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RESUMO: O presente estudo foi realizado com o objetivo de avaliar a qualidade nutricional dos lipídios totais, a composição em ácidos graxos e quantificação de
ácidos graxos ômega-3 e ômega-6 em filés de tilápias do
Nilo (Oreochromis niloticus), alimentadas com dietas suplementadas com 7% de óleo de soja por um período de
noventa dias. Os resultados mostraram que durante o período de confinamento os peixes armazenaram alto teor de
gordura, refletindo num alto percentual lipídico. Com relação ao perfil de ácidos graxos, apresentou considerável
índice de ácidos graxos poliinsaturados em especial os da
série ômega-6, como os ácidos linoleico e araquidônico.
Na composição quantitativa, os ácidos LA e AA também
apresentaram altos valores, representando a transferência
destes ácidos através da alimentação. Os índices de qualidade nutricional: índice de aterogenicidade e índice de
trombogenicidade reduziram, enquanto que as razões entre
ácidos graxos hipocolesterolêmicos e hipercolesterolêmicos aumentaram ao longo do tempo de confinamento. Através dos resultados, pode-se inferir que no decorrer do tratamento o ganho de peso das tilápias do Nilo submetidas ao
tratamento foram satisfatórios. Observou-se também que as
mesmas incorporaram ácidos graxos essenciais, bem como
aumento na razão entre ácidos graxos hipocolesterolêmicos
e hipercolesterolêmicos conferindo ao alimento características nutricionalmente saudáveis.
PALAVRAS-CHAVE: Qualidade nutricional; lipídios;
saúde.
INTRODUÇÃO
Pescados são alimentos de alto valor nutricional, de
fácil digestão, fontes de proteínas, minerais e vitaminas,
além de ser fonte de ácidos graxos essenciais, 16 por isso,
seu consumo está associado com a diminuição dos riscos de
doenças cardiovasculares, câncer e artrite. 25, 28

A tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) é bastante
apreciada por piscicultores do mundo todo por apresentar
características que lhes são particulares, como a prolificidade e rusticidade além de apresentar um bom índice de
crescimento e alta resistência às doenças. Além disso, aceita muito bem alimentos artificiais (ração), resultando num
desenvolvimento satisfatório. 5, 27
Para peixes de água doce, a ração é a principal fonte
de alimento utilizada nos cultivos. Dentre os componentes
presentes na ração, os lipídios são considerados importantes fontes de energia que podem influenciar significativamente no crescimento e conversão alimentar. 49, 56
As tilápias não utilizam eficientemente o lipídio
como fonte de energia, 14 também não utilizam a energia
suplementar proveniente do lipídio (acima de 5% na ração),
para o crescimento, 10, 33 aumentando, desta forma, a deposição de gordura corporal. Por outro lado, na alimentação
para peixes de clima quente, é indicada a inclusão de lipídico entre 5 a 10%. 56 No entanto, pesquisadores Chou &
Shiau, 10 encontraram o valor de 12% de lipídios na ração
como nível de melhor ganho de peso para tilápias híbridas
juvenis.
Os óleos de origem vegetal são boas fontes de energia para peixes de clima tropical. 55 Hayashi et al.,20 concluíram que os óleos de soja, canola, girassol, arroz, milho e
linhaça, proporcionaram bom desempenho energético para
alevinos de tilápia do Nilo contribuindo para o seu desenvolvimento.
Segundo a ANVISA, 8 o óleo de soja apresenta 19 a
30% de ácido oleico (18:1n-9), 44 a 62% de ácido linoleico
(LA, 18:2n-6), principal representante da série de ácidos
graxos ômega-6 (n-6) e 4 a 11% de ácido linolênico (LNA,
18:3n-3), principal representante da série ômega-3 (n-3). Os
ácidos graxos LA e LNA são considerados essenciais, uma
vez que não são produzidos pelos organismos animais.
Particularmente, os peixes de água doce apresentam enzimas capazes de dessaturar e alongar os ácidos LA
(precursor da série n-6) e LNA (precursor da série n-3),
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em outros ácidos graxos. Portanto, ministrando para estes
peixes alimentos com o LA, serão produzidos outros ácidos graxos da série n-6, como o ácido araquidônico (AA
20:4 n-6). 53
O ácido LA, ômega-6 (n-6) é precursor do ácido
araquidônico (AA, 20:4n-6), um ácido graxo importante no
crescimento fetal, 6 controle da pressão sanguínea e controle da agregação plaquetária.44
O ácido LNA é o precursor dos ácidos graxos poliinsaturados ômega 3 (n-3) como o ácido eicosapentaenoico
(EPA, 20:5n-3) e docosaexaenoico (DHA, 22:6n-3), que
estão diretamente envolvidos na redução de fatores de risco
associados a doenças cardivasculares, psoriase, depressão
e diabetes.17, 32, 41, 54
Desta forma, o presente estudo foi realizado com o
objetivo de avaliar a qualidade nutricional dos lipídios totais, a composição em ácidos graxos e quantificação de ácidos graxos ômega-3 e 6 em filés de tilápias (Oreochromis
niloticus) alimentadas com dieta suplementada com óleo
de soja.
MATERIAL E MÉTODOS

