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DESEMPENHO PRODUTIVO E QUALIDADE DA CARNE DE TILÁPIAS DO NILO 

(Oreochromis niloticus) SUBMETIDAS A DIETAS SUPLEMENTADAS COM 

Arthrospira platensis (Spirulina) NA FASE DE TERMINAÇÃO 

 

 

 

RESUMO 

 

 

Objetivou-se avaliar o desempenho produtivo, viabilidade econômica e qualidade dos filés de 

tilápias do Nilo suplementadas com diferentes níveis de Arthrospira platensis na fase de 

terminação. O experimento foi conduzido em delineamento em blocos casualizados, com 

parcela subdividida no tempo (abate após 30 e 60 dias de suplementação), composto por 

quatro tratamentos (T1: 0%; T2: 1%; T3: 3% e T4: 5% de A. platensis) e quatro repetições. 

Foram utilizadas 480 tilápias (461,39 g), distribuídas em 16 caixas. O desempenho produtivo 

foi avaliado por meio da taxa de sobrevivência (TS), peso final (Pf), biomassa (BMf), ganho 

de peso individual (GP), consumo de ração (CR), conversão alimentar aparente (CAA), 

rendimentos de peixe eviscerado (RPE) e de filé (RF), índice hepatos-somático (IHS) e 

gordura vísceros-somática (IGVS). A viabilidade econômica foi verificada pelo custo 

operacional parcial (COP), receita bruta (RB), receita líquida parcial (RLP) e incidência de 

custos (IC). A qualidade dos filés foi analisada pela composição centesimal, capacidade de 

retenção de água (CRA), perda de peso por cocção (PPC), força de cisalhamento, pH, cor, 

perfil de ácidos graxos, concentração de colesterol, substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico (TBARS) e oxidação de grupos carbonila e sulfidrila de proteínas. Os dados 

foram analisados em relação ao efeito do tempo de fornecimento das dietas por análise de 

variância, seguida de comparação das médias por Tukey e dos níveis de inclusão de 

Arthrospira por regressão a 5% de probabilidade. Os parâmetros Pf, GP, BMf, TS, CR, CAA, 

RF, IGVS, teor de umidade, lipídeos e cinzas, CRA, PPC, força de cisalhamento, 

luminosidade, razão n-6/n-3 e AGPI/AGS, índices de aterogenicidade e trombogenicidade, 

oxidação lipídica e proteica não apresentaram diferença entre os tempos de suplementação. O 

cultivo por 60 dias resultou em elevação do RPE do T1 e do teor de proteína muscular do T2, 

e redução dos IHS de todos os tratamentos, do pH do T1, do a* do T4, de b* de T3 e T4, dos 

AGS e AGMI de T1 e T2 e do colesterol dos filés de T3. Os níveis de inclusão da microalga 

foram significativos no tempo de 60 dias para o RF, a* e AGPI/AGS, de 30 dias para teor de 

umidade, PPC e ácidos graxos trans e ambos os períodos para COP, IC, RLP e TBARS. As 

concentrações de ácidos graxos n-3 foram baixas e as razões n-6/n-3 e AGPI/AGS dos filés 

foram semelhantes ao do T1. Apesar da Arthrospira possuir características que proporcionam 

melhora da taxa de crescimento dos animais e do perfil lipídico muscular e ação antioxidante 

sobre a fração lipídica e proteica dos filés, de modo geral, esses efeitos não foram 

significativos no desempenho produtivo e na qualidade físico-química e nutricional das carnes 

de tilápia. Muitos dos valores dos parâmetros avaliados para os tratamentos com cianobactéria 

se assemelharam aos obtidos no tratamento controle. Ademais, a suplementação das rações 

incrementou demasiadamente as despesas de produção. Portanto, como a Arthrospira 

platensis ainda é um ingrediente caro e a relação custo-benefício foi baixa, sua adição à 

alimentação de tilápias do Nilo na fase de terminação não é vantajosa para a atividade. 

 

 

Palavras-chave: índice de aterogenicidade, microalga, nutrição, oxidação, piscicultura 
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PRODUCTION PERFORMANCE AND QUALITY OF NILE TILAPIA (Oreochromis 

niloticus) FILLETS SUBMITTED TO DIETS SUPPLEMENTED WITH Arthrospira 

platensis (Spirulina) IN GROW-OUT PHASE 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

It was intended to measure the productive performance, economic viability and the quality of 

the fillets of Nile tilapia supplemented with different levels of Arthrospira platensis in grow-

out phase.  The experiment was conducted in randomized blocks design with split-plots in 

time (slaughter after 30 and 60 days of suplementation), composed for four treatments (T1: 

0%; T2: 1%; T3: 3% e T4: 5% de A. platensis) and four repetitions. Were used 480 tilapia 

(461.39 g), distributed in 16 boxes. The production performance was evaluated through of 

survival rate (SR), final weight (FW), biomass (BMf), individual weight gain (WG), feed 

intake (FI), apparent feed conversion (AFC), gutted fish yield (GFY) and the fillet yield (FY) 

and the biometric hepatosomatic indexes (HI) and the fat viscerosomatic indexes (FVI). The 

economic viability was verified for partial operating costs (POC), gross revenue (GR), net 

partial revenue (NPR) and costs incidence (CI). The quality of fillets was verified for 

centesimal composition, water holding capacity (WHC), cooking loss (CL), shear force, pH, 

color, fatty acid profile, cholesterol concentration, thiobarbituric acid reactive substances 

(TBARS) and carbonyl and sulfhydryl groups of the proteins. The data were analyzed for the 

time effect of supply of diets by analysis of variance, followed by the comparison of averages 

by Tukey and the others inclusion levels of A. platensis by regression to 5% probability. The 

FW, WG, BMf, SR, FI, AFC, FY, FVI, moisture, lipids and ashes content, WHC, CL, shear 

force, lightness, ratio n-6/n-3 and PUFA/SFA, atherogenicity and thrombogenicity indexes, 

lipid and protein oxidation parameters showed no difference between the supplementation 

times. The cultivation for 60 days resulted in an elevation of GFY of T1 and muscle protein 

content of T2, and the reduction of HI of all treatments, pH of T1, a* of T4, b* of T3 and T4, 

SFA and MUFA of T1 and T2 and cholesterol of T3 fillets. The inclusion of microalgae 

levels were significant at 60 days for FY, a* and PUFA/SFA, at 30 days for moisture content, 

CL and trans fatty acids and both periods for POC, CI, NPR and TBARS. The concentrations 

of n-3 fatty acids were low and the ratios n-6/n-3 and PUFA/SFA of the fillets were similar to 

those of T1. Although the Arthrospira has characteristics that provide some growth 

improvement of the animals and the muscular lipid profile and antioxidant action on the lipid 

and protein fraction of the fillets, generally, these effects were not significant in the 

productive performance and in the physical-chemical quality and nutritional value of tilapia 

meats. Many of the parameters evaluated for cyanobacteria treatments were similar to those 

obtained in the control treatment. In addition, the supplementation of the feed step up too 

much the expenses of production. Thus, Arthrospira platensis is still an expensive ingredient 

and the relation cost-benefit was low, its inclusion in levels of 1 to 5% in the Nile tilapia feed 

at the end stage is not advantageous for the activity. 

 

 

Keywords: atherogenicity index, microalgae, nutrition, oxidation, pisciculture 

 

 



 

 

CAPÍTULO 1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Estima-se que a população mundial atingirá 9 bilhões de pessoas até 2050, sendo 

necessário, portanto, o aumento da produção de alimentos, de forma a garantir produtos 

nutritivos e em quantidades adequadas para a alimentação humana. No setor alimentício de 

origem animal, a aquicultura é alternativa promissora para auxiliar no difícil desafio de 

abastecimento do setor de alimentos1. 

A produção aquícola mundial de pescado, em 2016, foi de 80.030.862 toneladas, 

representando 46,82% do total de pescado obtido no mundo (captura e aquicultura)2. A cada 

ano, essa atividade tem se tornado mais importante na economia global, dada a sua elevada e 

rápida capacidade de produção, possibilitando o obtenção de pescado em maior quantidade e 

com melhor controle de qualidade, desde a reprodução até o peso adequado para venda no 

comércio3.  

O intenso crescimento da aquicultura, por exemplo, contribuiu para o aumento da 

oferta mundial per capita de pescado, que em 2014 alcançou 20 kg. Além disso, prevê-se que 

a produção aquícola chegue a 102 milhões de toneladas em 2025 e que aproximadamente 

60% desse valor seja decorrente das espécies de água doce como a carpa e a tilápia. A rapidez 

do ciclo de produção da aquicultura quando comparada com outras atividades agropecuárias 

faz dessa atividade uma opção para o abastecimento do mercado mundial frente ao aumento 

populacional, contribuindo para redução da fome, e à demanda de produtos de pescado e 

derivados4. 

Nesse sentido, o Brasil é um dos poucos países que tem condições de atender à 

crescente demanda mundial por produtos de origem pesqueira, sobretudo por meio da 

aquicultura, já que possui mais de 8,4 mil km de litoral e 5,5 milhões de hectares de 

reservatórios de água doce passíveis de uso sustentável para o cultivo em cativeiro5.  

Diante desse cenário, principalmente, durante o período de existência do 

Ministério da Pesca e Agricultura (2003-2015), o governo federal teve como estratégia o 

fortalecimento da produção nacional de pescado, por meio de políticas econômicas e sociais 

voltadas à cadeia produtiva do setor, com ações de melhoria da infraestrutura, aumento do 

crédito, facilitação do acesso a programas governamentais, estímulo ao uso de novas 

tecnologias na produção, profissionalização de mão de obra, conscientização dos produtores 

acerca da importância da preservação do meio ambiente em que estão inseridos, de modo que 
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o manejo dos peixes seja realizado de forma sustentável, além de incorporar a criação de 

parques aquícolas continentais e marinhos em águas de domínio da União e investir em 

pesquisas, como o melhoramento genético da tilápia e desenvolvimento de novas tecnologias 

para o setor5,6. 

A resposta a essas iniciativas foi o aumento da produção da aquicultura do país, 

que apresentou crescimento de 123% entre 2005 e 20157 e ocupou em 2014 a 14ª posição no 

ranking mundial dos principais países produtores4. A piscicultura é a principal atividade 

responsável pelo crescimento aquícola brasileiro, que em 2016 foi de 507,12 mil toneladas, 

representando 87,4% da produção total e com crescimento pelo quarto ano consecutivo8.  

Dentre os peixes cultivados no Brasil, a tilápia é o mais representativo, com 

despesca de 239,09 mil toneladas em 2016, representando quase metade (47,1%) do total da 

piscicultura, com aumento da produção de 9,3% em relação a 2015. É produzida em todo o 

país, principalmente nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste8. Apesar do nome tilápia se referir a 

mais de 77 espécies, sendo a maioria originária da África e do Oriente Médio, apenas quatro 

espécies são cultivadas em aquicultura e todas do gênero Oreochromis: O. niloticus, O. 

mossambicus, O. aureus e O. urolepis hornorum9. Dessas, a tilápia do Nilo (O. niloticus) foi a 

quarta espécie de peixe de cativeiro mais importante do mundo em 2015, com produção 

aproximada de 3.930.579 toneladas, perdendo apenas para as carpas4. Nas estatísticas 

brasileiras não se faz a discriminação das espécies de tilápias cultivadas, entretanto, é 

consenso a predominância da tilápia do Nilo, seguindo a tendência mundial. 

Por ser um peixe de clima tropical, a introdução da tilápia do Nilo em países 

tropicais e subtropicais foi favorecida10. No Brasil, além do clima a seu favor, tem-se a 

abundância de recursos hídricos para o cultivo. De acordo com o presidente da Associação 

Brasileira de Criadores de Tilápia, “Quando se fala em aquicultura no Brasil, se fala em 

tilápia. É como se fala em frango quando o assunto é avicultura”5. O sucesso da criação desse 

peixe se deve a fatores como facilidade de cultivo, pois se adaptam a diferentes sistemas de 

produção e ampla faixa de temperatura, salinidade, oxigênio dissolvido na água e densidade 

de estocagem; hábito alimentar onívoro, adaptando-se a vários tipos de alimentos; consumo 

de ração desde a fase pós-larva; ciclo de reprodução relativamente curto; resistência a 

doenças11,12; baixos custos de produção quando comparada a outros peixes; carne branca de 

excelente qualidade nutricional9; linhagens melhoradas geneticamente13 e disponibilidade de 

vasta informação sobre requisitos nutricionais e manejo. 

O crescimento da piscicultura, bem como da criação de tilápias no país têm 

impulsionado o desenvolvimento de pesquisas sobre a qualidade da carne de peixe, 



3 

 

proveniente desse tipo de cultivo14. Todavia, definir o conceito de qualidade da carne não é 

simples, haja vista, que envolve características objetivas e subjetivas, de interesse tanto para o 

produtor quanto para o consumidor15. De acordo com Warriss e Brown16, a qualidade da carne 

pode ser definida como as características que são desejadas e valorizadas pelo consumidor, 

principalmente em seus aspectos sensoriais (cor, sabor, suculência, aparência, textura), 

tecnológicos (pH, capacidade de retenção de água, conteúdo de água) e nutricionais (conteúdo 

de proteico, lipídico, de ácidos graxos insaturados).  

Em se tratando de peixe, a qualidade da carne é reflexo da dieta consumida pelo 

animal. Diversas características, como o teor de proteína e gordura, o perfil de ácidos graxos, 

a textura e a coloração dos filés podem ser significativamente influenciadas pela composição 

das rações15,17. Assim, no momento da elaboração das dietas, deve-se atentar às exigências 

nutricionais dos peixes quanto à proteína, lipídeos, vitaminas e minerais, e acerca da 

quantidade de energia fornecida diariamente, com o intuito de proporcionar adequado balanço 

nutricional e energético dietário, para promover bom desempenho zootécnico dos animais18 e 

boa qualidade da carne em termos nutritivos, tecnológicos e sensoriais.   

Dentre os nutrientes inseridos na dieta dos peixes, as proteínas correspondem aos 

compostos de maior importância para o crescimento do animal, sendo o perfil aminoacídico, 

da fonte proteica, fator decisivo para a qualidade cárnea. Os lipídeos adicionados são mais 

interessantes quando possuem elevada presença dos ácidos graxos insaturados essenciais 

linoleico e linolênico, que são precursores de ácidos graxos poli-insaturados importantes, 

como das famílias w-6 e w-3, respectivamente19-21. 

Várias são as fontes convencionais de proteínas e de ácidos graxos insaturados 

empregadas na fabricação das rações para a criação de peixes, sendo a farinha de pescado e o 

óleo de peixe os ingredientes favoritos na elaboração das rações de muitos animais aquícolas, 

dada a excelente palatabilidade e qualidade nutricional, sendo fonte de proteínas, lipídeos, 

vitaminas e minerais22. Contudo, na última década houve aumento significativo do custo 

desses produtos, decorrente da elevação na demanda pelo setor de aquicultura, do uso na 

alimentação de outros animais e da flutuação da captura e redução dos estoques de peixes 

marinhos para produção desses produtos23,2,24. Consequentemente, várias pesquisas têm 

avaliado a substituição desses ingredientes por fontes proteicas e lipídicas alternativas ou a 

suplementação das rações com ingredientes, objetivando o incremento de nutrientes. Nesse 

sentido, a inserção de microalgas às dietas de peixes de forma parcial ou como suplemento 

alimentar tem sido opção promissora25-27. 

O termo microalgas, apesar de não possuir valor taxonômico, refere-se aos 
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microrganismos algais fotossintéticos e produtores de pigmentos como a clorofila. Inclui-se 

sob está denominação organismos com dois tipos de estrutura celular: os procariontes, com 

representantes da divisão Cyanophyta (cianobactérias) e os eucariontes, com representantes 

das divisões Chlorophyta, Euglenophyta, Rhodophyta, Haptophyta (Prymnesiophyta), 

Heterokontophyta (Bacillariophyceae, Chysophyceae e Xantophyceae), Cryptophyta e 

Dinophyta. Relata-se que podem existir de 200.000 a alguns milhões de microalgas, podendo 

ser encontradas em todos os ecossistemas, tanto aquáticos quanto terrestres28,29. 

Esses organismos, durante a fotossíntese, utilizam energia solar e vários nutrientes 

essenciais (carbono, nitrogênio, fósforo, enxofre, potássio, ferro etc) para sintetizar seus 

compostos de biomassa (carboidratos, proteínas, lipídeos, vitaminas e pigmentos) e para 

multiplicar suas células30. A biomassa microalgal pode ser utilizada em inúmeras aplicações 

nas mais diversas áreas, como a nutricional, sendo fonte de pigmentos, lipídeos, vitaminas e 

proteínas para a alimentação humana e animal; na área biotecnológica, empregada para a 

produção de biodiesel, enzimas, antioxidantes, emulsificantes, fármacos e no tratamento de 

efluentes industriais; e na medicina, para inibição da replicação viral, atividade 

anticarcinogênica, melhora do sistema imunológico e maior absorção intestinal de nutrientes 

como vitaminas e minerais29,31-37. 

Dentre as microalgas largamente estudadas e produzidas em escala comercial em 

diversas regiões do mundo, destaca-se a cianobactéria do gênero Arthrospira. Esse fato se 

deve a sua excelente composição química, a segurança de sua biomassa38 e por ser legalmente 

autorizada como complemento alimentício na União Europeia, Canadá, Estados Unidos, 

Chile, Cuba, Argentina, Japão, Brasil e outros países39,40. A maior parte da produção da 

Arthrospira é destinada ao consumo humano, principalmente como alimento e suplemento 

alimentar, sendo comercializada como Spirulina e vendida na forma de pós, comprimidos, 

pastilhas ou em combinações com outros alimentos, como massas, iogurtes e refrigerantes31.  

As espécies mais importantes são a A. platensis e  A. máxima38, sendo comer-

cialmente produzidas em grandes lagoas naturais ou artificiais, ao ar livre ou em 

fotobiorreatores sob condições controladas41. O cultivo em regiões tropicais e subtropicais é 

mais vantajoso, já que essa cianobactéria requer períodos prolongados de luz natural, com 

temperatura de crescimento entre 35 e 37ºC42; cresce em pH alcalino (8,5-11), elevada 

salinidade43 e concentração de carbonato/bicarbonato. Em condições ideais de cultivo, a 

microalga se divide a cada sete horas, podendo chegar a produção de 15.000 kg.ha-1.ano-1 de 

material seco44. 

A Arthrospira tem sido utilizada como ingrediente complementar de alimentos 
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para peixe, camarão e outros animais, especialmente, dado o seu elevado teor de macro e 

micronutrientes. Em matéria seca, a microalga, dependendo da espécie, tipo de cultivo e 

nutrientes disponíveis, apresenta em peso seco teor proteico de 55 a 70%43, lipídeos de 4 a 

7%, cujo teor em ácidos graxos poli-insaturados pode representar de 25 a 60% dos ácidos 

graxos totais da Arthrospira45, carboidratos de 15 a 25%39, matéria mineral de 3 a 6%43 e 

pigmentos, sendo, aproximadamente, 1% de clorofila, 14% de ficocianina e 0,37 de 

carotenoides. Outro fator favorável à utilização da cianobactéria na alimentação aquícola é 

sua elevada digestibilidade (85 a 95%), dada a ausência de celulose em sua parede celular39. 

Apesar da utilização da Arthrospira na alimentação animal ser recente, ela tem 

demonstrado aptidão para ser empregada como fonte de proteínas e de ácidos graxos poli-

insaturados como o ácido γ-linolênico, linoleico, eicosapentaenoico (EPA) e docosahe-

xaenoico (DHA). Isso porque, as microalgas são as produtoras primárias de EPA e DHA na 

cadeia alimentar marinha e por isso, os peixes desse habitat possuem mais desses ácidos 

graxos poli-insaturados em sua composição do que os de água doce46. Assim, a alimentação 

dos peixes de piscicultura com Arthrospira pode resultar em aumento dos teores desses ácidos 

graxos na carne dos animais. 

Além disso, pesquisas demonstram que o acréscimo de pequenos teores da 

Arthrospira à alimentação dos peixes e outros pescados proporciona resultados satisfatórios 

sobre o crescimento, a taxa de sobrevivência, a resistência a enfermidades, a melhora do 

sistema imunológico, da qualidade da carcaça, da coloração e do desempenho reprodutivo de 

vários peixes47-50. Entretanto, em alguns casos os animais alimentados com Arthrospira 

apresentam resultados dos parâmetros zootécnicos e de qualidade de carne semelhantes ou 

inferiores aos pescados alimentados convencionalmente48,51,52. 

As divergências acerca da inclusão dessa cianobactéria às dietas dos animais 

podem estar relacionadas às espécies aquáticas, fase de desenvolvimento e nível de inclusão 

da microalga53. Assim, nas espécies em que a inclusão da cianobactéria não reflete 

negativamente no desempenho zootécnico e qualidade da carne, a microalga é alternativa 

como suplemento ou substituto de fonte proteica54.  

Porém, a dificuldade da aplicação da Arthrospira à alimentação aquícola, para 

qualquer espécie e estágio de crescimento, ainda reside no seu elevado custo de produção, 

haja vista que o meio de cultivo empregado para o crescimento da cianobactéria ainda é muito 

caro. Pesquisas têm sido feitas com o intuito de baratear o meio de cultivo, sem reduzir 

significativamente a produção de biomassa. Em alguns países, como a China, essa microalga 

já é uma matéria-prima mais barata do que outras de origem animal e está sendo utilizada 
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como substituto proteico parcial em rações de aquicultura43. 

Por fim, é pertinente salientar que a maioria das pesquisas envolvendo 

alimentação de peixes com a microalga é realizada com alevinos ou juvenis, sendo evidente a 

necessidade de estudos que avaliem o efeito da Arthrospira em fases mais próximas ao abate 

do animal. Diante do exposto, objetivou-se avaliar o desempenho produtivo e a qualidade da 

carne de tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus) submetidas a dietas suplementadas com 

Arthrospira platensis (Spirulina) na fase de terminação. 
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CAPÍTULO 2 - DESEMPENHO PRODUTIVO E VIABILIDADE ECONÔMICA DE 

TILÁPIAS DO NILO (Oreochromis niloticus) SUBMETIDAS A 

DIETAS SUPLEMENTADAS COM Arthrospira platensis (Spirulina) 

NA FASE DE TERMINAÇÃO 

 

 

 

RESUMO 

 

 

Objetivou-se avaliar o desempenho produtivo e a viabilidade econômica de tilápias do Nilo 

suplementadas com diferentes níveis de Arthrospira platensis na fase de terminação. O 

experimento foi conduzido no Setor de Piscicultura - UFG, entre maio e julho de 2016, em 

delineamento em blocos casualizados, com parcela subdividida no tempo (abate após 30 e 60 

dias de suplementação), composto por quatro tratamentos (0, 1, 3 e 5% de A. platensis) e 

quatro repetições. Foram utilizadas 480 tilápias (461,39 g), distribuídas em 16 caixas. O 

desempenho produtivo foi avaliado por meio da taxa de sobrevivência (TS), peso final (Pf), 

biomassa (BMf), ganho de peso individual (GP), consumo de ração (CR), conversão alimentar 

aparente (CAA), rendimentos de peixe eviscerado (RPE) e de filé (RF) e os índices 

biométricos hepatos-somático (IHS) e gordura vísceros-somática (IGVS). A viabilidade 

econômica foi verificada pelo custo operacional parcial (COP), receita bruta (RB), receita 

líquida parcial (RLP) e incidência de custos (IC). Os dados foram analisados em relação ao 

efeito do tempo de fornecimento das dietas por análise de variância, seguida de comparação 

das médias por Tukey e dos níveis de inclusão de A. platensis por regressão a 5% de 

probabilidade. Os resultados do desempenho produtivo referentes ao Pf, GP, BMf, TS, CR, 

CAA, RF e IGVS não apresentaram diferença (p>0,05) entre os tempos de suplementação e 

apenas o RF resultou em modelo de regressão significativo em relação aos níveis de 

microalga na ração. A menor CAA foi de 1,18 para o tratamento sem adição de Arthrospira 

no tempo de 30 dias. O RPE do tratamento com 0% de microalga durante 60 dias foi maior do 

que o de 30 dias. O RF variou de 31,06 a 32,07% (p>0,05) e apresentou resposta quadrática 

para os níveis de A. platensis no período de 60 dias de suplementação, com máximo de 

32,07% para inserção de 2,50% da microalga. Os menores IHS foram os dos peixes 

alimentados por 60 dias. Quanto à viabilidade econômica obteve-se modelo linear crescente 

para os COP e IC, conforme aumentou-se a quantidade de Arthrospira na ração para ambos os 

tempos e RLP decrescentes, mas ainda positivas. A porcentagem das RB que se constituíram 

em lucro para os tratamentos 0, 1, 3 e 5% foram de 89,45; 79,22; 62,56 e 46,42% para o 

tempo de 30 dias e 84,11; 71,88; 48,84 e 24,95% para 60 dias, respectivamente. Nos tempos 

de 30 e 60 dias, respectivamente, houve aumento do IC de 506 e 474% dos animais 

alimentados com 5% da microalga em relação aos tratamentos controle. Portanto, a inserção 

da Arthrospira platensis não proporcionou aumento significativo dos parâmetros produtivos e 

relação custo-benefício que justifique o seu uso na atividade. 

