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Introdução 

O pescado e de extrema importância na dieta, e se 

tratando de peixes de água doce a tilápia-do-nilo e 

uma das espécies mais promissoras devido a sua 

boa aceitação pelo consumidor, alta taxa de 

crescimento e adaptabilidade em diversas condições 

de criação, contudo esta espécie apresenta, baixos 

teores dos ácidos graxos LNA (alfa-linolênico, 18:3n-

3), de alta  importância nutricional (Visentainer et al., 

2003) e aliado a este fato natural as atuais práticas 

de aqüicultura usam fonte oleaginosas pobres em 

ácidos graxos LNA. A semente de Chia vem se 

demonstrando como uma fonte promissora de 

ômega 3 apresenta na sua composição lipídica, 

cerca de 60% de ácidos graxos ômega-3. Com isso 

este trabalho tem como proposta principal avaliar a 

incorporaçao de ácidos graxos da familia ômega-3 

em tilapias do nilo utilizando ração suplementada 

com óleo de Chia.  

 Resultados e  Discussão 

As tilápias foram alimentadas durante um período de 
45 dias utilizando um tratamento controle (C) com 
óleo de soja e o tratamento com óleo de chia (T1), 
as tilápias foram abatidas, sendo primeiramente 
dessensibilizadas em gelo por 10 minutos e 
posteriormente foi realizado a secção de medula 
seguida da sangria das brânquias, evisceradas, 
filetadas, acondicionados a -18°C até o início das 
análises. Os lipídios totais foram extraídos pelo 
método de Bligh e Dyer (1959). A preparação dos 
ésteres metílicos de ácidos graxos (EMAGs) foi 
realizada pelo método de Joseph & Ackman Os 
(EMAGs) foram separados em cromatografo a gás 
(Thermo) equipado com detector de ionização de 
chama. As quantificações dos (EMAGs) foram 
efetuadas em relação ao padrão interno, 
tricosanoato de metila (23:0). Durante o período de 
45 dias observou-se uma boa aceitabilidade das 
rações dos dois tratamento. Na tabela 1 estão 
expressos os principais ácidos graxos identificados 
e quantificados. Observou-se que houve um 
aumento de mais de cinco vezes na concentração 
de LNA,e uma diminuição na razão n6/n-3 após os 
45 dias de alimentação com ração enriquecida com 
óleo de chia. Os ácidos graxos eicosapentaenóico 
20:5n-3 (EPA) e docosa-hexaenóico 22:6n-3 (DHA) 
também tiveram um aumento significativo. 

 

Tabela 1 - concentração de ácido graxos em 
mg/100g de filé de tilápia  
 Controle  Tratamento  

18:3n-3 8.89 ± 0.13 43.86 ± 1.03 
20:4n-3 2.34 ± 0.25 7.30 ± 0.09 

20:5n-3(EPA) 0.30 ± 0.02 6.05 ± 0.06 
22:4n-3 7.38 ± 0.17 4.84 ± 0.13 

22:6n-3 (DHA) 6.74 ± 0.32 9.68 ± 0.21 
18:3n-6 7.11 ± 0.08 4.83 ± 0.06 
20:2n-6 7.56 ± 0.28 6.77 ± 0.25 
20:3n-6 8.25 ± 0.18 5.84 ± 0.56 

20:4n-6(AA) 11.65 ± 0.39 7.74 ± 0.19 
∑ n3 25.65 ± 0,46 71.73 ± 1,06 
∑ n6 34.57 ± 0.52 25.18 ± 0,64 

n6 /n3 1.34 ± 0.05 0.35 ± 0,08 
 
 

Conclusões 

As tilápias tiveram boa aceitabilidade das rações 

tratamento e controle e após o período de 45 dias 

houve um aumento da concentração de ômega-3 e 

consequentemente uma diminuição da razão n6/n-3 

alem do aumento na concentração de outros ácidos 

graxos essenciais como EPA e DHA. 
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