dos ingredientes adicionados (óleo de soja) e a composição
centesimal da ração utilizada no tratamento são mostradas
na Tabela 1.
Foram coletadas sete tilápias do Nilo (Oreochromis
niloticus) a cada 15 dias até o período 90 dias, iniciando-se
no tempo zero (antes de iniciar o tratamento).
A cada coleta as tilápias do Nilo foram abatidas,
evisceradas, filetadas, acondicionadas em atmosfera de nitrogênio e congeladas a -18°C, até o início das análises.
Para dar início às análises, as tilápias foram descongeladas até a temperatura ambiente e em seguida, trituradas
em multiprocessador de alimentos e devidamente homogeneizadas. Todas as análises químicas foram realizadas em
triplicata.
Umidade, Cinzas, Proteínas e Lipídios Totais
As análises de umidade, cinzas e proteína bruta foram realizadas conforme a metodologia oficial da AOAC. 3
Na extração dos lipídios totais, foi empregado o método
de Bligh & Dyer.7 A preparação de ésteres metílicos de
ácidos graxos foi efetuada conforme método proposto por
Joseph & Ackman,23 utilizando BF3/metanol como agente
esterificante.

Amostragem

Análise Cromatográfica dos Ésteres Metílicos

O experimento foi realizado na Fazenda 4 Irmãos,
no Distrito de Rancho Alegre, município de Guaíra-PR,
em tanque escavado de 4.800m2, e profundidade média de
1,2m. Foi utilizada uma gaiola metálica de 1m3, sendo distribuídas 100 tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus), com
peso inicial médio de 151 ±38g. As tilápias do Nilo foram
alimentadas duas vezes por dia (8h e 17h), sete dias por
semana. O grupo de tilápias do Nilo recebeu ração suplementada com óleo de soja, na proporção de 7%. A ração
utilizada neste estudo foi preparada em balde de 10 litros,
aspergindo e homogeneizando óleo de soja sobre a ração
comercial (elaborada com base em milho e farelo de soja
como principais fontes proteicas e energéticas).
A composição em ingredientes da ração comercial
extrusada, de diâmetro médio de 8mm (descrita no rótulo),

Os ésteres metílicos de ácidos graxos (EMAG) foram separados utilizando um cromatógrafo gasoso 14-A
(Shimadzu, Japão), equipado com detector de ionização de
chama e coluna capilar de sílica fundida CP Sil-88 (100m,
0,25mm e 0,25µm de cianopropil polisiloxano). A temperatura da coluna foi de 165°C por 15 minutos, sendo então
elevada para 225°C a uma taxa de 15°C/min, permanecendo nesta temperatura por 10 minutos. As temperaturas do
injetor e detector foram 220oC e 230oC, respectivamente.
Os fluxos dos gases (White Martins) foram de 1,2mL/min
para o gás de arraste (H2); 30mL/min para o gás auxiliar
(N2) e 30mL/min e 300mL/min para o H2 e para o ar sintético da chama, respectivamente. A razão de divisão da amostra (split) foi de 1/100. As injeções foram realizadas em seis
replicatas e o volume de injeção foi de 1,5μL. As áreas de

Tabela 1 – Composição em ingredientes básicos, ingredientes adicionados e análises químicas da ração utilizada no experimento.
Ingredientes Básicos*

Ração

Composição Centesimal

Ração

Fibra Bruta (%)

3,2

Umidade (%)

9,98 ± 0,09

Fósforo (%)

1,2

Cinzas (%)

8,44 ± 0,34

Cálcio (%)

1,8

Proteína (%)

27,04 ± 0,55

40,0

Lipídios Totais (%)

8,18 ± 0,48

Carboidratos (%)

2.800

**

Energia (kcal/kg)

I. A. Óleo de soja (%)

***

7,0

*Ingredientes básicos (descritos no rótulo); **Energia: kcal de energia digestível/kg de ração; ***IA: Ingrediente Adicionado.
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picos foram determinadas utilizando-se um Integrador-Processador CG-300 (CG Instrumentos Científicos, Brasil). A
identificação de ácidos graxos foi baseada na comparação
dos tempos de retenção relativo dos picos de (EMAG) de
amostras com padrões de ésteres metílicos de ácidos graxos
(Sigma), por co-eluição e valores do comprimento equivalente de cadeia (CEC).
Quantificação dos Ácidos Graxos LNA, EPA, DHA, LA
e AA
A quantificação dos ácidos Linolênico (LNA,
18:3n-3), Eicosapentaenoico (EPA, 20:5n-3), Docosaexaenoico (DHA, 22:6n-3), Linoleico (LA, 18:2n-6) e Araquidônico (AA, 20:4n-6), em mg/g de lipídios totais, foi
efetuada em relação ao padrão interno, tricosanoato de metila (23:0). Antes da análise cromatográfica, foi adicionado
500μL da solução do padrão interno (0,1mg/mL) em todas
as amostras, e o solvente foi evaporado sob fluxo de N2.
A quantificação dos ácidos graxos foi realizada após
a verificação da concordância entre os fatores de resposta
teórico e experimental. Os cálculos da concentração dos
ácidos graxos foram realizados de acordo com a metodologia proposta por Joseph & Ackman,23 conforme a equação:

MX =

AX x MP x FCT

(Oreochromis niloticus) submetida à dieta suplementada
com 7% óleo de soja através de três índices: de aterogenicidade (IA), trombogenicidade (IT) e razão entre ácidos
graxos hipocolesterolêmicos e hipercolesterolêmicos (HH).
Para tal avaliação foram utilizados os seguintes cálculos:
a) Índice de Aterogenicidade52
(IA) = [(C12:0 + 4xC14:0+C16:0)]/ΣAGMI+ Σn-6+Σn-3
b) Índice de Trombogenicidade52
(IT) = (C14:0 + C16:0 +C18:0)/[(0,5xΣAGMI)+(0,5xΣn6)+(3xΣn-3)+( Σn-3/n-6)]
c) Razões entre Ácidos Graxos Hipocolesterolêmicos/Hipercolesterolêmicos43
(HH)=(C18:1n-9+C18:2n-6+C20:4n-6+C18:3n-3+C20:5n-3+C22:5n-3+C22:6n-6)/(C14:0+C16:0)
Análise Estatística
Os resultados obtidos foram submetidos à análise de
variância (ANOVA), a 5% de probabilidade, e as médias
dos tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey, utilizando o software Statistica, versão 5.0.48
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Composição de Ácidos Graxos da Ração

AP x FCEA x MA
Onde:
AX: Área dos ésteres metílicos de ácidos graxos (LNA,
EPA, DHA, LA, AA);
AP: Área do padrão interno (23:0);
MP: Massa do padrão interno adicionado à amostra (em miligramas);
MA: Massa da amostra de lipídios totais (em gramas);
FCT: Fator de correção teórico (detector) dos ácidos LNA,
EPA, DHA, LA, AA;
FCEA: fator de conversão éster metílico para ácido graxo
(expressa os resultados em mg de ácido graxo/g de lipídios
totais).
A Tabela 2 mostra os fatores de correção teóricos e
os fatores de conversão de éster metílicos para ácidos graxos LNA, EPA, DHA, LA e AA.
Índices da Qualidade Nutricional dos Lipídios (IQN)
Utilizando o perfil lipídico, foi determinada a qualidade nutricional da fração lipídica da tilápia do Nilo

A composição percentual de ácidos graxos, somatório e razões de ácidos graxos presentes na ração utilizada
no experimento são mostrados na Tabela 3.
Os ácidos graxos majoritários identificados na ração foram os ácidos linoleico (44,16%), oleico (26,05%) e
palmítico (14,67%). Elevados valores de n-6 e razões n-6/n-3 foram encontrados, indicando uma forte influência da
suplementação da ração com 7% de óleo de soja.
Peso dos Peixes, Lipídios Totais, Umidade, Cinzas e
Proteínas dos Filés de Tilápias
A Tabela 4 apresenta o peso dos peixes e a composição percentual de umidade, cinzas, proteínas e lipídios
totais dos filés de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus)
alimentadas com a ração suplementada com 7% de óleo de
soja.
Os percentuais de umidade variaram de 71,84
a 79,23%, cinzas de 1,53 a 1,70%, proteínas de 16,21 a
16,61% e lipídios totais de 2,33 a 9,88%. Os valores de

Tabela 2 – Fatores de correção teóricos e fatores de conversão de ésteres metílicos para ácidos graxos do LNA,
EPA, DHA, LA e AA.
Fatores
FCT
FCEA

LNA
1,014
1,050

EPA
0,987
1,044

DHA
0,971
1,044

LA
1,021
1,052

AA
0,994
1,048

FCT : Fator de correção teórico (detector); FCEA : fator de conversão ésteres metílicos para ácidos graxos; LNA: ácido alfalinolênico; EPA: ácido eicosapentaenoico; DHA: ácido docosaexaenoico; LA: ácido linoleico; AA: ácido araquidônico.
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Tabela 3 – Composição percentual, somatórios e razões de ácidos graxos da ração utilizada no experimento.
Ácidos Graxos
14:0
14:1n-5
15:0
16:0
16:1n-7
17:0
17:1n-7
18:0
18:1n-11
18:1n-9
18:1n-7
18:2n-6
t,t-18:2n-6
18:3n-6
19:0

Ração (7,0%Óleo de Soja)
(Percentagem ± d.p)
0,51 ± 0,02
Nd
0,11 ± 0,01
14,67 ± 0,14
0,11 ± 0,01
0,25 ± 0,02
0,13 ± 0,01
6,46 ± 0,04
0,52 ± 0,02
26,05 ± 0,14
2,08 ± 0,10
44,16 ± 0,06
0,22 ± 0,01
0,25 ± 0,01
0,33 ± 0,01

Ácidos Graxos
18:3n-3
20:4n-6
20:5n-3
22:4n-6
Somatórios
AGS
AGMI
AGPI
Trans
n-6
n-3
Razões
AGPI/AGS
n-6/n-3

Ração (7,0%Óleo de Soja)
(Percentagem ± d.p)
3,27 ± 0,02
0,26 ± 0,01
Nd
0,62 ± 0,10
(Percentagem ± d.p)
22,33 ± 0,14
28,89 ± 0,17
48,56 ± 0,06
0,22 ± 0,10
45,29 ± 0,06
3,27 ± 0,02
2,17 ± 0,01
13,85 ± 0,09

Os resultados são médias de seis repetições expressas em percentagem de área relativa. Abreviaturas: AGS: ácidos graxos
saturados; AGMI: ácidos graxos monoinsaturados; AGPI: ácidos graxos polinsaturados (insaturação igual ≥2); n-6: ácidos
graxos ômega-6; n-3: ácidos graxos ômega-3; Trans: ácidos graxos trans; AGPI/AGS: razões entre ácidos graxos polinsaturados/saturados; n-6/n-3: razões entre ácidos graxos ômega-6/ômega-3.