 

 

Palavras-chave: conversão alimentar, custo de produção, microalga, rendimento 
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CHAPTER 2 -   PRODUCTION PERFORMANCE AND ECONOMIC VIABILITY OF 

NILE TILAPIA (Oreochromis niloticus) SUBMITTED TO DIETS 

SUPPLEMENTED WITH Arthrospira platensis (Spirulina) IN GROW-

OUT PHASE 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

It was intended to measure the productive performance and the economic viability of Nile 

tilapia supplemented with different levels of Arthrospira platensis in grow-out phase.  The 

experiment was conducted at the Fish Division – UFG, between May and July of 2016, in 

randomized blocks design with split-plots in time (slaughter after 30 and 60 days of 

suplementation), composed for four treatments (0, 1, 3 and 5% de A. platensis) and four 

repetitions. Were used 480 tilapia (461.39 g), distributed in 16 boxes. The production 

performance was evaluated through of survival rate (SR), final weight (FW), biomass (BMf), 

individual weight gain (WG), feed intake (FI), apparent feed conversion (AFC), gutted fish 

yield (GFY) and the fillet yield (FY) and the biometric hepatosomatic indexes (HI) and the fat 

viscerosomatic indexes (FVI). The economic viability was verified for partial operating costs 

(POC), gross revenue (GR), net partial revenue (NPR) and costs incidence (CI). The data 

were analyzed for the time effect of supply of diets by analysis of variance, followed by the 

comparison of averages by Tukey and the others inclusion levels of A. platensis by regression 

to 5% probability. The productive performance results referring to the FW, WG, BMf, SR, FI, 

AFC, FY and FVI didn't show differences (p>0.05) between the time of supplementation and 

only the FY resulted in a model of a significant regression in relation to microalgae levels in 

the diet. The smallest AFC was to 1.18 for the treatment without the addition of Arthrospira 

at the time of 30 days. The GFY of treatment with 0% of microalgae for 60 days was greater 

than that of 30 days. The FY varied from 31.06 to 32.07% (p>0.05) and showed a quadratic 

answer for the levels of microalgae in the period of 60 days of supplementation, with the 

maximum of 32.07% for the insertion of 2.50% of microalgae. The smallest HI were of the 

fish fed for 60 days. As for economic viability obtained a linear growing model for the POC 

and CI, according to the increased the amount of cyanobacteria in the diet for both times and 

decreasing NPR, but still positives. The percentage of GR that constituted in profit for the 

treatments 0, 1, 3 and 5% were to 89.45; 79.22; 62.56 and 46.42% for the time of 30 days and 

84.11; 71.88; 49.84 and 24.95 for 60 days, respectively. At the time of 30 and 60 days, 

respectively, there was an increase in CI of 506 and 474% of the animals fed with 5% of the 

microalgae in relation to the control treatments. Therefore, the insertion of Arthrospira 

platensis didn't provide a significant increase in production parameters and cost-benefit that 

justifies its uses in the activity.   

 

 

Keywords: feed conversion, production cost, microalgae, yield 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Arthrospira (Spirulina) é um gênero de cianobactéria com filamentos azuis-

esverdeados1, de elevado teor de proteínas (55 a 70% do peso seco), aminoácidos essenciais, 

ácidos graxos poli-insaturados, vitaminas, minerais e pigmentos antioxidantes, como a 

ficocianina e os carotenoides. Essas características, de macro e micronutrientes e de 

compostos biologicamente ativos, têm favorecido a sua utilização como fonte de alimento e 

suplemento na alimentação humana e animal2,3, fatos que ao longo dos anos, proporcionaram 

o aumento do cultivo dessa microalga. Em 2014, a produção mundial da Arthrospira foi de 89 

mil toneladas4, sendo a A. maxina e A. platensis, as espécies mais produzidas e estudadas 

desse gênero.  

Muitos estudos têm evidenciado os benefícios da utilização da Arthrospira na 

alimentação aquícola. Visto que, além do fator nutricional e alta digestibilidade, essa 

microalga atua como promotora de crescimento, reforça o sistema imune, possibilitando 

maior resistência a enfermidades, melhora as taxas de sobrevivência, a qualidade da carne em 

relação ao conteúdo lipídico e à coloração de vários peixes e mariscos, mesmo acrescentada 

em pequenas quantidades à alimentação desses animais2,5-7. Esses resultados têm tornado a 

adição dessa microalga em rações de organismos aquáticos promissora e cada dia mais 

popular.  

Dentre os organismos aquáticos destaca-se na aquicultura continental a tilápia do 

Nilo (Oreochromis niloticus). Originária da África e cultivada em regiões tropicais e 

subtropicais, foi a quarta espécie de peixe de água doce mais produzida em 2016, com 

4.199.567 toneladas. Esse valor representou cerca de 5,25% da produção aquícola de pescado 

mundial, evidenciando o crescimento exponencial da tilapicultura nos últimos anos8,9. 

Tornou-se uma das espécies mais cultivadas em água doce por apresentar elevado 

desempenho produtivo, ser de fácil cultivo, adaptável a diferentes sistemas de produção e de 

alta viabilidade econômica quando comparada a outras espécies10,11. Além disso, a carne da 

tilápia tem boa qualidade nutricional e boa aceitação no mercado, em parte, dada a ausência 

do espinho em “Y” no seu filé, fato que também facilita seu processamento em relação à 

outras espécies sem essa característica12. 

Por ser onívora, a inclusão da Arthrospira na dieta da tilápia é possível. Nesse 

sentido, várias pesquisas sobre os efeitos da inclusão dessa microalga à alimentação da tilápia 

estão disponíveis. Contudo, os estudos são sempre realizados com alevinos e juvenis, sendo 

inexistentes experimentos que avaliem os efeitos da suplementação com essa microalga na 
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dieta de tilápia na fase final de cultivo. Portanto, objetivou-se avaliar o desempenho produtivo 

e a viabilidade econômica de tilápias do Nilo suplementadas com diferentes níveis de 

Arthrospira platensis na fase de terminação. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Local e animais 

O trabalho foi realizado entre maio e julho de 2016, no Setor de Piscicultura da 

Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás (UFG). Foram utilizadas 

480 tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus), linhagem Supreme, revertidas sexualmente para 

machos, com peso inicial de 461,39 g (±64,31). Os animais foram distribuídos, 

aleatoriamente, em 16 caixas de polietileno, totalizando 30 animais.caixa-1. 

As caixas constituíram as unidades experimentais. Possuíam formato circular, 

capacidade de 1 m3, sistema de fornecimento de água, controle de vazão e sifonamento 

individualizado, sendo ajustadas para conter 0,8 m3 de água, com troca total a cada trinta 

minutos. O abastecimento das caixas era realizado com água proveniente da represa da UFG, 

localizada próxima ao setor de Piscicultura. A água era coletada da represa, armazenada em 

tanque de alvenaria e distribuída para as unidades experimentais. Para evitar mortalidade por 

predadores e/ou fuga dos peixes, colocou-se tela protetora sobre cada caixa. 

O projeto foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Universidade Federal de Goiás, que responde junto ao Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal (CEUA), sob protocolo nº 013/15 (Anexo A e B). 

 

2.2. Delineamento experimental 

O experimento foi conduzido em delineamento em blocos casualizados e parcela 

subdivida no tempo. A presença (bloco 1) e a ausência (bloco 2) de incidência solar, 

ocasionada pela disposição das unidades experimentais no Setor de Piscicultura, foram 

consideradas os blocos. As parcelas subdivididas designaram o período de fornecimento de 

ração suplementada com Arthrospira antes do abate, ou seja, 30 e 60 dias de suplementação. 

Foram avaliados quatro tratamentos com quatro repetições. Os tratamentos se 

diferenciaram pelo nível de suplementação da A. platensis na dieta, sendo: T1- ração sem 

adição de A. platensis; T2- ração com 1% de A. platensis; T3- ração com 3% de A. platensis; 

T4- ração com 5% de A. platensis. 

 

2.3. Rações experimentais e alimentação dos peixes 

Os teores da microalga incorporados às rações dos peixes como suplemento 

alimentar foram selecionados com base em dados da literatura e por se tratar de ingrediente de 

alto custo. As rações experimentais foram elaboradas a partir de ração extrusada comercial, 
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com 32% de proteína bruta e granulometria de 4 a 6 mm, gelatina em pó incolor e sem sabor e 

microalga Arthrospira platensis seca e em pó (Brasil Vital, Anápolis-GO). A gelatina foi 

adicionada apenas como aglutinante da microalga à ração.  

No processo de elaboração da cobertura das rações, composta por gelatina sem e 

com A. platensis, não foi possível a padronização da quantidade de água adicionada para a 

dissolução da microalga, dada sua capacidade de formação de gel. Assim, à medida que se 

aumentou a quantidade da cianobactéria teve-se que aumentar a quantidade de água utilizada.  

Estabeleceu-se a seguinte formulação: 0,5% de gelatina em pó; 0, 1, 3 ou 5% de A. platensis; 

20% de água morna a 50°C, para as rações 0 e 1% de microalga, 25 e 30% de água para as 

rações 3 e 5%, respectivamente.  

 

 

FIGURA 2.1 - Rações utilizadas na dieta das tilápias do Nilo 

(Oreochromis niloticus) durante o experimento. A) 

Secagem das rações incorporadas com microalga. B) 

Rações experimentais, T1 - ração sem adição de A. 

platensis; T2 - ração com 1% de A. platensis; T3 - 

ração com 3% de A. platensis; T4 - ração com 5% de 

A. platensis. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Para a incorporação da cobertura, pesou-se 1,5 kg de ração e transferiu para 

recipiente de inox. Em béquer, adicionou-se a gelatina em pó, a A. platensis (0, 1, 3 ou 5%) e 

a água a 50°C, agitou-se até completa dissolução. A mistura foi dispersa sobre a ração e 

homogeneizada, manualmente. Em seguida, a ração foi colocada em bandeja forrada com 

papel pardo e seca em estufa com circulação forçada de ar a 55°C por 5 h (Figura 2.1). Para 

esse tempo de secagem, a estufa estava com capacidade máxima (cinco bandejas). Após a 

secagem e resfriamento, as rações foram colocadas em embalagens plásticas de polietileno 

laminada de 15 kg, identificadas conforme o tratamento e armazenadas em local seco. 

Durante o experimento os peixes foram alimentados com ração suplementada com 

Arthrospira (0, 1, 3 e 5%), três vezes ao dia de segunda a sexta (8, 12 e 16 h) e duas vezes aos 

finais de semana (8 e 12 h). O fornecimento da ração foi realizado à vontade, até saciedade 
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aparente e as sobras recolhidas.  

 

2.4. Biometria e abate 

A biometria dos animais foi realizada nos tempos 0, 30 e 60 dias de 

suplementação. Para as pesagens, as tilápias foram capturadas aleatoriamente e colocadas em 

recipiente com solução alcoólica de eugenol (25 mg.L-1) para analgesia. Nos tempos 0 e 60 

dias, pesou-se todos os peixes, enquanto que no tempo 30 dias foram pesados seis peixes de 

cada caixa para evitar maior estresse aos animais. Após as biometrias, os peixes passaram por 

tratamento preventivo contra fungos por meio de banho em água com 2% de sal por 15 min. 

O abate das tilápias ocorreu no setor de Piscicultura da UFG após 30 e 60 dias de 

suplementação com a microalga. Para os abates, os peixes foram mantidos em jejum por 24 h. 

Depois, seis peixes de cada unidade experimental foram submetidos a insensibilização por 

termonarcose (água e gelo, na proporção de 1:2), pesagem e secção da medula espinhal. A 

evisceração foi feita por meio de corte longitudinal na região ventral dos peixes, seguida da 

retirada da cabeça, nadadeiras e pele e da filetagem. Os filés foram acondicionados em 

embalagens de polietileno e em papel pardo, de forma individualizada, e armazenados em 

freezer a - 40°C.  

 

2.5. Variáveis analisadas 

As variáveis analisadas foram composição centesimal da ração comercial, 

Arthrospira platensis e rações experimentais, análise dos principais parâmetros de qualidade 

da água, desempenho produtivo e viabilidade econômica. 

 

2.5.1. Composição centesimal da ração comercial, A. platensis e rações experimentais 

A ração extrusada comercial, a A. platensis em pó e as rações experimentais foram 

caracterizadas em relação à composição centesimal. O teor de umidade foi obtido pelo 

método de secagem em estufa a 105°C, até peso constante13. Para as cinzas realizou-se a 

incineração da matéria orgânica das amostras em mufla a 550ºC13. A análise de proteína foi 

realizada pelo método de Kjeldahl14, considerando fator de 6,25. O teor de lipídeos foi 

determinado por extração a quente, com prévia hidrólise ácida das amostras15.  

 

2.5.2. Qualidade da água 

A qualidade da água das unidades experimentais foi avaliada pelo monitoramento 

diário da temperatura, às 8 e 16 h, com termômetro de bulbo de mercúrio; e verificação 
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semanal do oxigênio dissolvido, pH, amônia total e não ionizada, às 8 h, com oxímetro, 

pHmetro digital e fotocolorímetro, respectivamente, todos da marca Alfakit®. A porcentagem 

da fração de amônia não ionizada na água foi calculada pela equação proposta por Emerson et 

al.16.  

                                                               (1) 

Em que, %NH3: porcentagem de amônia não ionizada; T: temperatura da água (K); pH: 

potencial hidrogeniônico da água. 

 

2.5.3. Desempenho produtivo 

As variáveis de desempenho produtivo foram avaliadas a partir do peso dos peixes 

e das rações fornecidas durante o experimento, sendo descritas pelas expressões a seguir16,17. 

 

a) Taxa de sobrevivência   

 

 

           (2) 

Em que, TS: taxa de sobrevivência (%); nf: número total de peixes ao final do cultivo; ni: 

número total de peixes no início do cultivo. 

 

b) Peso final 

                                                                                                           (3) 

Em que, Pf: peso final (g); Px: peso de cada peixe (g); n: número total de peixes. 

  

c) Ganho de peso individual  

 

           (4) 

Em que, GP: ganho de peso individual (g); Pf: peso final (g); Pi: peso inicial (g). 

 

d)  Biomassa final   

 

           (5) 

Em que, BMf: biomassa final (g); Pf: peso final dos peixes.  

 

e) Consumo de ração 
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                                                                                    (6) 

Em que, CA: consumo de ração (kg); QRC: quantidade de ração consumida (kg). 

 

f)   Conversão alimentar aparante 

                                                                                                    (7) 

Em que, CAA: conversão alimentar aparente;
 
CAR: consumo aparente de ração (g);

 
GP: 

ganho de peso dos peixes (g). 

 

2.5.4. Rendimentos corporais 

Após o abate, pesou-se os peixes inteiros e eviscerados e os filés. A partir 

desses dados foi calculado o rendimento de cada variável conforme fórmulas abaixo.  

 

a) Rendimento do peixe eviscerado 

                                                                                               
(8) 

Em que, RPE: rendimento do peixe eviscerado (%); PPE: peso do peixe eviscerado (g); PPI: 

peso do peixe inteiro (g). 

 

b) Rendimento de filé
   

 

                                                                                                  
(9) 

Em que, RF: rendimento de filé (%); PF: peso do filé (g); PPI: peso do peixe inteiro (g). 

 

2.5.5. Índices biométricos 

Os índices biométricos foram avaliados pela determinação dos índices hepatos-

somático e gordura vísceros-somática. Para isso, após a evisceração dos animais, pesou-se o 

fígado e a gordura visceral de cada animal. Os parâmetros foram calculados conforme 

expressões a seguir:  

 

a) Índice hepatos-somático
     

 

                                                                                               
(10)
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Em que, IHS: índice hepatos-somático (%); PFg: peso do fígado (g); PPI: peso do peixe 

inteiro (g). 

 

b) Índice de gordura vísceros-somática
             

 

                            
                                                                

(11)
 

Em que, IGVS: índice de gordura vísceros-somática (%); PGV: peso da gordura visceral 

(g); PPI: peso do peixe inteiro (g). 

 

2.5.6. Viabilidade econômica 

Para a análise de viabilidade econômica considerou-se o custo operacional parcial, 

definido como o valor gasto com ração, gelatina e microalga; e a receita bruta, referente à 

venda dos animais vivos no local de produção. Os parâmetros econômicos foram calculados 

conforme metodologia proposta por Silva et al.19. A ração com 32% de proteína bruta foi 

cotada a R$ 1,60.kg-1, a gelatina a R$ 53,50.kg-1, a A. platensis a R$ 120,00.kg-1 e o preço de 

venda da tilápia de R$ 5,50.kg-1 de peso vivo.  

 

a) Custo operacional parcial    

                                                   (12) 

Em que, COP: custo operacional parcial (R$); QR: quantidade média de ração por tratamento; 

PR: preço do kg da ração (R$); QG: quantidade média de gelatina; PG: preço do kg da 

gelatina (R$); QS: quantidade média de A. platensis; PS: preço do kg da microalga (R$). 

 

b) Receita bruta   

 

         (13) 

Em que, RB: receita bruta (R$); BT: biomassa total por tratamento (kg); PP: preço de venda 

do kg de peixe (R$.kg-1). 

 

c) Receita líquida parcial  

           (14) 

Em que, RLP: receita líquida parcial (R$); RB: receita bruta (R$); COP: custo operacional 

parcial (R$). 

 



21 

 

d) Incidência de custo  

 

         (15) 

Em que, IC: índice de custo (R$.kg-1); COP: custo operacional parcial (R$); BT: biomassa 

total produzida por tratamento (kg).
 

 

2.6. Análise estatística 

A análise estatística dos dados foi realizada por meio do programa estatístico R, 

versão 3.3.120. O efeito do tempo de fornecimento das dietas com A. platensis (30 e 60 dias) 

sobre os parâmetros de qualidade de água, desempenho produtivo e viabilidade econômica foi 

avaliado por análise de variância (ANOVA), seguido da comparação das médias pelo teste de 

Tukey. A relação dos parâmetros estudados com os níveis da microalga nas rações foi 

analisada por regressão. Considerou-se nível de significância de 5%. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A composição centesimal da ração comercial, A. platensis e rações experimentais 

estão apresentadas na Tabela 2.1. As rações suplementadas com a microalga apresentaram 

umidade e cinzas semelhantes e maior discrepância dos dados de proteína e lipídeos. 

Conforme aumentava-se os níveis de inclusão de Arthrospira nas rações, observou-se 

incremento do teor de proteína na dieta e diminuição da porcentagem de lipídeos. Como a 

microalga é muito abundante em proteína, proporcionalmente, a compensação desse 

incremento proteico ocorreu com a redução do teor lipídico das rações. 

 

TABELA 2.1 - Composição centesimal da A. platensis seca, ração extrusada comercial e rações 

experimentais 

Amostras Umidade (%) Proteína (%) Lipídeos (%) Cinzas (%) 

Arthrospira platensis seca 11,03 59,29 6,13 7,77 

Ração extrusada comercial 7,11 32,60 6,20 9,01 

Ração 0% A. platensis 6,71 33,02 5,80 9,12 

Ração 1% A. platensis 6,97 33,43 5,36 9,14 

Ração 3% A. platensis 6,91 33,81 5,09 9,10 

Ração 5% A. platensis 6,92 34,32 4,76 9,07 

 

Os parâmetros de qualidade de água monitorados durante o cultivo das tilápias 

estão apresentados na Tabela 2.2. Observa-se que os dados obtidos para as variáveis 

limnológicas das caixas dos animais alimentados por 30 dias com A. platensis foram 

diferentes (p<0,05) dos obtidos para os peixes alimentados por 60 dias. Apesar disso, as 

variáveis apresentaram valores adequados para a produção de tilápias durante todo o 

experimento, exceto a temperatura da água. O elevado fluxo e a contínua renovação da água 

no abastecimento das caixas contribuíram para manter a qualidade da água no período da 

pesquisa, pois possibilitaram a turbulência do fluido, a oxigenação do meio e a remoção de 

excrementos e outros compostos provenientes do metabolismo21 e arraçoamento das tilápias. 

Entretanto, a temperatura da água sempre esteve abaixo dos valores de conforto 

térmico para peixes tropicais, que são de 27 a 32°C22. As médias de temperatura da água para 

30 e 60 dias de suplementação dos peixes com microalga foram de 24,07ºC e 21,75ºC, 

respectivamente. A baixa temperatura verificada durante o experimento é justificada pela 

época de condução da pesquisa, ou seja, entre os meses de maio e julho, quando ocorre 

redução gradativa da temperatura da água em decorrência da chegada do inverno. Outro 

aspecto importante a ser considerado é o sistema de produção adotado. O sistema aberto de 

alta renovação impede a realização do aquecimento do fluido e permite que a temperatura seja 
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influenciada pelo ambiente externo. 

Logo, possivelmente, as baixas temperaturas afetaram o desenvolvimento dos 

animais, principalmente no período em que se observou temperaturas médias próximas a 

20°C. Já que em temperaturas abaixo da faixa considerada ótima para a espécie se tem a 

redução do apetite dos animais22, prejudicando assim, o ganho de peso dos peixes.  

 

TABELA 2.2 - Parâmetros físico-químicos da qualidade da água no cultivo de tilápias do Nilo (Oreo-

chromis niloticus) 

Parâmetro 
Tempo 

(dias) 

Níveis de A. platensis na ração 
Regressão R2 

CV 

(%) 0% 1% 3% 5% 

T manhã 

(°C) 

30 23,20a* 23,27a 23,30a 23,22a rs1 (p<0,05) 0,995 0,19 

60 20,33b 20,33b 20,35b 20,33b ns2 (p>0,05) - 0,04 

T tarde 

(°C) 

30 24,85a 24,88a 24,92a 24,89a ns (p>0,05) - 0,11 

60 23,13b 23,15b 23,19b 23,16b ns (p>0,05) - 0,12 

OD 

(mg.L-1) 

30 6,17a 6,08a 6,09a 6,04a ns (p>0,05) - 0,89 

60 7,22b 7,30b 7,32b 7,27b ns (p>0,05) - 0,57 

pH 
30 6,86a 6,87a 6,92a 6,91a ns (p>0,05) - 0,41 

60 6,60b 6,54b 6,64b 6,60b ns (p>0,05) - 0,66 

AMT 

(mg.L-1) 

30 0,115a 0,116a 0,108a 0,113a ns (p>0,05) - 3,28 

60 0,076b 0,078b 0,076b 0,076b ns (p>0,05) - 1,05 

NH3 

(mg .L-1) 

30 1,2.10-3 a 0,9.10-3 a 1,1.10-3 a 1,2.10-3 a ns (p>0,05) - 12,52 

60 1,3.10-4 b 1,2.10-4 b 1,4.10-4 b 1,3.10-4 b ns (p>0,05) - 8,19 

*Médias seguidas de letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente ao nível de 5% de 

probabilidade pelo teste de Tukey; 1rs: modelo de regressão significativo ao nível de 5% de 

probabilidade (Y=23,20221+0,078706X-0,015063X2); 2ns: modelo de regressão não significativo ao 

nível de 5% de probabilidade; T: temperatura; OD: oxigênio dissolvido; AMT: amônia total; NH3: 

amônia não ionizada. 

