto com o α-

LNA, pode atender à exigência da tilápia híbrida, O. niloticus x O.  
aureus, para um crescimento ótimo a 29°C (LI et al., 2013). Outro 

estudo avaliou a exigência de α-LNA para a tilápia-do-Nilo mantida a 

27°C, observando-se maior ganho em peso com a inclusão de 0,45% de 

α-LNA a uma dieta basal que continha 0,61% de LOA (CHEN et al., 

2013). Existem muitos estudos publicados com a nutrição lipídica de 
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tilápias em temperatura ótima de criação, mas as peculiaridades destes 

estudos e os resultados obtidos são muito diversos. Por exemplo, a 

tilápia híbrida apresentou maior ganho em peso e eficiência alimentar 

quando alimentada, a 25°C, com uma mistura de óleo de peixe e óleo de 

milho, rica em n-3 e n-6 PUFA, em comparação ao óleo de peixe, óleo 

palmitoleico ou óleo de coco separadamente, ricos em n-3 PUFA, 

MUFA ou SFA, respectivamente (HSIEH et al., 2004). No estudo de 

Chou e Shiau (1999), com peixes mantidos a 26°C e alimentados com 

diferentes fontes lipídicas, os melhores resultados foram obtidos com a 

mistura de óleo de palma, de milho e de fígado de bacalhau. Estes 

autores concluíram que tanto os n-6 PUFA quanto os n-3 LC-PUFA são 

essenciais para a tilápia híbrida. Já Chou e colaboradores (2001) 

observaram melhora no desempenho da tilápia híbrida mantida a 26°C a 

partir da inclusão de 2% de óleo de fígado de bacalhau numa base de 

ácidos graxos saturados. 

Estudos de nutrição lipídica em temperatura subótima fria são 

raros e pouco conclusivos. Juvenis de tilápia-do-Nilo alimentados por 

quatro semanas com dietas suplementada com 18:1n-9, 18:2n-6, 18:3n-

3, 20:4n-6 ou n-3 LC-PUFA, apresentaram maior ganho em peso com a 

inclusão de ácidos graxos da série n-6 a 28°C, mas a 20°C não foi 

possível observar o efeito das dietas devido ao baixo crescimento dos 

peixes (TESHIMA et al., 1982). Em outro estudo, com duração de 9 

semanas, também com a tilápia-do-Nilo mantida a 20°C, não houve 

resultados significativos após a alimentação dos peixes com dietas 

suplementadas com ácidos graxos essenciais, pois os peixes 

apresentaram baixo apetite e baixo crescimento, o que pode ter ocorrido 

pela baixa temperatura e grande porcentagem de SFA em todas as dietas 

(TAKEUCHI et al., 1983). Em estudo mais recente, foram avaliadas 

diferentes fontes de lipídios (óleo de soja, óleo de linhaça, gordura 

bovina e óleo de peixe) para juvenis de tilápia-do-Nilo mantidos a 22°C 

por 14 semanas, mas não houve diferenças no crescimento.  Neste 

estudo, o óleo de peixe utilizado possuía baixa concentração de n-3 LC-

PUFA (BOZAOGLU e BILGUVEN, 2012). 

Além de estudar a exigência de ácidos graxos essenciais na 

dieta para tilápia, é igualmente importante avaliar os efeitos do excesso 

desses ácidos graxos sobre seu desempenho. Em estudo com matrizes de 

tilápia-do-Nilo, foi observada melhora no desempenho reprodutivo 

quando as dietas continham óleo de palma com ou sem óleo de peixe, 

em comparação com a inclusão única de óleo de linhaça ou de óleo de 

peixe (NG e WANG, 2011). Aparentemente, o excesso de ácidos graxos 

da série n-3, dos óleos de linhaça e peixe, foi prejudicial ao desempenho 
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dos peixes. Por outro lado, o n-3 LC-PUFA proveniente da farinha de 

peixe presente em todas as dietas foi suficiente para suprir uma eventual 

demanda por ácidos graxos essenciais. 

 

Efeito da dieta no metabolismo dos ácidos graxos essenciais 

 

 Os lipídios e ácidos graxos não alteram a palatabilidade e 

ingestão da dieta pelos peixes (TURCHINI et al., 2009). Diferentes 

níveis de α-LNA e LOA na dieta proporcionaram igual ingestão 

alimentar para a tilápia híbrida, O. niloticus x O. aureus (LI et al., 2013). 

Entretanto, os ácidos graxos podem influenciar a digestibilidade da 

dieta. Para o salmão-do-Atlântico, Salmo salar, a redução de 

temperatura em conjunto com a inclusão de óleo de palma com alto 

conteúdo de SFA na dieta, causaram redução da digestibilidade dos 

SFA, mas não dos MUFA e PUFA (NG et al., 2004). Para o pacu, 

Piaractus mesopotamicus, criado em temperatura ótima, o alto conteúdo 

de MUFA ou SFA nas dietas reduziu a digestibilidade dos ácidos graxos 

essenciais LOA e α-LNA (GONÇALVES e CYRINO, 2014). 

 Após a absorção, haverá competição das enzimas pelos ácidos 

graxos, podendo estes serem utilizados na beta-oxidação para produção 

de energia ou nas reações de dessaturação e alongação, para formação 

de compostos bioativos. Tilápias não têm capacidade de sintetizar os 

ácidos graxos da série n-6 e n-3, mas podem obter LC-PUFA de seus 

precursores de 18 carbonos (KANAZAWA et al., 1980; TOCHER et al., 

2002; TEOH et al., 2011). Maior neogênese de LC-PUFA ocorre 

quando a tilápia-do-Nilo é alimentada com dietas com óleos vegetais em 

comparação com o óleo de peixe (TOCHER et al., 2002; TEOH et al., 

2011). Dietas com maior quantidade de MUFA e PUFA da série n-6 

favorecem a lipogênese para a tilápia-do-Nilo (TOCHER et al., 2002; 

RIBEIRO et al., 2008). Entretanto, essa maior atividade de dessaturação 

e alongação não são suficientes para que o perfil de ácidos graxos da 

musculatura da tilápia alimentada com óleo vegetal atinja teores de EPA 

e DHA comparáveis aos dos peixes alimentados com óleo de peixe 

(GLENCROSS, 2009). 

 Em estudo com o salmão-do-Atlântico, foi observado que 

quanto maior o conteúdo de DHA na dieta, menor foi sua retenção no 

corpo dos peixes e, que a retenção do EPA foi influenciada de forma 

positiva ou negativa com o maior conteúdo dietético de DHA ou ARA, 

respectivamente (GLENCROSS et al., 2014). Da mesma forma, a 

conversão de LOA e α-LNA em LC-PUFA foi inibida pelo excesso de 

α-LNA e LOA na dieta, respectivamente, para a tilápia-do-Nilo 



 
 
34 

(TAKEUCHI et al., 1983). A ausência de especificidade das enzimas 

envolvidas nos processos de dessaturação e alongação, gera uma 

competição pelos substratos, que, nesse caso, são os ácidos graxos da 

dieta. A afinidade dos ácidos graxos pelas dessaturases aumenta com o 

tamanho de cadeia e nível de dessaturação na seguinte ordem: DHA > 

EPA > ARA > LNA > LOA > 18:1 > 16:1 (GLENCROSS, 2009). Neste 

caso, os LC-PUFA vão causar a retro-inibição destas enzimas. Já as 

alongases possuem uma maior afinidade pelos ácidos graxos de menor 

tamanho de cadeia, podendo atuar em MUFA e PUFA na seguinte 

ordem: C-18 > C-20 > C-22 e, com preferência para ácidos graxos da 

série n-3 em detrimento dos da série n-6 (GLENCROSS, 2009). 

Em alguns estudos, em temperatura ótima, não são observadas 

alterações de desempenho de tilápias após substituição do óleo de peixe 

por óleos vegetais na dieta (AL-SOUT et al., 2012; NG et al., 2013), 

enquanto outros observam que a adição de óleo de peixe na dieta 

melhora o crescimento e o aproveitamento alimentar (CHOU e SHIAU, 

1999; CHOU et al., 2001). Já para o salmão-coho, Oncorhynchus 

kisutch, peixe diádromo carnívoro de clima temperado, houve 

crescimento reduzido quando a farinha ou o óleo de peixe da dieta foi 

substituído por ingredientes de origem vegetal (TWIBELL et al., 2012). 

A alimentação tem grande influência na composição lipídica corporal 

dos peixes e, desta forma, pode influenciar o seu metabolismo. Peixes 

alimentados com dietas compostas por óleos vegetais apresentam 

redução de ARA, EPA e DHA e aumento da relação n-6/n-3 nos tecidos 

corporais (GRIGORAKIS, 2007). Para tilápias, Oreochromis sp., em 

criação intensiva, também ocorre redução da quantidade de ácidos 

graxos da série n-3 na musculatura após a inclusão de óleos vegetais na 

dieta (KARAPANAGIOTIDIS, 2006). Por outro lado, após substituição 

por 30 dias do óleo de girassol pelo óleo de linhaça foi possível 

modificar a relação n-6/n-3 de 10,9 para 4,34 na musculatura da tilápia-

do-Nilo (JUSTI et al., 2003). É importante ressaltar que a composição 

de ácidos graxos da musculatura de peixes é resultado da inter-relação 

de diversos fatores como ingestão de ácidos graxos da dieta, taxa do 

catabolismo oxidativo, cinética das reações de dessaturação e alongação, 

além de incorporação e retroconversão competitiva (LIE, 2001; 

GLENCROSS, 2009). 

 

Efeito da temperatura na essencialidade de ácidos graxos 

 

A composição da musculatura de peixes pode ser influenciada 

pelo estágio de maturação gonadal, idade e tamanho dos peixes, além da 
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sazonalidade, salinidade e temperatura da água, entre outros fatores 

(GRIGORAKIS, 2007). O aumento na quantidade de ácidos graxos 

insaturados em temperatura mais baixa está relacionado à manutenção 

da permeabilidade, fluidez e plasticidade das membranas das células, 

devido ao menor ponto de fusão destes compostos. Esta propriedade é 

fundamental, já que os ácidos graxos compõem os fosfolipídios das 

membranas celulares e, como os peixes são ectotérmicos, a temperatura 

ambiental exerce grande importância na exigência em ácidos graxos. 

Person-Le Ruyet et al. (2004) e Skalli et al. (2006) evidenciaram a 

importância do n-3 LC-PUFA (EPA e DHA) para a manutenção da 

fluidez das membranas do robalo-europeu, Dicentrarchus labrax, 

espécie marinha e carnívora, em baixa temperatura de criação, 

principalmente no músculo, brânquias e cérebro. Juvenis de tilápia-do-

Nilo, alimentados com dieta suplementada com óleo de linhaça, 

apresentaram maiores porcentagens de DHA e ARA no perfil corporal, 

quando mantidos a 23°C, em comparação a 29 e 32°C (JUSTI et al., 

2005). Da mesma forma, tilápias selvagens ou alimentadas com 

microalgas apresentaram aumento da razão n-3/n-6 em temperaturas 

mais baixas, devido ao aumento de DHA e redução de LOA nos tecidos 

(TADESSE et al., 2003; RASOARAHONA et al., 2005). 

Uma das ferramentas para o aumento das insaturações nas 

membranas celulares é a inclusão de uma dupla ligação em ácidos 

graxos saturados pela enzima Δ-9-dessaturase, o que aumenta a 

proporção de ácidos graxos monoinsaturados nas membranas. A 

importância deste grupo de ácidos graxos foi ressaltada nos estudos de 

Hisieh et al. (2007) e Zerai et al. (2010), onde foi constatada maior 

expressão gênica da Δ-9-dessaturase e aumento da proporção de ácidos 

graxos monoinsaturados e diminuição de saturados nos peixes como 

resposta à queda de temperatura tanto para a tilápia híbrida, O. niloticus 
x O. aureus, como para a tilápia-do-Nilo. Apesar da capacidade de 

diversas espécies de peixes em dessaturar e alongar ácidos graxos 

saturados para monoinsaturados, deve-se também avaliar a importância 

da inclusão de ácidos graxos poli-insaturados na dieta para a 

manutenção da permeabilidade das membranas em condições climáticas 

adversas. Temperaturas mais baixas da água acarretaram acúmulo de 

ácidos graxos poli-insaturados da série n-6 e n-3 nos tecidos do robalo-

europeu (DELGADO et al., 1994; SKALLI et al., 2006). 

Contudo, outros estudos relatam a baixa eficiência da adição de 

n-3 PUFA, em dietas para peixes, em temperaturas mais amenas. O 

fornecimento de 1,5% de n-3 LC-PUFA na dieta do robalo-asiático, 

Lates calcarifer, espécie de peixe diádromo carnívoro, proporciona 
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rápido crescimento e conversão alimentar eficiente em temperaturas de 

29 a 30°C, mas de 20 a 22°C houve pouco ganho de produção em 

relação ao aumento de custo da dieta (WILLIAMS et al., 2006). O 

mesmo ocorreu no estudo de Fracalossi e Lovel (1994), onde o bagre-

do-canal, Ictalurus punctatus, espécie onívora de água doce, foi 

alimentado com dietas contendo diferentes fontes de óleos (óleo de 

peixe, gordura bovina, óleo de milho, óleo de linhaça ou mistura de 

óleos) nas temperaturas de 28°C e 17°C. Na maior temperatura, a 

mistura de óleos ocasionou melhor crescimento e resistência ao desafio 

com patógenos, enquanto que na temperatura mais baixa não foi 

observado efeito das dietas. Por outro lado, juvenis de tilápia-do-Nilo, 

submetidos a um desafio com queda de temperatura, apresentaram 

menor número de leucócitos quando previamente alimentados com dieta 

contendo 6% de óleo de linhaça em comparação com dietas com óleo de 

girassol; entretanto, não foi obtido o mesmo efeito em temperatura 

ótima de criação (ARAUJO et al., 2011). 

Os efeitos da temperatura na nutrição lipídica da tilápia-do-Nilo 

precisam ser melhor elucidados, de forma a contribuir para o aumento 

da produtividade quando a tilápia é criada em regiões onde há grande 

diferença de temperatura entre o verão e o inverno. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 
 

Aprimorar a tecnologia de produção da tilápia-do-Nilo em diferentes 

temperaturas pelo uso de fontes adequadas de ácidos graxos essenciais 

na dieta. 

 

Objetivos Específicos 

 

- Avaliar os efeitos de diferentes fontes lipídicas da dieta (óleos de 

peixe, linhaça, girassol, oliva e coco) para juvenis de tilápia-do-Nilo, 

mantidos em temperatura ótima (28°C) ou subótima (22°C). Estas fontes 

lipídicas representam diferentes classes de ácidos graxos (LC-PUFA, n-

3 PUFA, n-6 PUFA, MUFA e SFA), contendo excesso ou deficiência de 

ácidos graxos essenciais e serão avaliadas em termos de crescimento, 

aproveitamento do alimento, índices corporais e composição centesimal 

corporal. 

 

- Avaliar o efeito de três misturas de óleos vegetais (coco, oliva, girassol 

e linhaça) e compará-las ao óleo de peixe, em dietas para juvenis de 

tilápia-do-Nilo em temperatura ótima (28°C) e subótima (22°C). Estas 

misturas mimetizarão o óleo de peixe quanto às classes de ácidos 

graxos, mas diferirão quanto à proporção de n-3/n-6 PUFA e serão 

avaliadas em termos de crescimento, aproveitamento do alimento, 

índices corporais e composição centesimal corporal. 

 

- Analisar o perfil de ácidos graxos corporal e retenção de ácidos graxos 

de juvenis de tilápia-do-Nilo, quando alimentados com diferentes fontes 

lipídicas e relacioná-los com o desempenho dos peixes alimentados em 

temperatura ótima (28°C) e subótima (22°C). 
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ARTIGO 1 

 

Fontes dietéticas de ácidos graxos para tilápia-do-Nilo em 

temperatura ótima e subótima 

 

Preparado para submissão ao periódico Aquaculture Nutrition 
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2095/homepage/ForAuthors.html 
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Resumo 

 

Juvenis de tilápia-do-Nilo foram alimentados com cinco diferentes 

fontes lipídicas na dieta (óleos de peixe, linhaça, girassol, oliva e coco) 

em dois ensaios, de 9 e 12 semanas, respectivamente, em temperatura 

ótima (28°C) e subótima (22°C). As dietas foram semipurificadas, com 

5-6% de lipídios. Os experimentos foram conduzidos em sistema de 

recirculação de água doce. A 28°C, as dietas não influenciaram o 

crescimento dos peixes, mas a 22°C o maior ganho em peso diário 

ocorreu com a utilização das dietas com óleo de peixe, linhaça ou 

girassol. A eficiência alimentar e retenção proteica foi aumentada com a 

inclusão de ácidos graxos insaturados nas dietas, principalmente n-3 

PUFA, nas duas temperaturas de criação. O óleo de coco propiciou os 

piores resultados, que foram agravados em 22°C, com reduzido 

crescimento, consumo e aproveitamento do alimento pelos peixes. 

