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Introdução

O aumento da piscicultura no Brasil e no mundo é 
um fenômeno crescente e necessariamente duradouro, o 
que se dá principalmente pelo aumento nas criações 
intensivas, o que vem alertando os produtores para as 
possíveis enfermidades que podem vim a acometer os 
peixes, por causa principalmente a maior densidade de 
estocagem e manejo intenso nas criações, ocasionando 
assim, diminuição na imunidade natural dos animais e 
consequentemente menor desenvolvimento dos 
animais, devido à proliferação de agentes patogénos 
oportunistas. 

A própolis é um aditivo natural que vem sendo 
testado recentemente como promotor de crescimento, 
tendo ação imunoestimulante em dietas de 
monogástricos e ruminantes. A própolis é um produto 
de origem vegetal, oriunda de substâncias resinosas, 
gomosas e balsâmicas, coletadas pelas abelhas de 
brotos de flores, exudatos de plantas, e modificadas na 
colméia por adição de secreções salivares e cera [1]. É 
utilizada pelas abelhas na proteção da colméia contra o 
ataque de outros insetos e a proliferação de 
microorganismos, incluindo fungos e bactérias [2].

Os efeitos da adição do extrato de própolis em 
rações para peixes sobre as características morfológicas 
do trato digestório ainda estão pouco esclarecidos.

Dessa forma o objetivo deste estudo foi de analisar 
os efeitos da adição do extrato alcoólico de própolis na 
ração de juvenis de tilápia do Nilo (Oreochromis 
niloticus) sobre o índice hepato-sómatico, índice 

digestivo-somático, o comprimento total do animal, o 
comprimento padrão e a altura.

Material e métodos

O experimento foi realizado no Laboratório de 
Avaliação Ponderal em Animais Aquáticos (LaAqua), do 
Departamento de Pesca e Aqüicultura da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco, no período de 4 fevereiro 
a 20 de março de 2009. Foram utilizados 120 alevinos 
de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), machos, 
revertidos sexualmente, com peso médio inicial de 1,41 
± 0,3g.

Os alevinos foram distribuídos em delineamento 
inteiramente casualizado com quatro tratamentos, seis 
repetições e cinco animais por unidade experimental, 
sendo a unidade experimental constituída por um 
aquário com capacidade para 70L.

As rações foram formuladas de acordo com as 
exigências nutricionais para a espécie [3], a base de 
farelo de soja, milho e farinha de peixe, com diferentes 
níveis da adição do extrato alcoólico de própolis (0; 
0,5; 1,0 e 1,5%), foi utilizado caulim como material 
inerte, reduzindo seus níveis ao adicionar o extrato 
alcoólico de própolis. 

Ao final de 45 dias os peixes foram mantidos em 
jejum por 24 horas e posteriormente sacrificados por 
meio de choque térmico (0º C), até que tivessem 
parado por completo seus sinais vitais e em seguida 
foram submetidos à biometria e realizado um corte 



longitudinal na região ventral para a retirada e pesagem 
do fígado e das vísceras.

As variáveis avaliadas foram: índice hepato-
somático (peso do fígado/peso do corpo)x100, índice 
digestivo-somático (peso dos órgãos do sistema 
digestório/peso do corpo)x100, comprimento total 
(CTOTAL), comprimento padrão (CPADRÃO) e 
altura.

Diariamente foram realizados as mensurações de 
oxigênio dissolvido e pH através de oxímetro e 
pHmetro digital e temperatura da água dos aquários 
através de termômetro com bulbo de mercúrio e a cada 
dois dias foram feitas as avaliações de nitrito e amônia 
tóxica com a utilização de kits colorimétricos.

Todos os dados obtidos foram submetidos á análise 
de variância e regressão utilizando-se o programa 
SAEG (Sistema para Análises Estatísticas e Genéticas, 
versão 2000) [4].

Resultados e Discussão

Durante o período experimental os parâmetros de 
qualidade de água do sistema mantiveram-se dentro da 
faixa de conforto para a tilápia do Nilo, com valores 
médios de temperatura, oxigênio dissolvido, pH e 
amônia de: 26,0º C ±1,0; 6,0 mg/L ± 0,2; 6,8 ± 0,2; 
0,01 ± 0,1; respectivamente.

Os valores médios obtidos ao final do experimento 
para índice hepato-somático, de índice digestivo-
somático, comprimento total, padrão e altura estão 
apresentados na Tabela 1. Não foram encontradas 
diferenças estatísticas significativas (P>0,05) para 
nenhum dos resultados avaliados dos peixes 
submetidos aos diferentes tratamentos.

A própolis é um prebiótico, sendo assim, tem sido 
muito utilizada na medicina humana e veterinária, e 
tem se mostrado eficaz no como forma de combater 
uma série de microorganismos indesejáveis do trato 
gastrintestinal. A principal forma de ação dos 
prebióticos é sobre a modulação benéfica da microbiota 
nativa presente no hospedeiro. Especula-se, também, 
que alguns prebióticos específicos poderiam agir 
diretamente sobre a translocação intestinal de 
patógenos, impedindo a sua aderência às células 
epiteliais e ativando a resposta imune adquirida [5].

Os efeitos resultantes do uso de prebióticos são 
evidenciados pelo crescimento das populações 
microbianas benéficas, pela melhora nas condições 
luminais, nas características anatômicas do trato 
gastrintestinal e no sistema imune e, em alguns casos e 
consequentemente espera-se que isso se reflita 
positivamente no desempenho produtivo animal.

No presente experimento as condições eram as 
mesmas para todos os tratamentos e neste caso não 
houve nenhum tipo de desafio sanitário que poderia 
potencializar a ação de moduladora da microbiota que 
a própolis poderia causar, assim, talvez a adição da 
própolis nas rações não provocou efeito positivo sobre 
o desempenho, nem sobre os parâmetros morfométrico 
e de IHS e IDS por que as condições eram ideais para o 
bom desenvolvimento dos animais.

Os estudos com o uso de aditivos naturais como 
promotores de crescimento em rações para peixes e 
seus efeitos sobre o desempenho produtivo ainda são 
muitos contraditórios, sendo necessários mais estudos 
para a melhor elucidação dos efeitos dos diferentes 
tipos de própolis e de sua eficácia na piscicultura.

Desta forma, na condição em que foi realizado o 
experimento, pode-se concluir que o uso do extrato 
alcoólico de própolis como aditivo promotor de 
crescimento, não implicou em diferenças quanto ao 
tratamento testemunha.
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Tabela 1. Valores médios índice hepato-somático (IHS), de índice digestivo-somático (IDS), 

comprimento total (CTOTAL), padrão (CPADRÃO) e altura de tilápia do Nilo, de 

acordo com os níveis de própolis na ração.

                 Tratamentos
Variáveis 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% CV(%) Teste F Regressão
IHS (%) 0,80 0,78 0,88 0,72 21,60 ns* Y=0,80
IDS (%) 9,44 9,42 9,64 9,63 5,56 ns Y= 9,53

C TOTAL (cm) 5,39 5,41 5,36 5,34 2,57 ns Y=5,38
C PADRÃO (cm) 3,59 3,61 3,58 3,52 3,77 ns Y=3,58

ALTURA (cm) 1,90 1,94 1,94 1,89 11,38 ns Y=1,92
*ns = não significativo, (P>0,05)