Tabela 4 – Peso e composição química dos filés de tilápia submetidas ao tratamento com a ração suplementada com
óleo de soja.
Composição

0 dia
Peso (g)
151±34a
Umidade (%) 79,23±0,26a
Cinzas (%) 1,70±0,13
Proteína (%) 16,55±0,33
LT (%)
2,33±0,24a

Ração I (Óleo de Soja) – Tempo em número de dias
15 dias
30 dias
45 dias
60 dias
75 dias
360±36b
470±55c
540±44d
670±55e
800±41f
77,43±0,47b 75,53±0,37c 72,94±0,44d 72,01±0,27d 71,88±0,26d
1,59±0,10
1,58±0,06
1,53±0,05
1,59±0,09
1,57±0,15
16,21±0,48 16,31±0,41 16,27±0,42 16,58±0,30 16,61±0,13
4,68±0,29b
6,48±0,47c
9,12±0,69d
9,68±0,37d
9,75±0,64d

90 dias
975±87g
71,84±0,62d
1,53±0,12
16,58±0,30
9,88±0,48d

Os resultados são médias com estimativas dos desvios padrão. Letras diferentes na mesma linha indicam diferenças significativas
(p<0,05) pelo teste de Tukey. LT: Lipídios Totais.

umidade e lipídios totais apresentaram diferença significativa (p<0,05) até o 45° dia de tratamento, enquanto que os
valores de cinzas e proteínas não apresentaram diferenças
significativas (p>0,05) ao longo do tempo. Souza et al.47 e
Visentainer,53 trabalhando com filés de tilápia, obtiveram
valores de 76,8% e 77,91%, respectivamente, para umidade. Justi et al.24 e Souza et al.47 encontraram em filés de tilápia, valores de 1,36 e 1,04% para cinza, respectivamente.
De acordo com Contreras-Guzman, 11 o teor de cinzas de peixes de água doce apresenta variações em quantidades que vão desde 0,90 a 3,39%. Justi et al.24 e Izquierdo et al.22 obtiveram valores superiores de 18,72 e 18,0%
para proteínas, respectivamente. A diferença nos valores de
umidade, cinzas e proteínas encontrados em comparação
com os demais autores citados pode ser decorrente de certos fatores como a idade, sexo, época do ano, habitat além
da dieta.
Com relação aos teores de lipídios totais, o percentual referente ao tempo zero (2,33%) é igual ao valor
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por Souza et al.47 de (2,3%) e semelhante ao valor encontrado por Izquierdo et al.22 de (2,2%). Ao longo do tempo
de tratamento, percebe-se que os percentuais lipídicos aumentaram gradativamente apresentando valores superiores
aos citados a partir do tempo de 15 dias. Este aumento está
possivelmente relacionado com o tempo de confinamento,
dieta e idade do peixe.
De acordo com Ogawa & Maia37 o músculo do pescado pode conter de 60 a 85% de umidade, aproximadamente 20% de proteína, de 1 a 2% de cinza, de 0,3 a 1,0%
de carboidrato e de 0,6 a 36% de lipídios.
Destaca-se, neste experimento, o elevado peso e
idade dos peixes no tratamento com ração suplementada
com 7% de óleo de soja, apresentando ao término do tratamento peso de aproximadamente 975g, o que representa
um ganho em peso diário de aproximadamente 9,1g. Este
fator pode ser considerado positivo, pois, reduz o tempo de
confinamento dos peixes e contribui para economia do produtor. Segundo Nogueira, 36 o tempo de cultivo varia entre
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110 e 120 dias, período em que os peixes alcançam um peso
médio de 700 gramas. Neste experimento as tilápias atingiram uma média de 975g num período de 90 dias.
Os lipídios utilizados na alimentação de peixes representam uma fonte rica de energia e refletem nos lipídios
incorporados nos tecidos dos peixes, que provém do conteúdo lipídico encontrado nos alimentos ingeridos. 38 Neste
sentido, observa-se que por estarem confinadas e recebendo rações enriquecidas com óleo de soja (8,18% de lipídios
totais), as tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus) armazenaram ao longo do tratamento alto teor de gordura.
Ackman1 classificou peixes em quatro categorias de
acordo com o conteúdo lipídico: magros (menos de 2% de
gordura), de baixo teor (2 a 4%), mediamente gordos (4 a
8%) e altamente gordos com mais de 8% de gordura.
No decorrer deste experimento, as tilápias do Nilo
(Oreochromis niloticus) passaram de baixo teor de gordura
(início do experimento, com 2,33% de gordura) a altamente
gordas (final do experimento com 9,88% de gordura). Este
acúmulo de gordura no tecido muscular pode estar relacionado à maior atividade de enzimas lipogênicas, favorecida
pela composição em ácidos graxos dos lipídios presentes
na dieta, situação que proporciona um processo lipogênico
mais acentuado e explica a maior deposição lipídica desses
peixes. 40
Composição de Ácidos Graxos dos Lipídios Totais dos
filés de Tilápia
A composição em ácidos graxos, os somatórios de
ácidos graxos poliinsaturados (AGPI), monoinsaturados
(AGMI) e saturados (AGS); e as razões entre AGPI/AGS e
n-6/n-3, encontrados nos filés de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) submetidas ao tratamento, são apresentados
na Tabela 5.
A influência da dieta na composição de ácidos graxos dos peixes é um fato já estabelecido, 35 deste modo, variações nas concentrações de ácidos graxos poliinsaturados
foram nitidamente percebidas durante o tratamento.
Observa-se (Tabela 5) que com o fornecimento
da ração houve aumento no percentual de ácidos graxos
ômega-6, assim, o ácido linoleico (LA-18:2n-6) apresentou
teores que variaram de 8,75% a 13,52%, para 0 (zero) e
90 dias, respectivamente, não apresentando diferença significativa (p>0,05) a partir do 45° dia de tratamento. Os
valores de ácido araquidônico (AA – 20:4n-6) variaram de
1,88% no início a 2,50% aos 90 dias de tratamento, apresentando diferença significativa (p<0,05) até o período de
45 dias. O AA é um precursor específico de eicosanoides
(tromboxanos, leucotrienos e prostaglandinas), que apresentam funções de mediar processos fisiológicos, 18, 26 tais
como, a contração de músculos lisos, inflamação, percepção da dor19 e a regulação do fluxo sanguíneo.9
Os somatórios de (AGPI) em tecido muscular das
tilápias do Nilo variaram de 15,49% a 21,13%, para zero e
90 dias, respectivamente.