Houve também reflexo do perfil de ácidos graxos da dieta na 

composição corporal dos peixes. O óleo de peixe e óleos vegetais 

podem ser utilizados como fontes dietéticas de lipídios para a tilápia-do-

Nilo. Entretanto, seus perfis de ácidos graxos devem ser considerados, 

principalmente quanto ao aumento do conteúdo de PUFA e redução de 

ácidos graxos saturados, para manutenção do desempenho em 

temperatura subótima fria. 

 

Palavras chaves: Oreochromis niloticus, lipídios, aquicultura, 

crescimento, eficiência alimentar. 

 

Introdução 

 

A tilápia-do-Nilo, Oreochromis niloticus, juntamente com 

outras tilápias, compõe o grupo de peixes mais disseminado na 

mailto:camilafcorrea3@gmail.com
mailto:renata.oselamenobrega@gmail.com
mailto:brunamattioni@gmail.com
mailto:janeblock@gmail.com
mailto:debora.fracalossi@ufsc.br
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aquicultura mundial que, além de ser encontrado em diversas regiões e 

climas, ocupa o segundo lugar na produção mundial de peixes de água 

doce de 2010 a 2012 (FAO, 2012; FAO, 2014). No Brasil, a tilápia-do-

Nilo é a espécie mais cultivada, onde representa 43% da produção em 

piscicultura (IBGE, 2013). Esta produção também é desenvolvida em 

condições diversificadas de clima, onde a tilápia é produzida tanto em 

regiões com clima tropical, como no estado do Ceará, onde as 

temperaturas são altas o ano inteiro, como no estado do Paraná, região 

de clima subtropical, onde existem grandes variações de temperatura 

entre verão e inverno. O desafio é manter a alta produtividade nos locais 

com inverno mais rigoroso, como nas regiões sul e sudeste do Brasil ou 

mesmo em outros países, onde as tilápias são criadas em regiões de 

clima subtropical. 

Entretanto, a tilápia-do-Nilo é uma espécie de clima tropical e a 

temperatura ótima para seu crescimento e aproveitamento do alimento 

está entre 25 e 30°C (Wohlfarth and Hulata, 1983 apud Cnaani et al., 

2000; Azaza et al., 2008). Estudos foram realizados na tentativa de 

melhorar a resistência e desempenho de tilápias a baixas temperaturas, 

por meio da seleção genética de espécies e linhagens mais tolerantes 

(Sifa et al., 2002; Charo-Karisa et al., 2005), porém, um animal 

melhorado geneticamente não irá expressar todo o seu potencial sem 

uma nutrição específica para atender as suas exigências e ajuda-lo a 

enfrentar os desafios do ambiente de criação. Boa parte das exigências 

em energia, proteína e aminoácidos essenciais da tilápia-do-Nilo são 

conhecidas (NRC, 2011; Furuya et al., 2012), mas ainda há lacunas 

importantes em relação à exigência em ácidos graxos essenciais 

(Glencross, 2009; Turchini, 2009; Lim et al. 2011), particularmente para 

condições subótimas de temperatura (Teshima et al., 1982; Takeuchi et 

al., 1983; Justi et al., 2005; Bozaoglu & Bilguven, 2012). 

Soma-se a este desafio, de conhecer as exigências em ácidos 

graxos da tilápia-do-Nilo, o de compreender os efeitos da substituição 

da farinha de peixe por ingredientes de origem vegetal nas rações, já que 

a produção de farinha e óleo de peixe proveniente da pesca tem reduzido 

gradualmente desde 2005 (FAO, 2014). Igualmente, pouco se conhece 

sobre o atual perfil de ácidos graxos das dietas comerciais para tilápias e 

seus efeitos na produção em temperaturas subótimas. Esta situação é 

particularmente agravada, considerando-se 1) o rápido aumento da 

produção da tilápia nos últimos anos, 2) a utilização de linhagens 

melhoradas, com grande potencial de crescimento; 3) a intensificação 

dos sistemas de criação em tanques-rede, sem acesso ao alimento natural 

e 4) a grande amplitude térmica na qual a tilápia é criada no Brasil. 
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Estudos de nutrição lipídica com a alimentação de tilápias em 

baixas temperaturas são raros e com resultados pouco significativos, o 

que, em parte, se deve à dificuldade no estabelecimento da temperatura 

que permita um crescimento mínimo para a avaliação das dietas e 

também pela dificuldade na escolha das fontes ou combinações lipídicas 

a serem avaliadas (Teshima et al., 1982; Takeuchi et al., 1983; Bozaoglu 

& Bilguven, 2012). Mesmo em temperatura adequada, os resultados são 

diversos; alguns estudos concluem que o ácido linoleico (LOA, 18:2n-6) 

sozinho pode suprir a exigência da tilápia em ácidos graxos essenciais 

(Al-Sout et al., 2012; Li et al., 2013), enquanto outros afirmam que a 

inclusão do ácido alfa-linolênico (α-LNA, 18:3n-3) na dieta pode 

melhorar o desempenho (Chen et al., 2013) e outros ainda afirmam que 

o crescimento é beneficiado com a presença na dieta de ácidos graxos 

poli-insaturados de cadeia longa, com 20 e 22 carbonos, da série n-3 

(Chou et al., 2001). 

O presente estudo foi proposto com a finalidade de avaliar os 

efeitos de diferentes fontes lipídicas (óleos de peixe, linhaça, girassol, 

oliva e coco), representativas das principais classes de ácidos graxos, no 

crescimento, aproveitamento do alimento e perfil de ácidos graxos 

corporal da tilápia-do-Nilo criada em temperatura ótima ou subótima fria. 

 

Material e Métodos 

 

Delineamento experimental e dietas 

 

Cinco dietas contendo diferentes fontes lipídicas (óleos de 

peixe, linhaça, girassol, oliva e coco) foram avaliadas em dois ensaios 

com juvenis de tilápia-do-Nilo, nas temperaturas de criação de 28°C e 

de 22°C, pelo período de 9 e 12 semanas, respectivamente. As 

temperaturas foram definidas para simular o verão e o inverno de 

regiões de clima subtropical e, no ensaio em temperatura mais baixa o 

período experimental foi mais longo a fim de permitir um crescimento 

suficiente para a avaliação das dietas. Os ensaios nas duas temperaturas 

não foram simultâneos e em cada um o delineamento experimental foi 

completamente casualizado, com cinco tratamentos em triplicata. 

As dietas foram isoproteicas, isolipídicas e formuladas com 

ingredientes semipurificados, para atender as exigências nutricionais da 

tilápia-do-Nilo (NRC, 2011, FURUYA et al., 2012), diferindo somente 

quanto à fonte de lipídios (Tabela 3). Os ingredientes foram misturados 

e extrusados em péletes entre 2 e 3 mm, exceto os óleos, que foram 

adicionados posteriormente por aspersão. As dietas foram conservadas a 
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-20°C até o fornecimento aos peixes, em duas alimentações diárias, até a 

saciedade aparente. 
 

Tabela 3 Composição das dietas experimentais (%, na matéria seca). 

 Dietas 

 Peixe Linhaça Girassol Oliva Coco 

Ingredientes      

Óleo de peixe 1 5,00 - - - - 

Óleo de linhaça - 5,00 - - - 

Óleo de girassol - - 5,00 - - 

Óleo de oliva - - - 5,00 - 

Óleo de coco - - - - 5,00 

Caseína 30,00 30,00 30,00 30,00 3,00 

Gelatina 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 

Amido de milho 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 

Celulose 11,33 11,33 11,33 11,33 11,33 

Premix macromineral 2 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Premix vitamínico-micromineral 3 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

Cloreto de colina 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Butil-hidroxitolueno (BHT) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Composição 

Matéria seca 90,79 90,73 90,42 90,52 91,08 

Proteína bruta 37,05 36,90 36,88 36,68 36,70 

Lipídios 5,86 5,90 5,75 5,64 5,67 

Cinzas 4,33 4,34 4,29 4,32 4,38 

Energia bruta4 (kJ g -1) 18,27 18,27 18,24 18,20 18,20 

n-3 PUFA 1,31 2,59 0,01 0,04 0,00 

n-6 PUFA 0,20 0,82 2,85 0,44 0,08 
1 Óleo de peixe: óleo de fígado de bacalhau distribuído por Química Delaware (Porto 

Alegre, Brasil) e produzido por Berg Lipidtech (Aalesund, Noruega); óleo de linhaça 

Vital Atman (Uchoa, Brasil); óleo de girassol Cargil Agrícola (Mairinque, Brasil); óleo 

de oliva distribuído por Cargil Agrícola (Mairinque, Brasil) e produzido por Victor 

Guedes (Abrantes, Portugal); óleo de coco Copra (Maceió, Brasil). 
2 Premix macromineral (Vaccinar, Belo Horizonte; Tortuga, Mairinque; Brasil), 

composição por kg: fosfato bicálcico 720 g, cloreto de potássio 150 g, cloreto de sódio 90 

g, sulfato de magnésio 40 g. 
3 Premix vitamínico-micromineral (Vaccinar, Belo Horizonte, Brasil), composição por 

kg: sulfato de cobre 3.500 mg, iodato de cálcio 160 mg, sulfato de ferro 20.000 mg, 

sulfato de manganês 10.000 mg, sulfato de zinco 24.000 mg, selenito de sódio 100 mg, 

sulfato de cobalto 80 mg, vit. A 2.400.000 UI, vit. D3 600.000 UI, vit. E 30.000 UI, vit. 

K3 3.000 mg, vit. B2 4.000 mg, ác. pantotênico 10.000 mg, niacina 20.000 mg, vit. B12 

8.000 mcg, cloreto de colina 100.000 mg, biotina 200 mg, ácido fólico 1.200 mg, vit. B1 

4.000 mg, vit. B6 3.500 mg, inositol 25.000 mg, vit. C 60.000 mg, BHT 5.000 mg. 
4 Energia bruta estimada por cálculo. 
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Tabela 4 Perfil de ácidos graxos das dietas experimentais (%, do total de ácidos 

graxos).  

Ácidos 

graxos1 

Dietas 

Peixe Linhaça Girassol Oliva Coco 

8:0 ND 2 ND ND ND 7,32 

10:0 0,09 0,05 ND 0,07 5,67 

12:0 0,11 ND ND 0,08 46,65 

14:0 5,44 0,27 0,24 0,22 18,72 

16:0 13,15 5,92 6,55 11,17 8,58 

18:0 2,82 4,45 3,47 3,15 2,86 

16:1n-7 8,59 0,06 0,05 0,88 0,05 

18:1n-9 14,04 19,70 29,30 70,12 6,07 

18:1n-7 3,78 0,65 0,60 1,89 0,05 

20:1n-11 4,29 ND ND ND ND 

20:1n-9 5,59 0,11 0,14 0,24 ND 

22:1n-9 0,73 ND ND ND ND 

16:2n-4 0,52 ND ND ND ND 

18:2n-6 3,13 15,98 56,19 8,43 1,61 

18:3n-3 0,88 50,84 0,15 0,76 ND 

18:4n-3 1,71 ND ND ND ND 

20:3n-6 ND 0,14 0,61 0,10 ND 

20:3n-3 6,66 ND ND ND ND 

20:4n-6 0,31 ND ND ND ND 

20:4n-3 0,66 ND ND ND ND 

20:5n-3 8,48 ND ND ND ND 

22:3n-3 0,41 ND ND ND ND 

22:5n-3 1,49 ND ND ND ND 

22:6n-3 7,30 ND ND ND ND 

n-3/n-6 7,10 3,15 0,00 0,09 0,02 
1 Ácidos graxos detectados, mas não exibidos devido ao seu baixo conteúdo em 

todas as dietas (<0,3%): 6:0, 15:0, 17:0, 20:0, 22:0, 24:0, 24:1n-9, 16:3n-4, 

18:3n-4, 18:3n-3, 20:2n-6, 22:4n-6. 
2 “ ND ” = não detectado (< 0,05%), considerado como “zero”. 
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Figura 3 Composição das dietas experimentais (peixe, linhaça, girassol, oliva, 

coco) quanto às classes de ácidos graxos em relação ao total de ácidos graxos 

(ácidos graxos: SFA = saturados; MUFA = monoinsaturados, n-3 PUFA = poli-

insaturados da série n-3, n-6 PUFA = poli-insaturados da série n-6).  

 

Os óleos foram selecionados como representantes de cada 

classe de ácidos graxos (Tabela 4, Figura 3). O óleo de peixe (óleo de 

fígado de bacalhau) é rico em ácidos graxos poli-insaturados de cadeia 

longa da série n-3, com 20 a 22 carbonos e 4 a 6 inssaturações (n-3 LC-

PUFA), mas também possui um alto conteúdo de ácidos graxos 

saturados (SFA) e monoinsaturados (MUFA); o óleo de linhaça é fonte 

de ácidos graxos poli-insaturados (PUFA) de 18 carbonos da série n-3; o 

óleo de girassol é fonte de PUFA de 18 carbonos da série n-6; o óleo de 

oliva é fonte de MUFA e o óleo de coco é fonte de SFA. 

 

Peixes e condições experimentais 

 

 Foram utilizados juvenis de tilápia-do-Nilo, Oreochromis 

niloticus, da linhagem GIFT, revertidos para macho, com comprimento 

total inicial (média ± desvio padrão) 7,8 ± 0,4 e 7,8 ± 0,2 cm e peso 

inicial 8,54 ± 1,43 e 9,22 ± 0,81 g, respectivamente, nos estudos a 28°C 

e 22°C. O manejo dos peixes seguiu o protocolo n° PP00815, aprovado 

pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de 

Santa Catarina (CEUA, UFSC).  

 Foram utilizados como unidades experimentais 15 tanques (80 

L), conectados a um sistema de recirculação fechada de água doce, com 

controle de temperatura da água e foto período de 12 h. Cada unidade 

foi estocada com 20 juvenis de tilápia, aclimatados por duas semanas 
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com a dieta com óleo de coco. Na primeira semana de aclimatação, os 

peixes foram mantidos em 28°C. Na segunda semana de aclimatação, a 

temperatura foi mantida no estudo em temperatura ótima e, no estudo 

em temperatura subótima, esta foi gradualmente diminuída até atingir 

22°C. 

Os tanques foram sifonados diariamente para retirada de fezes 

acumuladas. Igualmente, a temperatura da água foi monitorada 

diariamente, enquanto que os demais indicadores de qualidade da água 

foram monitorados semanalmente, com oxímetro digital (temperatura e 

oxigênio), sonda multiparâmetros (oxigênio, pH, salinidade) e kit 

colorimétrico (amônia, nitrito, nitrato e alcalinidade). As médias (± 

desvio padrão) dos parâmetros de qualidade da água, respectivamente 

para os estudos em temperatura ótima e subótima, foram: temperatura 

28,1 ± 0,1 e 22,0 ± 0,1°C; oxigênio dissolvido 6,82 ± 3,52 e 7,36 ± 0,77 

mg L-1; saturação de oxigênio 78,96 ± 6,95 e 83,89 ± 8,38 %; pH 7,17 ± 

0,22 e 7,09 ±0,20; amônia total 0,28 ± 0,28 e 0,13 ± 0,07 mg L-1; nitrito 

0,01 e 0,00 mg L-1; nitrato 0,15 ± 0,20 e 0,45 ± 0,62 mg L-1 e 

alcalinidade 20 mg CaCO3 L-1. 

 

Avaliação do desempenho zootécnico e índices corporais 

 

As biometrias foram realizadas a cada 20 dias, para o 

acompanhamento do crescimento. Após anestesia dos peixes, o peso foi 

registrado com balança semi-analítica (precisão 0,01 g) e o comprimento 

total com ictiômetro (precisão 0,1 cm). Diariamente foram registrados o 

consumo das dietas e as mortalidades. 

Para avaliação dos índices corporais, foram utilizados três peixes 

por unidade experimental. Os peixes foram abatidos ao final dos 

experimentos por aprofundamento anestésico, seguido de secção da 

coluna vertebral e dissecção para avaliação dos índices. 

 

Análises da composição centesimal corporal e das dietas 

 

Para análise de composição centesimal corporal, foram coletados 

três grupos de 20 peixes no início do ensaio de crescimento e, ao final, 

grupos de no mínimo três peixes por unidade experimental. Os peixes 

foram abatidos por aprofundamento anestésico, seguido de secção da 

coluna vertebral e armazenados em -20°C até as análises. A composição 

centesimal das rações e dos peixes para proteína bruta (Kjeldahl), lipídios 

(Soxthlet), matéria mineral (mufla a 550°C) e umidade (105°C até peso 

constante) foi determinada de acordo com métodos da AOAC (1999). 
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Análise do perfil de ácidos graxos corporal e das dietas 
 

Para análise do perfil de ácidos graxos das rações e peixes, os 

lipídios totais foram extraídos e quantificados pelo método de Folch et 

al. (1957), com modificações feitas por Ways & Hanahan (1964) e 

modificações adicionais descritas de forma simplificada a seguir: 

homogeneização de 1-2 g de amostra com 60 mL de diclorometano e 

metanol (2:1) mais BHT em duas etapas de filtragem e ressuspensão do 

resíduo solido, transferência dos filtrados para funil de separação com 

adição de 30 mL de uma solução de água e metanol (3:1) e 0,44% KCL, 

recuperação da fase inferior com os ácidos graxos e secagem a vácuo. 