 

Os valores de pH da água dos tanques de cultivo das tilápias variaram de 6,54 a 

6,92. Para a produção dessa espécie, o pH ideal está entre 6,0 a 8,522. Portanto, esse parâmetro 

se manteve dentro do intervalo considerado ideal para os peixes. 

Acerca da concentração de oxigênio dissolvido observou-se variação de 6,04 a 

7,32 mg.L-1. Apesar da diferença (p<0,05) verificada entre os tempos de fornecimento da 

dieta suplementada, os valores de oxigênio dissolvido se mantiveram superiores a 5 mg.L-1, 

valor referência para o desenvolvimento de peixes tropicais23. Esse resultado pode estar 

relacionado ao aumento da solubilidade do oxigênio na água com a diminuição da 

temperatura24 ao longo do cultivo e à diminuição da densidade de estocagem por caixa, 

devido ao abate realizado após 30 dias de alimentação com A. platensis, já que a vazão de 

água das caixas permaneceu constante.  

Em relação à amônia, ela é gerada nos sistemas aquaculturais como resultado do 

metabolismo da proteína realizado pelos peixes e decomposição de matéria orgânica presente, 

existindo nas formas de amônia ionizada (NH4
+) e amônia não ionizada (NH3), sendo a forma 
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não ionizada tóxica aos peixes e predominante em pH alcalino e altas temperaturas25. Na 

criação de tilápias, concentrações abaixo de 0,05 mg NH3.L
-1 são consideradas ótimas26. 

Portanto, os valores de amônia não ionizada durante o período experimental foram adequados, 

uma vez que se mantiveram entre 1,2.10-4 a 1,2.10-3 mg NH3.L
-1. Possivelmente, a 

manutenção da amônia não ionizada em baixas concentrações ao longo do experimento foi 

influenciada pelos pH das águas de cudas tilápias, haja vista que baixos pH resultam em 

menores valores de NH3 na água. 

A diferença na concentração de amônia da água de cultivo dos peixes 

suplementados por 30 e 60 dias pode ser explicada por dois fatores, o menor consumo de 

ração dos peixes arraçoados até 60 dias e a menor densidade de estocagem dos tanques nesse 

período. O menor consumo de ração foi consequência da temperatura ambiente, que diminuiu 

ao longo do período experimental, principalmente, em junho e julho, no turno da manhã, 

acarretando redução do metabolismo animal e, por conseguinte, diminuição do consumo de 

alimento27. A menor densidade de estocagem foi decorrente da mortalidade natural ao longo 

do experimento e do abate de seis peixes por tanque, após os 30 dias de suplementação. Desse 

modo, no período de 60 dias, a produção de matéria orgânica foi menor, refletindo na 

diminuição da concentração de amônia (ionizada e não ionizada) na água. 

Os resultados do desempenho produtivo estão demonstrados na Tabela 2.3. Os 

parâmetros avaliados não apresentaram modelo de regressão significativo (p>0,05) em 

relação aos níveis de microalga incorporados à ração. Por outro lado, entre os tempos de 

fornecimento de ração suplementada com a Arthrospira houve diferença (p<0,05) apenas para 

a conversão alimentar aparente.  

A taxa de sobrevivência dos peixes não foi influenciada pelos níveis de inclusão 

de microalga e tempo de suplementação.  Os valores variaram de 93,33 a 97,50% e 88,33 a 

93,33%, para os tempos de 30 e 60 dias de suplementação, respectivamente, sendo respostas 

consideradas adequadas para sistemas intensivos de produção19. A mortalidade foi decorrente, 

principalmente, do manejo realizado durante as biometrias nos tempos 0, 30 e 60 dias. Os 

animais que estavam visualmente debilitados e com grande parte do corpo coberto por fungos 

foram retirados das caixas, eutanasiados e incluídos na contagem da mortalidade.  

O peso final, o ganho de peso e a biomassa final dos peixes alimentados por 30 e 

60 dias foram estatisticamente iguais (p>0,05), com média de 630,63 g, 169,23 g e 17,57 kg, 

respectivamente. Esses resultados evidenciam a influência das baixas temperaturas no 

desempenho produtivo da tilápia, uma vez que, nos animais alimentados por 60 dias não 

houve acréscimo significativo no ganho de peso nos últimos 30 dias de cultivo.  
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O final do experimento coincidiu com o período onde se verificou as menores 

temperaturas da água. Nos dias em que esse parâmetro estava próximo ou abaixo de 19°C, os 

peixes não se alimentaram e nos demais arraçoamentos do dia, com a elevação da temperatura 

de 1 a 2°C, o consumo de ração era discreto. Como não houve ganho de peso significativo no 

período, os pesos e biomassas finais se mantiveram semelhantes aos valores obtidos no 

primeiro mês de cultivo.  

 

TABELA 2.3 - Desempenho produtivo de tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus) submetidas a dietas 

suplementadas com A. platensis na fase de terminação 

Parâmetro 
Tempo 

(dias) 

Níveis de A. platensis na ração 
Regressão R2 

CV 

(%) 0% 1% 3% 5% 

TS (%) 
30 93,33a* 97,50a 93,33a 95,83a ns1 (p>0,05) - 2,15 

60 88,33a 90,83a 90,00a 93,33a ns (p>0,05) - 2,30 

Pf (g) 
30 634,58a 590,50a 595,84a 624,75a ns (p>0,05) - 3,53 

60 636,55a 666,21a 651,93a 644,65a ns (p>0,05) - 1,94 

GP (g) 
30 173,40a 129,89a 134,53a 162,28a ns (p>0,05) - 14,10 

60 175,36a 205,60a 190,62a 182,19a ns (p>0,05) - 6,92 

BMf (kg) 
30 17,78a 17,27a 16,70a 18,00a ns (p>0,05) - 3,33 

60 16,89a 18,21a 17,59a 18,08a ns (p>0,05) - 3,40 

CR (kg) 
30 5,52a 6,43a 6,29a 6,74a ns (p>0,05) - 8,30 

60 7,90a 9,18a 9,05a 9,49a ns (p>0,05) - 7,78 

CAA 
30 1,18a 1,69a 1,69a 1,48a ns (p>0,05) - 15,95 

60 1,71b 1,67a 1,76a 1,88a ns (p>0,05) - 5,17 

*Médias seguidas de letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente ao nível de 5% de 

probabilidade pelo teste de Tukey; 1ns: modelo de regressão não significativo ao nível de 5% de 

probabilidade; TS: taxa de sobrevivência; Pf: peso final; GP: ganho de peso individual; BMf: biomassa 

final; CR: consumo de ração; CAA: conversão alimentar aparente. 

 

Apesar da literatura conter dados evidenciando a elevação da taxa de 

sobrevivência e incremento no ganho de peso de peixes suplementados com Arthrospira28,29, 

possivelmente decorrente do aumento da resistência a enfermidades e melhora do sistema 

imune2, no presente estudo esses efeitos não foram observados. 

Os resultados de consumo de ração não diferiram em relação ao tempo de 

suplementação. Portanto, os peixes cultivados por 60 dias, independente do nível de inclusão 

da microalga, consumiram aproximadamente a mesma quantidade de ração do que os peixes 

cultivados por 30 dias. O baixo consumo de ração no segundo mês pode ser justificado pela 

redução do metabolismo das tilápias, dada as baixas temperaturas da água no período27. Fato 

que refletiu sobre os demais parâmetros produtivos avaliados. 

Acerca da conversão alimentar houve diferença (p<0,05) entre os tempos de 

suplementação apenas para a ração sem inserção de A. platensis. Esse tratamento obteve 1,18 

de conversão alimentar no tempo de 30 dias, sendo o menor valor observado e aproximou-se 
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do ideal, que são valores ≤ 1. Logo, os peixes desse tratamento necessitaram consumir menos 

ração para produção de 1 kg de carne, resultando em maior lucratividade do que os animais 

dos tratamentos suplementados com a microalga. Porém, no tempo de 60 dias, a conversão 

alimentar dos peixes alimentados sem suplementação aumentou para 1,71, assemelhando-se 

aos valores dos demais tratamentos.  

Os dados obtidos podem ser considerados adequados quando se compara com os 

valores de conversão alimentar esperados na engorda de tilápias em tanques rede e raceways, 

com ração 32% de proteína bruta, que são de 1,5 a 1,830. Provavelmente, menores valores 

desse parâmetro produtivo poderiam ter sido obtidos, caso a temperatura da água estivesse na 

faixa adequada para a tilápia. Dada as baixas temperaturas durante o cultivo, os peixes devem 

ter reduzido sua atividade metabólica, resultando na diminuição do consumo de ração, do 

aproveitamento dos nutrientes do alimento disponível e do crescimento; e por fim, no 

aumento da conversão alimentar30. 

Os resultados de rendimento e variáveis biométricas estão apresentados na Tabela 

2.4. Em relação ao rendimento de peixe eviscerado, quando se compara os níveis de inclusão 

da microalga e tempos de alimentação verifica-se que os valores foram elevados e se 

mantiveram próximos, variando de 88,28 a 89,77%. Houve diferença significativa (p<0,05) 

apenas entre os tempos de alimentação do tratamento com ração 0% de Arthrospira, onde os 

peixes alimentados por 60 dias tiveram maior rendimento do que os cultivados por 30 dias. 

 

TABELA 2.4 - Rendimentos produtivos e índices biométricos de tilápias do Nilo (Oreochromis nilo-

ticus) submetidas a dietas suplementadas com A. platensis na fase de terminação 

Parâmetro  
Tempo 

(dias) 

Níveis de A. platensis na ração 
Regressão R2 

CV 

(%) 0% 1% 3% 5% 

RPE (%) 
30 88,62a* 88,93a 88,28a 88,96a ns1 (p>0,05) - 1,72 

60 89,77b 89,06a 88,87a 88,91a ns (p>0,05) - 1,63 

RF (%) 
30 32,17a 32,16a 32,09a 32,15a ns (p>0,05) - 0,11 

60 31,06a 31,65a 32,06a 31,03a rs2 (p<0,05) 0,995 1,58 

IHS (%) 
30 2,75a 2,60a 2,82a 2,56a ns (p>0,05) - 4,48 

60 1,82b 1,95b 1,83b 1,69b ns (p>0,05) - 5,64 

IGVS (%) 
30 3,66a 3,51a 3,79a 3,64a ns (p>0,05) - 3,10 

60 3,50a 3,51a 3,59a 3,22a ns (p>0,05) - 4,58 

*Médias seguidas de letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente ao nível de 5% de 

probabilidade pelo teste de Tukey; 1ns: modelo de regressão não significativo ao nível de 5% de 

probabilidade; 2rs: modelo de regressão significativo ao nível de 5% de probabilidade 

(Y=31,03507+0,826859X–0,165201X2); RPE: rendimento de peixe eviscerado; RF: rendimento de 

filé; IHS: índice hepatos-somático; IGVS: índice de gordura vísceros-somática. 

 

Os valores obtidos para o rendimento de filé foram iguais estatisticamente quando 

se compara o tempo de suplementação, variando de 31,03 a 32,17%. Esses resultados estão 
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próximos ao esperado para a tilápia com peso entre 500 e 700 g, com rendimento médio de 

33,6%31,32. Apesar do tratamento sem adição de A. platensis ter tido maior rendimento de 

peixe eviscerado no tempo de 60 dias de alimentação do que no de 30 dias, essa diferença não 

refletiu no rendimento do filé do mesmo grupo. Possivelmente, os peixes possuíam proporção 

de cabeça e forma corporal que resultaram em menor rendimento de filé33. 

O rendimento de filé de tilápia do Nilo apresentou modelo de regressão 

significativo (p<0,05) para os níveis de A. platensis no período de 60 dias de suplementação. 

A equação de regressão quadrática foi o modelo que se ajustou aos dados, indicando que o 

máximo rendimento de filé (32,07%) é obtido para inserção de 2,50% da microalga, 

decrescendo para maiores valores de inclusão. Desta forma, a suplementação com 2,5% de 

microalga proporciona aumento de 3,25% de rendimento de filé em relação ao tratamento 

controle. Esse acréscimo no rendimento do filé refletiria positivamente nos lucros da empresa, 

haja vista que, industrialmente, lida-se com elevado volume de produção e qualquer 

incremento no rendimento do produto acarreta em elevação da receita final.   

Para os valores do índice hepatos-somático não houve influência dos níveis de 

suplementação sobre esse índice biométrico (p>0,05). Todavia, foram observadas diferenças 

entre os tempos de fornecimento das rações. Os peixes alimentados por 60 dias, independente 

do nível de suplementação, apresentaram menores IHS. A diminuição desse parâmetro pode 

ser decorrente da redução do consumo de ração, ocasionada pelas baixas temperaturas no 

segundo mês de cultivo. Como os peixes se alimentaram menos, sugere-se que os animais 

utilizaram parte das reservas energéticas armazenadas no fígado (glicogênio e lipídeos) para 

auxiliar na manutenção de funções metabólicas e fisiológicas no período mais frio34,35. Não 

havendo influência dos níveis de suplementação sobre esse índice biométrico. 

Os dados de índice de gordura vísceros-somática não apresentaram diferença 

estatística entre os tempos de alimentação, nem modelo de regressão significativos para os 

níveis de inclusão da Arthrospira. Portanto, a suplementação com a microalga, não 

proporcionou redução na quantidade de gordura acumulada nas vísceras das tilápias. Além 

disso, o menor consumo de ração pelos peixes no tempo de 60 dias, não foi intenso o 

suficiente para esgotar as reservas do fígado e iniciar a utilização da reserva energética 

secundária, isto é, dos lipídeos viscerais.  

Embora Vonsha36 ressalte a melhora do crescimento, redução da mortalidade e 

aumento da conversão alimentar de alevinos e juvenis de diferentes espécies de peixe, 

inclusive tilápia, alimentados com essa cianobactéria, no presente estudo, esses efeitos não 

foram observados. Os tratamentos contendo a microalga incorporada à ração apresentaram 



28 

 

resultados semelhantes ao controle, evidenciando que na fase de terminação de tilápias a 

suplementação com A. platensis não proporciona melhora dos parâmetros de desempenho 

produtivo. 

Acerca da viabilidade econômica da suplementação da dieta das tilápias na fase de 

terminação (Tabela 2.5), quando se compara os resultados do tratamento controle com os das 

rações adicionadas com microalga, a rentabilidade foi maior nos tratamentos com 0 e 1% de 

microalga, sendo esse fato mais evidente com o aumento do tempo de alimentação.  

 

TABELA 2.5 - Análise econômica da alimentação de tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus) subme-

tidas a dietas suplementadas com A. platensis na fase de terminação 

Parâmetro 
Tempo 

(dias) 

Níveis de A. platensis na ração 
Regressão R2 

CV 

(%) 0% 1% 3% 5% 

COP (R$) 
30 10,31a* 19,73a 34,38a 53,05a rs1 (p<0,05) 0,997 63,45 

60 14,76a 28,17a 49,50a 74,64b rs2 (p<0,05) 0,999 62,66 

RB (R$) 
30 97,79a 95,01a 91,82a 98,99a ns3 (p>0,05) - 3,33 

60 92,88a 100,18a 96,74a 99,44a ns (p>0,05) - 3,40 

RLP (R$) 
30 87,47a 75,27a 57,44a 45,95a rs4 (p<0,05) 0,980 27,73 

60 78,12a 72,01a 47,25a 24,81b rs5 (p<0,05) 0,993 44,03 

IC (R$.kg-1) 
30 0,58a 1,14a 2,05a 2,94a rs6 (p<0,05) 0,998 61,80 

60 0,87a 1,55a 2,81b 4,12b rs7 (p<0,05) 0,999 61,37 

*Médias seguidas de letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente ao nível de 5% de 

probabilidade pelo teste de Tukey; 1rs: modelo de regressão significativo ao nível de 5% de 

probabilidade (Y=10,48085+8,394068X); 2Y=15,23085+11,79407X; 3ns: modelo de regressão não 

significativo ao nível de 5% de probabilidade; 4Y=85,05915-8,234068X; 5Y=80,27729-10,99102X; 
6Y=0,626102+0,467288X; 7Y=0,881864+0,646949X; COP: custo operacional parcial; RB: receita 

bruta; RLP: receita líquida parcial; IC: incidência de custo. 

 

A adição de 1, 3 e 5% da microalga nas rações representaram em média 39, 65 e 

76%, respectivamente, dos custos operacionais parciais da produção, independente do tempo 

de suplementação. Em comparação com o tratamento controle, a dieta com 5% da 

cianobactéria resultou em acréscimo de mais de 500% do COP. Visto que a ração já é o item 

de maior custo na piscicultura, representando até 60% dos valores de produção37, a 

suplementação com 3 e 5% de Arthrospira ultrapassa essa faixa, evidenciando a inviabilidade 

econômica da utilização desses níveis de microalga na atividade, haja vista que oneraram 

consideravelmente os custos da tilapicultura. O alto preço da Arthrospira ainda é fator 

dificultador na viabilidade da sua utilização na aquicultura, principalmente brasileira, pois a 

produção nacional é voltada para fins farmacêuticos, isto é, suplemento alimentar humano.  

 Apesar das receitas brutas dos tratamentos terem sido estatisticamente iguais em 

relação aos tempos de suplementação (p<0,05) e semelhantes entre os níveis de microalga nas 

rações para um mesmo período, observou-se que houve elevação dos COP de produção 
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conforme aumentou-se a quantidade de Arthrospira na ração (modelo linear crescente), para 

ambos os tempos de nutrição pesquisados, acarretando em receitas líquidas parciais 

decrescentes (p<0,05), mas ainda positivas. O efeito do tempo de suplementação foi 

significativamente diferente (p<0,05) sobre os parâmetros de COP e RLP apenas para o 

tratamento com 5% de microalga. 

A porcentagem das receitas brutas que se constituíram em lucro para os 

tratamentos 0, 1, 3 e 5% foram de 89,45; 79,22; 62,56 e 46,42% para o tempo de 30 dias e 

84,11; 71,88; 48,84 e 24,95% para 60 dias, respectivamente, comprovando que a alimentação 

de tilápias com Arthrospira nos níveis estudados é rentável, entretanto, proporciona 

rendimentos bem menores do que a produção dos peixes sem suplementação, principalmente 

teores de 3 e 5%. Consequentemente, verificou-se que o índice de custo, isto é, o custo por 

quilo de peixe produzido, seguiu modelo linear crescente (p<0,05) em função do aumento da 

quantidade de cianobactéria na dieta. Nos tempos de 30 e 60 dias, respectivamente, houve 

aumento de 506 e 474% no índice de custo dos animais alimentados com 5% da microalga em 

relação aos tratamentos controle. Dessa maneira, como todas as rações do experimento foram 

elaboradas com o mesmo tipo de ração, as diferenças observadas nos IC foram decorrentes da 

inserção da A. platensis e seu efeito nos parâmetros de desempenho produtivo das tilápias.  

Conforme exposto por Oliveira et al.38, o custo elevado com ração na piscicultura 

merece atenção por parte de pesquisadores e produtores, pois pode inviabilizar a atividade. Já 

que as rações convencionais para a tilápia, sem inserção de suplemento, chegam a representar 

de 40 a 60% dos custos de produção37. Nesse sentido, o incremento das despesas da produção 

resultante dos maiores teores de microalga incorporados às rações, se tornou fator limitante 

para a utilização da microalga no cultivo de tilápias em cativeiro. 

O uso da A. platensis, mesmo resultando receita líquida positiva, reduziu a 

lucratividade, especialmente, para níveis de 3 e 5% de inclusão. Além disso, não 

proporcionou melhoras nos parâmetros de desempenho produtivo, como taxa de 

sobrevivência, ganho de peso, conversão alimentar e rendimento de filé. Assim, infere-se que 

a suplementação das dietas das tilápias em fase de terminação com a microalga não 

apresentou relação custo-benefício que justifique o seu uso na atividade, sendo, portanto, 

inviável economicamente. 
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4. CONCLUSÕES 

 

A inserção da Arthrospira platensis não proporcionou aumento significativo dos 

parâmetros produtivos e nem resultou em dados econômicos atrativos para a atividade, uma 

vez que, reduziu a lucratividade à medida que os níveis de suplementação foram aumentados. 

Nesse sentido, a suplementação com a microalga pode se tornar viável em países onde a sua 

disponibilidade seja maior, preço mais baixo e sua produção não tenha apenas finalidade de 

consumo alimentar humano. Portanto, a incorporação da microalga em rações de tilápia do 

Nilo na fase de terminação não é uma alternativa viável do ponto de visto produtivo e 

econômico. 
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CAPÍTULO 3 - COMPOSIÇÃO CENTESIMAL E PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍ-

MICAS DE FILÉS DE TILÁPIAS DO NILO (Oreochromis niloticus) 

SUBMETIDAS A DIETAS SUPLEMENTADAS COM Arthrospira 

platensis (Spirulina) NA FASE DE TERMINAÇÃO 

 

 

 

RESUMO 

 

 

Objetivou-se avaliar o efeito da suplementação de tilápias do Nilo com Arthrospira platensis 

na fase de terminação, sobre a qualidade dos filés em relação aos parâmetros de composição 

centesimal, capacidade de retenção de água (CRA), perda de peso por cocção (PPC), força de 

cisalhamento, pH e cor. O experimento foi conduzido em delineamento em blocos 

casualizados, com parcela subdividida no tempo (abate após 30 e 60 dias de suplementação), 

composto por quatro tratamentos (0, 1, 3 e 5% de A. platensis) e quatro repetições. Para a 

realização das análises físico-químicas fez-se pool dos filés de peixes de cada tratamento e 

repetição. Os dados foram analisados em relação ao efeito do tempo de fornecimento das 

dietas por análise de variância, seguida de comparação das médias por Tukey e dos níveis de 

inclusão da microalga por regressão a 5% de probabilidade. O tempo de suplementação não 

influenciou significativamente o teor de umidade, lipídeos e cinzas, além da CRA, PPC, força 

de cisalhamento e luminosidade dos filés. Os animais do tratamento com de 1% da microalga 

por 60 dias tiveram aumento de 9,29% da quantidade de proteína muscular em comparação 

com os de 30 dias. O pH do grupo controle foi de 6,07 e 6,16 (p<0,05) para os tempos de 30 e 

60 dias, respectivamente. O incremento no pH não foi suficiente para refletir nos demais 

parâmetros avaliados. Os peixes alimentados por 60 dias com 5% de A. platensis 

apresentaram diminuição do valor de a*. Nos tratamentos com 3 e 5% de Arthrospira, b* 

diminui com o aumento do tempo de fornecimento da dieta. Os níveis de inclusão da 

microalga foram significativos para o teor de umidade, PPC e a*. Para a umidade, no tempo 

de 30 dias, obteve-se efeito quadrático crescente com platô, com máximo de 76,53% para 

valor superior ou igual a 1,65% de inserção da cianobactéria. No caso da PPC e a*, os 

modelos significativos foram quadráticos. A PPC mínima foi de 13,37% para inclusão de 

2,51% e alimentação por 30 dias. O parâmetro a* teve ponto de mínimo de -2,46 para 1,79% 

de suplementação por 60 dias. Considerando-se que a Arthrospira ainda é um ingrediente de 

elevado custo, a sua adição à alimentação de tilápias do Nilo na fase de terminação não é 

vantajosa quando se avalia as características físico-químicas da carne. 