Os AGS variaram de 39,65 a 34,11%, para zero e
90 dias, respectivamente, mantendo-se em ordem decrescente no decorrer do tempo. Valores superiores foram encontrados por Maia, 29 41,00%. Valores próximos (33,63 a
38,83%), para outras espécies, como as do gênero Brycon,
por exemplo, foram reportadas por Moreira et al.34
Do ponto de vista nutricional, a ingestão de ácidos
graxos saturados aumenta o nível de colesterol sérico em
humanos. 15 Entretanto, os níveis de colesterol total no plasma diminuem quando a ingestão de ácidos graxos saturados é substituída por monoinsaturados. 13
Os valores das razões de AGPI/AGS, em tilápias
alimentadas com a ração suplementada com óleo de soja
neste experimento, variaram de 0,39 a 0,62, com diferença
significativa (p<0,05) ao longo do período, exceto entre os
períodos de 45 e 60 dias. Moreira et al.,34 e Maia et al.,31
encontraram razão de 0,37 para matrinxã (tanque) e pacu
(tanque), respectivamente, e Maia & Rodriguez-Amaya30
encontraram 0,3 para tambaqui (tanque), todos alimentados com ração comercial. De acordo com Departament of
Health and Social Security12 as dietas que apresentam razão
AGPI/AGS superior a 0,45 são consideradas saudáveis sob
o ponto de vista nutricional para humanos.
Os AGMI apresentaram uma variação de 42,84%
a 44,68%, não apresentando diferenças significativas
(p<0,05) entre os tempos de zero, 15, 30, 75 e 90 dias. Os
períodos de 45 e 60 também não apresentaram diferença
significativa quando se compara os resultados entre si, porém, quando se relaciona aos demais períodos, as diferenças estatísticas são percebidas.
O total de ácidos graxos n-6 e n-3 variaram de n-6:
13,75 a 19,72% e n-3: 1,74 a 1,41%. Estes somatórios não
apresentaram diferenças significativas (p>0,05) a partir de
45 dias de tratamento.
As razões n-6/n-3 encontradas neste trabalho apresentaram variações de 7,90 a 13,98, para tilápias alimentadas com a ração suplementada com óleo de soja. Moreira
et al.34 encontrou valores de 8,79 para matrinxã (Brycon
sp), Maia et al.31 encontraram razão de 14,1 para pacu
(Piaractus mesopotamicus) e Maia & Rodriguez-Amaya30
encontraram 9,8 para tambaqui (Colossoma macropomum).
Simopoulos45 recomenda que as razões n-6/n-3 se mantenham num intervalo de 5 a 10. Neste estudo os valores encontrados para as razões n-6/n-3 encontram-se dentro do
recomendado até o 30o dia de tratamento. Um balanço da
proporção de n-6/n-3 na dieta é essencial no metabolismo
do organismo humano, levando a prevenção de doenças
cardiovasculares, degenerativas e também a uma melhor
saúde mental. 36
Composição Quantitativa de Ácidos Graxos LNA, EPA,
DHA, LA e AA
A composição quantitativa de ácido linolênico
(LNA), ácido eicosapentaenoico (EPA), ácido docosaexaenoico (DHA), ácido linoleico (LA) e ácido araquidônico
(AA), em mg/g de lipídios totais dos filés de tilápia do
Nilo (Oreochromis niloticus), submetidas ao tratamento
com ração suplementada com óleo de soja são mostrados
na Tabela 6.
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Tabela 5 – Composição de Ácidos Graxos dos filés de tilápia submetidas ao tratamento com ração suplementada com óleo
de soja.
Ácidos
Graxos
14:0
15:0
16:0
17:0
18:0
19:0
21:0
22:0
AGS
14:1n-5
16:1n-9
16:1n-7
17:1n-11
17:1n-9
17:1n-7
18:1n-11
18:1n-9
18:1n-7
18:1n-4
20:1n-9
20:1n-7
AGMI
18:2n-6
18:3n-6
18:3n-3
20:2n-6
20:3n-6
20:4n-3
20:4n-6
20:5n-3
22:4n-6
22:5n-6
22:5n-3
22:6n-3
AGPI
X1
X2
X
n-6
n-3
AGPI/AGS
n-6/n-3