Os ésteres metílicos dos ácidos graxos foram preparados pelo 

método de O’Fallon et al. (2007) e separados usando cromatógrafo 

gasoso (Shimadzu GC-2014), equipado com coluna capilar RTX2330 

(90% bicianopropil/10% polisiloxano fenilcianopropil, 105 m x 0,25 

mm x 0,20 μm), gás de arraste ar sintético e gás de make up nitrogênio. 

Os parâmetros de operação foram: temperatura do injetor 250°C com 

split ratio 1:40, detector de ionização de chama (FID) a 260°C e rampa 

de aquecimento da coluna inicialmente a 130°C, mantido por 5 min, 

seguido de 130 a 180°C a 5°C por min, 180°C mantido por 10 min, 180 

a 240°C a 3°C por min e 240°C mantido por 13 min. Para a 

identificação e quantificação, os tempos de retenção e áreas dos ácidos 

graxos foram comparados com padrões externos (37 Component FAME 
Mix e PUFA No.3 - from menhaden oil, Supelco, Bellefonte) e o padrão 

interno 23:0 (Tricosanoic acid, Sigma, Saint Louis). 

 

Análise estatística 
 

Com os dados obtidos, durante os ensaios com os peixes e nas 

análises químicas, foram calculadas as seguintes variáveis: 
 

(1) Sobrevivência, % = (n° final de peixes x n° inicial de peixes-1) x 100 

(2) Ganho em peso diário, g dia-1 = ganho em peso x tempo-1 

(3) Taxa de crescimento específico, % dia-1 = [(ln Pf – ln Pi ) x tempo-1 ]  x 100 

(4) Ingestão alimentar, % peso vivo dia-1 = {ingestão total de alimento x [(Pf  + 

Pi) x 2-1] -1 x tempo-1} x 100 

(5) Eficiência alimentar = ganho em peso x ingestão total de alimento-1 

(6) Índice hepato-somático, % = (peso do fígado x peso corporal-1) x 100 

(7) Índice viscero-somático, % = (peso das vísceras x peso corporal-1) x 100 

(8) Retenção proteica aparente, % ={[(Pf x PB corporal final ) - (Pi x PB 

corporal inicial)] x ingestão PB-1} x 100  

Onde: Pf = peso final; Pi = peso inicial; PB = proteína bruta 
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Todos os dados gerados foram testados quanto à normalidade e 

homocedasticidade para satisfazer os pressupostos da Análise de 

Variância (ANOVA). Os dados foram submetidos à ANOVA e ao teste 

de Tukey, a um nível de significância de 5%. 

 

Resultados 
 

Desempenho zootécnico 

 

O crescimento da tilápia-do-Nilo, a 28°C, não foi influenciado 

de forma significativa pelas fontes lipídicas da dieta (Tabela 5). Já a 

22°C, houve maior ganho em peso diário dos juvenis de tilápia 

alimentados com óleo de peixe, linhaça e girassol (Tabela 5), enquanto o 

menor foi apresentado pelos peixes alimentados com óleo de coco. 

Ainda, a taxa de crescimento específico das tilápias alimentadas com as 

dietas contendo óleos vegetais, exceto óleo de coco, foi similar àquela 

apresentada pelas tilápias alimentadas com óleo de peixe. 

A ingestão alimentar (Tabela 5) foi similar nos peixes mantidos 

a 28°C, mas diminuiu significativamente naqueles alimentados com óleo 

de coco a 22°C. Em geral, a ingestão alimentar reduziu de 45 a 62% 

quando comparamos os valores obtidos a 22°C com os obtidos a 28°C.  

Os peixes alimentados com óleo de peixe e linhaça 

apresentaram maior eficiência alimentar, em ambas temperaturas 

(Figura 4). A retenção proteica foi aumentada em temperatura ótima 

quando os peixes receberam as dietas com óleo de peixe ou linhaça, já 

em temperatura subótima o maior valor foi obtido apenas com o óleo de 

peixe. Os piores resultados para eficiência alimentar e retenção proteica 

aparente, nas duas temperaturas, ocorreu com o uso do óleo de coco na 

dieta. Com a queda de temperatura, as diferenças entre tratamentos 

aumentaram. Por exemplo, a 22°C, houve redução de 45% na eficiência 

alimentar dos peixes alimentados com óleo de coco em comparação com 

aqueles alimentados com óleo de peixe. Já a 28°C, esta queda foi de 

apenas 10%. 

Quanto aos índices víscero-somático e hepato-somático (Tabela 

5), não houve diferenças significativas. Também não foi observado 

efeito das diferentes fontes de ácidos graxos na sobrevivência das 

tilápias, independentemente da temperatura em que foram mantidas, 

com valores de 93 a 100%. 
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Tabela 5 Ganho em peso diário (GPD), taxa crescimento específico (TCE), 

peso final (Pf), comprimento total final (CTf), ingestão alimentar (Ia), índice 

víscero-somático (IVS), índice hepato-somático (IHS) e sobrevivência (S) de 

juvenis de tilápia-do-Nilo, mantidos a 28°C e 22°C, quando alimentados com 

diferentes fontes lipídicas na dieta, durante 9 e 12 semanas, respectivamente.1,2 

Variáveis 
Dietas pooled 

SEM3 
P 

Peixe Linhaça Girassol Oliva Coco 

Ensaio a 28°C        

GPD, g dia-1 1,09 1,06 1,03 0,97 0,79 0,18 0,178 

TCE, % dia-1 3,65 3,62 3,57 3,49 3,19 0,24 0,101 

Pf, g 77,48 75,13 73,41 69,76 58,19 11,71 0,188 

CTf, cm 16,07 15,72 15,68 15,39 14,61 0,78 0,165 

Ia, % peso vivo dia-1 2,93 2,93 2,97 2,94 2,96 0,11 0,926 

IVS, % 11,67 11,03 11,10 11,99 12,27 1,48 0,308 

IHS, % 2,05 2,09 1,94 2,05 2,52 0,35 0,214 

S, % 95 100 98 100 100 5,27 0,362 

Ensaio a 22°C        

GPD, g dia-1 0,36a 0,29ab 0,27ab 0,25b 0,08c 0,05 <0,001 

TCE, % dia-1 1,79a 1,59a 1,51a 1,42a 0,65b 0,16 <0,001 

Pf, g 37,99a 32,35ab 30,29ab 28,74ab 15,49b 3,93 0,025 

CTf, cm 12,53a 11,74ab 11,52b 11,34b 9,42c 0,45 <0,001 

Ia, % peso vivo dia-1 1,62a 1,62a 1,55a 1,54a 1,14b 0,09 <0,001 

IVS, % 9,62 10,23 10,22 10,76 10,20 0,96 0,511 

IHS, % 1,54 1,53 1,48 1,74 1,51 0,18 0,261 

S, % 96 93 93 96 95 6,67 0,869 
1 Na mesma linha, médias seguidas de letras diferentes indicam diferenças 

estatísticas (P<0,05) 
2 Peso inicial (média ± SEM) 8,55 ± 0,14 e 9,22 ± 0,08 g e comprimento total 

inicial 7,78 ± 0,03 e 7,82 ± 0,02 cm, respectivamente nos estudos a 28°C e 

22°C. 
3 Erro padrão da média combinado 

 

Entretanto, houve diferenças na composição centesimal 

corporal dos peixes.  A 28°C (Tabela 6) houve diferenças significativas 

apenas na proteína bruta, sendo que os peixes alimentados com óleo de 

peixe e óleo de linhaça apresentaram maior conteúdo proteico que 

aqueles alimentadas com óleo de coco. Já a 22°C, a dieta com óleo de 

peixe propiciou maior acúmulo proteico e, a dieta com óleo de coco o 

menor acumulo proteico e lipídico, coincidindo com o aumento de 

umidade corporal. 
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Figura 4 Eficiência alimentar e retenção proteica aparente de juvenis de tilápia-

do-Nilo, alimentados com diferentes fontes lipídicas e mantidos a 22°C e 28°C, 

por 9 e 12 semanas, respectivamente (média ± erro padrão da média; letras 

diferentes na mesma temperatura indicam diferenças estatísticas, P < 0,05). 

 

Perfil de ácidos graxos corporal 

 

O perfil de ácidos graxos corporal foi influenciado pelas dietas, 

em ambas as temperaturas. Nas duas temperaturas, os peixes 

alimentados com óleo de coco apresentaram significativamente mais 

SFA e menos MUFA no perfil de ácidos graxos corporal, enquanto que 

os alimentados com óleo de oliva, mais MUFA e menos SFA, em 

relação aos demais tratamentos (Tabela 6 e 7). Os peixes alimentados 

com óleo de peixe, girassol e linhaça apresentaram valores semelhantes 

de SFA ou MUFA. Independentemente da fonte lipídica na dieta, o 

ácido palmítico (16:0) e o oleico (18:1n-9) foram os ácidos graxos 

preferencialmente acumulados nos peixes. 
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Tabela 6 Composição centesimal corporal (%, na matéria úmida) e perfil de 

ácidos graxos corporal (%, do total de ácidos graxos) de juvenis de tilápia-do-

Nilo, mantidos a 28°C e alimentados com diferentes fontes lipídicas na dieta por 

9 semanas.1 

Váriáveis2 Inicial 
Dietas Pooled 

SEM5 
P 

Peixe Linhaça Girassol Oliva Coco 

Umidade 77,52 71,86 71,67 69,75 69,57 69,98 2,03 0,214 

Proteína 13,89 17,05a 16,26a 15,72ab 15,55ab 14,73b 0,86 0,009 

Lipídios 2,94 7,77 9,39 10,51 10,97 10,08 1,50 0,066 

Cinzas 3,76 3,96 3,66 3,68 3,62 3,72 0,26 0,266 

12:0 6,05 0,37b 0,33b 0,28b 0,32b 7,44a 0,57 <0,001 

14:0 9,05 5,76b 3,35c 3,07c 3,19c 12,41a 0,50 <0,001 

16:0 24,18 27,10abc 25,77bc 27,27ab 25,24c 28,15a 1,11 0,003 

18:0 6,34 5,48b 6,16a 6,43a 5,02bc 4,74c 0,22 <0,001 

20:0 0,31 0,10c 0,19b 0,52a 0,20b 0,06c 0,04 <0,001 

22:0 0,47 0,09bc 0,11bc 0,32a 0,12b 0,07c 0,03 <0,001 

24:0 0,15 0,06c 0,18b 0,34a NDd NDd 0,06 <0,001 

14:1n-5 0,22 0,24b 0,17c 0,14c 0,15c 0,43a 0,02 <0,001 

16:1n-7 4,07 9,39a 6,55b 5,54c 5,77bc 6,61b 0,41 <0,001 

18:1n-9 24,13 26,66c 35,18b 33,81b 44,61a 25,10c 1,48 <0,001 

18:1n-7 3,28 4,93a 2,94c 2,91c 3,45bc 3,85b 0,25 <0,001 

20:1n-11 ND4 1,87 ND ND ND ND 0,12 - 

20:1n-9 1,62 3,04a 1,10d 1,59c 2,21b 1,84bc 0,19 <0,001 

18:2n-6 6,59 1,62c 4,10b 9,73a 1,78c 0,69d 0,18 <0,001 

18:3n-3 0,43 0,19b 6,25a 0,12b 0,15b 0,16b 0,25 <0,001 

20:2n-6 0,43 0,24c 0,38b 0,63a 0,15c 0,07d 0,06 <0,001 

20:3n-3 ND 1,70a 0,59b NDc NDc NDc 0,11 <0,001 

20:4n-6 1,22 0,12b 0,13b 0,33a 0,19b 0,15b 0,05 <0,001 

20:5n-3 ND 0,31a 0,09b NDc NDc NDc 0,07 <0,001 

22:4n-6 0,89 NDc NDc 0,29a 0,16b 0,14b 0,03 <0,001 

22:5n-3 0,16 0,75a 0,23b NDc NDc NDc 0,17 <0,001 

22:6n-3 0,98 1,16a 0,38b NDc NDc NDc 0,31 <0,001 

SFA3 47,21 39,41b 36,36bc 38,52b 34,29c 53,26a 1,73 <0,001 

MUFA 33,35 46,60b 45,99b 44,05b 56,29a 37,91c 1,42 <0,001 

PUFA 11,13 6,74b 12,76a 11,47a 2,67c 1,40d 0,96 <0,001 

LC-PUFA 3,79 4,42a 1,95b 1,41b 0,55c 0,36c 0,70 <0,001 
1 Na mesma linha, médias seguidas de letras diferentes indicam diferenças 
estatísticas (P < 0,05). 
2 Ácidos graxos detectados e totalizados, mas não exibidos devido ao seu baixo valor 
nos peixes alimentados com todas as dietas (< 0,3%): 6:0, 10:0, 15:0, 17:0, 17:1n-7, 
22:1n-9, 24:1n-9, 16:2n-4, 16:3n-4, 18:3n-6, 18:4n-3, 20:3n-6, 20:4n-3, 22:3n-3. 
3 Totais de ácidos graxos, SFA = ácidos graxos saturados, MUFA = ácidos graxos 
monoinsaturados, PUFA = ácidos graxos poli-insaturados, LC-PUFA = PUFA de 
cadeia longa (com 20 e 22 carbonos). 
4 ND = não detectado (< 0,05%), considerado como “zero” 
5 Erro padrão da média combinado. 
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Tabela 7 Composição centesimal corporal (% na matéria úmida) e perfil de 

ácidos graxos corporal (% do total de ácidos graxos) de juvenis de tilápia-do-

Nilo, mantidos a 22°C e alimentados com diferentes fontes lipídicas na dieta por 

12 semanas.1 

Váriáveis2 Inicial 
Dietas Pooled 

SEM5 
P 

Peixe Linhaça Girassol Oliva Coco 

Umidade 76,50 71,51c 73,92b 73,03bc 73,59b 76,98a 0,88 <0,001 

Proteína 14,24 16,11a 15,09b 15,41b 15,12b 14,33c 0,31 <0,001 

Lipídios 4,18 8,00a 6,75a 7,12a 7,15a 3,72b 0,93 <0,001 

Cinzas 4,04 3,97 3,34 3,67 3,43 4,27 0,35 0,067 

12:0 5,30 0,61b 0,90b 0,80b 0,74b 7,13a 0,31 <0,001 

14:0 8,11 5,19b 3,93c 3,88c 3,74c 11,52a 0,45 <0,001 

16:0 23,09 22,59 21,94 20,63 21,13 22,08 1,16 0,130 

18:0 5,85 5,54ab 6,16a 5,66ab 4,70c 5,07bc 0,41 0,002 

20:0 0,36 0,15c 0,26c 0,89a 0,42b 0,22c 0,09 <0,001 

22:0 0,41 0,17b 0,20b 0,66a 0,25b 0,34b 0,10 <0,001 

14:1n-5 0,30 0,21b 0,17b 0,18b 0,21b 0,48a 0,03 <0,001 

16:1n-7 5,34 7,83a 5,54b 4,45c 5,26b 5,71b 0,39 <0,001 

18:1n-9 27,03 29,06c 33,80b 32,20b 42,03a 23,10d 1,50 <0,001 

18:1n-7 3,30 4,39a 2,88c 2,82c 3,44b 4,12a 0,26 <0,001 

20:1n-11 ND4 1,69 ND ND ND ND 0,04 - 

20:1n-9 2,01 3,83a 2,02d 2,90bc 3,08b 2,51c 0,23 <0,001 

18:2n-6 7,40 2,39c 5,19b 14,30a 3,29bc 3,57bc 1,02 <0,001 

18:3n-3 0,45 0,35b 7,23a 0,22b 0,31b 0,35b 0,96 <0,001 

20:2n-6 0,46 0,21bc 0,35b 0,78a 0,12c 0,19bc 0,09 <0,001 

20:3n-3 ND 1,54a 0,73b NDc NDc NDc 0,12 <0,001 

20:4n-6 0,83 0,27c 0,28c 0,90ab 0,53bc 0,96a 0,19 <0,001 

20:5n-3 ND 0,49a 0,10b NDc NDc NDc 0,08 <0,001 

22:4n-6 0,61 0,17d 0,25cd 1,11a 0,51bc 0,89ab 0,20 <0,001 

22:5n-3 0,06 1,28a 0,36b NDc NDc 0,05c 0,25 <0,001 

22:6n-3 0,37 2,19a 0,65b 0,06c 0,16bc 0,34bc 0,53 <0,001 

SFA3 43,79 34,70b 33,89bc 32,86bc 31,21c 46,83a 1,57 <0,001 

MUFA 37,99 47,33b 44,45bc 42,58c 54,12a 35,96d 1,78 <0,001 

PUFA 10,56 9,78b 15,73a 17,73a 5,16c 6,60bc 2,46 <0,001 

LC-PUFA 2,43 6,42a 2,92b 3,01b 1,39b 2,49b 1,09 <0,001 
1 Na mesma linha, médias seguidas de letras diferentes indicam diferenças 

estatísticas (P < 0,05). 
2 Ácidos graxos detectados e totalizados, mas não exibidos devido ao seu baixo valor 

nos peixes alimentados com todas as dietas (< 0,3%): 10:0, 15:0, 17:0, 24:0, 17:1n-

7, 22:1n-9, 24:1n-9, 16:2n-4, 16:3n-4, 18:3n-6, 18:3n-4, 18:4n-3, 20:3n-6, 20:4n-3, 

22:3n-3. 
3 Totais de ácidos graxos, SFA = ácidos graxos saturados, MUFA = ácidos graxos 

monoinsaturados, PUFA = ácidos graxos poli-insaturados, LC-PUFA = PUFA de 

cadeia longa (com 20 e 22 carbonos). 
4 ND = não detectado (<0,05%), considerado como “zero”. 
5 Erro padrão da média combinado. 
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Nas duas temperaturas de criação, os óleos de linhaça e girassol 

promoveram o maior valor de PUFA no perfil de ácidos graxos dos 

peixes. A 28°C o menor valor de PUFA ocorreu com o óleo de coco, 

seguido do óleo de oliva.  A 22°C os menores valores de PUFA 

ocorreram com o óleo oliva e de coco, entretanto os peixes alimentados 

com óleo de coco tiveram valores semelhantes de PUFA ao obtido com 

óleo de peixe. Não foi realizada comparação estatística entre os 

experimentos nas duas temperaturas, já que estes não foram 

desenvolvidos concomitantemente. Entretanto, observa-se um 

incremento da contribuição dos PUFA na composição dos ácidos graxos 

dos peixes mantidos a 22°C, quando comparados àqueles mantidos a 

28°C, principalmente naqueles alimentados com dietas pobres em 

PUFA. 