 

 

Palavras-chave: capacidade de retenção de água, luminosidade, microalga, textura 
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CHAPTER 3 -  CENTESIMAL COMPOSITION AND PHYSICO-CHEMICAL PRO-

PERTIES OF NILE TILAPIA (Oreochromis niloticus) FILLETS 

SUBMITTED TO DIETS SUPPLEMENTED WITH Arthrospira 

platensis (Spirulina) IN GROW-OUT PHASE 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

It was intended to measure the supplementation effects of Nile tilapia with Arthrospira 

platensis in grow-out phase, about the quality of the fillets in a relation of the centesimal 

composition, water holding capacity (WHC), cooking loss (CL), shear force, pH, and color 

parameters. The experiment was conducted in randomized blocks design with split-plots in 

time (slaughter after 30 and 60 days of suplementation), composed of four treatments (0, 1, 3 

and 5% de A. platensis) and four repetitions. For the accomplishment of the physical-chemical 

analyzes was made pool of the fillets of each treatment and repetition. The data were analyzed 

in relation the time effect of the supply of diets by analysis of variance, followed by a 

comparison of the average by Tukey and the inclusion levels of the microalgae by regression 

to 5% probability. The time of supplementation didn't influence significantly the moisture, 

lipids and ashes content, beyond the WHC, CL, shear force and fillets’ lightness. The animals 

from the treatment with 1% of microalgae for 60 days had a 9.29% increase in the amount of 

muscle protein compared to 30 days. The pH of the group control was to 6.07 and 6.16 

(p<0.05) for the times of 30 and 60 days, respectively. The increase in pH wasn't enough to 

reflect on the other parameters evaluated. The fish fed for 60 days with 5% of A. platensis 

showed a decrease in the value of a*. In treatments with 3 and 5% cyanobacteria, b* 

decreases with increasing diet delivery time. The inclusion levels of the microalgae were 

significant for the moisture content, CL and a*. For the moisture, in the time of 30 days, a 

quadratic effect was obtained increasing with plateau, with a maximum of 76.53% for a 

higher value than or equal to 1.65% of cyanobacteria insertion. In the case of CL and a*, the 

significant models were quadratic. The minimum CL was to 13.37% for inclusion of 2.51% 

and feeding for 30 days. The parameter a* had a minimum point of -2.46 to 1.79% of 

supplementation for 60 days. Considering that Arthrospira is still a high-cost ingredient, its 

addition to the Nile tilapia feed in grow-out phase is not advantageous when evaluating the 

physico-chemical characteristics of the meat. 

 

 

Keywords: water holding capacity, lightness, microalgae, texture 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, os consumidores buscam, cada vez mais, por produtos alimentícios 

de alta qualidade, que sejam inócuos, nutritivos e agradáveis sensorialmente1. Dentre os 

produtos de origem animal, a carne de peixe destaca-se dado seu valor nutricional. Além do 

alto teor proteico, a carne fornece quantidade adequada de aminoácidos essenciais, de 

minerais e é ótima fonte de ácidos graxos poli-insaturados, que possuem elevado valor 

biológico1,2. 

No aspecto sensorial, uma das muitas maneiras de verificar a qualidade da carne 

de peixe é avaliar suas propriedades físico-químicas relacionadas à capacidade do músculo 

em manter a água em seu interior3. Essa característica é importante, pois a água representa 

mais de 70% da composição muscular do peixe e desse total, aproximadamente, 90% está na 

forma livre nos espaços intracelulares. A capacidade de retenção de água do músculo 

correlaciona-se positivamente com o pH e tem influência significativa em parâmetros como 

textura, firmeza e cor do produto, que são atributos importantes na percepção sensorial de 

qualidade do consumidor3-6.  

Contudo, os parâmetros de qualidade nutricional e sensorial da carne de peixe são 

dependentes de diversos fatores como, espécie de peixe, condições de criação (densidade, 

alimentação, temperatura da água e estresse), sanidade animal, métodos de abate, condições 

de processamento e temperatura de armazenamento do produto2,7. Dentre esses fatores, o 

efeito da dieta na composição corporal, propriedades físicas, químicas e, consequentemente, 

sensoriais dos peixes, tem sido bastante estudado. Vários trabalhos têm demonstrando que a 

qualidade da carne de peixe pode ser melhorada por nutrientes dietéticos8-11. 

Nesse contexto, destaca-se a microalga Arthrospira platensis (Spirulina), 

cianobactéria filamentosa de água doce e de coloração azul-esverdeada, que contém elevado 

teor de proteínas, além de minerais, vitaminas, ácidos graxos essenciais e poli-insaturados, e 

compostos antioxidantes12,13. Essa microalga tem sido estudada, como suplemento alimentar 

ou alternativa de fonte proteica nas rações para pescado, principalmente, em pesquisas 

relacionadas ao desempenho zootécnico, imunidade e composição corporal14-17.  

Assim, como no cenário nacional da piscicultura, a tilápia (Oreochromis) é o 

peixe mais representativo e com produção considerada consolidada, haja vista que a produção 

em 1995 era de 12 mil toneladas e em 2016 atingiu 239 mil toneladas18,19, objetivou-se avaliar 

o efeito da suplementação de tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus) com Arthrospira 

platensis, na fase de terminação, sobre a qualidade dos filés em relação aos parâmetros de 
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composição centesimal, capacidade de retenção de água, perda de peso por cocção, textura, 

pH e cor. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1. Amostras de filés 

Os filés de tilápia do Nilo foram obtidos conforme descrito no Capítulo 2 e 

ficaram armazenados em freezer a -40°C até o momento da realização das análises físico-

químicas. 

 

2.2. Análises físico-químicas 

 

2.2.1. Composição centesimal 

As análises de composição centesimal da carne foram realizadas em duplicata e a 

partir do pool de dois filés de cada unidade experimental. As amostras foram mantidas sob 

refrigeração a 4°C por 24 h para descongelamento. Posteriormente, procedeu-se a 

caracterização em relação à composição centesimal. A umidade foi obtida pelo método de 

secagem em estufa a 105°C, até peso constante20. Para as cinzas realizou-se a incineração da 

matéria orgânica das amostras em mufla a 550ºC20. A análise de proteína foi realizada pelo 

método de Kjeldahl21, considerando fator de 6,25. O extrato etéreo foi quantificado pelo 

método de Bligh e Dyer22.  

 

2.2.2. Capacidade de retenção de água 

A capacitação de retenção de água (CRA) foi avaliada em vinte amostras de cada 

tratamento, após três meses de armazenagem sob congelamento. O músculo congelado foi 

picado com auxílio de faca e pesou-se 2 g de cada amostra em papel filtro, acoplado em tubo 

para centrífuga de plástico, capacidade de 50 mL. O papel filtro foi pesado antes da adição da 

amostra. O conjunto (carne picada, papel filtro e tubo) foi colocado em refrigerador a 4°C por 

1 h para descongelamento. A centrifugação foi realizada a 4.000 xg, durante 10 min a 25°C. 

Em seguida, a carne foi pesada e o papel filtro úmido foi seco em estufa a 50°C até peso 

constante, seguindo metodologia de Gómez-Guillén et al.23. A CRA foi expressa em 

porcentagem.  

                                                     (1) 

Em que, CRA (%): capacidade de retenção de água; PCi: peso da carne congelada (g); PCc: 

peso da carne após centrifugação (g); PG: peso da gordura retida no papel filtro (g). 
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2.2.3. Perda de peso por cocção 

Avaliou-se a perda de peso por cocção (PPC) em três filés de cada unidade 

experimental, totalizando 12 amostras por tratamento, após seis meses de armazenagem sob 

congelamento. As amostras foram mantidas sob refrigeração a 4°C por 24 h para 

descongelamento. Então, os filés foram pesados e introduziu-se um termopar no centro 

geométrico de cada peça. Envolveu-se as amostras em papel alumínio, individualmente, 

colocando-as sobre forma de alumínio em banho-Maria fervente. As amostras foram viradas 

ao atingirem temperatura de 35°C. A cocção foi finalizada quando a temperatura interna dos 

filés alcançou 65°C. Seguiu-se com a retirada das amostras do aquecimento e arrefeceu-se até 

atingirem temperatura de 5°C. Os filés foram retirados do papel alumínio, secos com papel 

toalha e pesados, seguindo método de Honikel24 com adaptações. A PPC foi expressa em 

porcentagem. 

 
                                                                 

(2) 

Em que, PPC (%): perda de peso por cocção; PCcrua: peso da carne antes da cocção (g); 

PCcozida: peso da carne após cocção (g). 

 

2.2.4. Textura 

Para a avaliação da textura dos filés crus e cozidos realizou-se o corte das 

amostras com lâmina, padronizado em forma cúbica, nas dimensões 2 x 2 x 1 (comprimento x 

largura x altura). Nas amostras cruas realizou-se corte em dois pontos da região dorsal (Figura 

3.1). Já nas amostras cozidas foi possível retirar apenas no ponto 2, sendo utilizadas as 

mesmas amostras da determinação da PPC. Utilizou-se 12 filés por tratamento para cada tipo 

de avaliação (cru e cozido). 

 

1 2

 
 FIGURA 3.1 - Pontos de retirada das amostras de filés 

de tilápia do Nilo para análise de textura. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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A análise foi realizada em texturômetro (Texture Analyser TA-XT2 Plus, Stable 

Micro system), com célula de carga de 50 kg e probe no formato de lâmina retangular, com 

espessura de 3,0 mm e largura de 70 mm. A operação foi realizada com velocidade de pré-

teste e teste de 2 mm.s-1 e velocidade de retorno de 5 mm.s-1, conforme proposto por 

Sigurgisladottir et al.25. 

Cada amostra foi cortada perpendicularmente à orientação longitudinal das fibras 

musculares. A partir do programa Texture Expert obteve-se a curva de tensão de cisalhamento 

em relação ao tempo e, consequentemente, a força máxima de cisalhamento (FC) aplicada em 

cada amostra, expressa em quilograma força (kgf). 

 

2.2.5. Análise de pH 

A análise foi realizada em duplicata a partir de pool de amostras de cada unidade 

experimental, depois de seis meses de armazenagem sob congelamento. O pH foi determinado 

por potenciometria. Em béquer, pesou-se 50 g de amostra de filé finamente picada. 

Acrescentou-se 20 mL de água destilada, a mistura foi homogeneizada com bastão de vidro e 

procedeu-se a leitura do pH em pHmetro26.  

 

2.2.6. Análise de cor 

Na avaliação de cor utilizou-se três peixes de cada unidade experimental, 

totalizando 12 amostras por tratamento. As amostras ficaram armazenadas durante seis meses 

sob congelamento.  

Os filés de tilápia do Nilo in natura foram submetidos a análise de cor, de acordo 

com o sistema CIELab, proposto pela Comissão Internacional de Iluminação27, onde L* 

corresponde a luminosidade, com valores de 0 (preto) a 100 (branco), enquanto a* representa 

o teor de vermelho (+a) a verde (-a) e b* o teor de amarelo (+b) a azul (-b). As leituras foram 

realizadas com colorímetro (Baking Meter BC-10, Konica Minolta), equipado com sistema de 

iluminação padrão D65, com 10º de ângulo de observação. O equipamento foi calibrado com 

placa branca padrão. As amostras de filés descongeladas foram expostas ao ar por 30 min e as 

leituras realizadas na superfície dos músculos, em três diferentes pontos da região dorsal e 

dois pontos da região ventral de cada filé. O valor de cada parâmetro foi resultado da média 

das leituras realizadas.  

 

2.3. Delineamento experimental e análise estatística 

A análise estatística dos dados foi realizada por meio do programa estatístico R, 
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versão 3.3.126. O efeito do tempo de fornecimento das dietas com A. platensis (30 e 60 dias) 

sobre os parâmetros de qualidade de carne foi analisado por ANOVA, seguido da comparação 

das médias pelo teste de Tukey. A relação dos parâmetros estudados com os níveis da 

microalga nas rações foi analisada por regressão. Considerou-se nível de significância de 5%. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A composição centesimal dos filés de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) não 

apresentou modelo de regressão significativo (p>0,05) para os níveis de Arthrospira platensis 

em um mesmo período (Tabela 3.1). Exceto o teor de umidade dos filés dos peixes 

alimentados por 30 dias com a microalga, que indicou efeito quadrático crescente sobre a 

umidade para níveis de suplementação inferiores a 1,65%, com ponto de máximo de 76,53%. 

A estabilização da variável (platô) ocorreu para valor superior ou igual a 1,65% de inserção 

da microalga. 

 

TABELA 3.1 - Composição centesimal dos filés de tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus) subme-

tidas a dietas suplementadas com A. platensis na fase de terminação 

Parâmetro 

(%) 
Tempo 

(dias) 

Níveis de A. platensis na ração 
Regressão R2 

CV 

(%) 0% 1% 3% 5% 

Umidade 
30 75,88 a 76,43 a 76,54 a 76,52 a rs1 (p<0,05) 0,999 0,41 

60 76,71 a 75,88 a 76,88 a 76,67 a ns2 (p>0,05) - 0,58 

Proteína 
30 20,18 a 19,90 a 20,35 a 20,42 a ns (p>0,05) - 1,14 

60 20,76 a 21,75 b 20,98 a 20,81 a ns (p>0,05) - 2,18 

Lipídeos 
30 1,71 a 1,70 a 1,85 a 1,64 a ns (p>0,05) - 5,24 

60 1,45 a 1,62 a 1,58 a 1,51 a ns (p>0,05) - 4,92 

Cinzas 
30 1,28 a 1,30 a 1,28 a 1,26 a ns (p>0,05) - 1,32 

60 1,26 a 1,19 a 1,23 a 1,28 a ns (p>0,05) - 3,29 

*Médias seguidas de letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente ao nível de 5% de 

probabilidade pelo teste de Tukey; 1rs: modelo de regressão significativo ao nível de 5% de 

probabilidade [Y=75,88+0,790098X-0,240098X2 para x<1,645366; Y=76,53 para x≥1,645366 

(platô)]; 2ns: modelo de regressão não significativo ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Já em relação ao tempo de fornecimento da dieta suplementada com A. platensis, 

houve diferença estatística apenas no teor de proteína dos filés do tratamento com adição de 

1% da microalga. Observou-se aumento de 9,29% da quantidade de proteína muscular dos 

animais alimentados por 60 dias em comparação com os de 30 dias. Isto indica que a inclusão 

de 1% de A. platensis por 60 dias proporcionou aumento na síntese de proteína muscular da 

tilápia. Esse acréscimo é interessante, pois beneficia o consumidor com o aumento do valor 

nutricional do filé, e a indústria, dado o incremento do conteúdo seco da matéria-prima. Fato 

que possibilita a elevação do rendimento de produtos submetidos a processos de redução do 

teor de umidade, como embutidos secos, resultando em maior lucratividade, ainda mais em se 

tratando de matérias-primas de custo tão elevado como os pescados. 

Acerca da fração lipídica, os tratamentos de 30 e 60 dias resultaram em teores 

médios de 1,73 e 1,54%, respectivamente. Esses valores possibilitam classificar os filés de 

tilápia como pescado de baixo teor de gordura, uma vez que o teor lipídico de todos os 
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tratamentos foi menor que 2,0%29. Característica apreciável, principalmente, por 

consumidores que optam por alimentos com teor de gordura reduzido. 

É pertinente ressaltar que o cultivo das tilápias foi realizado em período de 

transição climática, coincidindo com o início do inverno. Verificou-se temperatura matutina 

média de 21,8°C e vespertina de 24,0°C, ou seja, as temperaturas estavam abaixo da faixa 

ótima para o desenvolvimento da espécie. Dessa maneira, provavelmente, dada as baixas 

temperaturas, o metabolismo dos peixes se tornou reduzido, acarretando redução do consumo 

de ração e conseguinte, do conteúdo de gordura no tecido muscular dos animais de todos os 

tratamentos.  

De acordo com a base de dados de composição de peixes e mariscos da 

Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, o filé cru de tilápia do Nilo 

cultivada tem composição centesimal média de 78,1% de umidade, 18,1% de proteína, 2,7% 

de gordura e 1% de cinzas30. A partir desses dados verifica-se que os resultados obtidos para a 

composição centesimal dos filés das tilápias da presente pesquisa foram superiores para os 

constituintes proteína e cinzas e menores para umidade e lipídeos, independente do tratamento 

avaliado.  

Sabe-se pela literatura que entre o teor de umidade e proteína de peixes magros 

existe relação linear e inversa31. Logo, menores teores de umidade resultam em maiores teores 

proteicos musculares, explicando, assim, os resultados constatados nessa pesquisa, com média 

de 76,44% para umidade e 20,64% para proteína quando comparados com os dados da FAO. 

Essas diferenças são decorrentes do tipo de cultivo, alimentação, idade do animal, bem como 

época do ano de despesca, já que em todos os tratamentos verificou-se teor proteico dos filés 

maior que 19%, principalmente, dos animais submetidos à suplementação com 1% de 

microalga por 60 dias (21,75%). 

Embora existam vários trabalhos com acréscimo de A. platensis na dieta de 

peixes, geralmente, são utilizados alevinos ou juvenis na fase inicial e, portanto, a composição 

química é realizada na carcaça e não no filé do peixe, sendo inédita a avaliação da 

suplementação na fase de terminação de tilápias. A partir dos dados de composição 

centesimal obtidos nessa pesquisa e conforme observado na literatura, verifica-se que a 

resposta dos peixes frente à suplementação com a microalga é muito específica32, sendo 

dependente da espécie, da época e condições de cultivo e da fase de desenvolvimento do 

animal. 

Kim et al.33, por exemplo, pesquisando o efeito da alimentação com Spirulina 

pacifica (cepa melhorada da A. platensis pela Cyanotech Ltd.), nos níveis de 0; 3,4 e 6,8%, 
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em alevinos de Paralichthys olivaceus, por dez semanas, também não verificaram diferença 

significativa na composição corporal dos peixes. Já Velasquez et al.32 utilizaram a microalga 

(30 e 45%) em substituição à farinha de sardinha na dieta de alevinos de tilápia do Nilo por 60 

dias e constataram redução do teor de umidade e aumento discreto dos demais parâmetros de 

composição centesimal da carcaça dos peixes. 

Os parâmetros de CRA e textura dos filés crus e cozidos não foram influenciados 

significativamente pelos níveis de inclusão da microalga na ração e o tempo de fornecimento 

das dietas, conforme mostrado na Tabela 3.2. A CRA obteve média de 62,96%, como não 

houve diferença entre os tratamentos, infere-se que a suplementação com A. platensis não 

afetou a capacidade do músculo em reter água ao se aplicar forças externas. Além disso, 

provavelmente, é característica da espécie apresentar valores de CRA mais baixos, tendo em 

vista que em outras pesquisas35,36 com tilápia do Nilo, também se observou valores baixos 

para esse parâmetro, mesmo fazendo uso de metodologias diferentes.  

 

TABELA 3.2 - Propriedades físico-químicas dos filés de tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus) sub-

metidas a dietas suplementadas com A. platensis na fase de terminação 

Parâmetro 
Tempo 

(dias) 

Níveis de A. platensis na ração 
Regressão R2 

CV 

(%) 0% 1% 3% 5% 

CRA (%) 
30 62,95a* 62,89a 62,80a 63,87a ns1 (p>0,05) - 0,79 

60 61,68a 64,67a 62,05a 62,74a ns (p>0,05) - 2,12 

PPC (%) 
30 13,60a 13,45a 13,39a 13,59a rs2 (p<0,05) 0,997 0,78 

60 12,52a 12,53a 12,79a 13,45a ns (p>0,05) - 3,41 

FC - cru 

(kgf) 

30 1,05a 0,99a 0,88a 1,05a ns (p>0,05) - 8,22 

60 1,21a 1,30a 1,00a 1,44a ns (p>0,05) - 15,00 

FC - cozido 

(kgf) 

30 1,24a 1,24a 1,29a 1,15a ns (p>0,05) - 4,78 

60 1,41a 1,39a 1,38a 1,33a ns (p>0,05) - 2,65 

pH 
30 6,07a 6,13a 6,10a 6,12a ns (p>0,05) - 0,40 

60 6,16b 6,10a 6,11a 6,17a ns (p>0,05) - 0,59 

*Médias seguidas de letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente ao nível de 5% de 

probabilidade pelo teste de Tukey; 1ns: modelo de regressão não significativo ao nível de 5% de 

probabilidade; 2rs: modelo de regressão significativo ao nível de 5% de probabilidade (Y=13,59638-

0,174246X+0,034648X2); CRA: capacidade de retenção de água; PPC: perda de peso por cocção; FC: 

força de cisalhamento. 

 

Um fato que pode ter influenciado a menor CRA das amostras foi o 

armazenamento sob congelamento lento a -40°C por três meses, antes da realização da 

análise. Já que esse tipo de tratamento térmico afeta a microestrutura e qualidade da carne37. 

Nesse sentido, possivelmente, houve redução da CRA ao longo do tempo de estocagem, 

decorrente do encolhimento miofibrilar, causado pela formação desuniforme de grandes 

cristais de gelo no congelamento lento, que danificam as células musculares, resultando em 
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desnaturação proteica38 e redução da capacidade de reter água após o descongelamento. 

Porém, esse fator incidiu sobre todos os tratamentos pelo mesmo período e temperatura.  

A baixa CRA, mesmo que característica da espécie, é ruim, pois ao longo da vida 

de prateleira do produto, ocorre a diminuição da firmeza da estrutura dos miótomos e o 

acúmulo de exsudato na embalagem, fatos que não são atraentes para o consumidor. Além 

disso, a perda de água durante a cocção afeta a suculência, a textura e o rendimento do 

produto. Assim sendo, a diminuição de peso do produto, decorrente da perda de água, tem 

grande importância econômica39,40, tanto para o consumidor quanto para a indústria.  

Do ponto de vista industrial, a baixa CRA significa perdas econômicas 

proveniente da exsudação excessiva do produto in natura desde o armazenamento até 

comercialização41. A partir dos dados de CRA obtidos, os filés de tilápia do Nilo não seriam 

indicados, por exemplo, para a elaboração de produtos industrializados cozidos, pois o 

rendimento seria baixo. A não ser que se utilizasse fosfatos ou outros aditivos que 

aumentassem a CRA da carne42. 

No caso da PPC, apenas os níveis de A. platensis no tempo de 30 dias tiveram 

efeito significativo (p<0,05) nos filés. A equação de regressão quadrática foi o modelo que se 

ajustou aos dados, indicando diminuição da PPC até 2,51% de inclusão da microalga e perda 

mínima de água de 13,37%, com posterior aumento dessa variável para níveis maiores de 

inclusão. Embora, desse efeito positivo, da diminuição da perda de água durante a cocção de 

filés de tilápias que foram suplementadas, principalmente, com 3,0% de Arthrospira por 30 

dias, o mesmo não influenciou a textura dos filés cozidos. Logo, a inclusão da microalga na 

alimentação de tilápias não proporcionou filés mais macios após a cocção, assemelhando-se 

ao tratamento controle.  

O valor médio de PPC foi de 13,17%, apesar de não existir valor referência para 

essa análise, menor valor de PPC resulta em carne mais macia e suculenta, porquanto ocorre 

menor perda de suco da carne durante a cocção. Por conseguinte, verifica-se menores valores 

para a análise de textura por força de cisalhamento, uma vez que esses parâmetros estão 

diretamente relacionados. Assim como verificado na PPC, na força de cisalhamento dos filés 

cozidos não houve diferença significativa entre os tempos de suplementação com a microalga, 

tendo valor médio de 1,30 kgf. 

Ao se comparar os dados obtidos com os da literatura, conclui-se que os valores 

de PPC e força de cisalhamento dos filés cozidos foram satisfatórios. Os valores de PPC 

foram menores e os de força de cisalhamento semelhantes aos encontrados por Rebouças et 

al.43 (29% e 1,45 kgf) para tilápias adultas (1 kg), cultivadas em ambientes de água doce. Os 
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menores valores quantificados podem estar relacionados à idade do animal, à temperatura de 

finalização da cocção e à metodologia para mensuração do parâmetro avaliado. Na presente 

pesquisa, os animais eram mais jovens (630,63 g), logo, o colágeno era menos rígido, por 

possuir menor número de ligações cruzadas41, o que proporciona menor resistência ao 

cisalhamento. Além disso, a cocção dos filés foi finalizada quando a temperatura no centro 

geométrico atingiu 65°C e no trabalho citado, o término ocorreu a 80°C. A menor temperatura 

de término da cocção proporciona menor perda de água e, portanto, menor PPC da carne.  

Ainda em relação à textura dos filés, constatou-se que a força de cisalhamento 

exercida sobre os músculos crus (1,12 kgf) foi menor do que nos cozidos, para os diferentes 

tempos e níveis de suplementação. Fato esperado, haja vista que o calor durante a cocção 

resulta na desnaturação de proteínas44, havendo mais perda de água e menor maciez da carne 

coccionada.  

