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RESUMO 

 
No Brasil, a tilapicultura desempenha papel importante na economia; sendo que atualmente o Paraná, possui 
a maior produção nacional de tilápia. O triptofano, um aminoácido essencial, aromático e apolar, que tem sido 
amplamente estudado em mamíferos como adjuvante para redução de quadros de estresse é um forte 
candidato para a redução do quadro de estresse nestes animais. Além disso, o triptofano é considerado um 
dos aminoácidos limitantes para deposição de massa corporal em tilápias. Neste contexto, objetivamos com 
esta pesquisa testar a hipótese que a suplementação de triptofano auxilia de forma satisfatória no crescimento 
de alevinos de tilápia-do-Nilo em diferentes fases de criação. Para testar tal hipótese, será realizado um 
ensaio onde dois grupos de alevinos serão desafiados. O primeiro grupo receberá ração sem adições extras 
de triptofano, enquanto o segundo grupo recebera dieta com aproximadamente oito vezes o nível 
recomendado. Os peixes serão cultivados por 60 dias, com mensurações de peso e biometria nos dias zero, 
15, 30, 45 e 60 dias. As variáveis serão avaliadas por meio de modelos não lineares para determinação de 
curva de crescimento. E os resultados expressos em forma de gráficos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Aminoácidos; Segurança Alimentar Animal; Proteína Ideal; Curva de Crescimento. 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

No Brasil, a tilapicultura desempenha papel importante na economia; o preço 
praticado para o filé de tilápia nas principais regiões metropolitanas do país alcança valores 
muito positivos, entre R$ 33 e R$ 41 por quilo, o que torna pesquisas com esta espécie 
extremamente interessante quando comparada a outras espécies como a Merluza, principal 
substituta do filé de tilápia em consumo (Barroso et al.,2017), que apresenta valores entre 
R$ 25 e 30 por quilo de filé. Além disso, a tilapicultura contribui ativamente para economia 
do estado do Paraná, que atualmente possui a maior produção nacional de tilápia (PeixeBR, 
2019). 

Dentre os diversos fatores que podem afetar a produção de tilápias destacam-se 
aqueles relacionados à baixa qualidade nutricional das dietas (Huang et al., 1997), sendo 
a proteína a porção mais cara da dieta (KUBITZA, 2011). A suplementação de aminoácidos 
favorece a redução de custos, por meio de menor uso de alimentos protéicos, além de 
reduzir o impacto ambiental, uma vez que ocorre menor excreção nitrogenada. O triptofano, 
um aminoácido essencial, aromático e apolar, tem sido amplamente estudado em 
mamíferos como adjuvante para redução de quadros de ansiedade, depressão ou estresse. 
No sistema nervoso central, o triptofano é hidroxilado a 5-hidroxitriptofano, e depois 
descarboxilado, dando origem a serotonina e posteriormente a melatonina (Ruddick et al., 
2006). Devido a sua relação direta com a síntese de serotonina e melatonina, a 
suplementação dietética de triptofano reduz parâmetros fisiológicos relativos ao estresse 
(Lepage et al., 2005) e comportamento agonístico em peixes (Höglung et al., 2005; Winberg 
et al., 2001 e Wolkers et al., 2012; Barbosa et al., 2019) corroborando para maior deposição 
de massa muscular e crescimento corporal global.  
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De modo geral, as curvas de crescimento são modelos matemáticos onde os 
parâmetros avaliados variam e acordo com a idade o tempo. CORTIVO et al. (2014) 
avaliaram a curva de crescimento de quatro raças de suínos naturalizadas do Brasil, por 
meio de medidas importantes economicamente para esta espécie, como distância dos 
olhos, longitude corporal, perímetro torácico, comprimento da cabeça, comprimento da 
garupa, comprimento do focinho, comprimento das orelhas, comprimento da paleta, 
comprimento do rabo e diâmetro dorso esternal. Ao fim, os autores encontraram que de 
Weibull foi a função matemática que melhor expressou o crescimento morfológico dos 
suínos.  

 Mensurar o crescimento identificando o tamanho exato que o animal atingirá no 
período de comercialização ajuda na melhor utilização de recursos financeiros, bem como 
fornece ao comprador uma estimativa confiável do tamanho do cão em longo prazo, dentro 
de condições ambientais pré-determinadas. Além disso, entender o comportamento normal 
de crescimento permite o discernimento de crescimento errôneo, auxiliando na detecção 
precoce de algumas patologias ou falhas de manejo. Em gatos, por exemplo, a condição 
corporal magra é comum em animais com doença renal crônica (FREEMAN et al., 2016). 
Já em aves, mudanças no padrão de curva de crescimento estão relacionadas à motivação 
alimentar, comportamento e composição corporal de matrizes de corte (LOS MOZOS et al., 
2017).  