A 28°C, o maior valor de n-3 PUFA no perfil de ácidos graxos 

corporal ocorreu nos peixes alimentados com óleo de linhaça, seguido 

dos alimentados com óleo de peixe (Figura 5). Em 22°C o óleo de 

linhaça e de peixe propiciaram igualmente o maior valor de n-3 PUFA. 

A mesma tendência ocorreu com o n-3 LC-PUFA, entretanto nas duas 

temperaturas o óleo de peixe propiciou o maior valor deste grupo de 

ácidos graxos e o óleo de linhaça o segundo maior valor. O principal 

ácido graxo da série n-3 encontrado nos peixes alimentados com os 

óleos vegetais foi o α-LNA de 18 carbonos, enquanto que, naqueles 

alimentados com óleo de peixe, foram os LC-PUFA 20:3n-3, 20:5n-3 

(EPA), 22:5n-3 e 22:6n-3 (DHA). Entretanto, os n-3 LC-PUFA também 

foram detectados em peixes alimentados com óleos vegetais, 

principalmente em água mais fria, exceto pelo EPA. 

Quanto à série n-6, o ácido graxo com maior concentração 

corporal foi o LOA. Independentemente da temperatura em que os 

peixes foram mantidos, a maior concentração de n-6 PUFA ocorreu 

naqueles alimentados com óleo de girassol (Figura 5). Em 28°C, o valor 

de n-6 PUFA no perfil de ácidos graxos foi diferente entre os peixes 

alimentados com todas as dietas. Já em 22°C os óleos de peixe e oliva 

propiciaram igualmente o menor valor. Também foi detectado n-6 LC-

PUFA no perfil de ácidos graxos corporal, independentemente da fonte 

lipídica na dieta, com destaque para os peixes alimentados com óleo de 

girassol a 28°C, assim como aqueles alimentados com óleo de girassol e 

coco a 22°C. 
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Figura 5 Porcentagem de PUFA e LC-PUFA das séries n-3 e n-6 no perfil de 

ácidos graxos corporal de juvenis de tilápia-do-Nilo, alimentados com 

diferentes fontes lipídicas e mantidos a 22°C e 28°C, por 9 e 12 semanas, 

respectivamente (no mesmo gráfico, letras minúsculas diferentes indicam 

diferença estatística na série n-3 e letras maiúsculas diferentes indicam 

diferenças estatísticas na série n-6, P < 0,05).  

 

Discussão 

 

Desempenho zootécnico 
 

Os juvenis de tilápia-do-Nilo, mantidos a 28°C e alimentados 

com as dietas com as diferentes fontes lipídicas tiveram ganho em peso 

diário semelhantes. Em temperatura ótima, de uma maneira geral, os 

trabalhos que obtiveram diferenças significativas no crescimento, 

concluem que as tilápias têm exigência de PUFA das séries n-6 e n-3 na 

dieta (Hsieh et al., 2004; Chen et al., 2013). No presente estudo, esse 

efeito não foi observado, corroborando os resultados relatados por Al-
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Sout et al. (2012) e Ng et al. (2013), onde o desempenho de tilápias 

híbridas foi semelhante quando alimentadas com óleo de peixe ou óleos 

vegetais, em temperatura ótima de criação.  

Por outro lado, no presente estudo, em temperatura subótima 

fria (22°C), as dietas ricas em PUFA (peixe, linhaça e girassol) 

proporcionaram o maior crescimento, enquanto a dieta rica em SFA 

(coco) o menor e a dieta rica em MUFA (oliva) um efeito intermediário. 

Isso demonstra a importância da inclusão de PUFA e de ácidos graxos 

essenciais na dieta para a adaptação da tilápia-do-Nilo a baixa 

temperatura, independentemente do comprimento da cadeia (18, 20 ou 

22 carbonos) ou da série n-3 ou n-6. Estudos de nutrição lipídica com a 

alimentação de tilápias em temperatura subótima fria são escassos e sem 

conclusões consistentes. Por exemplo, o ganho em peso de juvenis de 

tilápia-do-Nilo, alimentados por quatro semanas com dietas 

suplementadas com diversos ácidos graxos, foi maior com a inclusão de 

PUFA da série n-6 a 28°C, mas a 20°C não houve efeito das dietas 

devido ao baixo crescimento dos peixes (Teshima et al., 1982). 

Similarmente, em outro estudo no qual a tilápia-do-Nilo foi mantida a 

20°C por nove semanas e alimentada com dietas suplementadas com 

ácidos graxos essenciais, constatou-se baixo apetite, crescimento e 

eficiência alimentar (Takeuchi et al., 1983). Em estudo mais recente, a 

22°C, diferentes fontes dietéticas de lipídios (óleos de soja, linhaça, 

peixe e gordura bovina) foram fornecidas a juvenis de tilápia-do-Nilo 

por 14 semanas e, não foi encontrada alterações no crescimento 

(Bozaoglu & Bilguven, 2012). A principal diferença do presente estudo, 

em relação aos demais apresentados, foi o uso de uma temperatura 

subótima na qual os peixes mantiveram a ingestão de alimento em uma 

taxa que permitiu a avaliação das dietas, combinado ao uso de fontes de 

ácidos graxos representativas das principais classes de ácidos graxos. 

No estudo citado e realizado na mesma temperatura do presente estudo 

(Bozaoglu & Bilguven, 2012), o óleo de peixe tinha baixo conteúdo de 

n-3 LC-PUFA e alto de n-6 PUFA e, não foram testadas dietas com 

baixo conteúdo ou ausência de ácidos graxos essenciais, ao contrário do 

presente estudo. 

No presente estudo, a melhor eficiência alimentar e retenção 

proteica obtidas em peixes alimentados com as dietas contendo óleo de 

peixe ou óleo de linhaça sugerem a importância dos ácidos graxos 

essenciais, em especial o n-3 PUFA, no aproveitamento do alimento 

pela tilápia-do-Nilo. Estes resultados concordam com aqueles 

observados por Chen et al. (2013), onde a eficiência alimentar e a 

deposição proteica melhoraram a partir da inclusão de 0,63% de α-LNA 
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na dieta, em temperatura ótima. Ao contrário, Bozaoglu & Bilguven 

(2012) não encontraram diferenças na conversão alimentar para tilápias 

mantidas a 22°C, mas observaram menor retenção proteica naquelas 

alimentadas com óleo de peixe ou óleo de linhaça em comparação ao 

óleo de soja e gordura bovina. No referido estudo, todos os peixes 

acumularam quantias semelhantes de n-3 PUFA na musculatura, 

enquanto no presente estudo as dietas com óleo de linhaça e óleo de 

peixe proporcionaram maior acúmulo de n-3 PUFA corporal, o que 

parece ter influenciado no melhor aproveitamento alimentar nas duas 

temperaturas de criação. No presente estudo, o valor de n-6 PUFA ou 

MUFA corporal das tilápias alimentadas com óleo de girassol ou óleo de 

oliva, aparentemente, teve efeito intermediário na manutenção do 

aproveitamento alimentar. 

A dieta com óleo de coco ocasionou o menor crescimento das 

tilápias em temperatura subótima e diminuição do aproveitamento do 

alimento nas duas temperaturas, o que demonstra que a o excesso de 

SFA na dieta e ausência de ácidos graxos insaturados podem ser 

prejudiciais para a tilápia-do- Nilo. Na comparação entre os ensaios a 

28°C e 22°C, constata-se que o ganho de peso diário cai 90% nos peixes 

alimentados com óleo de coco, enquanto que com as demais dietas com 

óleos vegetais a queda fica entre 73 e 74% e com o óleo de peixe 67%. 

A ingestão da dieta com óleo de coco também foi diminuída em 

temperatura subótima fria, o que, aparentemente, não foi causada por 

baixa palatabilidade, já que a ingestão a 28°C foi igual com todas as 

dietas avaliadas. Em um estudo em temperatura ótima, diferentes níveis 

de α-LNA e LOA na dieta também proporcionaram igual ingestão 

alimentar para tilápia (Li et al., 2013). Corroborando estes resultados, 

Turchini et al. (2009) ressaltaram que os lipídios têm pouca influência 

na palatabilidade das dietas. Por outro lado, a baixa digestibilidade 

atribuída a dietas com alta porcentagem de SFA (Ng et al., 2004; 

Turchini et al., 2009) pode ser uma explicação para o pior desempenho 

da tilápia-do-Nilo alimentada com o óleo de coco em temperatura 

subótima fria. Segundo Turchini et al. (2009), rações com grande 

quantidade de SFA perdem menos gordura para a água devido ao alto 

ponto de fusão destes ácidos graxos; entretanto, podem prejudicar a 

digestão e absorção dos lipídios pelos peixes. 

Em ambas temperaturas, o maior conteúdo de proteína corporal 

das tilápias, ao final dos ensaios, acompanhou a maior retenção proteica 

obtida com as dietas ricas em n-3 PUFA. Quanto ao conteúdo de lipídio 

corporal, apenas as tilápias alimentadas com óleo de coco na 

temperatura subótima tiveram valores menores em comparação às 
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alimentadas com as demais dietas, provavelmente devido ao baixo 

aproveitamento do alimento e crescimento com o óleo de coco. 

Diferentemente, em outros estudos com a tilápia-do-Nilo em 

temperatura ótima, houve diminuição da gordura corporal quando os 

peixes foram alimentados com dietas ricas em n-3 PUFA (Ribeiro et al., 

2008; Chen et al., 2014). 

 

Perfil de ácidos graxos corporal 

 

No presente estudo, a contribuição de MUFA no perfil de 

ácidos graxos corporal da tilápia-do-Nilo foi alta, independentemente da 

temperatura. Provavelmente, esse acúmulo foi importante para 

manutenção do metabolismo das tilápias, com exceção dos peixes 

alimentados com óleo de coco, onde a relação MUFA/SFA corporal foi 

inferior a um e o desempenho também foi inferior. A importância desta 

classe de ácidos graxos foi ressaltada nos estudos de Hisieh et al. (2007) 

e Zerai et al. (2010), onde foi constatada maior dessaturação do ácido 

graxo esteárico (18:0) para a formação do ácido graxo oleico (18:1n-9) 

como resposta à queda de temperatura. Entretanto, no presente estudo, 

houve manutenção ou ligeira queda nos valores de MUFA nas tilápias 

mantidas a 22°C em relação às mantidas a 28°C, enquanto houve queda 

nos SFA e aumento nos PUFA, o que indica que o acúmulo de PUFA 

foi mais relevante na adaptação das tilápias à temperatura mais baixa. 

Skalii et al. (2006) também observaram o aumento de PUFA nos 

lipídios polares que compõem as membranas celulares do robalo 

europeu, Dicentrarchus labrax, quando os peixes foram mantidos a 

22°C em relação a 29°C. 

Em ambas temperaturas, a alimentação com óleos de linhaça e 

de girassol propiciou a maior porcentagem de PUFA no perfil de ácidos 

graxos corporal, enquanto que com óleo de oliva e coco as menores, o 

que é reflexo da composição das dietas. A série e o comprimento da 

cadeia do PUFA acumulado também tiveram relação com a dieta. 

Carbonera et al. (2014) constataram que é possível aumentar em 9,4 

vezes o conteúdo de α-LNA e em 1,9 vezes o de DHA no músculo de 

tilápia-do-Nilo, após 30 dias de substituição do óleo de girassol, rico em 

LOA, pelo óleo de perilla (Perilla frutescens) rico em α-LNA. No final 

do presente estudo, as tilápias alimentadas com o óleo de linhaça 

apresentaram 52 e 33 vezes mais α-LNA corporal que as tilápias 

alimentadas com óleo de girassol, a 28°C e 22°C, respectivamente. 

Aparentemente, os peixes também conseguiram converter parte do α-

LNA da dieta em DHA, principalmente em temperatura mais baixa. 
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O acúmulo de LC-PUFA corporal nas tilápias do presente 

estudo não pode ser explicado diretamente pelo consumo das dietas com 

óleo vegetal ou pela composição inicial dos peixes, já que houve 

diluição do conteúdo inicial pelo crescimento e aumento da gordura 

corporal dos peixes. A única exceção foi as tilápias alimentadas com 

óleo de coco a 22°C, já que as mesmas apresentaram baixo crescimento 

e redução da gordura corporal. 

Para as tilápias alimentadas com óleos vegetais, os LC-PUFA 

de 20 e 22 carbonos acumulados no corpo podem ter sido obtidos pela 

conversão do 18:2n-6 (LOA), do 20:3n-6 ou do 18:3n-3 (α-LNA) 

presentes na dieta. Pode ser considerado que a tilápia-do-Nilo é capaz de 

produzir ácidos graxos de alto valor biológico como o 20:4n-6 (ARA) e 

o 22:6n-3 (DHA), e outros ácidos graxos de cadeia longa como o 20:3n-

3, o 22:4n-6 e o 22:5n-3. Em dois estudos, um pelo método do balanço 

de ácidos graxos corporal (Teoh et al., 2011) e, outro pela marcação do 

α-LNA com carbono 14 e avaliação in vitro dos hepatócitos (Tocher et 

al., 2002), foi constatado uma maior neogênese de LC-PUFA quando a 

tilapia-do-Nilo foi alimentada com dietas com óleos vegetais em 

comparação com o óleo de peixe. Entretanto, no presente estudo, o 

fornecimento de LC-PUFA diretamente na dieta com óleo de peixe foi 

mais eficaz no acumulo de LC-PUFA corporal, em comparação com sua 

obtenção a partir da conversão dos ácidos graxos presentes nas dietas 

com óleos vegetais, conforme já relatado por diversos autores 

(Karapanagiotidis et al., 2007; Glencross, 2009; Turchini et al., 2009). 