Kayan et al.45, estudando o efeito do peso de abate na qualidade de carne de tilápia 

do Nilo de 600, 800 e 1200 g, obtiveram para a força de cisalhamento valores inferiores aos 

do presente estudo, tanto para os filés crus (0,52, 0,57 e 0,76 kgf) quanto para os cozidos 

(0,77, 0,82 e 1,12 kgf), mesmo encontrando resultados semelhantes para a PPC (13,0, 10,8 e 

14,0%). Essa diferença pode ser explicada, pois a análise de textura da carne, além da relação 

com a CRA e PPC, também é influenciada por fatores como tipo de cultivo, alimentação, teor 

de gordura e solubilidade do colágeno muscular do animal, local de análise no filé e 

parâmetros de análise utilizados no texturômetro43,46,47,24. 

Independente dos valores observados, é importante salientar, que peixes de carne 

branca, como a tilápia do Nilo, por terem predominância de musculatura branca (fibras de 

maior diâmetro) apresentam menor firmeza do músculo, do que peixes com predominância de 

musculatura vermelha. Já que há correlação negativa entre o diâmetro das fibras e a firmeza 

do filé48. 

Os dados de CRA, PPC e textura por força de cisalhamentos dos filés crus e 

cozidos mostraram-se consistentes, uma vez que existe relação entre esses parâmetros e todos 

eles evidenciaram que a suplementação com A. platensis não proporcionou melhora da 

qualidade da carne de tilápia do Nilo, quando se compara com o tratamento sem inclusão da 

microalga. 

O pH do grupo controle foi influenciado pelo período de alimentação (p<0,05), 

sendo verificado maior valor dessa variável nos filés dos peixes tratados por 60 dias. No 

entanto, esse incremento no pH não foi suficiente para refletir nos demais parâmetros, como a 

CRA, PPC e textura dos filés. Uma vez que todos os peixes permaneceram em jejum por 24 h, 
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teoricamente, no momento de captura dos peixes, as reservas de glicogênio eram semelhantes 

entre os animais dos tratamentos avaliados. Portanto, essa pequena diferença entre os pHs, 

pode ser decorrente do maior estresse dos animais do grupo controle durante o manejo para o 

abate, o que acarretou em menor reserva de glicogênio, menor produção de ácido lático pós-

abate e por fim, declínio mais discreto do pH final da carne.  

Acerca da conformidade dos pHs mensurados com o preconizado pela legislação 

brasileira, todos os tratamentos obtiveram valores adequados, já que o pH de peixe com 

características de fresco deve ser inferior a 7,049.   

Na análise de cor das amostras de filés de tilápia do Nilo, a luminosidade (L*) não 

apresentou diferença estatística em relação ao tempo de fornecimento da dieta suplementada e 

nem modelo de regressão significativo (p>0,05) para os níveis de A. platensis utilizados 

(Tabela 3.3), indicando que a inserção da microalga na alimentação das tilápias não altera 

esse parâmetro de cor.  

 

TABELA 3.3 - Parâmetros de cor L*, a*, b* dos filés de tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus) sub-

metidas a dietas suplementadas com A. platensis na fase de terminação 

Parâmetro 
Tempo 

(dias) 

Níveis de A. platensis na ração 
Regressão R2 

CV 

(%) 0% 1% 3% 5% 

L* 
30 54,28a* 54,49a 53,36a 54,09a ns1(p>0,05) - 0,91 

60 53,15a 53,49a 53,05a 54,65a ns (p>0,05) - 1,37 

a* 
30 -1,81a -2,17a -1,73a -1,32a ns (p>0,05) - 19,78 

60 -2,61a -2,49a -2,53a -2,93b rs2 (p<0,05) 0,999 7,57 

b* 
30 3,19a 2,97a 3,30a 4,05a ns (p>0,05) - 13,91 

60 1,75a 2,04a 0,76b 0,93b ns (p>0,05) - 45,49 

*Médias seguidas de letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente ao nível de 5% de 

probabilidade pelo teste de Tukey; 1ns: modelo de regressão não significativo ao nível de 5% de 

probabilidade, 2rs: modelo de regressão significativo ao nível de 5% de probabilidade (Y= -2,609196+ 

0,163166X-0,045477X2). 

 

Para a discussão dos dados de luminosidade, o pH é fator importante a ser 

considerado. Pois verifica-se que existe relação inversamente proporcional entre esses 

parâmetros. Há evidências de que à medida que o pH diminui, o diâmetro das fibras 

musculares também diminui, enquanto a birrefringência aumenta, resultando em menos luz 

transmitida e mais luz refletida. Assim, a carne com pH mais baixo é mais pálida do que a 

outra com pH mais alto, dada a maior reflectância superficial das suas miofibrilas (maior 

luminosidade)50-53.  

Fundamentado nessa premissa, as luminosidades dos filés do presente estudo, de 

53,05 a 54,65, são maiores do que as obtidas por Aussanasuwannakul et al.46, por exemplo, 

em decorrência dos menores pHs mensurados (6,07 a 6,17). Os autores citados, ao avaliarem 
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o efeito da maturação sexual nas características físicas do filé de fêmeas de truta-arco-íris

(Oncorhynchus mykiss), mensuraram pH muscular de 6,4 a 6,7 e L* de 44,16 a 48,14. 

Apesar de existirem padrões de cores relacionados com o pH para avaliar a 

qualidade de carne de bovinos, suínos e aves54, para pescado essa informação sistematizada é 

inexistente. Sabe-se, que no geral, o pH dos peixes de carne branca decresce de 6,9 a 7 para 

6,2 a 6,355. Valores de pH acima do ponto isoelétrico das proteínas musculares, caracterizando 

carnes com maior capacidade de retenção de água, já que não ocorreu significativa 

desnaturação e perda de solubilidade proteica.  

Para o parâmetro a* houve diferença significativa (p<0,05) somente entre os 

tempos de suplementação com 5% de A. platensis. Constatou-se que para os peixes desse 

tratamento, alimentados por 60 dias, o valor de a* diminuiu, indicando menor coloração 

vermelha que os demais tratamentos. Como a cor da carne é facilmente alterada por meio de 

dietas com ingredientes pigmentados56,15,57, sugere-se que a coloração do filé de tilápia foi 

influenciada pelos pigmentos da microalga. Visto que uma de suas características mais óbvias 

é o elevado conteúdo de pigmentos, a clorofila, ficocianina e carotenoides, principalmente, os 

verde-azulados12.  

Verificou-se também, efeito quadrático significativo em relação aos níveis de 

suplementação no período de 60 dias, indicando que a incorporação de A. platensis na dieta da 

tilápia resulta em aumento do valor do parâmetro a* até cerca de 1,79% de inserção da 

microalga, diminuindo em seguida, ou seja, para valores superiores a 1,79% há o aumento da 

intensidade da coloração verde no filé. Contudo, a intensidade da cor verde no filé foi 

significativa (p<0,05) apenas no tratamento com 5% de suplementação por 60 dias. 

Devido a tilápia do Nilo ser considerada pescado de carne branca, a alteração da 

cor resultante da alimentação pode ter efeito negativo no momento da compra, caso resulte em 

coloração não apreciada pelos consumidores58. Por conseguinte, sugere-se que o aumento dos 

níveis de inclusão de A. platensis na dieta de tilápias, principalmente, por períodos longos, 

pode resultar em aumento significativo da intensidade de verde nos filés, a ponto de se tornar 

característica indesejável pelos consumidores. Porém, como todos os tratamentos 

apresentaram a* negativos, inclusive o controle, outros fatores influenciaram a obtenção da 

coloração mais verde do músculo da tilápia, como cultivo, idade, ração, tempo e tipo de 

armazenamento. 

Em relação ao parâmetro b*, a regressão entre os níveis de suplementação com a 

Arthrospira não foi significativa (p>0,05). Houve significância dos dados apenas quando se 

comparou distintos tempos de alimentação e nas dietas com maiores teores de suplemento 
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microalgal. Os peixes alimentados por 60 dias com 3 e 5% de A. platensis apresentaram teor 

de amarelo, significativamente (p<0,05), menor do que os animais alimentados por 30 dias, 

havendo redução em torno de 77% da intensidade de b* dos filés provenientes das desses 

tratamentos e tempo.  

A diminuição da cor amarela pode indicar a influência dos pigmentos com ação 

antioxidante da microalga na coloração da carne, como a ficocianina, de cor azul, que pode 

representar até 14% em peso seco da alga12 e os carotenoides59,60. Haja vista que maiores 

valores de b* podem estar associados à formação de pigmento amarelo resultante da 

polimerização de bases de Schiff, que derivam de interações não enzimáticas carbonilo-

amino, ou seja, reações entre lipídeos oxidados e proteínas ou aminoácidos livres61.  

Para peixes como a tilápia, a coloração esbranquiçada da carne é importante, pois 

é um atributo sensorial associado à percepção de qualidade visual do consumidor. Assim, 

mesmo que filés armazenados sob congelamento tenham a tendência de coloração 

esbranquiçada amarelada62, decorrente de reações oxidativas, a redução da acentuação do 

amarelo nos filés é altamente desejável, uma vez que a carne terá a aparência mais próxima ao 

filé fresco. Nesse sentido, a suplementação com Arthrospira de 3 e 5% durante 60 dias 

resultou em benefícios aos filés de tilápias. 

Teimouri et al.15 estudaram o efeito da substituição parcial da farinha de peixe por 

Arthrospira (0; 2,5; 5; 7,5 e 10%), como fonte de carotenoides, durante 10 semanas, na 

coloração do filé de truta de arco-íris (Oncorhynchus mykiss). Os autores verificaram que os 

peixes alimentados com 5, 7,5 e 10% da microalga apresentaram maiores valores para os 

parâmetros a* e b* e menores para L*, evidenciando que a adição da Arthrospira, como fonte 

de carotenoides, foi eficaz, uma vez que aumentou a coloração rosa avermelhada dos filés. No 

presente trabalho, esse efeito não foi verificado, tendo em vista que a tilápia do Nilo é da 

família Cichlidae e a truta do arco-íris da família Salmonidae, sendo característica distintiva 

dos peixes salmonídeos, a capacidade de depositar carotenoides adquiridos da dieta em seus 

músculos63. 

Portanto, a partir dos dados de cor dos filés, infere-se que a alimentação de 

tilápias com teor de Arthrospira igual ou superior a 3% poderá resultar em carne com 

coloração mais verde azulada à medida que se estender o tempo de fornecimento da dieta com 

a microalga. 
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4. CONCLUSÕES

Os níveis de A. platensis na dieta e tempo de suplementação das tilápias do Nilo 

influenciaram somente os parâmetros de teor proteico (1% de microalga), a cor de a* e b* (3 e 

5% de microalga), umidade e PPC (30 dias). Para os demais constituintes da composição 

centesimal, capacidade de retenção de água, perda de peso por cocção, textura, pH e 

luminosidade dos filés, a suplementação conferiu características semelhantes às obtidas no 

tratamento controle.  

A inclusão de 1% da microalga por 60 dias foi o tratamento com Arthrospira mais 

vantajoso, pois proporcionou aumento do teor proteico muscular dos filés de tilápia e se 

assemelhou ao tratamento controle nos demais parâmetros estudados. Contudo, considerando-

se que a A. platensis ainda é ingrediente de elevado custo, a sua utilização na alimentação de 

tilápias do Nilo na fase de terminação, por 30 ou 60 dias, não é viável quando se avalia as 

características físico-químicas obtidas nos filés.  
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CAPÍTULO 4 - PERFIL DE ÁCIDOS GRAXOS, COLESTEROL, OXIDAÇÃO LIPÍ-

DICA E PROTEICA DE FILÉS DE TILÁPIAS DO NILO (Oreochro-

mis niloticus) SUBMETIDAS A DIETAS SUPLEMENTADAS COM 

Arthrospira platensis (Spirulina) NA FASE DE TERMINAÇÃO 

RESUMO 

Objetivou-se avaliar o efeito da suplementação dietária de tilápias do Nilo com Arthrospira 

platensis na fase de terminação, sobre a qualidade dos filés em relação ao perfil de ácidos 

graxos, concentração de colesterol, substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) e da 

oxidação de grupos carbonila e sulfidrila de proteínas. O experimento foi conduzido em 

delineamento em blocos casualizados, com parcela subdividida no tempo (abate após 30 e 60 

dias de suplementação), composto por quatro tratamentos (0, 1, 3 e 5% de A. platensis) e 

quatro repetições. Para a realização das análises físico-químicas fez-se pool dos filés de 

peixes de cada tratamento e repetição. Os dados foram analisados em relação ao efeito do 

tempo de fornecimento das dietas por análise de variância, seguida de comparação das médias 

por Tukey e dos níveis de inclusão da microalga por regressão a 5% de probabilidade. 

Identificou-se 41 ácidos graxos nos filés das tilápias. Os compostos predominantes foram o 

C18:1 n-9, C16:0, C18:2 n-6 e C18:0. Os peixes de todos os tratamentos apresentaram baixas 

quantidades de Σn-3 no músculo, ao passo que o Σn-6 foi elevado, resultando em razões n-

6/n-3 que variaram de 11,45 a 13,64. A suplementação com Arthrospira não modificou as 

razões n-6/n-3 e AGPI/AGS e índices de aterogenicidade e trombogenicidade dos filés. As 

diferenças estatísticas (p<0,05) ocorreram nas classes dos AGS e AGMI para o tratamento 

sem e com 1% de inclusão da microalga, havendo diminuição da concentração dos ácidos 

graxos com o prolongamento da alimentação. A concentração média de colesterol dos filés foi 

de 66,01 mg.100 g-1 de amostra. Os diferentes níveis de suplementação não tiveram efeito 

(p>0,05) sobre o colesterol muscular das tilápias. Os peixes alimentados por 60 dias, com 

dietas contendo 3% Arthrospira, tiveram redução de 16,17% da concentração do esteroide em 

relação ao período de 30 dias. A concentração de malonaldeído (MDA) dos filés variou de 3,5 

a 5,0 mg.kg-1 amostra. A oxidação lipídica das carnes não foi influenciada (p>0,05) pelos 

tempos de suplementação. Os valores de TBARS decresceram linearmente (p<0,05) com o 

aumento dos níveis de suplementação de A. platensis, com redução de 11,40 e 23,77% da 

concentração de MDA, respectivamente, nos tempos de 30 e 60 dias. Esses resultados 

evidenciam o efeito antioxidante da cianobactéria. A oxidação proteica dos filés não foi 

influenciada (p>0,05) pelos tempos de suplementação e níveis de Arthrospira acrescida nas 

rações. Os valores para a carbonilação proteica e grupos sulfidrila variaram de 1,50 a 1,87 e 

2,19 a 2,62 nmol.mg-1 de proteína, respectivamente. Contatou-se que a suplementação das 

rações, com níveis de até 5% de microalga, para tilápias do Nilo na fase de terminação não 

traz benefícios à qualidade da carne que justifiquem o seu uso na piscicultura. 

Palavras-chave: esteroide, grupos tiol, malonaldeído, microalga, índices de aterogenicidade e 

trombogenicidade 
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CHAPTER 4 -   FATTY ACID PROFILE, CHOLESTEROL, LIPIDIC AND PROTEIN 

OXIDATION OF NILE TILAPIA (Oreochromis niloticus) FILLETS 

SUBMITTED TO DIETS SUPPLEMENTED WITH Arthrospira 

platensis (Spirulina) IN GROW-OUT PHASE 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

It was intended to measure the dietary supplementation effects of Nile tilapia with 

Arthrospira platensis in grow-out phase, about the quality of the fillets in a relation of the 

fatty acid profile, cholesterol concentration, thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) 

and carbonyl and sulfhydryl groups of proteins oxidation. The experiment was conducted in 

randomized blocks design with split-plots in time (slaughter after 30 and 60 days of 

suplementation), composed of four treatments (0, 1, 3 and 5% de A. platensis) and four 

repetitions. For the accomplishment of the physical-chemical analyzes was made pool of the 

fillets of each treatment and repetition. The data were analyzed in relation the time effect of 

the supply of diets by analysis of variance, followed by a comparison of the average by Tukey 

and the inclusion levels of the microalgae by regression to 5% probability. It was identified 41 

fatty acids in the fillets of tilapia. The predominant compounds were C18:1 n-9, C16:0, C18:2 

n-6 and C18:0. The fish from all the treatments showed low amounts of Σn-3 in the muscle, 

whereas Σn-6 was high, resulting in ratio n-6/n-3 which vary from 11.45 to 13.64. The 

supplementation with Arthrospira did not change the ratios n-6/n-3 and PUFA/SFA and 

atherogenicity and thrombogenicity indexes of fillets. The statistical differences (p<0.05) 

occurred in the SFA and MUFA classes for the treatment without and with 1% of inclusion of 

microalga, it was having the decrease of fatty acids concentration with the prolongation of 

feeding. The average cholesterol concentration of fillets was about 66.01 mg.100 g-1 sample. 

The different levels of supplementation did not have an effect (p>0.05) on tilapia muscle 

cholesterol. The fish fed for 60 days, with diets containing 3% of Arthrospira, they had a 

reduction of 16.17% of the steroid concentration in relation to the period of 30 days. The 

malonaldehyde (MDA) concentration of the fillets varied from 3.5 to 5.0 mg.kg-1 sample. The 

lipid oxidation of the meats was not influenced (p>0.05) by the suplementation times. The 

values of TBARS decreased linearly (p<0.05) with the increasement of the levels of 

supplementation of A. platensis, with reduction of 11.40 and 23.77% of the MDA 

concentration, respectively, in the times of 30 and 60 days. The results evidenced the 

antioxidant effect of the cyanobacteria. The protein oxidation of the fillets were not 

influenced (p>0.05) by the suplementation times and the levels of Arthrospira increased in the 

feed. The values for protein carbonylation and sulfhydryl groups varied from 1.50 to 1.87 and 

2.19 to 2.62 nmol.mg-1 protein, respectively. It was established that the supplementation of 

the feed, with levels of up to 5% of microalgae, for Nile tilapia in the ending phase does not 

bring benefits to the nutritional quality of the meat that justifies its use in fish farming. 

 

 

Keywords: steroid, thiol groups, malondialdehyde, microalgae, atherogenicity and 

thrombogenicity indexes 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) é um peixe de água doce e de hábito 

onívoro que tem se destacado na aquicultura. Ano após ano, sua produção tem aumentado e 

em 2016 foi a quarta espécie de peixe mais cultivada em todo o mundo, correspondendo a 

4.199.567 toneladas da produção aquícola mundial, que alcançou 80.030.862 toneladas1,2. O 

crescimento da tilapicultura se deve a facilidade de manejo, a adaptabilidade à diferentes 

condições de cultivo e boa comercialização1.  

Apesar disso, os consumidores estão cada vez mais exigentes em relação à 

qualidade nutricional dos alimentos adquiridos. Em se tratando de peixe, essa qualidade 

depende, especialmente, da composição lipídica muscular, que incluí o teor de colesterol, a 

concentração e a qualidade dos ácidos graxos (AG) presentes nos filés3.  

Nutricionalmente, os peixes de cativeiro e de água doce, a exemplo da tilápia, 

apresentam baixas concentrações de AG n-3 como ácido α-linolênico, eicosapentaenoico 

(EPA) e docosahexaenoico (DHA), sendo abundantes em compostos da família n-6, 

sobretudo, ácido linoleico e araquidônico4, que já são adquiridos com facilidade nas dietas 

ocidentais por outros alimentos até mais acessíveis e de menor custo que o pescado. 

Todavia, o desequilíbrio das concentrações dos AG das séries n-6 e n-3 nos peixes 

redundam em filés com altas razões n-6/n-3, não possibilitando ao produto apelo nutricional 

adicional de benefícios à saúde do homem. Haja vista que as dietas ocidentais já se 

caracterizam pelo excesso de AG n-6, chegando a razões de 15-20:1, que são 

significativamente pró-trombóticas e pró-inflamatórias, enquanto a ingestão ideal é 1-2:15,6. 

Assim, como composição da carne dos peixes é altamente influenciada pela 

composição da dieta7, o uso de ingredientes com o objetivo de modificar o perfil lipídico das 

carnes tem sido bastante estudado, principalmente, para elevar o teor de AG poli e 

monoinsaturados e melhorar a relação n-6/n-3 dos filés7,8,3. Contudo, essa modificação quanti 

e qualitativa da fração lipídica da musculatura dos peixes tem como consequência a maior 

instabilidade química do produto, decorrente do aumento do teor de compostos insaturados, o 

que favorece a oxidação lipídica9.  

Durante o processo oxidativo dos lipídeos são formados produtos altamente 

reativos, como hidroperóxidos, aldeídos e cetonas, que interagem com as proteínas do 

alimento10. Essas interações favorecem a oxidação proteica durante o armazenamento, bem 

como a presença de outros agentes pró-oxidantes. A oxidação das proteínas é caracterizada 

pela formação de carbonilas, de ligações cruzadas, agregados proteicos e perda de grupos 
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tiol11,12. 

A ocorrência desses danos oxidativos, tanto lipídicos quanto proteicos, reduzem a 

qualidade sensorial e o valor nutricional da carne, já que há diminuição da concentração de 

AG insaturados9, perda de aminoácidos essenciais, formação de compostos que modificam o 

sabor, a cor e o odor do alimento, perda da funcionalidade das proteínas musculares e, 

consequentemente, da capacidade de retenção de água e textura dos filés11. Essas alterações 

trazem prejuízos à indústria e rejeição do produto pelos consumidores. Portanto, é necessário 

o estudo de ingredientes na alimentação dos peixes que proporcionem aumento do valor 

nutricional da carne em relação ao perfil lipídico, redução da concentração de colesterol e 

retardo de reações oxidativas. 

Nesse cenário, a Arthrospira (Spirulina), também conhecida como cianobactéria 

verde azulada, tornou-se uma das microalgas mais pesquisadas como suplemento, tanto na 

alimentação humana quanto na aquicultura, dado seu perfil aminoacídico e de AG, conteúdo 

de minerais, vitaminas e pigmentos como a ficocianina e os carotenoides, que possuem 

potencial antioxidante13,14, além de seu efeito hipocolesterolêmico no organismo15. Ademais, 

o acréscimo da microalga à alimentação da tilápia é favorecido devido seu hábito alimentar 

ser onívoro, adaptando-se facilmente a diferentes tipos de alimentos. 

Desse modo, objetivou-se avaliar o efeito da suplementação de tilápias do Nilo 

com Arthrospira platensis na fase de terminação, sobre a qualidade dos filés em relação ao 

perfil de AG, concentração de colesterol, oxidação lipídica e proteica. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Amostras de filés, Arthrospira platensis e rações experimentais 

Os filés de tilápia do Nilo, Arthrospira e rações experimentais foram obtidos 

conforme descrito no Capítulo 2 e armazenados em freezer a - 40°C até o momento da 

execução das análises.  

As carnes dos peixes foram caracterizadas acerca do perfil de AG, concentração 

de colesterol, oxidação lipídica e proteica. A amostragem dos filés foi realizada a partir do 

pool de amostras de cada unidade experimental. A Arthrospira e as rações experimentais 

foram avaliadas em relação ao perfil de AG e apenas as rações acerca da concentração de 

colesterol, seguindo-se técnica de quarteamento manual para obtenção das amostras. 

 

2.2. Análises físico-químicas 

 

2.2.1. Perfil de AG 

 

a) Transesterificação dos lipídeos dos filés e rações 

Para a quantificação dos AG dos filés de tilápia do Nilo e rações experimentais, 

primeiramente, realizou-se a extração lipídica das amostras pelo método de Bligh e Dyer16. 

Em seguida, os lipídeos extraídos foram transesterificados conforme metodologia modificada 

de Hartman e Lago17, tendo como agente esterificante solução de cloreto de amônia em ácido 

sulfúrico. 

Em tubo de vidro com tampa rosqueável adicionou-se 1 mL de solução hexanólica 

de ácido nonadecanoico (C19:0) (Sigma N5252, +98% GC), de concentração de 1 mg.mL-1. 