 Levando isso em consideração, é provável que a suplementação de triptofano 
auxilie de forma satisfatória a produção de tilápia, principalmente na primeira fase criação. 
Para testar tal hipótese, será realizado um ensaio submetendo alevinos de tilápias ao cultivo 
com duas dietas distintas, com níveis normais e com oito vezes mais triptofano que o 
recomendado, e avaliados parâmetros de desempenho. Deste modo, objetivamos com esta 
pesquisa determinar a curva de crescimento para o peso de alevinos suplementados ou 
não com triptofano, além de determinar o modelo matemático que mais se ajuste ao 
crescimento global dos alevinos. 
 
2. OBJETIVOS 
 
Objetivos gerais: Avaliar desempenho em alevinos de tilápia-do-Nilo (Oreochromis 
niloticus) alimentadas com diferentes níveis de triptofano. 
 
Objetivos específicos: Cultivo de alevinos com e sem suplementação de triptofano; 
Realizar a biometria no início, aos 15, 30, 45 e aos 60 dias, no final do experimento;  Testar 
diferentes modelos matemáticos e construir a curva de crescimento que mais se ajuste aos 
dados. 
 
3. METODOLOGIA 
 

O cultivo dos animais será conduzido Hospital Veterinário da UniCesumar. Serão 
cultivados 180 levinos revertidos sexualmente para macho da linhagem GIFT, com peso 
médio inicial de aproximadamente 1g, provenientes da piscicultura Piracema, localizada na 
cidade de Maringá-Pr. Os peixes serão distribuídos em 6 hapas (0,40 x 0,58 x 0,34), sendo 
três hapas para dieta convencional ( Controle – 30 peixes/hapa) e três para dieta com 
triptofano (Triptofano – 30 peixes/hapa). Os peixes passarão por sete dias de adaptação às 
instalações e densidades antes do início do experimento. 

A temperatura do ar e água será aferida diariamente. A taxa de renovação de água dera de 
5 % ao dia e aeração constante por meio de pedra porosa acoplada a um soprador central. As 
variáveis pH, amônia e oxigênio dissolvido serão aferidas a cada três dias com auxílio de kits 
individuais, para avaliar a qualidade de água (Piper et al., 1982). O fotoperíodo será mantido das 
06:00 h às 18:00 h com iluminação controlada por timer automático. 
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Serão elaboradas duas dietas isoproteicas e isoenergéticas com aproximadamente 3000 
kcal ED/kg de dieta e 29% de proteína digestível, diferindo apenas quanto a suplementação de 
triptofano (Tab. 1). 

 

Ingredientes Dieta Controle (%) Dieta Teste (%) 

Soja, farelo-45 43,50 43,50 

Concent. Protéico de Soja 10,00 10,00 

Vísceras, farinha 5,00 5,00 

Milho, grão 33,04 33,04 

Soja, óleo 0,50 0,50 

Trigo, farelo 2,00 2,00 

DL-metionina 0,22 0,22 

L-Treonina 0,36 0,36 

L-Triptofano 0,32 2,56 

Fosfato bicálcico 2,01 2,01 

Inerte (caulim) 2,24 0,00 

BHT 0,02 0,02 

PremixVit/min 0,60 0,60 

Vit. C 0,09 0,09 

NaCl 0,10 0,10 

Total 100,00 100,00 

 
 

Os animais serão alimentados três vezes ao dia (9h, 13h e 17h), até saciedade 
aparente. Os animais serão pesados quinzenalmente; além de tomadas as medidas de 
comprimento total, largura e profundidade. Antes do abate, os animais serão anestesiados 
com auxílio de eugenol de acordo com as concentrações recomendadas pelo comitê de 
ética no uso de animais (CEUA). Os dados serão avaliados por meio do Sigma Plot, Curve 
Expert e SAEG para determinar o melhor ajuste dos dados. Os resultados serão expressos 
na forma de gráficos. 
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4. RESULTADOS ESPERADOS 
 

Esperamos encontrar diferenças na curva de crescimento entre os animais que 
recebem dietas com e sem suplementação extra de triptofano. 
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