O LC-PUFA também parece ser fundamental na manutenção 

das funções celulares em temperatura subótima fria. A importância do 

DHA e EPA para a manutenção da fluidez das membranas, em baixa 

temperatura, foi relatada para o robalo europeu (Person-Le Ruyet et al., 

2004; Skalli et al., 2006). Em outros estudos, juvenis de tilápia-do-Nilo 

alimentados com óleo de linhaça apresentaram aumento de DHA e ARA 

no perfil corporal em 23°C em relação a 29 e 32°C (Justi et al., 2005) e, 

tilápias selvagens ou alimentadas com microalgas apresentaram 

aumento de DHA e redução de LOA quando mantidas em temperaturas 

baixas (Tadesse et al., 2003; Rasoarahona et al., 2005). No presente 

estudo, as tilápias alimentadas com óleo de peixe em 22°C, 

apresentaram 45% mais LC-PUFA no perfil de ácidos graxos corporal 

que as alimentadas com a mesma dieta a 28°C. Com o óleo de linhaça o 

incremento foi de 49%, com o óleo de girassol 113%, com o óleo de 

oliva 152% e com o óleo de coco 591%. Portanto não só a proporção de 

PUFA, mas também de LC-PUFA no corpo dos peixes, têm importância 

na adaptação da tilápia em temperatura sub-ótima fria, com efeito 
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também da dieta neste acumulo. O efeito da dieta pode estar relacionado 

à disponibilidade de substrato para a biossíntese de LC-PUFA, além da 

competição dos diversos substratos pelas enzimas alongases e 

dessaturases (Takeuchi et al., 1983; Glencross, 2009)  

Entretanto, no presente estudo, o EPA foi encontrado de forma 

significativa apenas no perfil de ácidos graxos das tilápias alimentadas 

com óleo de peixe. A ausência ou valor muito baixo de EPA nas tilápias 

alimentadas com óleos vegetais é um indicativo da otimização da via 

metabólica para formação e retenção do DHA, com maior acúmulo dos 

produtos finais de 22 carbonos em detrimento dos intermediários de 20 

carbonos, assim como constatado por Karapanagiotidis et al. (2007). O 

mesmo foi observado em outros estudos com a tilápia-do-Nilo 

(Bozaoglu & Bilguven, 2012) e com a tilápia híbrida, Oreochromis sp. 

(Al-Souti et al., 2012), onde houve baixo acumulo de EPA e ARA, 

relacionado ao uso destes para a beta-oxidação. No presente estudo, 

houve acúmulo corporal de ARA, com destaque para as tilápias 

alimentadas com óleo de girassol a 28°C e com óleo de girassol ou oliva 

a 22°C.  Já para as tilápias alimentadas com óleo de linhaça, o excesso 

α-LNA da dieta também propiciou o acúmulo corporal de 20:3n-3, 

intermediário de uma via alternativa, onde o produto final é o 22:3n-3 e 

não o DHA (Turchini et al., 2006). 

 

Conclusão 

 

O óleo de peixe e os óleos vegetais são boas fontes dietéticas de 

lipídios para a tilápia-do-Nilo, mas seus perfis de ácidos graxos devem 

ser considerados. 

As diferentes fontes de lipídios, ricas em n-3 LC-PUFA, n-3 

PUFA, n-6 PUFA, MUFA ou SFA não influenciam significativamente o 

crescimento das tilápias a 28°C. 

Os PUFA têm um importante papel na adaptação da tilápia em 

temperatura subótima. As dietas ricas em PUFA, com óleo de peixe, 

linhaça ou girassol, promovem o crescimento da tilápia-do-Nilo a 22°C.  

Para o melhor aproveitamento do alimento pela tilápia-do-Nilo, 

tanto a 22°C como a 28°C, as dietas devem conter fontes de ácidos 

graxos insaturados, principalmente n-3 PUFA, como nas dietas com 

óleo de peixe e linhaça. 

Os efeitos positivos das dietas com óleo de peixe, linhaça e 

girassol, coincidem com o maior acúmulo de PUFA e LC-PUFA 

corporal. 

A dieta com óleo de oliva, rica em MUFA, possui efeito 
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intermediário, enquanto a com óleo de coco, rica em SFA e com 

deficiência em PUFA, causa queda drástica de desempenho da tilápia-

do-Nilo a 22°C. 
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Resumo 
 

Três misturas de óleos vegetais (óleo de coco, oliva, girassol e linhaça) 

foram formuladas para mimetizar as classes de ácidos graxos do óleo de 

peixe com variação nas proporções de n-3 e n-6 PUFA. As três misturas 

(MIX-G, MIX-GL e MIX-L) e o óleo de peixe (OP) foram avaliados em 

dietas para juvenis de tilápia-do-Nilo em dois ensaios, em temperatura 

ótima (28°C) e subótima (22°C), respectivamente, por 9 e 12 semanas. 

As tilápias alimentadas com misturas de óleos vegetais tiveram 

desempenho similar entre si, independente da temperatura. Já as tilápias 

alimentados com a dieta OP tiveram maior ganho em peso diário que 

com as demais dietas, exceto a MIX-G, a qual continha mais n-6 PUFA 

e que foi similar à dieta OP a 22°C. A eficiência alimentar e retenção 

proteica foram iguais entre todos tratamentos a 28°C, mas a 22°C, os 

maiores valores foram obtidos com o uso da dieta OP.  O perfil de 

ácidos graxos corporal foi influenciado pelas dietas, principalmente 

quanto à série e tamanho de cadeia dos PUFA. Se considerarmos o 

crescimento e aproveitamento alimentar em conjunto, as misturas de 

óleos vegetais não foram eficientes na substituição do óleo de peixe em 

temperatura ótima e subótima. 
 

Palavras-chave: Oreochromis niloticus, lipídios, ácidos graxos, óleo de 

fígado de bacalhau. 

 

Introdução 
 

Ácidos graxos essenciais na dieta são aqueles que não podem 

ser sintetizados, ou são sintetizados em baixa quantidade pelo animal e, 

que estimulam o crescimento ou qualquer outra resposta biológica, além 

de reduzir a mortalidade (Glencross, 2009). Os cinco ácidos graxos 

considerados essenciais para os peixes são o linoleico (LOA, 18:2n-6), o 

alfa-linolênico (α-LNA, 18:3n-3), o araquidônico (ARA, 20:4n-6), o 
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eicosapentaenoico (EPA, 20:5n-3) e o docosaexaenoico (DHA, 22:6n-

3). Entretanto, alguns autores consideram que para peixes onívoros de 

água doce, como a tilápia-do-Nilo, os ácidos graxos essenciais são 

apenas o LOA e o α-LNA, já que estes peixes têm capacidade em 

converter os ácidos graxos poli-insaturados (PUFA) de 18 carbonos em 

PUFA de 20 e 22 carbonos, também conhecidos como ácidos graxos 

poli-insaturados de cadeia longa (LC-PUFA) (Tocher, 2010). 

As tilápias parecem possuir exigência em ácidos graxos da série 

n-6 e da série n-3; entretanto, a estimativa da exigência para ótimo 

crescimento ou aproveitamento do alimento é difícil, já que o excesso 

destes ácidos graxos na dieta pode suprir a necessidade do outro (Lim et 

al., 2011; Li et al., 2013). Apesar da dificuldade na definição da 

exigência de LOA ou α-LNA separadamente, alguns estudos relatam 

resultados conclusivos, quando a tilápia é mantida em temperatura 

ótima. Estudo recente definiu a exigência de LOA em 1,14% do peso 

seco da dieta para a tilápia híbrida, O. niloticus × O. aureus, sendo que 

esta pode ser suprida por LOA sozinho ou em conjunto com α-LNA (Li 

et al., 2013). Para a tilápia-do-Nilo, a adição de 0,45% de α-LNA em 

dieta com 0,61% de LOA melhorou significativamente o ganho em peso 

(Chen et al., 2013). Já em estudos desenvolvidos em temperatura mais 

baixa, houve pouco sucesso na definição da exigência dietética das 

tilápias em ácidos graxos essenciais (Teshima et al., 1982; Takeuchi et 

al., 1983). Alguns autores também avaliaram o efeito da adição de óleo de 

peixe, rico em n-3 LC-PUFA, na dieta de tilápias criadas em temperatura 

ótima ou subótima, mas os resultados são contraditórios. Com a inclusão 

do óleo de peixe, foram registrados efeitos tanto positivos como 

negativos no crescimento, ou ainda efeito semelhante àquele obtido com 

óleos vegetais, ricos em PUFA de 18 carbonos (Takeuchi et al., 1983; 

Chou et al., 2001; Al-Sout et al., 2012; Ng et al., 2013). 

O perfil de ácidos graxos de óleos vegetais pode limitar o seu 

uso exclusivo em dietas para peixes (Turchini, 2009). Para um óleo 

vegetal ser considerado bom substituto para o óleo de peixe, este deve 

conter alta quantidade de ácidos graxos saturados (SFA) e 

monoinsaturados (MUFA), como fontes de energia, a fim de permitir 

que o organismo poupe os PUFA para outras funções biológicas 

(Turchini, 2009). Lim et al. (2011) concluíram que misturas de óleos 

vegetais propiciam crescimento similar ou superior àquele obtido com a 

adição somente de óleos puros na dieta de tilápias. 

Devido à grande quantidade de estudos com tilápias, boa parte 

de suas exigências nutricionais são conhecidas (NRC, 2011; Furuya et 

al., 2012). Entretanto, ainda há muitas lacunas em relação a sua 
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exigência em ácidos graxos essenciais (Glencross, 2009; Lim et al., 

2011), especialmente para tilápias criadas em temperaturas subótimas. 

Para a maioria das espécies de tilápias, a temperatura ótima de criação 

está entre 25 e 30°C, mas o consumo de alimento só é interrompido 

abaixo de 20°C (Wohlfarth and Hulata, 1983 apud Cnaani et al., 2000; 

Azaza et al., 2008). 

Diante do exposto, foram desenvolvidos dois ensaios com 

juvenis de tilápia-do-Nilo, em temperatura ótima ou subótima fria, para 

avaliar o efeito de dietas com três misturas de óleos vegetais (coco, oliva, 

girassol e linhaça) em comparação com o óleo de peixe. As misturas de 

óleos vegetais foram formuladas para mimetizar as classes de ácidos 

graxos do óleo de peixe com variação nas proporções de n-3 e n-6 PUFA. 
 

Material e Métodos 
 

Delineamento experimental e dietas 
 

Juvenis de tilápia-do-Nilo, Oreochromis niloticus, foram 

alimentados com quatro dietas contendo diferentes fontes lipídicas em 

dois ensaios, em temperatura ótima (28°C) e subótima (22°C), 

respectivamente, pelo período de 9 e 12 semanas. No ensaio em 

temperatura mais baixa o período experimental foi mais longo a fim de 

permitir um crescimento suficiente para a avaliação das dietas. Os 

ensaios nas duas temperaturas não foram simultâneos e em cada um o 

delineamento experimental foi completamente casualizado, com quatro 

tratamentos em triplicata.  

As fontes lipídicas foram compostas por três misturas dos óleos 

vegetais (MIX-G, MIX-GL e MIX-L), formuladas para mimetizar as 

classes de ácidos graxos do óleo de peixe (OP) e serem comparadas a 

este, com variação apenas na proporção n-3/n-6 dos ácidos graxos poli-

insaturados (Tabelas 8 e 9). Para isso foi utilizada uma base de óleo de 

coco e oliva idêntica para as três misturas, que foram adicionadas de 

óleo de girassol (MIX-G), óleo de girassol e linhaça (MIX-GL) e óleo 

de linhaça (MIX-L). 

O óleo de peixe (óleo de fígado de bacalhau) foi utilizado como 

fonte de ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa (LC-PUFA) da 

série n-3. Nas misturas de óleos vegetais, o óleo de linhaça foi utilizado 

como fonte de ácidos graxos poli-insaturados (PUFA) da série n-3, o 

óleo de girassol de PUFA da série n-6, o óleo de oliva de ácidos graxos 

monoinsaturados (MUFA) e o óleo de coco de ácidos graxos saturados 

(SFA). Enquanto o óleo de peixe forneceu principalmente PUFA de 20 e 

22 carbonos, os óleos vegetais forneceram PUFA de 18 carbonos. 
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Tabela 8 Composição das dietas experimentais (%, na matéria seca). 

 Dietas 5 

 OP MIX-G MIX-GL MIX-L 

Ingredientes     

Óleo de peixe 1 5,00 - - - 

Óleo de coco - 0,75 0,75 0,75 

Óleo de oliva - 2,75 2,75 2,75 

Óleo de girassol - 1,50 0,75 - 

Óleo de linhaça - - 0,75 1,50 

Caseína 30,00 30,00 30,00 30,00 

Gelatina 8,00 8,00 8,00 8,00 

Amido de milho 41,00 41,00 41,00 41,00 

Celulose 11,33 11,33 11,33 11,33 

Premix macromineral 2 4,00 4,00 4,00 4,00 

Premix vitamínico-micromineral3 0,50 0,50 0,50 0,50 

Cloreto de colina 0,05 0,05 0,05 0,05 

Butil-hidroxitolueno (BHT) 0,02 0,02 0,02 0,02 

Composição     

Matéria seca 90,79 90,58 90,63 91,28 

Proteína bruta 37,05 36,72 37,01 36,64 

Lipídios 5,86 5,80 5,81 5,79 

Cinzas 4,33 4,37 4,39 4,40 

Energia bruta 4 (kJ.g-1)  18,27 18,23 18,24 18,21 

n-3 PUFA 1,31 0,02 0,39 0,74 

n-6 PUFA 0,20 1,11 0,81 0,50 
1 Óleo de peixe: óleo de fígado de bacalhau distribuído por Química Delaware (Porto 

Alegre, Brasil) e produzido por Berg Lipidtech (Aalesund, Noruega); óleo de linhaça 

Vital Atman (Uchoa, Brasil); óleo de girassol Cargil Agrícola (Mairinque, Brasil); 

óleo de oliva distribuído por Cargil Agrícola (Mairinque, Brasil) e produzido por 

Victor Guedes (Abrantes, Portugal); óleo de coco Copra (Maceió, Brasil).   
2 Premix macromineral Vaccinar (Belo Horizonte, Brasil), composição por kg: 

fosfato bicálcico 720 g, cloreto de potássio 150 g, cloreto de sódio 90 g, sulfato de 

magnésio 40 g.  
3 Premix vitamínico-micromineral Vaccinar (Belo Horizonte, Brasil), composição 

por kg: sulfato de cobre 3.500 mg, iodato de cálcio 160 mg, sulfato de ferro 20.000 

mg, sulfato de manganês 10.000 mg, sulfato de zinco 24.000 mg, selenito de sódio 

100 mg, sulfato de cobalto 80 mg, vit. A 2.400.000 UI, vit. D3 600.000 UI, vit. E 

30.000 UI, vit. K3 3.000 mg, vit. B2 4.000 mg, ác. pantotênico 10.000 mg, niacina 

20.000 mg, vit. B12 8.000 mcg, cloreto de colina 100.000 mg, biotina 200 mg, ácido 

fólico 1.200 mg, vit. B1 4.000 mg, vit. B6 3.500 mg, inositol 25.000 mg, vit. C 

60.000 mg, BHT 5.000 mg. 

4 Energia bruta estimada por cálculo. 
5 OP: dieta com óleo de peixe; MIX-G, MIX-GL, MIX-L: dietas com misturas de 

óleos vegetais (coco, oliva, girassol e linhaça) diferindo quanto a inclusão de óleo de 

girassol (G) ou óleo de linhaça (L). 
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As dietas foram isoproteicas e isolipídicas, formuladas com 

ingredientes semipurificados, para atender às exigências nutricionais da 

tilápia-do-Nilo (NRC, 2011; Furuya et al., 2012), diferindo apenas 

quanto ao óleo adicionado (Tabela 8). Os ingredientes foram misturados 

e extrusados em péletes de 2 a 3 mm, exceto pelos óleos, que foram 

adicionados posteriormente por aspersão. As dietas foram conservadas a 

-20°C até o fornecimento aos peixes. 

 
Tabela 9 Perfil de ácidos graxos das dietas dos ensaios alimentares (% do total 

de ácidos graxos).  

Ácidos graxos1 
Dietas3 

OP MIX-G MIX-GL MIX-L 

8:0 ND 2 1,12 1,11 1,11 

10:0 0,09 0,90 0,92 0,95 

12:0 0,11 7,03 6,97 7,00 

14:0 5,44 2,98 3,01 3,08 

16:0 13,15 9,43 9,55 9,70 

18:0 2,82 3,19 3,44 3,66 

16:1n-7 8,59 0,52 0,57 0,58 

18:1n-9 14,04 48,47 47,40 46,01 

18:1n-7 3,78 1,22 1,27 1,27 

20:1n-11 4,29 ND ND ND 

20:1n-9 5,59 0,19 0,20 0,19 

22:1n-9 0,73 ND ND ND 

16:2n-4 0,52 ND ND ND 

18:2n-6 3,13 21,64 15,75 9,67 

18:3n-3 0,88 0,44 7,73 14,88 

18:4n-3 1,71 ND ND ND 

20:3n-3 6,66 ND ND ND 

20:4n-6 0,31 ND ND ND 

20:4n-3 0,66 ND ND ND 

20:5n-3 8,48 ND ND ND 

22:3n-3 0,41 ND ND ND 

22:5n-3 1,49 ND ND ND 

22:6n-3 7,30 ND ND ND 

n-3/n-6 7,10 0,02 0,48 1,48 
1 Ácidos graxos detectados, mas não exibidos devido ao seu baixo conteúdo em 

todas as dietas (< 0,3%): 6:0, 15:0, 17:0, 20:0, 22:0, 24:0, 24:1n-9, 16:3n-4, 18:3n-6, 

18:3n-4, 20:2n-6, 20:3n-6, 22:4n-6. 
2 ND = não detectado (< 0,05%), considerado como “zero”. 
3 OP: dieta com óleo de peixe; MIX-G, MIX-GL, MIX-L: dietas com misturas de 

óleos vegetais (coco, oliva, girassol e linhaça) diferindo quanto a inclusão de óleo de 

girassol (G) ou óleo de linhaça (L) 
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Figura 6 Composição das dietas experimentais quanto às classes de ácidos 

graxos sobre o total de ácidos graxos (OP: dieta com óleo de peixe; MIX-G, 

MIX-GL, MIX-L: dietas com misturas dos óleos vegetais coco, oliva, girassol e 

linhaça, diferindo quanto à inclusão de óleo de girassol “G” ou óleo de linhaça 

“L”) (ácidos graxos: SFA = saturados; MUFA = monoinsaturados, n-3 PUFA = 

poli-insaturados da série n-3, n-6 PUFA = poli-insaturados da série n-6). 