0 dia
3,00±0,04ª
0,30±0,03ª
28,30±0,05ª
0,17±0,01ª
6,45±0,24ª
0,24±0,01ab
0,35±0,02ª
0,84±0,04
39,65±0,53ª
0,08±0,01ª
0,58±0,03ª
5,81±0,21ª
0,14±0,01ª
0,15±0,02ª
0,22±0,02ª
0,16±0,01ª
31,11±0,58ª
4,16±0,38ª
0,25±0,03
1,85±0,06ª
0,17±0,03ª
44,68±0,77ª
8,75±0,19ª
0,40±0,03ª
0,38±0,05ª
0,62±0,13ª
0,22±0,01
0,04±0,01ª
1,88±0,16ª
0,14±0,02ª
0,71±0,07ª
1,17±0,09ª
0,31±0,03ª
0,87±0,04ª
15,49±0,24ª
0,10±0,01ª
0,08±0,01ac
0,18±0,03ª
13,75±0,70ª
1,74±0,38ª
0,39±0,07ª
7,90±0,13ª

Ração I (Óleo de Soja) – Tempo em número de dias
15 dias
30 dias
45 dias
60 dias
75 dias
b
bc
d
d
2,44±0,03
2,38±0,06
2,17±0,01
2,18±0,08
2,34±0,09c
b
c
cd
d
0,13±0,01
0,09±0,01
0,07±0,01
0,06±0,01
0,06±0,01d
27,72±0,23a 26,88±0,32b 25,71±0,29c 25,23 ±0,39c 24,58±0,36d
0,14±0,01b
0,11±0,01c
0,10±0,01c
0,10±0,01c
0,11±0,01c
6,17 ±0,11b
5,81 ±0,07c
6,96±0,08d
7,52 ±0,07e
6,86±0,25d
ab
ac
b
b
0,24±0,01
0,23±0,01
0,26±0,02
0,26±0,02
0,23±0,02ac
b
b
bcd
cd
0,28±0,01
0,30±0,02
0,26±0,02
0,23±0,03
0,25±0,03bd
0,77±0,02
0,81±0,06
0,76±0,06
0,66±0,04
0,76±0,10
37,90 ±0,23b 36,61±0,37c 36,29±0,29c 36,23 ±0,40c 34,98±0,41d
0,06±0,01b
0,06±0,01b
0,04±0,01c
0,04±0,01c
0,06±0,01cd
b
b
c
d
0,47±0,01
0,44±0,01
0,38±0,01
0,33±0,02
0,36±0,03cd
5,19±0,04b
4,89±0,08c
3,77±0,03d
3,66 ±0,09de 3,95±0,19df
b
c
c
0,06±0,01
0,04±0,01
0,03±0,01
0,03±0,01c
0,05±0,01b
b
c
d
c
0,11±0,01
0,06±0,01
0,03±0,01
0,07±0,01
0,10±0,01b
0,10±0,01b
0,10±0,01bc
0,08±0,01c
0,04±0,01d
0,05±0,01d
b
c
ab
ab
0,14±0,01
0,19±0,01
0,15±0,01
0,15±0,01
0,23±0,02d
32,39±0,22b 32,94±0,34b 32,89±0,12b 33,20 ±0,35b 32,93±0,44b
3,81 ±0,05ab 3,61 ±0,16b
3,60±0,16b
3,49 ±0,16b
4,09±0,29ac
0,26±0,01
0,27±0,01
0,28±0,05
0,27±0,03
0,28±0,05
b
b
b
b
1,31±0,04
1,43±0,15
1,49 ±0,17
1,70±0,17a
1,41 ±0,02
ab
b
b
ab
0,15±0,01
0,13±0,01
0,14±0,02
0,16±0,02
0,07±0,01c
44,15±0,25a 44,03±0,39a 42,84±0,26b 42,94±0,42b 44,07±0,60a
10,42±0,14b 11,70±0,27c 13,21±0,16d 13,23 ±0,25d 13,40±0,14d
0,51±0,01b
0,54±0,01bc
0,54±0,02bc
0,55±0,04bc
0,55±0,01c
b
b
c
bc
0,73±0,01
0,74±0,05
0,77±0,03
0,76±0,06
0,76±0,02bc
0,61 ±0,02ab 0,64±0,05bc
0,72±0,05bc
0,73±0,03bc
0,71±0,07b
0,24±0,03
0,26±0,03
0,27±0,08
0,27 ±0,04
0,27±0,09
0,05±0,01ab
0,04±0,01ª
0,06±0,01b
0,05±0,01ab
0,04±0,01a
2,29±0,59ab
2,36±0,45b
2,42±0,41c
2,45±0,16bc
2,45±0,40bc
a
a
b
b
0,14±0,01
0,14±0,01
0,11±0,01
0,11±0,02
0,10±0,01b
0,71±0,03ª
0,72±0,07ab
0,73±0,02ab
0,74±0,04b
0,74±0,02b
ab
ab
b
b
1,26±0,44
1,27±0,51
1,29±0,05
1,30±0,34
1,30±0,25b
0,24±0,01b
0,22±0,02b
0,23±0,03b
0,18±0,01c
0,18±0,01c
b
b
c
c
0,59±0,05
0,54±0,04
0,37±0,01
0,34±0,05
0,32±0,02c
17,78±0,15b 19,18±0,27c 20,71±0,17d 20,73±0,25d 20,83±0,16d
0,10±0,01a
0,11±0,01a
0,09±0,01ª
0,05±0,01b
0,04±0,01b
a
a
ac
b
0,07±0,01
0,07±0,01
0,07±0,01
0,05±0,01
0,08±0,01ac
0,17±0,02ab
0,18±0,02a
0,16±0,02ab
0,10±0,02b
0,12±0,01b
b
c
d
d
16,04±0,64
17,49±0,22
19,19±0,46
19,28±0,29
19,40±0,58d
1,74±0,06a
1,69±0,16a
1,52±0,16b
1,45±0,16b
1,43±0,29b
b
c
d
d
0,47 ±0,05
0,52±0,06
0,57±0,07
0,57±0,11
0,60±0,04de
9,22±0,05b
10,35±0,12c 12,63±0,08d 13,30±0,13de 13,57±0,20de