O solvente foi removido por meio de fluxo de nitrogênio gasoso. Após, foi pesado, 

aproximadamente, 25 mg de lipídeo no tubo. Adicionou-se 1,5 mL de solução metanólica de 

hidróxido de sódio 0,5 mol.L-1, o tubo foi fechado, levado para aquecimento em banho-Maria 

a 100ºC por 5 min e resfriado em água corrente. Em seguida, adicionou-se 2 mL de agente 

esterificante, composto por cloreto de amônia em ácido sulfúrico, fechou-se o tubo, aqueceu e 

resfriou, nas mesmas condições descritas anteriormente. Ao tubo resfriado adicionou-se 2 mL 

de solução saturada de cloreto de sódio, seguido de agitação em vórtex por 30 s. Adicionou-se 

1 mL de hexano ao tubo, que foi agitado e, em seguida, foi mantido em repouso para que 

houvesse a separação de fases. O sobrenadante continha os ésteres metílicos de AG, 

dissolvidos no hexano. A fase superior foi coletada e transferida para vials. Repetiu-se a etapa 
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de adição do hexano e posterior recolhimento do sobrenadante para vials, que foram fechados 

e analisados em cromatógrafo gasoso. A análise foi realizada em duplicata. 

 

b) Análise cromatográfica dos ésteres metílicos de AG dos filés e rações 

As amostras de ésteres de AG foram analisadas em cromatógrafo gasoso (Focus 

GC, Thermo-Finnigan), equipado com detector de ionização de chama (FID) a 250ºC, injetor 

split (razão de 1:50) a 225ºC e coluna capilar (Restek RT-2560) CB (100 m x 0,25 mm x 0,2 

µm). Os fluxos dos gases foram de 1,2 mL.min-1 para o gás de arraste hidrogênio; 30 mL.min-

1 para o gás auxiliar (“make-up”) nitrogênio; 40 e 350 mL.min-1 para os gases da chama 

hidrogênio e ar sintético, respectivamente. A velocidade do gás de arraste foi de 1,2 mL.min-1 

e injetou-se 1 µL de amostra. A temperatura inicial da coluna foi de 100ºC por 4 min, com 

elevação programada de 3ºC.min-1 até atingir 240ºC, permanecendo nessa temperatura por 30 

min. O tempo de corrida foi de aproximadamente 80,7 min.  

A integração das áreas dos picos dos cromatogramas foi realizada no programa 

ChromQuest 4.1 (Thermo Electron). A identificação dos compostos ocorreu por comparação 

dos tempos de retenção das amostras com os tempos de padrões de ésteres metílicos de AG 

(Sigma189-19), por tempo de retenção relativo ao ácido esteárico (C18:0) e por co-

cromatografia. A quantificação foi realizada por padronização interna, tendo o ácido graxo 

C19:0 como padrão interno e expressa em g de ácido graxo por 100 g de amostra. 

 

c) Transesterificação direta e análise cromatográfica dos ésteres metílicos de AG da 

Arthrospira platensis 

Para a quantificação dos AG da microalga, realizou-se transesterificação direta, 

segundo metodologia modificada de Sukhija e Palmquist18. Em tubo de vidro com tampa 

rosqueável pesou-se 25 mg de amostra. Em seguida, adicionou-se 1 mL de solução hexanólica 

de ácido nonadecanoico (C19:0) (Sigma N5252, +98% GC), de concentração de 1 mg.mL-1, 1 

mL de tolueno e 3 mL de solução metanólica de ácido clorídrico 1,25 M (Sigma 17935).  Os 

tubos foram fechados, agitados por 30 s a baixa velocidade e colocados em banho-Maria a 

70°C por 2 h, seguido de arrefecimento até temperatura ambiente. Acrescentou-se 2 mL de 

solução de carbonato de potássio a 6% e 2 mL de hexano. Após, os tubos foram fechados, 

agitados por 30 s e depois levados à centrífuga durante 5 min. A fase orgânica foi transferida 

para outro tubo, ao qual fez-se a adição de, aproximadamente, 0,5 g de sulfato de sódio anidro 

e 1 g de carvão ativado. Agitou-se a mistura por 10 s e deixou em repouso durante 1 h. 

Novamente, realizou-se a agitação (10 s), seguida da centrifugação por 5 min. O sobrenadante 
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foi transferido para outro tubo. O solvente foi evaporado por meio de fluxo de nitrogênio 

gasoso. Adicionou-se 1 mL de hexano e transferiu o conteúdo para vial, que foram fechados e 

os ésteres metílicos de AG foram analisados em cromatógrafo gasoso (QP2010-plus, 

Shimadzu), equipado com detector de ionização de chama e coluna capilar de sílica fundida 

(Supelco SP-2560) (100 m x 0,2 mm x 0,20 μm). A identificação dos AG foi realizada por 

comparação dos tempos de retenção das amostras com os tempos de padrões de ésteres 

metílicos de AG (FAME mix 37 componentes, Supelco). Para a confirmação adicional da 

identificação dos compostos, as amostras foram analisadas em cromatógrafo gasoso acoplado 

a espectrometria de massa (GC-MS QP2010 Plus, Shimadzu). A quantificação dos AG foi 

realizada por padronização interna, tendo o ácido graxo C19:0 como padrão interno e 

expressa em porcentagem. A análise foi realizada em duplicata no Laboratório de Sistemas de 

Produção Animal da Universidade de Lisboa. 

  

2.2.2. Índice de qualidade nutricional da fração lipídica  

A qualidade nutricional dos lipídeos dos filés das tilápias também foi avaliada por 

meio dos índices de aterogenicidade (IA) e trombogenicidade (IT), conforme as equações 

propostas por Ulbricht e Southgate19. 

 

a) Índice de aterogenicidade  

                                                               (1) 

 

b) Índice de trombogenicidade  

                         (2) 

Em que, C14:0 = ácido mirístico; C12:0 = ácido láurico; C16:0 = ácido palmítico; C18:0 = 

ácido esteárico; ∑AGMI = ácidos graxos monoinsaturados; ∑n6 = ácidos graxos poli-

insaturados n-6; ∑n3 = ácidos graxos poli-insaturados n-3. 

 

2.2.3. Colesterol  

Na análise de colesterol dos filés e das rações experimentais procedeu-se segundo 

metodologia descrita por Prates et al.20, composta das etapas de saponificação, extração e 

quantificação do composto. 
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a) Saponificação e extração 

Para a saponificação, foi pesado 0,75 g de amostra crua e homogeneizada, em 

tubo de vidro com tampa rosqueável e envolto em papel alumínio. Adicionou-se 0,2 g de 

ácido ascórbico e 5,5 mL de solução saponificante, composta de 11% de hidróxido de 

potássio, 55% v/v de etanol absoluto e 45% v/v de água destilada, preparada no dia da análise. 

O tubo foi tampado e agitado em vórtex, para evitar a aglomeração da carne. Então, fez-se a 

inserção de nitrogênio gasoso ao “head space” do tubo. A amostra foi agitada até completa 

dissolução do ácido ascórbico e levada para aquecimento em banho-Maria a 80°C por 15 min, 

com agitação. Em seguida, o tubo foi resfriado em água corrente por 1 min.  

A extração do colesterol foi realizada pela adição de 1,5 mL de água destilada e 3 

mL de solução hexanólica de BHT 25 µg.mL-1 ao tubo, contendo a amostra saponificada. 

Realizou-se a agitação vigorosa em vórtex por 2 min, seguida da centrifugação a 1500 g 

durante 5 min, para facilitar a separação de fases. A fase superior (hexano e colesterol) foi 

coletada e filtrada por meio de filtro de 13 mm de diâmetro e membrana hidrofílica de 

0,45µm de poro (Millex® LCR Membrana PTFE Modificada, Merk Millipore) em vial com 

septo para cromatografia líquida de alta eficiência, envolto em papel alumínio.  

 

b) Análise em cromatografia líquida de alta eficiência 

A análise do extrato de colesterol foi realizada em cromatógrafo líquido de alta 

eficiência (LC-20A Prominence, Shimadzu), com detector UV-Variável, desgaseificador “on-

line” e programa LabSolution para aquisição e processamento de dados. 

Vinte microlitros de extrato foram injetados em coluna de sílica 5 µm, 150 x 4,6 

mm (d.i.), (Microsorb-MV, Rainnin Instrument Company). A fase móvel foi composta de 

hexano-isopropanol (99:1), em sistema isocrático de eluição e taxa de fluxo de 1,0 mL.min-1. 

O comprimento de onda utilizado para a detecção do colesterol foi de 202 nm, com tempo de 

eluição completa em torno de 3,5 min. O tempo total de corrida foi de 7 min. A identificação 

do composto foi realizada por comparação do tempo de retenção das amostras com o padrão 

colesterol (5-cholesten-3β-ol Sigma C-8667, +99%), sob as mesmas condições analíticas, e 

por co-cromatografia. A quantificação foi feita por padronização externa, com curva de 

calibração (área do pico x concentração do padrão) composta por cinco níveis de 

concentração do padrão. O padrão colesterol de 0,01 a 0,5 mg.mL-1. Os valores das áreas dos 

picos dos pontos da curva padrão e das amostras foram resultantes da média de duas 

determinações analíticas.  
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2.2.4. Oxidação lipídica 

A oxidação dos lipídeos das amostras dos filés foi realizada pela avaliação das 

substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), conforme metodologia de Vyncke21.  

As amostras ficaram armazenadas por 10 meses. Para a realização da análise, as amostras 

foram descongeladas em refrigerador por aproximadamente 24 h e, em seguida, trituradas em 

multiprocessador de alimentos. Para a extração ácida foram pesados 10 g de amostra triturada 

e adicionou-se 50 mL de solução de ácido tricloroacético (TCA) 7,5%. A mistura foi 

homogeneizada por 5 minutos. Após, realizou-se a filtração com filtro quantitativo em balão 

volumétrico de 50 mL, completando o volume do filtrado com TCA 7,5%. Coletou-se 5 mL 

do filtrado, em tubo com tampa rosqueável, para reagir com 5 mL de solução de ácido 2-

tiobarbitúrico (TBA) 0,02 M. Os reagentes foram agitados em vórtex. Fez-se um branco com 

5 mL de água destilada e 5 mL de TCA. Os tubos foram aquecidos em banho-Maria a 100°C 

por 10 min, seguido de resfriamento em água corrente.  

Para a quantificação de TBARS, cujo principal composto oxidado é o 

malonaldeído (MDA) e que reage com o TBA, utilizou-se equação da reta, obtida de curva 

padrão, composta por cinco pontos de solução de tretraetoxipropano (TEP) (1,1,3,3- 

tetraethoxypropane Sigma T9889, +96%) em TBA, variando de 0,18 a 0,79 mg.L-1. A leitura 

das amostras e dos pontos da curva padrão foram feitas em espectrofotômetro UV/VIS 

(Lambda 25, PerkinElmer) a 538 nm. O resultado foi expresso em mg MDA.kg-1 de filé. A 

análise foi realizada em duplicata. 

 

2.2.5. Oxidação proteica 

A avaliação da oxidação proteica dos filés de tilápia do Nilo foi verificada por 

meio de dois parâmetros: formação de grupos carbonila e perda de grupo sulfidrila. As 

amostras das carnes ficaram armazenadas por 10 meses. 

 

a) Determinação de carbonila 

A carbonila proteica foi determinada pelo método descrito por Oliver et al.22, 

modificado por Vuorela et al.23. Para cada amostra, duas medidas foram realizadas na 

quantificação da oxidação proteica: I) quantificação de carbonila e II) determinação do 

branco.  

Pesou-se 1 g de amostra que foi homogeneizada com 10 mL de cloreto de potássio 

0,15 M por 1 min. Da mistura obtida, para cada procedimento (I e II), foram coletados 200 µL 

para tubo de centrifugação, contendo 2 mL de TCA 10%. Procedeu-se a centrifugação dos 
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tubos a 2.880 xg por 5 min a 4°C e os sobrenadantes foram descartados. Para o procedimento 

I, ao sedimento resultante da centrifugação adicionou-se 2 mL de ácido clorídrico 2 M, 

contendo 0,2% de 2,4-dinitrofenil hidrazina (DNPH) (2,4-Dinitrophenilhydrazine Sigma 

D199303, + 97%). Para o II foi adicionado 2 mL de ácido clorídrico 2 M. Ambas as amostras 

foram incubadas por 1 h a temperatura ambiente, sendo agitadas em vórtex a cada 20 min.  

Em seguida, adicionou-se 2 mL de TCA 10% e centrifugou a 2.880 xg por 5 min a 

4°C. Os sobrenadantes foram removidos, de forma a não coletar sólidos dos sedimentos. Os 

sedimentos foram lavados com 2 mL da mistura de etanol e acetato de etila (1:1), agitados em 

vórtex e centrifugados a 11.500 xg por 5 min. O procedimento foi realizado quatro vezes. 

Após remover o resíduo de DNPH completamente, os sedimentos foram secos com nitrogênio 

gasoso e adicionou-se 3 mL de solução de fosfato 20 mM, contendo cloridrato de guanidina 6 

M, pH final de 2,3, ajustado com ácido trifluoroacético, em cada tubo. As amostras foram 

agitadas e centrifugadas a 2.880 xg por 5 min a 4°C. Após, realizou-se as leituras das 

amostras e dos brancos a 370 nm, em espectrofotômetro UV/VIS (Lambda 25, PerkinElmer). 

A carbonila foi calculada utilizando o coeficiente de extinção molar de 21.000 M-1.cm-1 e o 

resultado expresso em nmol carbonila.mg-1 de proteína. A análise foi realizada em triplicata. 

Para a quantificação de proteína das amostras utilizou-se o método de Kjeldahl24. 

 

b) Determinação de sulfidrila 

O conteúdo dos grupos sulfidrila foi determinado utilizando o ácido 5,5’-ditio-bis-

2-nitrobenzoico (DTNB) de acordo com método de Ellman25, modificado por Eymard et al.26. 

Pesou-se 0,5 g de amostra de filé em tubo, que foi homogeneizada com 10 mL de tampão 

fosfato 0,05 M e pH 7,2 por 1 min. Do homogeneizado coletou-se 1 mL, transferiu para tubo 

de centrífuga e homogeneizou com 9 mL de tampão fosfato 0,05 M e pH 7,2, contendo ureia 

8 M, NaCl 0,6 M e EDTA 6 mM (solução A). A mistura foi centrifugada durante 15 min a 

14.000 xg a 5°C. Coletou-se 3 mL do sobrenadante, que foi homogeneizado com 40 µL de 

solução de DTNB 0,01 M (5,5’-Dithiosbis2-nitrobenzoic Sigma D8130, +98%), preparada 

com acetato de sódio 0,05 M. Após, a mistura foi incubada a 40°C por 15 min. O branco foi 

preparado com 1 mL de tampão fosfato 0,05 M e pH 7,2 e 9 mL de solução A. A absorbância 

foi determinada a 420 nm, em espectrofotômetro UV/VIS (Lambda 25, PerkinElmer). A 

sulfidrila foi quantificada utilizando o coeficiente de extinção molar de 13.600 M-1.cm-1 e o 

resultado expresso em nmol sulfidrila.g-1 de proteína. A análise foi realizada em duplicata. 
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2.3. Delineamento experimental e análise estatística 

Os dados foram analisados por ANOVA, seguido por comparações múltiplas de 

médias pelo teste de Tukey para comparar os resultados obtidos entre os tempos de 

fornecimento da dieta; e regressão para verificar a relação dos parâmetros estudados com os 

níveis de Arthrospira. Em todas as análises foi adotado nível de 0,05 de significância e 

utilizou-se o programa estatístico R, versão 3.3.127.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 4.1 apresenta a composição de AG da microalga e das rações 

experimentais. A Arthrospira platensis utilizada na suplementação das rações se mostrou 

abundante, principalmente, em ácido palmítico (C16:0), linoleico (C18:2 n-6) e γ-linolênico 

(C18:3 n-6). O C16:0 apresentou mais do que o triplo da concentração do C18:2 n-6, sendo o 

ácido graxo saturado (AGS) que mais contribuiu para o elevado valor do total dos AG dessa 

classe na fração lipídica da microalga. Os outros dois compostos participaram dos somatórios 

dos AGPI e da família n-6, correspondendo a cerca de 98% do total dessas classes.  

A relação AGPI/AGS da microalga foi de 0,44, evidenciando a predominância de 

AGS em sua composição. Ademais, a Arthrospira não apresentou ácido α-linolênico (C18:3 

n-3), nem outros AG da série n-3. Logo, a suplementação com essa cianobactéria, em 

especial, não pode auxiliar no aumento de AGPI n-3 e diminuição da razão n-6/n-3 nas carnes 

das tilápias. Salienta-se que o teor lipídico e a composição de AG da microalga variam de 

acordo com nutrientes disponíveis e condições de cultivo28,29, sendo possível a obtenção dessa 

microalga com maiores concentrações de n-330. 

Nas rações, a proporção média das classes de AG das rações foi de 32,65% de 

AGS; 32,22% de AGMI; 32,51% de AGPI; 1,63% de n-3; 30,37% de n-6 e 1,24% de trans. 

Verifica-se que o quantitativo de AGMI e AGPI representaram em torno de 64,73% dos 

compostos detectados e que são predominantemente, da série n-6. Ademais, dos 35 AG 

identificados nas rações do experimento, 28 estavam presentes nos lipídeos dos filés das 

tilápias, inclusive os trans e o ácido linoleico conjugado (CLA). 

Os compostos com maiores concentrações nas rações foram o C16:0, C18:2 n-6 e 

ácido oleico (C18:1 n-9). O alto valor de C18:1 n-9 foi reflexo, principalmente, do perfil 

lipídico da ração comercial, pois a microalga possuía baixo teor desse composto. Observou-se 

ainda discreta redução dos AG à medida que se aumentou a inclusão de Arthrospira. Exceto 

para o ácido 7-hexadecenoico (C16:1 n-9) e C18:3 n-6, evidenciando que a elevação da 

concentração, sobretudo, do C18:3 n-6, nas rações com maiores níveis de suplementação, foi 

decorrente da microalga. Já a presença do C18:3 n-3 nas dietas indicou que esse ácido foi 

proveniente da ração comercial, uma vez que, a cianobactéria não apresentou esse composto 

no seu perfil lipídico.   

 

 



68 

 

TABELA 4.1 - Composição de ácidos graxos da microalga (%) e das rações com e sem suplementação 

de A. platensis (g.100 g-1 amostra)  

Ácido graxo 
Arthrospira 

platensis 
CV (%) 

Níveis de A. platensis na ração 
CV (%) 

0% 1% 3% 5% 

C10:0 - - 0,0130 0,0115 0,0111 0,0101 10,54 

C12:0 - - 0,0082 0,0074 0,0074 0,0073 5,62 

C14:0 0,21 0,53 0,0730 0,0654 0,0616 0,0562 11,02 

i C15:0a - - 0,0074 0,0062 0,0059 0,0056 12,68 

ai C15:0a - - 0,0084 0,0079 0,0069 0,0063 12,90 

C14:1 n-5 - - 0,0119 0,0111 0,0098 0,0087 13,80 

C15:0 - - 0,0315 0,0265 0,0219 0,0183 23,34 

C16:0 DMAb - - 0,0017 0,0026 0,0041 0,0056 49,30 

i C16:0 - - 0,0056 0,0050 0,0071 0,0150 56,73 

NI1c - - 0,0622 0,0460 0,0286 0,0215 46,16 

C16:0 58,53 0,13 1,0762 1,0080 0,9810 0,9435 5,59 

i C17:0 - - 0,0098 0,0100 0,0093 0,0081 8,90 

C16:1 n-9 1,28 0,93 0,0104 0,0102 0,0107 0,0112 4,08 

C16:1 n-7 4,13 1,10 0,0912 0,0850 0,0827 0,0798 5,72 

C17:0 0,15 3,89 0,0356 0,0337 0,0314 0,0291 8,64 

C17:1 n-8 0,38 1,46 0,0112 0,0117 0,0105 0,0094 9,36 

C16:2 n-x 0,12 7,60 - - - - - 

C18:0 1,13 1,72 0,4751 0,4352 0,4100 0,3762 9,83 

C18:1 trans 6 a 9 - - 0,0144 0,0131 0,0132 0,0119 7,93 

C18:1 trans 11 - - 0,0516 0,0477 0,0453 0,0417 8,87 

C18:1 trans 12 - - 0,0025 0,0024 0,0029 0,0024 9,37 

C18:1 n-9 6,64 0,54 1,5880 1,4585 1,3773 1,2646 9,58 

C18:1 n-7 0,74 2,99 0,0835 0,0767 0,0733 0,0679 8,70 

C18:1 n-5 - - 0,0043 0,0041 0,0043 0,0038 6,29 

C18:2 n-x - - 0,0178 0,0157 0,0122 0,0106 23,14 

C18:2 n-6 17,66 0,09 1,6526 1,5392 1,4489 1,3458 8,73 

C20:0 - - 0,0326 0,0299 0,0282 0,0258 9,88 

NI2 - - 0,0115 0,0073 0,0025 0,0020 77,01 

C18:3 n-6 8,34 0,14 0,0019 0,0088 0,0200 0,0305 82,41 

C20:1 n-9 - - 0,0130 0,0119 0,0114 0,0102 9,69 

C18:3 n-3 - - 0,0924 0,0849 0,0792 0,0722 10,47 

CLA - - 0,0059 0,0058 0,0040 0,0043 19,69 

C20:2 n-6 0,16 0,51 - - - - - 

C20:3 n-9 - - 0,0136 0,0122 0,0113 0,0105 11,25 

NI3 - - 0,0070 0,0054 0,0044 0,0040 25,86 

C20:3 n-6 0,18 5,73 - - - - - 

C20:4 n-6 - - 0,0137 0,0127 0,0120 0,0106 10,74 

C24:0 - - 0,0135 0,0122 0,0110 0,0100 12,78 

Σ trans - - 0,0685 0,0631 0,0614 0,0560 8,30 

ΣNI - - 0,0807 0,0587 0,0354 0,0275 47,54 

ΣAGSd 60,32 0,15 1,7898 1,6588 1,5928 1,5115 7,18 

ΣAGMIe 13,26 0,92 1,8025 1,6574 1,5695 1,4462 9,26 

ΣAGPIf 26,46 0,09 1,7920 1,6734 1,5836 1,4802 8,12 

AGPI/AGS 0,44 0,05 1,0012 1,0088 0,9942 0,9793 1,26 

Σn-3 - - 0,0924 0,0849 0,0792 0,0722 10,47 

Σn-6 26,34 0,06 1,6682 1,5606 1,4809 1,3869 7,84 

n-6/n-3 - - 18,05 18,38 18,71 19,22 2,69 
aÁcidos graxos ramificados das séries iso (i) e anti-iso (a); bDMA: produto da metilação de aldeídos 

graxos, formados durante a reação de saponificação; cNI: ácido graxo não identificado; dAGS: ácidos 

graxos saturados; eAGMI: ácidos graxos monoinsaturados; fAGPI: ácidos graxos poli-insaturados. 
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Os altos valores do AGPI n-6 das rações indicam que na elaboração da ração 

comercial houve predominância de ingredientes de origem vegetal, que são abundantes em 

C18:2 n-6 e outros AGPI dessa série e pobres em n-3. Muitas vezes, a opção pelo uso de 

matérias-primas vegetais decorre dos altos custos da farinha e do óleo de peixes marinhos, 

aliado ao fato dos peixes tropicais e de água doce, como a tilápia do Nilo, terem a tendência 

de exigir maiores quantidades de n-6 do que n-3 na dieta31.  

O adequado seria a mistura de ingredientes abundantes em compostos n-6 e n-3, 

de forma a proporcionar balanço adequado dos AG essenciais aos peixes, bem como 

possibilitar deposição desses compostos na carne do peixe e síntese endógena de seus 

derivados, em especial da série n-3. 

As dietas com 0, 1, 3 e 5% de Arthrospira apresentaram C18:2 n-6 em matéria 

seca de 1,77; 1,66; 1,56 e 1,45% e de C18:3 n-3 de 0,099; 0,091; 0,085 e 0,078%, 

respectivamente. Para a tilápia do Nilo, a exigência ótima de C18:2 n-6 dietético é de 0,5 ou 

1%32 e de C18:3 n-3 de 0,45 a 0,64% para que a espécie obtenha crescimento ótimo e certa 

quantidade de AGPI n-3 no músculo33. Portanto, verifica-se que as rações experimentais 

apresentaram valores de C18:2 n-6 e C18:3 n-3, acima e abaixo, respectivamente, da faixa 

ótima para a espécie. Além disso, o total de AG n-6 das rações foi muito maior do que dos n-

3, resultando em razão n-6/n3 elevada, com efeito crescente, conforme se aumentou a 

inclusão de Arthrospira nas rações.  