 

Peixes e condições experimentais 
 

 Foram utilizados juvenis de tilápia-do-Nilo da linhagem GIFT, 

revertidos para macho, com peso inicial (média ± desvio padrão) de 8,43 

± 1,60 e 9,26 ± 0,83 g e comprimento total inicial de 7,7 ± 0,5 e 7,9 ± 

0,5 cm, nos ensaios alimentares em temperatura ótima e subótima, 

respectivamente. O manejo dos peixes seguiu o protocolo n° PP00815, 

aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade 

Federal de Santa Catarina (CEUA, UFSC).  

 Grupos de 20 peixes foram estocados em cada uma das 12 

unidades experimentais (tanques de 80 L), as quais estavam conectadas 

a um sistema de recirculação fechada de água doce, com controle de 

temperatura da água e aeração. O foto-período foi de 12 h. Os peixes 

foram aclimatados por duas semanas com uma dieta basal, onde o óleo 

de coco era a única fonte lipídica. Na primeira semana de aclimatação 

todos os peixes foram mantidos a 28°C. Durante a segunda semana, a 

temperatura da água foi gradualmente reduzida até 22°C nas unidades 

experimentais do ensaio alimentar em temperatura subótima, enquanto 

permaneceu constante, a 28°C, no ensaio em temperatura ótima. A 

frequência alimentar foi de duas vezes ao dia até a saciedade aparente. 

As fezes não removidas pelo fluxo de água foram sifonadas 

diariamente. Também foram monitorados diariamente a temperatura da 
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água e semanalmente os demais parâmetros indicadores da qualidade da 

água, com auxílio de oxímetro digital (temperatura e oxigênio), sonda 

multiparâmetro (oxigênio, pH, salinidade) e kit colorimétrico (amônia, 

nitrito, nitrato e alcalinidade). As médias (± desvio padrão) destes 

parâmetros, para os ensaios em temperatura ótima e subótima, 

respectivamente, foram: temperatura 28,02 ± 0,11 e 21,98 ± 0,10°C; 

oxigênio dissolvido 6,57 ± 2,34 e 7,34 ± 0,77 mg L-1; saturação de 

oxigênio 79,87 ± 7,13 e 83,74 ± 8,24 %; pH 7,10 ± 0,26 e 7,08 ± 0,20; 

amônia total 0,23 ± 0,21 e 0,15 ± 0,06 mg L-1; nitrito 0,01 ± 0,00 e 0,00 

mg L-1; nitrato 0,15 ± 0,20 e 0,45 ± 0,62 mg L-1 e alcalinidade 20 mg 

CaCO3 L-1, para ambos ensaios. 
 

Avaliação do desempenho zootécnico e índices corporais 
 

As biometrias foram realizadas a cada 20 dias para 

acompanhamento do crescimento, após anestesia dos peixes. O peso foi 

registrado com balança semi-analítica (precisão de 0,01 g) e o 

comprimento com ictiômetro (precisão de 0,1 cm). Diariamente foram 

registrados o consumo das dietas e as mortalidades. 

Para avaliação dos índices corporais, foram utilizados três peixes 

por unidade experimental. Estes foram dissecados após abate por 

aprofundamento anestésico, seguido de secção da coluna vertebral. 
 

Análises da composição centesimal corporal e das dietas 
 

Para análise da composição centesimal corporal, foram coletados 

três grupos de 20 peixes no início dos ensaios (logo após a aclimatação). 

Ao final dos ensaios foram coletados grupos de no mínimo três peixes 

por unidade experimental. Os peixes foram abatidos por 

aprofundamento anestésico, seguido de secção da coluna vertebral, 

sendo estocados a -20°C até as análises químicas.  

A composição centesimal das rações e dos peixes foi determinada 

de acordo com os métodos da AOAC (1999): proteína bruta (Kjeldahl), 

lipídios (Soxthlet), matéria mineral (mufla a 550°C) e umidade (105°C 

até peso constante). 
 

Análise do perfil de ácidos graxos corporal e das dietas 
 

Para análise do perfil de ácidos graxos das rações e peixes, os 

lipídios totais foram extraídos e quantificados pelo método de Folch et 

al. (1957), com modificações feitas por Ways & Hanahan (1964) e 

modificações adicionais descritas de forma simplificada a seguir: 
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homogeneização de 1 a 2 g de amostra com 60 mL de diclorometano e 

metanol (2:1) mais BHT em duas etapas de filtragem e ressuspensão do 

resíduo solido, transferência dos filtrados para funil de separação com 

adição de 30 mL de uma solução de água e metanol (3:1) 0,44% KCL, 

recuperação da fase inferior com os ácidos graxos e secagem a vácuo. 

Os ésteres metílicos dos ácidos graxos foram preparados pelo 

método de O’Fallon et al. (2007) e separados usando cromatografo 

gasoso (Shimadzu GC-2014), equipado com coluna capilar RTX2330 

(90% bicianopropil/ 10% polisiloxano fenilcianopropil, 105 m x 0,25 

mm x 0,20 μm), gás de arraste ar sintético e gás de make up nitrogênio. 

Os parâmetros de operação foram: temperatura do injetor 250°C com 

split ratio 1:40, detector de ionização de chama (FID) a 260°C e rampa 

de aquecimento da coluna inicialmente a 130°C mantido por 5 min, 

seguido de 130 a 180°C a 5 °C por min, 180°C mantido por 10 min, 180 

a 240°C a 3°C por min e 240°C mantido por 13 min. Para a 

identificação e quantificação, os tempos de retenção e áreas dos ácidos 

graxos foram comparados com padrões externos (37 Component FAME 

Mix e PUFA No.3 - from menhaden oil, Supelco, Bellefonte) e o padrão 

interno 23:0 (Tricosanoic acid, Sigma, Saint Louis). 

 

Análise estatística 

 

Com os dados obtidos durante os ensaios com os peixes e nas 

análises químicas, foram calculadas as seguintes variáveis: 

 
(1) Sobrevivência, % = (n° final de peixes x n° inicial de peixes-1) x 100 

(2) Ganho em peso diário, g dia-1 = ganho em peso x tempo-1 

(3) Taxa de crescimento específico, % dia-1 = [(ln Pf – ln Pi ) x tempo-1 ]  x 100 

(4) Ingestão alimentar, % peso vivo dia-1 = {ingestão total de alimento x [(Pf + 

Pi) x 2-1] -1 x tempo-1} x 100 

(5) Eficiência alimentar = ganho em peso x ingestão de alimento-1 

(6) Índice hepato-somático, % = (peso do fígado x peso corporal-1) x 100 

(7) Índice viscero-somático, % = (peso das vísceras x peso corporal-1) x 100 

(8) Retenção proteica aparente, % = {[(Pf x PB corporal final ) - (Pi x PB 

corporal inicial)] x ingestão PB-1} x 100  

(9) Retenção de PUFA aparente, % = {[(Pf x PUFA corp. final) - (Pi x PUFA 

corp. inicial)] x ingestão PUFA-1} x 100 

Onde: Pf = peso final; Pi = peso inicial; PB = proteína bruta; corp.= corporal 

 

Todos os dados obtidos foram testados quanto à normalidade e 

homocedasticidade para satisfazer os pressupostos da Análise de 

Variância (ANOVA). Os dados foram submetidos à ANOVA e ao teste 
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de Tukey a um nível de significância de 5%. 

 

Resultados 
 

Desempenho zootécnico 

 

Em ambas as temperaturas, a tilápia-do-Nilo alimentada com as 

misturas de óleos vegetais tiveram crescimento inferior as alimentadas 

com a dieta OP, exceto, pelas tilápias que receberam a dieta MIX-G a 

22°C (Tabela 10).  

Peixes alimentados com a dieta OP, a 28°C, apresentaram maior 

ingestão alimentar em relação àqueles alimentados com a dieta MIX-L 

(Tabela 10); enquanto as outras dietas resultaram em ingestão 

intermediária. Houve queda na ingestão alimentar das tilápias mantidas 

a 22°C em relação àquelas mantidas a 28°C, porém, não houve diferença 

estatística neste parâmetro para os peixes alimentados em 22°C. A 

eficiência alimentar e a retenção proteica aparente foi similar com todas 

as dietas a 28°C, mas a 22°C foi menor para as tilápias que receberam as 

misturas de óleos vegetais em relação àquelas alimentadas com a dieta 

OP. 

Não houve diferenças para o índice víscero-somático, nas duas 

temperaturas de criação (Tabela 10). Ao contrário, o índice hepato-

somático foi influenciado pelas dietas, sendo que as tilápias que 

receberam a dieta MIX-L em água mais fria apresentaram maior valor 

em relação as que receberam as dietas MIX-G e OP. 

Não foram encontradas diferenças no acúmulo corporal de 

lipídios nas tilápias alimentadas com as diferentes fontes lipídicas, o que 

confirma os resultados do índice víscero-somático. Por outro lado, em 

temperatura subótima, o conteúdo de proteína corporal foi 

significativamente maior para as tilápias alimentadas com a dieta OP em 

comparação as dietas MIX-G e MIX-GL, mas similar àquelas 

alimentadas com a dieta MIX-L (Tabelas 11 e 12). A umidade corporal 

apresentou resultado oposto à proteína corporal. O conteúdo de cinzas 

das tilápias variou significativamente entre tratamentos, entretanto, a 

magnitude desta variação foi pequena (3,35 a 3,97%). 

A sobrevivência dos peixes nos dois ensaios alimentares foi 

elevada e não foi influenciada pelas dietas, com variação de 95 a 100%. 
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Tabela 10 Ganho em peso diário (GPD), taxa crescimento específico (TCE), 

peso final (Pf), comprimento total final (CTf), ingestão alimentar (Ia), eficiência 

alimentar (EA), retenção proteica aparente (RPA) índice víscero-somático 

(IVS), índice hepato-somático (IHS) e sobrevivência (S) de juvenis de tilápia-

do-Nilo, mantidos a 28 e 22°C, respectivamente, por 9 e 12 semanas, 

alimentados com dietas contendo óleo de peixe ou misturas de óleos vegetais. 1,2 

 
Dietas3 pooled 

SEM4 
P 

OP MIX-G MIX-GL MIX-L 

Ensaio a 28°C       

GPD, g dia-1 1,09a 0,87b 0,81b 0,77b 0,08 0,002 

TCE, % dia-1 3,65a 3,39b 3,24b 3,19b 0,10 0,002 

Pf, g 77,48a 63,21b 59,84b 56,56b 5,31 0,002 

CTf, cm 16,07a 14,88b 14,55b 14,35b 0,30 <0,001 

Ia, % peso vivo dia-1 2,93a 2,85ab 2,76ab 2,69b 0,10 0,025 

EA 0,93 0,91 0,92 0,92 0,03 0,743 

RPA, % 48,93 42,69 44,50 45,65 4,86 0,505 

IVS, % 11,67 11,71 10,94 11,45 1,52 0,768 

IHS, % 2,05 2,05 1,79 1,94 0,27 0,595 

S, % 95,00 98,33 96,67 100,00 6,23 0,681 

Ensaio a 22°C       

GPD, g dia-1 0,36a 0,29ab 0,26b 0,28b 0,03 0,011 

TCE, % dia-1 1,79a 1,57ab 1,47b 1,54b 0,10 0,008 

Pf, g 37,99a 32,19ab 29,64b 31,04b 2,80 0,013 

CTf, cm 12,53a 11,77b 11,50b 11,51b 0,31 0,005 

Ia, % peso vivo dia-1 1,62 1,60 1,55 1,57 0,06 0,507 

EA 0,95a 0,88b 0,85b 0,87b 0,03 0,002 

RPA, % 46,52a 40,83b 38,64b 40,45b 1,90 0,002 

IVS, % 9,62 10,30 10,52 10,09 1,16 0,737 

IHS, % 1,54b 1,56b 1,73ab 1,86a 0,11 0,013 

S, % 96,67 96,67 100,00 95,00 4,71 0,455 
1 Na mesma linha, médias seguidas de letras diferentes indicam diferenças 

estatísticas (P<0,05). 
2 Peso inicial (média ± SEM) 8,45 ± 0,13 e 9,26 ± 0,12 g e comprimento total inicial 

7,74 ± 0,04 e 7,82 ± 0,03 cm, respectivamente nos ensaios a 28°C e 22°C. 
3 OP: dieta com óleo de peixe; MIX-G, MIX-GL, MIX-L: dietas com misturas de 

óleos vegetais (coco, oliva, girassol e linhaça) diferindo quanto a inclusão de óleo de 

girassol (G) ou óleo de linhaça (L) 

4 Erro padrão da média combinado. 
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Tabela 11 Composição centesimal corporal (% na matéria úmida) e perfil de 

ácidos graxos corporal (% do total de ácidos graxos) de juvenis de tilápia-do-

Nilo mantidos a 28°C e alimentados com dietas contendo óleo de peixe ou 

misturas de óleos vegetais por 9 semanas.1 

Variáveis2 Inicial 
Dietas5 pooled 

SEM6 
P 

OP MIX-G MIX-GL MIX-L 
Umidade 77,52 71,86 71,28 71,62 72,24 1,90 0,851 
Proteína 13,89 17,05 15,25 15,57 15,94 1,47 0,496 
Lipídios 2,94 7,77 9,27 8,86 8,27 1,17 0,304 
Cinzas 3,76 3,96ab 3,47c 3,97a 3,57bc 0,16 0,007 
12:0 6,05 0,37b 1,85a 1,84a 1,93a 0,16 <0,001 
14:0 9,05 5,76 4,58 4,44 4,44 0,47 0,051 
16:0 24,18 27,10 25,63 25,18 24,40 1,23 0,071 
18:0 6,34 5,48 5,11 5,27 5,08 0,30 0,378 
20:0 0,31 0,10c 0,40a 0,29ab 0,20bc 0,06 0,002 
22:0 0,47 0,09b 0,23a 0,19a 0,13b 0,02 <0,001 
16:1n-7 4,07 9,39a 5,76b 5,70b 5,71b 0,54 <0,001 
18:1n-9 24,13 26,66c 38,40b 39,69ab 41,15a 1,14 <0,001 
18:1n-7 3,28 4,93a 3,25b 3,21b 3,09b 0,17 <0,001 
20:1n-11 ND4 1,87 ND ND ND 0,12 - 
20:1n-9 1,62 3,04a 1,88b 1,79b 1,69b 0,23 <0,001 
18:2n-6 6,59 1,62c 4,55a 3,78a 2,86b 0,29 <0,001 
18:3n-3 0,43 0,19c 0,17c 1,03b 2,14a 0,16 <0,001 
20:2n-6 0,43 0,24 0,29 0,23 0,22 0,03 0,083 
20:3n-3 0,03 1,70a NDd 0,10c 0,22b 0,11 <0,001 
20:4n-6 1,22 0,12c 0,35a 0,27ab 0,19bc 0,05 0,003 
20:5n-3 ND 0,31 ND ND ND 0,07 - 
22:4n-6 0,89 NDd 0,29a 0,15b 0,09c 0,02 <0,001 
22:5n-3 0,16 0,75a NDc 0,06b 0,12b 0,17 <0,001 
22:6n-3 0,98 1,16a NDc 0,18b 0,30b 0,31 <0,001 
SFA3 47,21 39,41 38,14 37,58 36,53 1,37 0,069 
MUFA 33,35 46,60c 49,54b 50,64ab 51,85a 0,87 <0,001 
PUFA 11,13 6,74 5,95 6,10 6,51 1,06 0,624 
LC-PUFA 3,79 4,42a 1,00b 1,06b 1,22b 0,72 <0,001 
1 Na mesma linha, médias seguidas de letras diferentes indicam diferenças estatísticas (P 

< 0,05). 
2 Ácidos graxos detectados e totalizados, mas não exibidos devido ao seu baixo valor nos 

peixes alimentados com todas as dietas (< 0,3%): 10:0, 15:0, 17:0, 24:0, 14:1n-5, 17:1n-