90 dias
2,24±0,04d
0,05±0,01d
23,48±0,27d
0,16±0,02a
6,97±0,10d
0,23±0,01ac
0,27±0,02b
0,80±0,01
34,11 ±0,27e
0,07±0,01cd
0,38±0,04c
3,90±0,04df
0,06±0,01b
0,12±0,01b
0,05±0,01d
0,14±0,01b
34,23±0,36b
3,75±0,04bc
0,26±0,03
1,69±0,04a
0,07±0,01c
44,63±0,38a
13,52±0,18d
0,56±0,01bc
0,76±0,11bc
0,77±0,03bc
0,29±0,01
0,05±0,01a
2,50±0,06c
0,11±0,01b
0,76±0,04b
1,32±0,14b
0,17±0,01c
0,32±0,01c
21,13±0,18d
0,04±0,01b
0,09±0,01c
0,13±0,01b
19,72±0,38d
1,41±0,04b
0,62 ±0,05e
13,98±0,12e

Resultados são médias de 6 replicatas com as respectivas estimativas dos desvios padrões. Os resultados são expressos em porcentagem de
área relativa. Letras diferentes na mesma linha indicam diferenças significativas (p<0,05) pelo teste de Tukey. Abreviaturas: AGS:ácidos
graxos saturados; AGMI: ácido graxos monoinsaturados; AGPI: ácidos graxos polinsaturados (insaturação ≥ 2); Trans: ácidos graxos
trans; X: ácidos graxos não identificados; n-6: ácidos graxos ômega-6; n-3: ácidos graxos ômega-3; AGPI/AGS: razões entre ácidos
graxos polinsaturados/ saturados; n-6/n-3: razões entre ácidos graxos ômega-6/ômega-3; nd: não detectado.
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Os ácidos graxos da dieta são transferidos para os
peixes por meio da alimentação e podem ser utilizados no
seu metabolismo e/ou transformados em outros ácidos. 59
Na dieta enriquecida com óleo de soja, observa-se após 90
dias de tratamento altas concentrações de LA e AA, com
102,14 e 17,58mg/g de LT, respectivamente, e concentrações de LNA com 4,44mg/g de LT e DHA com 1,72mg/g
de LT, ao término dos 90 dias de tratamento. A alta concentração de ácidos graxos n-6 deve-se ao fato de que a dieta
destes peixes mediante fornecimento da ração suplementada com óleo de soja apresenta baixos teores de AGPI n-3 e
altos teores de AGPI n-6.
De modo geral, a ingestão de ácidos graxos n-3 e n-6
e seus precursores por humanos, têm sido muito divulgada
no mundo todo através de inúmeros estudos. Estes estudos
destacam a importância destes ácidos graxos na fase gestacional, 21 nos primeiros meses após o nascimento, 21,42,51
no desenvolvimento do cérebro,44 na terceira idade2,57 e em
diversas doenças,57,58 principalmente degenerativas.
A composição em ácidos graxos também permite
avaliar o índice de qualidade nutricional da fração lipídica e para isso são calculados os índices de aterogenicidade
(IA), trombogenicidade (IT) e às razões entre ácidos graxos
hipocolesterolêmicos e hipercolesterolêmicos (HH).

Os índices de aterogenicidade (IA) e trombogenicidade (IT) indicam o potencial de estímulo à agregação
plaquetária, isto é, quanto menores os valores de IA e IT,
maior é a quantidade de ácidos graxos anti-aterogênicos
presentes em determinado óleo/gordura. 50
Os valores dos índices de aterogenicidade (IA),
trombogenicidade (IT) e as razões entre ácidos graxos hipocolesterolêmicos e hipercolesterolêmicos (HH) são mostrados na Tabela 7.
Neste estudo, o índice de aterogenicidade (IA) encontrados na tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), apresentou redução em todos os períodos, com valores variando
de 0,67 a 0,49 para os períodos de zero e 90 dias respectivamente. O índice de trombogenicidade (IT) apresentou redução em até o 30o, desta data até o 60o manteve-se constante
e na sequência tornou a reduzir até o final do tratamento.
De acordo com Assunção4 não há valores recomendados
para os índices de aterogenecidade e trombogenecidade,
considera-se que valores mais baixos exprimem uma relação de ácidos graxos mais favoráveis em termos de saúde.
Sendo assim, a redução nos valores destes índices representa um efeito benéfico para a saúde humana, uma vez que
previnem, segundo Turan et al.,50 o surgimento de doenças
coronarianas.