A partir dessas constatações, como o perfil lipídico da carne de peixes reflete a 

qualidade dos lipídeos da dieta34, infere-se que esse desbalanceamento na proporção dos AG 

essenciais, bem como da n-6/n-3 das rações experimentais, possivelmente, influenciou o 

processo endógeno de síntese de AGPI n-3 nos peixes, pelos processos de alongamento e 

dessaturação a partir do C18:3 n-3.  

Os resultados da análise de composição do perfil lipídico dos filés de tilápias 

suplementadas com A. platensis estão apresentados nas Tabelas 4.2 a 4.5. Identificou-se 41 

AG nos lipídeos do músculo dos peixes de todos os tratamentos e tempos avaliados, sendo 

desconsiderados os compostos em concentrações traço. Desse total, apenas três não foram 

identificados. A proporção média das classes de AG para os períodos de 30 e 60 dias foram 

36,13 e 36,14% de AGS, 41,89 e 40,87% de AGMI, 21,11 e 22,06% de AGPI e 0,21 e 0,20% 

de trans, respectivamente, havendo predominância de AGS e AGMI. 

De modo geral, os animais submetidos à dieta com 3 e 5% de microalga e 

suplementados por 60 dias não tiveram redução significativa da concentração da maioria dos 

AG em relação aos animais do mesmo tratamento, abatidos após 30 dias de alimentação. As 
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diferenças estatísticas ocorreram, especialmente, no tratamento sem adição de Arthrospira e 

com 1% de suplemento, havendo diminuição da concentração dos AG com o prolongamento 

da alimentação com maior frequência. 

Nesse sentido, os níveis de Arthrospira inclusos na dieta, principalmente, 3 e 5% 

não contribuíram para modificar o perfil lipídico dos filés das tilápias, mas apenas para a 

manutenção das concentrações das diferentes classes de AG. Os compostos predominantes 

nos filés dos peixes foram o C18:1 n-9, seguido do C16:0, C18:2 n-6 e C18:0. 

 

TABELA 4.2 - Composição de ácidos graxos saturados dos filés de tilápias do Nilo (Oreochromis 

niloticus) submetidas a dietas suplementadas com A. platensis na fase de terminação 
AG 

(g.100 g-1) 

Tempo 

(dias) 

Níveis de A. platensis na ração 
Regressão R2 

CV 

(%) 0% 1% 3% 5% 

C14:0 
30 0,0637a* 0,0503a 0,0481a 0,0464a ns1(p>0,05) - 15,14 

60 0,0368b 0,0381a 0,0427a 0,0367a ns (p>0,05) - 7,36 

C15:0 
30 0,0033a 0,0028a 0,0026a 0,0033a rs2 (p<0,05) 0,998 11,87 

60 0,0030a 0,0019a 0,0022a 0,0021a ns (p>0,05) - 20,69 

C16:0 

DMA5 

30 0,0133a 0,0103a 0,0087a 0,0108a ns (p>0,05) - 17,55 

60 0,0104a 0,0100a 0,0100a 0,0102a ns (p>0,05) - 1,94 

C16:0 
30 0,4886a 0,4180a 0,3974a 0,3761a ns (p>0,05) - 11,62 

60 0,3066b 0,3136b 0,3514a 0,3218a ns (p>0,05) - 6,09 

i C17:06 30 0,0028a 0,0023a 0,0023a 0,0022a ns (p>0,05) - 11,06 

60 0,0017b 0,0016b 0,0019b 0,0017b ns (p>0,05) - 6,64 

C17:0 
30 0,0049a 0,0041a 0,0039a 0,0039a ns (p>0,05) - 11,01 

60 0,0030b 0,0029b 0,0035b 0,0033b ns (p>0,05) - 9,01 

C18:0 

DMA 

30 0,0044a 0,0034a 0,0028a 0,0039a rs3 (p<0,05) 0,999 18,76 

60 0,0031a 0,0029a 0,0031a 0,0032a ns (p>0,05) - 4,54 

C18:0 
30 0,1270a 0,1065a 0,1019a 0,1007a ns (p>0,05) - 12,05 

60 0,0824b 0,0810b 0,0931a 0,0877a ns (p>0,05) - 16,07 

C20:0 
30 0,0044a 0,0039a 0,0034a 0,0034a rs4 (p<0,05) 0,999 12,89 

60 0,0026b 0,0026b 0,0030b 0,0028b ns (p>0,05) - 7,56 

ΣAGS7 30 0,6947a 0,5879a 0,5596a 0,5359a ns (p>0,05) - 11,78 

60 0,4360b 0,4416b 0,4978a 0,4563a ns (p>0,05) - 6,10 

*Médias seguidas de letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente ao nível de 5% de 

probabilidade pelo teste de Tukey; 1ns: modelo de regressão não significativo ao nível de 5% de 

probabilidade. 2rs: modelo de regressão significativo ao nível de 5% de probabilidade Y=0,00329-

0,00059X+0,000118X2; 3Y=0,00439-0,00119X+0,000218X2; 4Y=0,00439-0,00054X+6,8.10-5X2; 

5DMA: dimetil acetal; 6Ácido graxo ramificado da série iso (i); 7AGS: ácidos graxos saturados. 

 

Na Tabela 4.2 verifica-se que o tempo de alimentação influenciou a concentração 

de vários AGS. No tratamento controle, o ácido mirístico (C14:0) teve a mais acentuada 

redução de concentração (42,23%) no tempo de 60 dias em relação ao menor tempo de 

suplementação. Esse mesmo efeito, ou seja, diminuição da concentração com o aumento do 

período de alimentação foi observado no C16:0, C18:0 e total de AGS nos tratamentos 0 e 1% 
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de inclusão, e nos ácidos iso-heptadecanoico (i C17:0), heptadecanoico (C17:0) e eicosanoico 

(C20:0) para todos os tratamentos avaliados. 

A diminuição da concentração no tempo do C14:0 e C16:0 com o tempo de 

suplementação é a mais interessante, pois são considerados hipercolesterolêmicos e 

aterogênicos19. O C18:0 possui efeito neutro acerca da concentração plasmática de colesterol. 

Além disso, a sua deposição na musculatura é baixa, pois esse ácido graxo é rapidamente 

dessaturado pela enzima ∆9 a C18:1 n-935. Esses três AG também foram os AGS com maiores 

concentrações nos filés, na ordem C16:0>C18:0>C14:0. 

Os níveis de Arthrospira foram significantes (p<0,05) apenas para os ácidos 

pentadecanoico (C15:0), 1,1-dimetoxi-octadecano (C18:0 DMA) e C20:0, no tempo de 30 

dias. Entretanto, são compostos que não possuem papel importante na nutrição humana. A 

suplementação com a microalga resultou na diminuição da concentração do C15:0 de forma 

quadrática, obtendo valor mínimo para a suplementação com 2,49% de Arthrospira. O 

modelo de regressão quadrático também foi significativo para o C18:0 DMA e o C20:0, onde 

esses ácidos tiveram redução das suas concentrações até a suplementação de 2,72 e 3,94%, 

respectivamente. Apesar disso, os demais AG não foram influenciados pelos níveis da 

microalga e nem o total de AGS. 

O total de AGS dos filés foi influenciado apenas pelo tempo de suplementação, 

nos tratamentos controle e com 1% de adição da Arthrospira. O cultivo por 60 dias ocasionou 

redução significativa (p<0,05) da deposição de AGS nas carcaças desses dois tratamentos, 

melhorando a carne nutricionalmente, já que há relação direta entre o consumo dessa classe de 

AG e o aumento dos níveis do colesterol total no sangue e de lipoproteínas de baixa densidade 

(colesterol LDL)36. No entanto, como os valores de AGS dos filés do tratamento com 1% de 

microalga foram semelhantes aos dos peixes não suplementados, a inclusão da A. platensis 

não proporcionou melhora do perfil de AGS das carnes de tilápias, a ponto de justificar o seu 

uso nas dietas em pisciculturas. 

Na Tabela 4.3 estão apresentados os dados referentes aos AGMI dos filés das 

tilápias. O C18:1 n-9 foi o composto de maior concentração, correspondendo a média de 

69,26 e 68,20% do total dessa classe, respectivamente, para os períodos de 30 e 60 dias de 

suplementação. Esse fato decorreu desse ácido graxo também ser o composto monoinsaturado 

de maior concentração nas rações, sendo, portanto, eficazmente depositado no tecido 

muscular dos animais.  

Além disso, esse ácido graxo pode ter sido sintetizado no organismo dos peixes 

pela enzima ∆9 dessaturase a partir do C18:0, por meio da introdução de uma dupla ligação 
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entre o átomo de carbono 9 e 10 do composto, contribuindo, portanto, para elevar a 

concentração do C18:1 n-9 nos filés37,38. Apesar de não ser ácido graxo essencial, o C18:1 n-9 

é considerado hipocolesterolêmico39 e sua ingestão é recomendada, sendo benéfica sua 

presença no perfil lipídico das carnes de peixes. 

 

TABELA 4.3 - Composição de ácidos graxos monoinsaturados dos filés de tilápias do Nilo (Oreo-

chromis niloticus) submetidas a dietas suplementadas com A. platensis na fase de 

terminação  
AG 

(g.100 g-1) 

Tempo 

(dias) 

Níveis de A. platensis na ração 
Regressão R2 

CV 

(%) 0% 1% 3% 5% 

C14:1 n-5 
30 0,0042a* 0,0034a 0,0033a 0,0034a ns1(p>0,05) - 11,30 

60 0,0028a 0,0025a 0,0029a 0,0025a ns (p>0,05) - 8,28 

C16:1 n-9 
30 0,0140a 0,0118a 0,0114a 0,0107a ns (p>0,05) - 12,10 

60 0,0083b 0,0091a 0,0102a 0,0093a ns (p>0,05) - 8,46 

C16:1 n-7 
30 0,1108a 0,0935a 0,0934a 0,0839a ns (p>0,05) - 11,76 

60 0,0670b 0,0708a 0,0789a 0,0695a ns (p>0,05) - 7,16 

C16:1 n-x 
30 0,0019a 0,0015a 0,0015a 0,0015a ns (p>0,05) - 14,28 

60 0,0013b 0,0013a 0,0014a 0,0014a ns (p>0,05) - 5,58 

C17:1 n-8 
30 0,0064a 0,0047a 0,0046a 0,0061a ns (p>0,05) - 17,08 

60 0,0054a 0,0050a 0,0052a 0,0053a ns (p>0,05) - 3,80 

C18:1 

DMA7 

30 0,0069a 0,0058a 0,0048a 0,0053a rs2 (p<0,05) 0,999 15,24 

60 0,0048a 0,0044a 0,0052a 0,0051a ns (p>0,05) - 6,76 

C18:1  

trans 6/7/8 

30 0,0075a 0,0076a 0,0070a 0,0062a rs3 (p<0,05) 0,918 8,80 

60 0,0050b 0,0054a 0,0062a 0,0055a ns (p>0,05) - 9,08 

C18:1  

trans 9 

30 0,0022a 0,0017a 0,0017a 0,0012a ns (p>0,05) - 22,97 

60 0,0012b 0,0011b 0,0013b 0,0010a ns (p>0,05) - 9,87 

C18:1  

trans 11 

30 0,0038a 0,0036a 0,0031a 0,0027a rs4 (p<0,05) 0,998 15,08 

60 0,0022b 0,0022b 0,0025a 0,0022a ns (p>0,05) - 6,43 

C18:1  

trans 12 

30 0,0020a 0,0019a 0,0017a 0,0019a ns (p>0,05) - 7,30 

60 0,0010a 0,0012a 0,0013a 0,0015a rs5 (p<0,05) 0,950 14,41 

C18:1 n-9 
30 0,5492a 0,4719a 0,4594a 0,4280a ns (p>0,05) - 10,79 

60 0,3310b 0,3369b 0,3906a 0,3551a ns (p>0,05) - 7,59 

C18:1 n-7 
30 0,0698a 0,0572a 0,0546a 0,0537a ns (p>0,05) - 12,73 

60 0,0445b 0,0454a 0,0517a 0,0480a ns (p>0,05) - 6,86 

C18:1 n-5 
30 0,0025a 0,0018a 0,0018a 0,0018a ns (p>0,05) - 16,67 

60 0,0014b 0,0015a 0,0017a 0,0016a ns (p>0,05) - 7,51 

C20:1 n-9 
30 0,0324a 0,0273a 0,0251a 0,0244a ns (p>0,05) - 13,25 

60 0,0188b 0,0202b 0,0230a 0,0218a ns (p>0,05) - 8,65 

Σ trans 
30 0,0039a* 0,0037a 0,0034a 0,0030a rs6 (p<0,05) 0,996 11,12 

60 0,0024b 0,0025b 0,0028a 0,0026a ns (p>0,05) - 7,86 

ΣAGMI8 30 0,7981a 0,6789a 0,6599a 0,6188a ns (p>0,05) - 11,18 

60 0,4853b 0,4971b 0,5708a 0,5195a ns (p>0,05) - 7,30 

*Médias seguidas de letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente ao nível de 5% de 

probabilidade pelo teste de Tukey; 1ns: modelo de regressão não significativo ao nível de 5% de 

probabilidade. 2rs: modelo de regressão significativo ao nível de 5% de probabilidade Y=0,006894-

0,001274X+0,000191X2; 3Y=0,007697-0,000276X; 4Y=0,003803-0,000224X; 5Y=0,001044+9,2.10-

5X; 6Y=0,003897-0,000176X; 7DMA: produto da metilação de aldeídos graxos, formados durante a 

reação de saponificação; 8AGMI: ácidos graxos monoinsaturados. 

 

O tempo de fornecimento das dietas influenciou de forma significativa (p<0,05), 
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sobretudo, o tratamento controle, havendo a diminuição da concentração da maioria dos 

AGMI com o aumento do tempo de cultivo, inclusive os trans. Efeito semelhante foi 

observado para o tratamento com 1% de microalga para o ácido trans 11-octadecenoico 

(C18:1 trans 11), C18:1 n-9, ácido 11-eicosenoico (C20:1 n-9), Σ trans e ΣAGMI. Dessa 

maneira, infere-se que a incorporação da Arthrospira nos níveis de 3 e 5% contribuiu para 

manter o perfil lipídico de AGMI da carne durante o período de cultivo dos animais. 

Sabe-se que o aumento de AGMI e a redução de AGS dos lipídeos do alimento 

acarreta em produto mais saudável ao homem, pois os AGMI possuem efeitos contrários aos 

dos AGS, ou seja, diminuem o risco de doenças cardiovasculares por serem 

hipocolesterolêmicos39. Contudo, como nos tratamentos com 3 e 5% de microalga os valores 

dos somatórios dos AGMI e AGS permaneceram iguais em relação ao tempo, e os demais 

tratamentos resultaram em redução significativa (p<0,05) de ambas as classes, considera-se 

que a partir desses dados foi obtido efeito nulo em termos de modificação do perfil de AG 

para melhorar o produto nutricionalmente. 

Acerca dos níveis de suplementação, as concentrações dos C18:1 trans 6/7/8, trans 

11 e o total de AG trans foram linearmente reduzidas (p<0,05) nas carnes dos peixes 

alimentados com Arthrospira por 30 dias. Esse efeito é desejável, haja vista que são 

compostos associados ao aumento do risco de doenças cardiovasculares, por elevarem o teor 

de colesterol LDL e diminuírem o de lipoproteínas de alta densidade (colesterol HDL)40.  

O C18:1 trans 12 sofreu efeito inverso, havendo incremento da concentração de 

forma linear com a incorporação da microalga para os animais alimentados por 60 dias. 

Mesmo o C18:1 trans 12 sendo o ácido graxo trans com menor concentração nas rações 

experimentais (Tabela 4.1), proporcionalmente, foi o composto dessa classe que teve a maior 

deposição nos filés das tilápias. Esse resultado não pode ser justificado pela suplementação 

com a cianobactéria, porque no seu perfil lipídico não havia AG trans. Possivelmente, esse 

efeito foi decorrente do metabolismo do animal. 

Os compostos trans identificados nos filés, provavelmente, foram provenientes da 

ração comercial, visto que no perfil lipídico da Arthrospira não foi detectado nenhum trans. 

Embora existentes na carne das tilápias, os teores médios de ácidos trans nos filés foram 

baixos, de 0,21 e 0,17% do total encontrado, para 30 e 60 dias de suplementação, 

respectivamente. A esse respeito, o ideal é que o consumo de AG trans corresponda a menos 

de 1% da ingestão diária de energia de uma pessoa saudável39. Como os filés de tilápias são 

considerados de baixo teor de gordura (<2%), a contribuição dos AG trans, oriundos das 

carnes, em relação ao valor de consumo máximo recomendado seria pequena. 
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TABELA 4.4 - Composição de ácidos graxos poli-insaturados dos filés de tilápias do Nilo (Oreochro-

mis niloticus) submetidas a dietas suplementadas com A. platensis na fase de 

terminação  
AG 

(g.100 g-1) 

Tempo 

(dias) 

Níveis de A. platensis na ração 
Regressão R2 

CV 

(%) 0% 1% 3% 5% 

C18:2 n-x 
30 0,0083a* 0,0071a 0,0072a 0,0062a ns1(p>0,05) - 11,74 

60 0,0048b 0,0052a 0,0060a 0,0054a ns (p>0,05)  9,24 

C18:2 n-6 
30 0,1804a 0,1533a 0,1383a 0,1450a ns (p>0,05) - 11,98 

60 0,1131b 0,1121b 0,1261a 0,1192a ns (p>0,05) - 5,50 

C18:3 n-6 
30 0,0133a 0,0119a 0,0112a 0,0107a ns (p>0,05) - 9,48 

60 0,0089b 0,0088b 0,0100a 0,0099a ns (p>0,05) - 6,70 

C18:3 n-3 
30 0,0076a 0,0067a 0,0061a 0,0060a ns (p>0,05) - 10,88 

60 0,0044b 0,0046b 0,0053a 0,0048b ns (p>0,05) - 8,10 

CLA 
30 0,0022a 0,0015a 0,0015a 0,0013a ns (p>0,05) - 24,60 

60 0,0010b 0,0009b 0,0011b 0,0010a ns (p>0,05) - 8,29 

NI13 30 0,0046a 0,0038a 0,0034a 0,0034a ns (p>0,05) - 14,88 

60 0,0026b 0,0032a 0,0034a 0,0033a ns (p>0,05) - 11,01 

C20:2 n-x 
30 0,0064a 0,0053a 0,0052a 0,0045a ns (p>0,05) - 14,77 

60 0,0035b 0,0038b 0,0044a 0,0040a ns (p>0,05) - 9,84 

C20:2 n-6 
30 0,0094a 0,0075a 0,0067a 0,0074a ns (p>0,05) - 14,56 

60 0,0056b 0,0054b 0,0061a 0,0057b ns (p>0,05) - 5,37 

C20:3 n-9 
30 0,0131a 0,0104a 0,0096a 0,0100a ns (p>0,05) - 14,64 

60 0,0083b 0,0086a 0,0092a 0,0090a ns (p>0,05) - 4,56 

NI2 
30 0,0024a 0,0018a 0,0016a 0,0020a ns (p>0,05) - 18,11 

60 0,0017a 0,0017a 0,0017a 0,0017a ns (p>0,05) - 2,04 

C20:3 n-6 
30 0,0206a 0,0129a 0,0142a 0,0164a ns (p>0,05) - 21,16 

60 0,0140a 0,0130a 0,0146a 0,0140a ns (p>0,05) - 4,96 

C20:4 n-6 
30 0,0534a 0,0420a 0,0357a 0,0447a ns (p>0,05) - 16,73 

60 0,0389a 0,0360a 0,0391a 0,0396a ns (p>0,05) - 4,31 

C22:3 n-x 
30 0,0060a 0,0048a 0,0047a 0,0048a ns (p>0,05) - 12,34 

60 0,0035b 0,0038a 0,0043a 0,0041a ns (p>0,05) - 9,11 

NI3 
30 0,0023a 0,0018a 0,0017a 0,0017a ns (p>0,05) - 15,94 

60 0,0015b 0,0017a 0,0017a 0,0018a ns (p>0,05) - 8,33 

C22:4 n-6 
30 0,0225a 0,0177a 0,0159a 0,0182a ns (p>0,05) - 15,06 

60 0,0131a 0,0143a 0,0155a 0,0161a rs2 (p<0,05) 0,933 8,86 

C22:5 n-6 
30 0,0519a 0,0390a 0,0352a 0,0425a ns (p>0,05) - 16,97 

60 0,0383a 0,0369a 0,0390a 0,0385a ns (p>0,05) - 2,34 

C22:5 n-3 
30 0,0050a 0,0040a 0,0034a 0,0040a ns (p>0,05) - 16,46 

60 0,0037a 0,0032a 0,0036a 0,0036a ns (p>0,05) - 6,58 

C22:6 n-3 
30 0,0167a 0,0130a 0,0114a 0,0146a ns (p>0,05) - 16,27 

60 0,0121a 0,0109a 0,0095a 0,0117a ns (p>0,05) - 10,39 

ΣAGPI4** 30 0,4145a 0,3358a 0,3046a 0,3350a ns (p>0,05) - 13,52 

60 0,2723b 0,2666a 0,2928a 0,2855a ns (p>0,05) - 4,29 

ΣNI 30 0,0031a 0,0025a 0,0022a 0,0023a ns (p>0,05) - 15,42 

60 0,0019b 0,0022a 0,0023a 0,0023a ns (p>0,05) - 7,45 

*Médias seguidas de letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente ao nível de 5% de 

probabilidade pelo teste de Tukey; 1ns: modelo de regressão não significativo ao nível de 5% de 

probabilidade; 2rs: modelo de regressão significativo ao nível de 5% de probabilidade 

Y=0,013446+0,00058X; 3NI: ácido graxo não identificado; 4AGPI: ácidos graxos poli-insaturados; ** 

O ácido linoleico conjugado (CLA) não foi contabilizado. 

 

Na Tabela 4.4 estão apresentados os dados da composição dos AGPI dos filés das 
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tilápias. Da mesma forma que notado nas classes dos AGS e AGMI, para os poli-insaturados, 

o tratamento que apresentou maior número de AG influenciados pelo tempo de 

suplementação foi o controle, seguido do tratamento com 1% de Arthrospira. Nesses 

tratamentos, ocorreu com maior frequência a diminuição da concentração de AG no tempo de 

60 dias em relação ao de 30 dias. Os animais alimentados com 3 e 5% de microalga foram os 

que obtiveram melhor estabilidade do perfil lipídico. Em relação ao ΣAGPI, apenas no 

tratamento controle se observou redução significativa desse parâmetro com o prolongamento 

do cultivo.  

Os níveis de A. platensis inseridos nas rações foram significativos apenas para o 

ácido 7,10,13,16-docosatetraenoico (C22:4 n-6) no tempo de 60 dias. O efeito linear crescente 

indicou que esse ácido graxo teve elevação da sua síntese no organismo das tilápias conforme 

se aumentou a suplementação com a microalga. Por se tratar de ácido graxo altamente 

insaturado, esse efeito é desejável. 

Na fração lipídica das carnes das tilápias também foi detectado CLA, composto 

importante dado seus efeitos anticarcinogênicos, na redução da aterosclerose e do diabetes e 

melhora do sistema imune41. Contudo, as concentrações foram baixíssimas, variando entre 

0,0009 a 0,0022 g.100 g-1de filé, valores muito aquém da dose diária recomendada de 3 a 6 g 

CLA42. Isso era esperado, porque a ração comercial não apresentou quantidades significantes 

desse composto e como, predominantemente, a produção de CLA é realizada por bactérias 

ruminais durante a biohidrogenação43, conjectura-se que a presença desse AG na carne da 

tilápia seja resultado apenas da alimentação. Haja vista que ainda é necessário verificar a 

capacidade dos peixes de sintetizar CLA. 

O AGPI predominante nos filés de todos os tratamentos foi o C18:2 n-6. Por se 

tratar de ácido graxo essencial, sua presença nos lipídeos da musculatura dos animais foi 

decorrente da dieta ingerida, ou seja, como as rações eram ricas em C18:2 n-6, altas 

concentrações de AGPI n-6 foram encontradas na carne dos peixes, indicando que houve 

absorção desse ácido graxo na musculatura do animal e também atuação do processo 

enzimático elongase-dessaturase sobre o C18:2 n-6 para síntese de AGPIs da série.  