7, 22:1n-9, 24:1n-9, 16:2n-4, 16:3n-4, 18:3n-6, 18:4n-3, 20:3n-6, 20:4n-3, 22:3n-3. 
3 Totais das classes de ácidos graxos, SFA= ácidos graxos saturados, MUFA= ácidos 

graxos monoinsaturados, PUFA= ácidos graxos poli-insaturados, LC-PUFA= PUFA de 

cadeia longa (20 a 22 carbonos). 
4 ND = não detectado (< 0,05%), considerado como “zero”. 
5 OP: dieta com óleo de peixe; MIX-G, MIX-GL, MIX-L: dietas com misturas de óleos 

vegetais (coco, oliva, girassol e linhaça) diferindo quanto a inclusão de óleo de girassol 

(G) ou de linhaça (L) 

6 Erro padrão da média combinado. 
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Tabela 12 Composição centesimal corporal (% na matéria úmida) e perfil de 

ácidos graxos corporal (% do total de ácidos graxos) de juvenis de tilápia-do-

Nilo mantidos a 22°C e alimentados com dietas contendo óleo de peixe ou 

misturas de óleos vegetais por 12 semanas.1 

Variáveis2 Inicial 
Dietas5 Pooled 

SEM6 
P 

OP MIX-G MIX-GL MIX-L 
Umidade 76,50 71,51b 74,11a 73,65a 72,83ab 0,61 0,002 
Proteína 14,24 16,11a 15,20b 15,10b 15,37ab 0,33 0,010 
Lipídios 4,18 8,00 6,81 6,91 7,56 0,56 0,054 
Cinzas 4,04 3,97a 3,35b 3,46b 3,74ab 0,25 0,028 
12:0 5,30 0,61b 2,07a 2,13a 2,21a 0,28 <0,001 
14:0 8,11 5,19 4,80 4,75 4,98 0,52 0,633 
16:0 23,09 22,59a 21,09ab 20,59b 21,03ab 0,73 0,022 
18:0 5,85 5,54 5,00 5,27 4,95 0,37 0,176 
20:0 0,36 0,15c 0,65a 0,54a 0,34b 0,07 <0,001 
22:0 0,41 0,17b 0,43a 0,35a 0,23b 0,04 <0,001 
14:1n-5 0,30 0,21 0,23 0,20 0,27 0,05 0,286 
16:1n-7 5,34 7,83a 4,91c 4,73c 5,61b 0,29 <0,001 
18:1n-9 27,03 29,06b 36,58a 37,69a 38,21a 1,20 <0,001 
18:1n-7 3,30 4,39a 3,17b 3,12b 3,06b 0,17 <0,001 
20:1n-11 ND4 1,69 ND ND ND 0,04 - 
20:1n-9 2,01 3,83a 2,97b 2,91b 2,55b 0,20 <0,001 
18:2n-6 7,40 2,39c 6,22a 5,49a 3,73b 0,33 <0,001 
18:3n-3 0,45 0,35c 0,27c 1,40b 2,65a 0,18 <0,001 
20:2n-6 0,46 0,21ab 0,26a 0,21ab 0,15b 0,04 0,029 
20:3n-3 ND 1,54a NDd 0,11c 0,20b 0,05 <0,001 
20:4n-6 0,83 0,27c 0,86a 0,67ab 0,44bc 0,12 <0,001 
20:5n-3 ND 0,49a NDb NDb 0,07b 0,07 <0,001 
22:4n-6 0,61 0,17c 1,04a 0,56b 0,33bc 0,12 <0,001 
22:5n-3 0,06 1,28a NDc 0,17b 0,27b 0,23 <0,001 
22:6n-3 0,37 2,19a 0,14c 0,54bc 0,75b 0,52 <0,001 
SFA3 43,79 34,70 34,36 33,97 34,05 1,29 0,845 
MUFA 37,99 47,33 47,92 48,69 49,75 1,15 0,080 
PUFA 10,56 9,78 9,09 9,51 9,07 1,11 0,781 
LC-PUFA 2,43 6,42a 2,40b 2,33b 2,34b 0,90 <0,001 
1 Na mesma linha, médias seguidas de letras diferentes indicam diferenças 

estatísticas (P < 0,05) 
2 Ácidos graxos detectados e totalizados, mas não exibidos devido ao seu baixo valor 

nos peixes alimentados com todas as dietas (< 0,3%): 10:0, 15:0, 17:0, 24:0, 22:1n-

9, 24:1n-9, 16:2n-4, 16:3n-4, 18:3n-6, 18:3n-4, 18:4n-3, 20:3n-6, 20:4n-3, 22:3n-3. 
3 Totais das classes de ácidos graxos, SFA= ácidos graxos saturados, MUFA= ácidos 

graxos monoinsaturados, PUFA= ácidos graxos poli-insaturados, LC-PUFA= PUFA 

de cadeia longa 
4 ND = não detectado (< 0,05%), considerado como “zero”. 
5 OP: dieta com óleo de peixe; MIX-G, MIX-GL, MIX-L: dietas com misturas de 

óleos vegetais (coco, oliva, girassol e linhaça) diferindo quanto a inclusão de óleo de 

girassol (G) ou óleo de linhaça (L) 

6 Erro padrão da média combinado. 
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Perfil de ácidos graxos corporal 

 

O ácido graxo monoinsaturado oleico (18:1n-9) foi o de maior 

contribuição no perfil corporal da tilápia-do-Nilo em ambas 

temperaturas (Tabelas 11 e 12). Em temperatura ótima, os valores de 

MUFA foram crescentes nas tilápias alimentadas com as misturas de 

óleos vegetais, conforme foi adicionado óleo de linhaça e retirado óleo 

de girassol das dietas, enquanto o menor valor foi registrado nos peixes 

alimentados com óleo de peixe. Quanto aos SFA, o palmítico (16:0) foi 

o mais representativo no perfil de ácidos graxos corporal das tilápias. O 

conteúdo de SFA foi similar nos peixes, independentemente da fonte 

lipídica da dieta, assim como o conteúdo de PUFA. Entretanto, enquanto 

o valor de PUFA aumentou de aproximadamente 6%, nos peixes 

mantidos a 28°C, para aproximadamente 9%, naqueles mantidos a 22°C, 

houve redução de SFA.  

O conteúdo de n-3 e n-6 PUFA no perfil de ácidos graxos 

corporal das tilápias foi influenciado pelas fontes lipídicas em ambas 

temperaturas. Os peixes alimentados com as misturas de óleos vegetais 

apresentaram valores crescentes de n-3 PUFA e decrescentes de n-6 

PUFA, conforme o óleo de linhaça foi incluído e o de girassol excluído 

das dietas (Figura 7). A dieta OP proporcionou o menor acúmulo de n-6 

PUFA e conteúdo de n-3 PUFA similar ao obtido com a dieta MIX-L. 

Quanto aos LC-PUFA, a dieta OP foi a que proporcionou o 

maior acúmulo destes no perfil de ácidos graxos corporal (Tabela 11 e 

12). Com a dieta OP, as tilápias apresentaram maior valor de n-3 LC-

PUFA e menor de n-6 PUFA nas duas temperaturas, entretanto a 22°C, 

o valor de n-6 LC-PUFA foi similar ao proporcionado pela dieta MIX-L 

(Figura 7). Para as tilápias alimentadas com óleos vegetais, o valor de n-

3 e n-6 LC-PUFA esteve diretamente relacionado com as inclusões de 

óleo de linhaça e girassol na dieta, mas sem alterar os totais de LC-

PUFA, mostrando a mesma tendência nas duas temperaturas (Figura 7). 

Foi possível verificar o aumento de LC-PUFA no perfil de ácidos graxos 

corporal quando comparamos os valores obtidos a 22°C com os a 28°C, 

sendo este aumento de 45% para os peixes que receberam a dieta OP e 

de praticamente 100% com as dietas com óleos vegetais. 

Nas duas temperaturas de criação, o 22:6n-3 (DHA) foi o 

principal n-3 LC-PUFA acumulado nas tilápias, seguido do 20:3n-3 e do 

22:5n-3, presentes em maior quantidade nos peixes alimentados com a 

dieta OP e com valor muito baixo ou não detectado nos peixes 

alimentados com a dieta MIX-G (Tabela 11 e 12). O ácido graxo 20:5n-

3 (EPA) foi acumulado pelas tilápias alimentadas com a dieta OP, mas 
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nos peixes alimentados com os óleos vegetais esteve ausente ou presente 

com valor muito baixo. Já na série n-6, os LC-PUFA acumulados nas 

tilápias foram o 20:4n-6 (ARA), o 20:2n-6 e o 22:4n-6, em geral com 

maiores valores com a dieta MIX-G. 
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Figura 7 Porcentagem de PUFA e LC-PUFA da série n-3 e n-6 no perfil de 

ácidos graxos corporal de juvenis de tilápia-do-Nilo, alimentados com dietas 

contendo óleo de peixe ou misturas de óleos vegetais na dieta e mantidos a 28°C 

e 22°C, por 9 e 12 semanas, respectivamente. (OP: dieta com óleo de peixe; 

MIX-G, MIX-GL, MIX-L: dietas com misturas dos óleos vegetais coco, oliva, 

girassol e linhaça, diferindo quanto à inclusão de óleo de girassol “G” ou óleo 

de linhaça “L”) (no mesmo gráfico, letras minúsculas diferentes indicam 

diferença estatística na série n-3 e letras maiúsculas diferentes indicam 

diferenças estatísticas na série n-6, P < 0,05). 

 

Foi calculada a retenção aparente dos totais de n-3 e n-6 PUFA 

para a tilápia-do-Nilo (Figura 8). A 28°C, os peixes apresentaram 

retenção para n-3 PUFA entre 20,90 e 38,97%, não havendo diferenças 

significativas. Já a 22°C, os valores de retenção de n-3 PUFA variaram 
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entre 41,19 e 99,60%, com maior valor para os peixes alimentados com 

a dieta MIX-G. Para o n-6 PUFA, a retenção aparente foi maior nos 

peixes que receberam a dieta OP em relação aos que receberam as dietas 

com misturas de óleos vegetais, nas duas temperaturas. A 28°C a 

retenção de n-6 PUFA variou de 37,50 a 59,31% e, a 22°C de 49,06 a 

74,76%. 
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Figura 8 Retenção aparente de n-3 e n-6 PUFA em juvenis de tilápia-do-Nilo, 

alimentados com dietas contendo óleo de peixe ou misturas de óleos vegetais e 

mantidos a 28 e 22°C, por 9 e 12 semanas, respectivamente. (OP: dieta com óleo 

de peixe; MIX-G, MIX-GL, MIX-L: dietas com misturas dos óleos vegetais coco, 

oliva, girassol e linhaça, diferindo quanto à inclusão de óleo de girassol “G” ou 

óleo de linhaça “L”) (média ± erro padrão da média; letras diferentes na mesma 

série e temperatura indicam diferenças estatísticas, P<0,05). 

 

Discussão 
 

Desempenho zootécnico 
 

 Juvenis de tilápia-do-Nilo alimentados com dietas contendo as 

misturas de óleos vegetais tiveram crescimento reduzido em comparação 

aqueles alimentados com a dieta OP. A única exceção foi a dieta MIX-G 

em temperatura sub-ótima, que proporcionou um crescimento 
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semelhante ao obtido com a dieta OP, mas também sem diferir das 

demais dietas com óleos vegetais. Apesar de alguns estudos, em 

temperatura ótima de criação, indicarem que a tilápia se beneficia de 

dietas com maior inclusão de n-6 PUFA (Teshima et al., 1982; Lim et 

al., 2011; Li et al., 2013), outros sugerem que a adição de n-3 PUFA de 

18 carbonos ou n-3 LC-PUFA na dieta pode ser benéfica para o 

crescimento (Chou e Shiau, 1999; Chou et al., 2001; Chen et al., 2013). 

Já estudos realizados em temperatura mais baixa não são conclusivos, 

devido ao uso de temperaturas que preveniram o consumo alimentar, ou 

pelo uso de óleo de peixe com baixo conteúdo de n-3 LC-PUFA 

(Teshima et al., 1982; Takeuchi et al., 1983; Bozaoglu e Bilguven, 

2012). No presente estudo o fornecimento de n-3 LC-PUFA, a partir do 

óleo de peixe, foi mais benéfico para o crescimento dos peixes que os 

PUFA de 18 carbonos das dietas com misturas de óleos vegetais. 

Em estudo sobre exigência de ácidos graxos, onde a tilápia-do-

Nilo foi mantida a 27°C (Chen et al., 2013), o maior ganho em peso foi 

observado nos peixes alimentados com 0,45% de α-LNA, em uma dieta 

que já continha 0,61% de LOA, características que se assemelham às da 

dieta MIX-GL do presente estudo, com 0,39% de n-3 PUFA e 0,81% de 

n-6 PUFA em relação ao peso seco da dieta. Entretanto, naquele estudo 

não foram testados níveis maiores de LOA na dieta. Se os níveis de α-

LNA fossem testados em dietas com maior conteúdo de LOA, talvez a 

exigência de α-LNA para crescimento fosse diminuída, da mesma forma 

que no presente estudo, onde não houve diferença de crescimento entre os 

peixes alimentados com as três misturas de óleos vegetais com diferentes 

proporções de n-3/n-6 PUFA, mas igual conteúdo do total de PUFA. 

No presente estudo, nas dietas com óleos vegetais, o conteúdo 

de LOA e α-LNA, ou de n-6 e n-3 PUFA, variou. Entretanto, o 

somatório de PUFA permaneceu entre 1,13 e 1,24%. Estes valores 

ficaram próximos do total de 1,14% de LOA ou LOA mais α-LNA, 

necessário para o atendimento à exigência em ácidos graxos essenciais 

para a tilápia híbrida, O. niloticus × O. aureus (Li et al., 2013), ou do 

somatório 1,06% de α-LNA e LOA, que proporcionou o melhor 

crescimento para a tilápia-do-Nilo (Chen et al., 2013). 

Apesar das dietas com misturas de óleos vegetais conterem o 

total de PUFA recomendado para a tilápia (NRC, 2011; Li et al., 2013), 

o resultado de crescimento foi inferior ao obtido com o óleo de peixe. 

Todas as dietas possuíam conteúdo semelhante de PUFA, MUFA e 

SFA, sendo a principal diferença entre elas, as proporções de n-3 e n-6 

PUFA e o tamanho de cadeia desses ácidos graxos. O óleo de peixe 

utilizado (fígado de bacalhau) forneceu n-3 LC-PUFA pronto para os 
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peixes, além de uma pequena quantia de n-6 PUFA, o que parece ter 

sido uma vantagem no desenvolvimento dos animais em relação aos 

óleos vegetais. Estes resultados diferiram daqueles obtidos por Bozaoglu 

e Bilguven (2012), em estudo com tilápia-do-Nilo a 22°C, onde o óleo 

de peixe utilizado continha reduzido n-3 PUFA e alto n-6 PUFA.  

Em outros estudos com tilápia híbrida em temperatura ótima, a 

adição de óleo de peixe na dieta causou resultados diferentes. Enquanto 

a inclusão acima de 2% de óleo de fígado de bacalhau na dieta 

promoveu o melhor desempenho das tilápias (Chou e Shiau, 2001), o 

desempenho não foi alterado quando dietas com óleo de peixe com 22 a 

26% de n-3 PUFA foram substituídas por dietas com óleos vegetais (Al-

Sout et al., 2012; Ng et al., 2013). Provavelmente tais diferenças se 

devem às características das dietas testadas, já que no primeiro estudo o 

óleo de peixe foi incluído em substituição aos ácidos graxos saturados 

das dietas, enquanto nos demais estudos os óleos vegetais continham 

PUFA e MUFA. 

Apesar da tilápia-do-Nilo ter capacidade de converter PUFA em 

LC-PUFA, as enzimas responsáveis por esse processo possuem 

afinidade por diversos substratos entre os MUFA e PUFA, gerando uma 

competição entre eles (Glencross, 2009). Por exemplo, as dessaturases 

têm afinidade primeiramente pelos ácidos graxos de maior tamanho de 

cadeia e maior número de insaturações, enquanto as alongases 

preferencialmente vão atuar nos ácidos graxos de menor tamanho de 

cadeia. Portanto, nas tilápias alimentadas com as dietas com óleos 

vegetais, a alta porcentagem de MUFA pode ter gerado uma competição 

pelas enzimas alongases responsáveis por algumas etapas na produção 

de LC-PUFA a partir do LOA e do α-LNA, diminuindo a conversão dos 

PUFA. Por outro lado, não pode ser descartada a possibilidade de que o 

alto conteúdo de SFA presente em todas as dietas tenha afetado 

negativamente a digestibilidade dos lipídios, principalmente nas dietas 

com óleos vegetais (Ng et al., 2004; Turchini et al., 2009), o que 

explicaria o menor crescimento com estas dietas. Por outro lado, não 

houve relação clara entre o crescimento e a ingestão alimentar, pois 

houve diferenças de ingestão apenas a 28°C, onde a dieta OP foi mais 

consumida que a dieta MIX-L. Os diferentes óleos utilizados 

propiciaram ingestões semelhantes, pois, em geral, os lipídios têm 

pequena influência na palatabilidade das dietas, a qual é mais 

influenciada pelos compostos nitrogenados (Turchini et al., 2009). 