Tabela 6 – Composição quantitativa de LNA, EPA, DHA, LA, e AA em mg/g de lipídios totais em filés de tilápias submetidas ao tratamento com ração suplementada com óleo de soja.
Ração I – (Tempo em número de dias)
Ácidos
Graxos
LNA
EPA
DHA
LA
AA

0

15

30

45

3,26±0,27a 3,93±0,14b 3,97±0,15bc 4,31±0,29bcd
0,74±0,03a 0,62±0,05b 0,61±0,05b 0,61±0,01ab
6,67±0,87a 3,66±0,15b 3,37±0,18b 2,03±0,10c
73,98±1,67a 90,99±1,73b 92,16±2,32b 99,63±1,38c
15,90±1,54 16,35±0,53 17,05±0,68 17,35±0,27

60

75

90

4,28±0,14bcd
0,54±0,01b
1,85±0,06c
101,52±2,40c
17,41±1,06

4,39±0,35cd
0,53±0,10b
1,75±0,12c
101,75±2,70c
17,54 ±0,87

4,44±0,18d
0,54±0,07b
1,72±0,18c
102,14 ±2,03c
17,58±0,37

Os resultados são médias de seis replicatas com estimativas do desvio padrão. Letras diferentes na mesma linha indicam diferenças
significativas (p<0,05) pelo teste de Tukey. Controle*: Corresponde à média das replicatas do tratamento com a ração I (Óleo de soja)
para os períodos de 0, 15, 30, 45, 60, 75 e 90 dias. Abreviaturas: LNA: ácido alfa-linolênico; EPA: ácido timnodônico; DHA: ácido
cervônico; AA: ácido araquidônico; LA: ácido linoleico. Os resultados são expressos em miligramas/grama de lipídios totais. (mg/g
de Lipídios Totais).

Tabela 7 – Índices de qualidade nutricional da fração lipídica da tilápia do Nilo alimentadas com ração suplementada
com óleo de soja.
Razões
e índices
IA
IT
HH

0 dia
0,67
1,09
1,39

Ração I (Óleo de Soja) – Tempo em número de dias
15 dias
30 dias
45 dias
60 dias
75 dias
0,61
0,58
0,54
0,53
0,52
1,03
0,98
0,98
0,98
0,94
1,55
1,66
1,79
1,83
1,86

90 dias
0,49
0,90
2,01

IA: índice de aterogenicidade - [(C12:0 + 4xC14:0+C16:0)]/ΣAGMI+ Σn-6+Σn-3
IT: Índice de trombogenicidade - (C14:0 + C16:0 +C18:0)/[(0,5xΣAGMI)+(0,5xΣn-6)+(3xΣn-3)+( Σn-3/n-6)]
HH: razões entre ácidos graxos hipocolesterolêmicos e hipercolesterolêmicos - (C18:1n-9+C18:2n-6+C20:4n-6+C18:3n-3+C20:5n-3+C22:5n-3+C22:6n-3)/(C14:0+C16:0).
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Em sentido contrário, o índice relacionado às razões
entre ácidos graxos hipocolesterolêmicos e hipercolesterolêmicos (HH) apresentou valores crescentes no decorrer
dos 90 dias de tratamento com variações entre 1,39 e 2,01.
Estes valores se assemelham aos encontrados por Ramos
Filho et al.,39 que estudaram quatro espécies da região pantaneira e observaram os seguintes resultados: 1,75 para o
Cachara (Pseudoplatystoma fasciatum); 1,84 para o Pintado (Pseudoplatystoma coruscans); 1,66 para o Pacu (Piaractus mesopotamicus) e 1,49 para o dourado (Salminus
maxillosus). Segundo Santos-Silva et al.,43 e Sousa Bentes
et al.,46 quanto maior o índice HH, mais adequado nutricionalmente é o óleo ou a gordura, sendo que para produtos
cárneos o ideal é que este valor esteja próximo de 2.
CONCLUSÃO
Com o fornecimento de ração com óleo de soja para
tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus), na fase final de
criação, ocorre a incorporação e síntese de ácidos graxos
poliinsaturados ômega-6 (AGPI n-6), no tecido muscular
das mesmas, aumentando os teores de LA e AA no decorrer
do tratamento, aumentando o somatório de AGPI n-6 e as
razões AGPI/AGS.
Os índices da qualidade nutricional dos lipídios
(IQN) mostraram que as tilápias alimentadas com ração suplementada com óleo de soja podem ser consideradas um
alimento saudável, uma vez que o IA e IT apresentaram
baixos valores, sugerindo desta forma, seu efeito benéfico.
TONIAL, I. B.; BRAVO, C. E. C.; SOUZA, N. E.;
MATSUSHITA, M.; FURUYA, W. M.; VISENTAINER,
J. V. Nutritional quality of lipids tilapia (Oreochromis
niloticus) fed with supplemented diets with soybean oil.
Alim. Nutr., Araraquara, v. 22, n. 1, p. 103-112, jan./mar.
2011.
ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate
the nutritional quality of lipids, the fatty acid composition
and quantification of omega-3 and omega-6 fillets of tilapia
(Oreochromis niloticus) fed with supplemented diets with
7% soybean oil for a period of ninety days. The results
showed that during the confinement period, fish stored high
fat content, reflecting a high percentage lipid. Regarding
the profile of fatty acids, showed a considerable level of
polyunsaturated fatty acids especially omega-6 series,
such as linoleic and arachidonic acid. In quantitative
composition, acids LA and AA also showed high values,
representing the transfer of these acids in the diet. The
indexes of nutritional quality index of atherogenicity
and thrombogenicity index decreased, while the ratios of
cholesterol and hypercholesterolemic fatty acids increased
over time of confinement. Through the results, we can
infer that in the course of treatment the weight gain of
Nile tilapia subjected to treatment were satisfactory. Also,
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they incorporated essential fatty acids, as well as the
increase in the ratio between the hypocholesterolemic and
hypercholesterolemic fatty acid, giving nutricional and
healthy charateristics to food.
KEYWORDS: Nutritional quality; fat; health.
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