Esse fato fica mais evidente, principalmente, pela presença do ácido 11,14-

eicosadienoico (C20:2), ácido dihomo-γ-linoleico (C20:3), C22:4 e ácido 4,7,10,13,16-

docosapentaenoico (DPA; C22:5 n-6), pois esses AG não foram encontrados nas rações 

experimentais. Desses AG, apenas o DPA n-6 não é obtido, endogenamente, por enzimas, 

mas pela β-oxidação do ácido 6,9,12,15,18-tetracosapentaenoico (C24:5 n-6)8. 

Como nas dietas experimentais os valores do C18:3 n-3 foram muito discretos, os 
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filés dos peixes também apresentaram baixas concentrações de AGPI n-3. A presença desses 

compostos é desejável, em especial o C18:3 n-3, pois ele é o precursor de outros AGPI n-3 

importantes, como EPA (C20:5 n-3) e DHA (C22:6 n-3), que originam eicosanoides e outros 

mediadores anti-inflamatórios e exercem efeitos benéficos sobre a saúde humana, como 

redução dos fatores de risco associados à doença cardiovascular, hipertensão, aterosclerose e 

inflamação em geral36,39. 

Dessa maneira, a partir dos dados obtidos se conclui que o C18:3 n-3 ingerido 

pelos peixes foi convertido em DPA e DHA, não havendo a presença do EPA nos filés. A 

síntese desses AG ocorreu pelo mesmo sistema enzimático que atuou sobre o C18:2 n-6. 

Além disso, o DHA n-3 também pode ter sido sintetizado pela β-oxidação do ácido 

6,9,12,15,18,21-tetracosahexaenoico (C24:6)8.  

Apesar dos benefícios relatados na literatura acerca dos AGPI n-6, a qualidade 

nutricional do produto em relação aos AG também é dependente da proporção n-6/n-3. A 

Tabela 4.5 mostra os resultados dos somatórios das séries n-6, n-3 e razão n-6/n-3 dos filés de 

tilápias submetidas à alimentação com microalga. Apenas os animais alimentados com ração 

sem Arthrospira apresentaram redução das concentrações de n-3 e n-6, conforme se estendeu 

o tempo de cultivo.  

 

TABELA 4.5 - Somatórios dos ácidos graxos das séries n-3 e n-6, razões de AGPI/AGS e n-6/n-3 e 

índices aterogênico e trombogênico dos filés de tilápias do Nilo (Oreochromis 

niloticus) submetidas a dietas suplementadas com A. platensis na fase de terminação 

Parâmetro 
Tempo 

(dias) 

Níveis de A. platensis na ração 
Regressão R2 

CV 

(%) 0% 1% 3% 5% 

AGPI/AGS 
30 0,5975a 0,5746a 0,5444a 0,6251a ns1(p>0,05) - 5,86 

60 0,6243a 0,6033a 0,5885a 0,6248a rs2 (p<0,05) 0,995 2,89 

Σn-3  

(g.100 g-1) 

30 0,0293a 0,0238a 0,0209a 0,0246a ns (p>0,05) - 14,22 

60 0,0203b 0,0187a 0,0184a 0,0200a ns (p>0,05) - 4,90 

Σn-6  

(g.100 g-1) 

30 0,3514a 0,2844a 0,2571a 0,2849a ns (p>0,05) - 13,63 

60 0,2320b 0,2265a 0,2505a 0,2430a ns (p>0,05) - 4,54 

n-6/n-3 
30 12,05a 11,95a 12,33a 11,58a ns (p>0,05) - 2,58 

60 11,45a 12,13a 13,64a 12,11a ns (p>0,05) - 7,51 

IA 
30 0,6304a 0,6257a 0,6292a 0,6049a ns (p>0,05) - 1,92 

60 0,6152a 0,6250a 0,6220a 0,6001a ns (p>0,05) - 1,81 

IT 
30 0,8843a 0,8781a 0,8746a 0,8231a ns (p>0,05) - 3,27 

60 0,8404a 0,8610a 0,9029a 0,8505a ns (p>0,05) - 3,18 

*Médias seguidas de letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente ao nível de 5% de 

probabilidade pelo teste de Tukey; 1ns: modelo de regressão não significativo ao nível de 5% de 

probabilidade; 2rs: modelo de regressão significativo ao nível de 5% de probabilidade Y=0,625194-

0,029428X+0,005856X2; IA: índice aterogênico; IT: índice trombogênico. 

 

Constatou-se também que os peixes de todos os tratamentos apresentaram 
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baixíssimas quantidades de Σn-3 no músculo, ao passo que o Σn-6 foi elevado, resultando em 

razões n-6/n-3 que variaram de 11,45 a 13,64 (p>0,05). Esses valores podem ser considerados 

elevados para a tilápia, uma vez que a para peixes de água doce se espera razão n-6/n-3 de 1 a 

4/1, justamente pelas dietas serem ricas em AG n-644. Em termos nutricionais, o ideal é que o 

alimento contribua para que a dieta tenha proporção n-6/n-3 de 1-2/16. Logo, infere-se que os 

filés de tilápia de todos os tratamentos, independente do tempo de suplementação, não se 

caracterizaram como produtos que podem contribuir para a redução da razão n-6/n-3 na 

alimentação humana. Pelo contrário, incrementariam os AGPI n-6 da dieta, elevando a 

proporção n-6/n-3.  

A problemática em torno da relação n-6/n-3, se deve ao fato do excesso de AGPI 

n-6 no organismo ser altamente pró-trombótico e pró-inflamatório, favorecendo a ocorrência 

de vários malefícios à saúde, incluindo doenças cardiovasculares, inflamatórias, autoimunes e 

câncer. Enquanto o aumento dos níveis de AGPI n-3, e consequentemente, baixa n-6/n-3, 

exerce efeitos supressores, antitrombóticos e anti-inflamatórios5,45. 

Esse desbalanceamento no quantitativo de n-3 e n-6 nos filés demonstra a 

importância do perfil de AG das dietas fornecidas às tilápias. Como a ração comercial possuía 

baixas concentrações de C18:3 n-3, altas de C18:2 n-6 e Σn-6, culminou em elevado valor de 

n-6/n-3 das rações e, consequentemente, do músculo dos animais. O C18:2 n-6 foi o AG que 

mais contribuiu para a elevação do somatório dos AGPI n-6 e n-6/n-3 nos filés, para todos os 

tratamentos avaliados, pois foi o composto dessa classe mais abundante nas rações 

experimentais. 

Os altos valores de n-6/n-3 das dietas dos peixes indicam que na elaboração da 

ração comercial houve predominância de ingredientes de origem vegetal, que são abundantes 

em C18:2 n-6 e demais compostos da série n-6 e pobres em n-3. Em decorrência dos altos 

custos da farinha e do óleo de peixes marinhos, as empresas optam pelo uso de matérias-

primas vegetais. Esse fato, aparentemente, não causa prejuízos no crescimento do animal, 

porém, impacta no perfil de AG da carne dos peixes, isto é, os filés desses animais serão 

fontes de AGPI n-6. Por conseguinte, haverá redução da concentração de AGPI n-3 na 

carcaça e do benefício nutricional para o consumidor8. 

Outros parâmetros que indicam a qualidade nutricional do alimento são a razão 

AGPI/AGS e índices aterogênicos e trombogênicos. Para o AGPI/AGS, valores superiores a 

0,45 são considerados adequados46, pois evidenciam elevação da quantidade dos AGPI, que 

têm efeito hipocolesterolêmico. Nas carnes da tilápia, os valores para essa relação variaram de 

0,54 a 0,63, estando acima do mínimo recomendado.  
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O tempo de fornecimento das dietas não influenciou esse parâmetro. No entanto, 

os níveis de inclusão da A. platensis resultaram em efeito quadrático sobre a relação 

AGPI/AGS das carnes dos peixes alimentados por 60 dias, sendo verificado menor valor 

dessa razão para inclusão de 2,51% da microalga. Desse modo, os tratamentos 0% e com 5% 

de suplementação foram os que proporcionaram os maiores valores de AGPI/AGS. Todavia, a 

adição de 5% de Arthrospira como suplemento nas dietas das tilápias não se justifica, dado o 

elevado custo da microalga.  

Acerca dos IA e IT, os valores para os filés de tilápia variaram para os tempos de 

30 e 60 dias de 0,6001 a 0,6304 e 0,8231 a 0,9029, respectivamente. Como são índices que 

relacionam AG com ação pró (saturados) e antiaterogênicos/trombogênicos (mono e poli-

insaturados), quanto menores os valores de IA e IT, menor a quantidade de compostos pró-

aterogênicos (C14:0 e C16:0) e trombogênicos (C14:0, C16:0 e C18:0) nos lipídeos dos filés, 

por conseguinte, maior o potencial de prevenção à agregação plaquetária e diminuição do 

colesterol LDL e por fim, do aparecimento de doenças coronarianas19,47.  

Desse modo, como o tempo de fornecimento das rações e os níveis de 

incorporação da A. platensis não foram significantes (p>0,05) para alterar esses parâmetros, 

infere-se que a microalga não proporcionou melhora desses índices em relação ao tratamento 

controle. Na literatura tem-se como referência para carnes IA entre 0,5 e 1,019 e IT<1,048. 

Assim, os resultados obtidos na presente pesquisa estão adequados e indicam boa ação 

antiaterogênica/trombogênica da fração lipídica das carnes. Então, considerando esses 

parâmetros, o consumo dos filés das tilápias, independente do tratamento e tempo avaliados, 

proporcionaram alimentos benéficos para a saúde do homem. 

De modo geral, a adição da A. platensis nas rações não possibilitou grandes 

modificações no perfil lipídico dos filés de tilápia, sobretudo na quantidade de AGS, AGMI e 

AGPI, razões AGPI/AGS e n-6/n-3 e IA e IT. Resultado diferente foi observado por Teimouri 

et al.49, que avaliaram os efeitos de dietas contendo 0, 25, 50, 75 e 100 g.kg-1 de Arthrospira 

platensis em truta arco-íris (peso inicial de 101 g e final de 228,12 g) e concluíram que a 

suplementação com a microalga melhorou a qualidade muscular do peixe acerca da relação n-

6/n-3, IA e IT.  

Na presente pesquisa, a baixa influência da cianobactéria na qualidade nutricional 

dos filés de tilápia, possivelmente, decorre dos baixos níveis de inclusão, da composição da 

microalga, a época de cultivo (inverno) e a fase de desenvolvimento do peixe. Divergências 

como essas, acerca dos resultados de qualidade da carne obtidos com o uso da Arthrospira, 

são relatadas na literatura.  
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As concentrações de colesterol das rações e dos filés de tilápias do Nilo 

suplementadas ou não com A. platensis estão apresentados na Tabela 4.6. Os diferentes níveis 

de acréscimo da microalga nas dietas modificaram discretamente a concentração de colesterol 

das rações. Consequentemente, os filés das tilápias alimentadas com as rações, contendo 

diferentes inclusões da microalga, não resultaram em regressão significativa da quantidade de 

colesterol (p>0,05) entre os tratamentos estudados.  

 

TABELA 4.6 - Concentração de colesterol das rações e dos filés, oxidação lipídica e proteica dos filés 

de tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus) submetidas a dietas suplementadas com A. 

platensis na fase de terminação 

Parâmetro 
Tempo 

(dias) 

Níveis de A. platensis na ração 
Regressão R2 

CV 

(%) 0% 1% 3% 5% 

Colesterol 

(mg.100 g-1 ração) 
- 37,27 36,88 36,13 35,38 - - 2,30 

Colesterol 

(mg.100 g-1 filé) 

30 69,85a* 68,69a 71,29a 71,52a ns1(p>0,05) - 1,88 

60 60,16a 62,50a 59,76b 64,31a ns (p>0,05) - 3,45 

TBARS 

(mg MDA.kg-1 filé) 

30 5,00a 4,79a 4,64a 4,43a rs2 (p<0,05) 0,968 5,10 

60 4,67a 4,52a 3,88a 3,56a rs3 (p<0,05) 0,979 12,57 

Oxidação carbonila 

(nmol.mg-1 ptna)** 

30 1,50a 1,65a 1,62a 1,87a ns (p>0,05) - 9,30 

60 1,82a 1,79a 1,51a 1,65a ns (p>0,05) - 8,43 

Oxidação sulfidrila 

(nmol.mg-1 ptna) 

30 2,40a 2,42a 2,62a 2,47a ns (p>0,05) - 4,09 

60 2,19a 2,42a 2,34a 2,43a ns (p>0,05) - 4,69 

*Médias seguidas de letras iguais na mesma coluna não diferem estatisticamente ao nível de 5% de 

probabilidade pelo teste de Tukey; **ptna: proteína; 1ns: modelo de regressão não significativo ao nível 

de 5% de probabilidade; 2rs: modelo de regressão significativo ao nível de 5% de probabilidade, 

Y=4,955254-0,10678X; 3Y=4,684915-0,234407X. 

 

O tempo de suplementação teve influência (p<0,05) apenas nos filés dos peixes 

alimentados com ração contendo 3% Arthrospira por 60 dias. Nas carnes desses animais se 

observou diminuição de 16,17% da concentração do esteroide em relação ao período de 30 

dias. Essa redução é benéfica em termos nutricionais, uma vez que o consumidor tem se 

preocupado com a quantidade de colesterol presente nos produtos de origem animal e seu 

impacto na saúde. 

Nesse sentido, visando a manutenção dos níveis normais de colesterol no sangue e 

prevenção de doenças cardiovasculares, a Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura36 recomenda para indivíduos saudáveis e com dieta equilibrada, a 

ingestão alimentar de colesterol menor que 300 mg.dia-1. A partir dessa referência, os filés de 

tilápia poderiam ser consumidos em porções diárias inferiores a 454,48 g. Entretanto, é 

pertinente salientar que a colesterolemia é influenciada muito mais pelo consumo de 

triglicerídeos saturados e trans, do que propriamente, do colesterol da dieta39. 
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Da mesma forma que no organismo humano, o colesterol na musculatura dos 

peixes é decorrente da dieta ingerida e da síntese endógena37. Esse fato fica evidente para as 

tilápias da pesquisa, pois os valores de colesterol encontrados nos filés dos peixes são bem 

maiores do que o encontrado nas rações experimentais. Ademais, os dados desse esteroide 

obtidos no experimento, com média de 66,01 mg.100 g-1 de amostra, estão conforme o 

esperado para espécies de água doce, que varia de 50 a 90 mg.100 g-1 de músculo50.  

Acerca da avaliação da oxidação lipídica das carnes armazenadas sob 

congelamento (Tabela 4.6), não houve diferença estatística dos tratamentos em relação aos 

tempos de suplementação. A concentração de MDA na musculatura das tilápias decresceu 

linearmente (p<0,05) com o aumento dos níveis de suplementação de A. platensis nas dietas, 

havendo redução de 11,40 e 23,77% dos valores de MDA, respectivamente, nos tempos de 30 

e 60 dias de alimentação. Esses resultados evidenciam o efeito antioxidante da microalga, 

atribuído aos seus pigmentos ficocianina e carotenoides14, que possibilitou maior proteção dos 

AG insaturados à oxidação e menor acúmulo de MDA nas carnes, principalmente, nos 

tratamento com maiores níveis de inclusão.  

Para todos os tratamentos e períodos avaliados, a concentração de MDA ficou 

entre 3,5 e 5,0 mg.kg-1 filé. Não há consenso na literatura a partir de qual valor desse 

parâmetro o produto pode ser considerado inadequado para o consumo. Para Al-Kahtani et 

al.51, por exemplo, produtos aptos para consumo devem apresentar valores abaixo de 3 mg 

MDA.kg-1, enquanto Schormüller52 estabeleceu o limite superior entre 7 a 8 mg MDA.kg-1. 

As amostras ficaram no intervalo dos limites estabelecidos pelos autores.  

O fato é que quanto maior os valores de TBARS no produto, maior foi a oxidação 

dos lipídeos da carne, consequentemente, o perfil lipídico terá menor concentração de AGPI. 

Haja vista, que esses AG são mais susceptíveis a oxidação. Logo, o produto terá menor valor 

nutricional. Além dessa alteração, as reações oxidativas podem afetar a coloração da carne e 

alterar o odor e sabor, culminando na rejeição pelo consumidor, sobretudo, e muito mais 

importante, causar danos à saúde do consumidor, já que os produtos de oxidação, como o 

malonaldeído, são potencialmente tóxicos ao organismo do homem e capazes de reagir com 

outros compostos, favorecendo a aterosclerose e alteração do material genético53. 

Nas avaliações acerca da oxidação proteica, em termos de formação de carbonila e 

perdas de grupos tiol (sulfidrila), não foram encontradas diferença estatística (p>0,05) em 

relação ao tempo de alimentação e níveis de Arthrospira acrescida nas rações. Indicando que 

a microalga, independente do tempo, não teve efeito antioxidante significante (p>0,05) sobre 
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o retardo da indução da oxidação das proteínas dos filés das tilápias, que é iniciada 

naturalmente no período post-portem54. 

Os valores para a carbonilação proteica e grupos sulfidrila variaram de 1,50 a 1,87 

e 2,19 a 2,62 nmol.mg-1 de proteína, respectivamente. O conteúdo dos grupamentos 

carbonílicos dos filés de tilápia, mesmo após 10 meses de armazenamento, se assemelharam 

aos dados obtidos por Zhang et al.55 de 1,4 a 1,85 nmol.mg-1 de proteína em filés de carpa 

prateada após 72 h post-mortem. Baron et al.56 encontraram entre 1,8 a 3,9 nmol.mg-1 de 

proteína em truta arco-íris fresca e após 13 meses de armazenamento a -30 e -80°C, os níveis 

de carbonila nos peixes permaneceram no mesmo intervalo. Por conseguinte, os dados da 

presente pesquisa mostraram-se adequados, indicando que a oxidação proteica dos filés foi 

mínima sob armazenamento a -40°C, independentemente do tempo e dos níveis de 

suplementação com Arthrospira.  

Essas variações no conteúdo de carbonilas, principalmente, quando se compara 

com peixes frescos, é decorrente do estresse oxidativo in vivo nos animais, que promove a 

carbonilação parcial das proteínas, variando conforme a espécie, tipo de fibra muscular e 

idade57. 

Acerca dos grupamentos sulfidrila, os resultados (1,06 a 1,29 mol.105g amostra ou 

2,19 a 2,62 nmol.mg-1 de proteína) da presente pesquisa foram menores do que os observados 

por Zhang et al.55(5,5 a 7,5 mol.105g amostra), evidenciando a possível redução desse grupo 

nas proteínas dos filés de tilápia ao longo do armazenamento. Seja pela abstração do 

hidrogênio dos grupos sulfidrila por produtos primários da oxidação lipídica (peróxidos) e/ou 

pela reação do MDA com a sulfidrila da cisteína, ambos culminando na oxidação (perda) de 

tiois54,58.  

Como os valores de TBARS para os filés de tilápia foram consideráveis, os 

produtos da oxidação lipídica, como MDA e 4-hidroxinonenal, podem ter interagido com as 

proteínas e aminoácidos, favorecendo interligação/ligações cruzadas, agregação, alterações de 

conformação e funcionalidade proteica54. Essas alterações, se muito extensas, ocasionam 

modificações sensoriais, tecnológicas e nutricionais nos alimentos, como a perda de 

aminoácidos essenciais, a redução da capacidade de retenção de água proteica e, 

consequentemente, modificação da textura cárnea11,12,54.  

Nesse sentido, dependendo da extensão da oxidação, a rejeição sensorial do 

produto por parte do consumidor pode ser potencializada. Além de causar prejuízos ao 

consumidor e à indústria, dada a baixa capacidade das proteínas de reterem o conteúdo de 
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água da carne e a perda de textura, afetando os rendimentos das preparações caseiras e dos 

produtos para comercialização. 

A partir da avaliação dos parâmetros de qualidade nutricional dos filés de tilápias, 

concluiu-se que a incorporação da Arthrospira platensis à dieta dos peixes na fase de 

terminação resultou em efeito semelhante ao observado nos filés dos animais do tratamento 

controle. 
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4. CONCLUSÕES 

 

A inclusão de diferentes níveis de Arthrospira platensis nas rações de tilápias do 

Nilo na fase de terminação não influenciou significativamente o perfil de AG, a concentração 

de colesterol e de produtos da oxidação lipídica e proteica dos filés.   

Contatou-se que mesmo havendo menor variação no perfil lipídico dos peixes 

suplementados com 3 e 5% da microalga, quando se analisou AGPI/AGS, n-6/n-3, IA e IT, 

esse efeito não era significativo, assemelhando-se aos dados dos tratamentos controle e com 

inclusão de 1%.  

Além disso, o potencial antioxidante da Arthrospira refletiu sobre os dados de 

oxidação lipídica, apenas quando se avaliou os níveis de inclusão para um mesmo tempo. 

Acarretando em efeito positivo sobre o retardo das reações de degradação lipídica conforme 

se aumentou os teores de suplementação. 

Desse modo, a suplementação das rações, com níveis de até 5% de microalga, 

para tilápias do Nilo na fase de terminação não é recomendada, uma vez que não trouxe 

benefícios à qualidade da carne que justifiquem o seu uso na piscicultura.  
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CAPÍTULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A adição de Arthrospira (Spirulina) em rações da aquicultura tem sido bastante 

pesquisada e sua utilização tem se tornado mais comum, dada suas características 

nutricionais, benefícios à saúde do animal, além de boa produção e qualidade dos animais 

obtidos. Contudo, percebe-se na literatura que os resultados variam de acordo com a espécie, 

as condições do cultivo e a fase de desenvolvimento do animal. Tem-se também, que os 

trabalhos se concentraram em avaliar os efeitos da microalga nas primeiras fases de 

desenvolvimento dos peixes, sobretudo, na de alevinagem. Desse modo, a presente pesquisa 

contribuiu com a área de ciência animal, haja vista que o cultivo e a suplementação das 

tilápias do Nilo foram realizados na fase de terminação.  

Verificou-se que as tilápias do Nilo suplementadas com os níveis de 1, 3 e 5% de 

A. platensis não apresentaram diferença significativa do tratamento controle em relação aos 

parâmetros de desempenho produtivo, índices biométricos e rendimentos corporais (exceto 

rendimento de filés). Além disso, a inserção da microalga às dietas resultou em elevada 

oneração dos custos da atividade, reduzindo significativamente a lucratividade do produtor 

que optasse pela sua utilização, sobretudo para os maiores níveis de inclusão. 

A adição da microalga nas rações dos peixes também não exerceu efeitos 

significativos sobre a qualidade físico-química e nutricional dos filés obtidos (exceto teor 

proteico e oxidação lipídica, respectivamente), não justificando sua aplicabilidade nessa 

espécie e fase de desenvolvimento. Conjectura-se que pelo fato das concentrações da 

cianobactéria empregadas na pesquisa terem sido baixas, possivelmente, suas propriedades, 

como ação antioxidante e capacidade de modificar as características nutricionais dos filés, 

foram restringidas. Nesse sentido, a inserção da Arthrospira platensis à alimentação das 

tilápias não foi alternativa viável, independente da característica avaliada.  

Apesar do elevado custo da microalga, o que torna atualmente sua aplicação 

inviável na piscicultura, a produção da Arthrospira pelo próprio produtor seria um meio de 

agregar renda e tornar o uso da cianobactéria menos oneroso. Ademais, como não se realizou 

análises relacionadas à sanidade dos animais, logo, a função atribuída à Arthrospira, de 

auxiliar no sistema imune dos peixes, ainda necessita ser estudada na fase de terminação da 

tilápia.  

Por fim, sugere-se que pesquisas adicionais sejam desenvolvidas com o intuito de 

investigar o nível de suplementação da microalga que beneficie o desempenho produtivo das 
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tilápias na fase de terminação e proporcione filés com melhoria das características 

nutricionais, como no perfil de AG. 
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ANEXO A. Documento de aprovação da CEUA 
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ANEXO B. Documento de emenda aprovado pela CEUA 

 