Quanto ao aproveitamento do alimento ingerido nas diferentes 

temperaturas, constatou-se decréscimo da eficiência alimentar (entre 3 e 

7% de queda) para as tilápias alimentadas com óleo vegetal, enquanto 
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que a dieta com óleo de peixe ocasionou um leve aumento neste índice 

em temperatura mais baixa. A eficiência alimentar foi relacionada à taxa 

de retenção proteica, que também foi mais alta para as tilápias 

alimentadas com óleo de peixe em água mais fria. Para o robalo-

europeu, Dicentrarchus labrax, o aproveitamento do alimento também 

foi influenciado pela temperatura de criação e pela dieta, com piora no 

aproveitamento em menor temperatura e com dieta deficiente em n-3 

LC-PUFA (Person-Le Ruyet et al., 2004). Melhoria da eficiência 

alimentar e maior deposição proteica com a adição de óleo de peixe na 

dieta também foram relatadas por Chou e Shiau (1999) e Chou et al. 

(2001), entretanto nestes estudos as tilápias foram mantidas em 

temperatura ótima. 

As fontes lipídicas avaliadas não influenciaram o acúmulo de 

gordura ou índice víscero-somático nas duas temperaturas de criação, 

mas influenciaram a proteína corporal e o índice hepato-somático das 

tilápias mantidas a 22°C. O maior conteúdo proteico ocorreu nos peixes 

alimentados com as dietas OP e MIX-L, mas o índice hepato-somático 

foi maior para as tilápias que receberam a dieta MIX-L e MIX-GL. 

Diferente do presente estudo, com o aumento da inclusão de α-LNA na 

dieta da tilápia-do-Nilo mantida a 27°C, o aumento da proteína corporal 

ocorreu em conjunto com a redução da gordura e do índice hepato-

somático (Chen et al., 2013). Ribeiro et al. (2008) relataram aumento de 

proteína no músculo da tilápia-do-Nilo que recebeu dietas com óleo de 

peixe e linhaça, ricos em n-3 PUFA, em comparação aos peixes 

alimentados com óleo de soja e de milho, ricos em n-6 PUFA. O 

aumento de proteína corporal parece estar relacionado com a adição de 

n-3 PUFA e principalmente n-3 LC-PUFA na dieta, o que é confirmado 

pelas melhores retenções proteicas obtidas nos peixes alimentados com 

o óleo de peixe, no presente estudo. 

 

Perfil de ácidos graxos corporal 

 

 A composição do perfil de ácidos graxos da tilápia-do-Nilo foi 

influenciada pelo perfil de ácidos graxos das dietas, entretanto, os totais 

corporais de SFA, MUFA e PUFA permaneceram praticamente 

inalterados. Nas duas temperaturas, os MUFA e SFA foram as classes 

de ácidos graxos encontradas em maior quantidade no perfil corporal, 

assim como observado por e Justi et al. (2005), Teoh et al. (2011) e Li et 

al. (2013). 

A conversão do ácido graxo saturado esteárico (18:0) para a 

formação do ácido graxo monoinsaturado oleico (18:1n-9) é citada 
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como uma resposta à queda de temperatura (Hisieh et al., 2007; Zerai et 

al., 2010). Entretanto, no presente estudo, as tilápias já receberam 

grandes quantidades de ácidos graxos monoinsaturados diretamente da 

dieta. Além disso, o acúmulo de MUFA corporal foi similar nas duas 

temperaturas testadas, enquanto o conteúdo de PUFA foi maior nas 

tilápias criadas em temperatura subótima. A presença dos PUFA na 

dieta parece ter sido importante na manutenção do metabolismo dos 

peixes em água fria, assim como relatado para o robalo-europeu (Skalii 

et al., 2006). Entretanto, em outro estudo com a tilápia-do-Nilo, em 

diferentes temperaturas (23 a 32°C) não houve alterações nos totais de 

SFA, MUFA e PUFA no perfil corporal de tilápias, mas houve aumento 

de DHA e ARA, ou seja, de LC-PUFA, nos peixes mantidos na menor 

temperatura (Justi et al, 2005). 

No presente estudo, nas tilápias alimentadas com as misturas de 

óleos vegetais, o maior acúmulo de PUFA ocorreu na forma de ácidos 

graxos de 18 carbonos, entretanto, os peixes provavelmente foram 

capazes de converter parte destes em LC-PUFA de 20 e 22 carbonos. Os 

LC-PUFA presentes nas tilápias no início dos experimentos teve pouca 

influência no seu valor final, já que houve diluição destes pelo 

crescimento e aumento da gordura corporal dos peixes em todos 

tratamentos. 

No presente estudo, as dietas com óleos vegetais continham 

diferentes proporções de óleo de girassol e óleo de linhaça, ou seja, 

diferentes proporções de LOA e α-LNA, o que influenciou diretamente 

no conteúdo de n-3 e n-6 PUFA e n-3 e n-6 LC-PUFA no perfil de 

ácidos graxos corporal. Entretanto, em 28 e 22°C houve manutenção da 

relação n-3/n-6 corporal obtida com cada dieta, o que não era esperado, 

já que o aumento desta razão foi previamente relatado em estudos com 

tilápias mantidas em temperatura subótima (Tadesse et al., 2003; 

Rasoarahona et al., 2005). Houve maior acúmulo de n-3 LC-PUFA nos 

peixes alimentados com óleo de peixe em comparação aos alimentados 

com óleos vegetais, assim como observado por outros autores (Teoh et al., 

2011; Al-Souti et al. 2012; Ng et al, 2013). Provavelmente, este acúmulo 

eficiente de n-3 LC-PUFA pré-formado da dieta foi uma vantagem para 

as tilápias do presente estudo, refletindo no melhor desempenho 

comparado aos peixes que receberam as dietas com óleos vegetais. 

Quando o óleo de girassol é fonte exclusiva de PUFA da dieta, 

as dessaturases e alongases vão atuar quase que exclusivamente no 

substrato mais disponível, o LOA, que é convertido em n-6 LC-PUFA. 

Já o óleo de linhaça tem como principal PUFA o α-LNA, mas também 

possui quantia considerável de LOA, portanto a conversão de seus 
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ácidos graxos irá gerar ambos n-3 e n-6 LC-PUFA. Entretanto, 

independente da fonte de PUFA das dietas com óleos vegetais, os peixes 

converteram e acumularam quantias semelhantes de LC-PUFA. Isto 

corrobora com o presente conhecimento de que, as mesmas enzimas 

responsáveis pela alongação e dessaturação atuam nos substratos da 

série n-3 e n-6 para elevar o conteúdo de LC-PUFA nos tecidos. 

Aparentemente, a atividade destas enzimas aumentou quando as tilápias 

foram mantidas em 22°C em comparação a 28°C. Teoh et al. (2011) e 

Tocher et al. (2002) comprovaram, pelo método do balanço de ácidos 

graxos corporal in vivo e pela marcação de α-LNA com carbono 14 em 

testes com hepatócitos in vitro, que a tilápia apresenta conversão de 

PUFA em LC-PUFA, a qual é estimulada por dietas a base de óleos 

vegetais. Entretanto, nestes estudos, não foi avaliado o efeito da 

temperatura nesta conversão. 

 Além da conversão de PUFA de 18 carbonos em LC-PUFA, a 

retenção seletiva de PUFA da dieta pode ser outra estratégia para 

manutenção do metabolismo. A retenção aparente de n-3 e n-6 PUFA da 

dieta, no corpo das tilápias do presente estudo, foi aumentada quando 

estas foram alimentadas com dietas deficientes nestes ácidos graxos, 

como já era esperado (Glencross et al., 2014), em especial na 

temperatura mais baixa. 

 Os ácidos graxos DHA e ARA, de alto valor biológico, 

acumularam-se nas tilápias, principalmente em temperatura mais baixa. 

Nas duas temperaturas, a dieta com óleo de peixe foi a que ocasionou 

maior acúmulo de DHA no perfil de ácidos graxos corporal. Com as 

misturas de óleos vegetais, quanto maior o nível de óleo de linhaça na 

dieta, maior foi o DHA acumulado no corpo dos peixes e, quanto maior 

o nível de óleo de girassol, maior foi o conteúdo de ARA acumulado. 

Entretanto, o EPA, também considerado de alto valor biológico, foi 

pouco acumulado. Baixo conteúdo de EPA corporal em tilápias também 

foi relatado por Al-Souti et al. (2012) e Chen et al. (2013). Os LC-

PUFA da série n-3 são conhecidos pela sua importância na manutenção 

da fluidez das membranas, principalmente em temperatura mais baixa 

(Person-Le Ruyet et al. 2004; Skalli et al. 2006; Glencross, 2009). 

Outros LC-PUFA, tais como 22:5n-3, 20:3n-3, 22:4n-6 e 20:2n-6, não 

considerados como essenciais para peixes (Glencross, 2009), também 

foram acumulados de forma significativa nas tilápias do presente estudo. 

Estes ácidos graxos também devem cumprir importante papel na 

manutenção da fluidez das membranas, já que contribuíram para que os 

totais de LC-PUFA corporal fossem mantidos. O 20:2n-6 é um 

precursor do 20:4n-6 (ARA), que por sua vez também é o precursor do 
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22:4n-6.  Já o 22:5n-3 é precursor do 22:6n-3 (DHA) e o 20:3n-3 é um 

intermediário de uma via alternativa de formação de LC-PUFA, onde o 

DHA não é produzido (Turchini et al., 2006; Glencross, 2009). 

 

Conclusões 

 

O óleo de peixe é superior às misturas de óleos vegetais no 

atendimento às demandas de ácidos graxos da tilápia-do-Nilo para 

melhor crescimento, quando esta é criada tanto a 28°C como a 22°C, o 

que parece estar relacionado ao fornecimento de LC-PUFA para os 

peixes.  

O aproveitamento do alimento, expresso pela eficiência 

alimentar, retenção proteica aparente e acumulo de proteína corporal, 

são aumentadas pela inclusão n-3 PUFA, principalmente de 20 e 22 

carbonos, na dieta da tilápia-do-Nilo a 22°C. A 28°C as misturas de 

óleos vegetais são eficientes para promover um aproveitamento 

alimentar similar ao obtido com óleo de peixe. 

A alteração da proporção n-3/n-6 PUFA em dietas contendo 

apenas óleos vegetais não altera o desempenho da tilápia-do-Nilo a 

28°C ou 22°C, considerando um total de PUFA entre 1,13 a 1,24% do 

peso seco da dieta. 

O perfil de ácidos graxos corporal da tilápia é influenciado pela 

dieta, porém, o acúmulo de PUFA ou conversão para LC-PUFA nos peixes 

ocorre independentemente da série (n-3 ou n-6) dos PUFA fornecidos. 

A maior retenção de n-3 e n-6 PUFA da dieta e, aumento da 

contribuição de PUFA e LC-PUFA no perfil de ácidos graxos corporal 

da tilápia-do-Nilo mantida a 22°C, em comparação a 28°C, representa 

uma estratégia para adaptação da tilápia à temperatura mais baixa. 
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CONCLUSÃO GERAL 

 

 Óleos vegetais e o óleo de peixe, com diferentes composições 

em ácidos graxos, propiciam crescimento semelhante da tilápia-do-Nilo 

em temperatura ótima. Entretanto, em temperatura subótima fria apenas 

as dietas com fontes lipídicas ricas em PUFA (óleos de peixe, girassol e 

linhaça), propiciam melhor crescimento. Especificamente, as dietas 

contendo n-3 PUFA, representados pelos óleos de peixe e de linhaça, 

resultam em melhor aproveitamento do alimento, com maior eficiência 

alimentar e retenção proteica em temperatura ótima ou subótima. O óleo 

de oliva, rico em MUFA, causa um efeito intermediário, enquanto o 

óleo de coco, com alta concentração de SFA, causa queda de 

crescimento, diminuição do consumo e do aproveitamento do alimento, 

em especial em temperatura subótima. 

 A tentativa de formular óleos vegetais, mimetizando o óleo de 

peixe, quanto às suas classes de ácidos graxos, não se mostrou adequada 

como estratégia para manter a produtividade da tilápia-do-Nilo em 

temperatura ótima ou subótima. Provavelmente o alto conteúdo de n-3 

LC-PUFA do óleo de peixe compensa o seu alto conteúdo de SFA, 

enquanto que nas misturas de óleos vegetais, os PUFA de 18 carbonos 

não são suficientes para neutralizar o efeito dos SFA, também presentes 

nestas dietas. 

 O maior acúmulo de PUFA e LC-PUFA corporal pode ser 

relacionado com o aumento de desempenho da tilápia-do-Nilo, com 

destaque para os peixes mantidos em temperatura mais baixa. O 

acúmulo de ácidos graxos corporal é influenciado pela dieta e, em geral 

com o uso de dietas com maior concentração de um determinado ácido 

graxo, o acúmulo corporal também será maior. Já a retenção aparente de 

n-3 ou n-6 PUFA da dieta no corpo vai ser aumentada nos peixes 

alimentados com dietas deficientes nestes ácidos graxos, o que é 

exacerbado em temperatura subótima fria. 

 Podemos concluir que os óleos vegetais podem ser utilizados na 

dieta da tilápia-do-Nilo, mas com especial cuidado quanto à sua 

composição em ácidos graxos e, contribuição ao perfil lipídico da dieta e 

dos peixes alimentados com estas, sobretudo, em temperaturas mais 

baixas. Em geral, é recomendável aumentar a inclusão de PUFA e LC-

PUFA, em especial os da série n-3 e, ao mesmo tempo, evitar a inclusão 

de SFA na dieta da tilápia-do-Nilo criada em temperatura subótima.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

. Mais estudos sobre formulação de óleos devem ser elaborados, 

a fim de elucidar qual melhor proporção de SFA, MUFA e PUFA na 

nutrição de tilápias.  

. Estudos sobre dietas preparatórias para o inverno também 

podem ser uma importante linha de pesquisa para melhoria da produção 

nos meses mais frios nas regiões com clima subtropical, avaliando-se o 

desempenho e também aspectos de resistência a doenças. 

. O uso de óleo de peixe em dietas para tilápias pode ser 

repensado como suplemento, em situações em que o aumento do custo 

compense o aumento de produtividade. 

. A inclusão de gorduras saturadas em dietas para a tilápia-do-

Nilo, sobretudo em temperatura baixa, deve ser evitada. 

. Os estudos de nutrição de tilápias em temperatura subótima 

podem melhorar as estratégias de aproveitamento do período de inverno 

nas regiões sudeste e sul do Brasil: para a estocagem de juvenis com 

início da engorda logo após o inverno, para terminação de peixes com 

venda planejada para períodos de baixa oferta de pescado, para 

manutenção de lotes de matrizes e, aumento do número de ciclos 

produtivos por ano.  

. A temperatura de 22°C se mostrou adequada para estudos de 

alimentação de tilápias em temperatura subótima, pois os peixes 

mantiveram o comportamento de alimentação e não apresentaram 

doenças ao longo dos experimentos. 

. Em futuros estudos com tilápias, é recomendável utilizar 

tanques maiores e redondos além de um maior número de repetições e 

de peixes por unidades experimentais, a fim de evitar os problemas 

advindos das variações de crescimento e mortalidades ocasionadas pela 

interação entre os peixes. 

. A análise semi-quantitativa dos ácidos graxos, quando 

comparamos seu conteúdo dentro do total de ácidos graxos, foi 

interessante para a observação dos efeitos das dietas sobre a composição 

corporal dos peixes e seus efeitos no metabolismo, já que neste caso a 

proporção entre os ácidos graxos foi o foco da discussão. Entretanto, a 

análise quantitativa de ácidos graxos, quando consideramos a 

quantidade deste sobre o total de dieta ou tecido analisado, foi uma 
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ferramenta valiosa para obtermos o valor real do ácido graxo fornecido 

aos peixes e para permitir cálculos como a taxa de retenção aparente dos 

ácidos graxos, que enriqueceu a discussão dos resultados. 
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FOTOS DOS EXPERIMENTOS E ANÁLISES 

 

 

 

 

 

Tanques de 80 L, utilizados como 

unidades experimentais, conectadas a 

um sistema de recirculação de água 

doce com controle de temperatura. 

Juvenil de tilápia-do-Nilo na pesagem 

em balança semi-analítica, durante a 

biometria. 

Funis de separação utilizados na 

extração de lipídios a frio, pelo método 

de Folch et al. (1957) modificado. 

 

Cromatógrafo gasoso utilizado na 

análise do perfil de ácidos graxos das 

amostras. 
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