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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. Dentre os diversos fatores que podem afetar a produção de 
tilápias destacam-se aqueles relacionados à baixa qualidade nutricional das dietas e o manejo inadequado, 
como a densidade de cultivo elevada. O aumento da densidade de cultivo promove alteração metabólica 
favorecendo comportamento agonístico nos animais, o que gera quadro de estresse, com mudanças no 
perfil hematológico. A redução do quadro de estresse é um desafio em produção intensiva sendo que a 
nutrição desempenha papel de destaque. 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. Neste contexto, objetivamos com 
esta pesquisa testar a hipótese que a suplementação de triptofano auxilia de forma satisfatória na redução 
do estresse. Para testar tal hipótese, será realizado um ensaio submetendo tilápias ao cultivo em diferentes 
densidades de estocagem suplementadas com triptofano, e posterior busca de biomarcadores 
hematológicos. Após análise dos valores das células brancas e vermelhas, será realizada análise estatística 
considerando o esquema fatorial 2 x 2 (alta e baixa densidade; dieta com e sem suplementação de 
triptofano). Para tal, será realizada analise de variância, seguida de teste de Tukey em nível de significância 
de 5%. Os dados serão expressos em função de média e erro padrão da média na forma de gráficos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Aminoácidos; Segurança Alimentar Animal; Proteína Ideal. 

 
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 e o manejo inadequado, 
como a densidade de cultivo elevada (Huang et al., 1997). A elevação da densidade de 
cultivo tem sido cogitada como alternativa de tornar a produção mais rentável, por 
melhorar a relação Kg carcaça/ m³. Apesar disso, o aumento da densidade de cultivo 
promove alteração metabólica e hormonal (Vargas-Chacoff et al., 2014) além de favorecer 
comportamento agonístico nos animais, aumentando a taxa de natação para fuga (van de 
Nieuwegiessen et al., 2008).  

Diversas são as alterações bioquímicas e fisiológicas observadas em quadros de 
estresse, dentre elas, mudanças no perfil hematológico, em especial nas células de linha 
branca e vermelha. A neutropenia é caracterizada pela redução do número de neutrófilos, 
e tem como causas possíveis uma imunodeficiência, infeções virais, bacterianas, estresse 
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crônico, dentre outros. Já a neutrofilia se trata do aumento do número de neutrófilos, 
sendo seu aumento diretamente relacionado à quadros de estresse. A linfocitose e a 
linfopenia, aumento e diminuição do número de linfócitos, respectivamente, também são 
frequentemente associadas a quadros de estresse prolongado em animais de produção. 

A redução do quadro de estresse é um desafio em pesquisa veterinária de animais 
de produção. Dentre os diversos fatores que influenciam o bem-estar animal, a nutrição 
desempenha papel de destaque. O triptofano, um aminoácido essencial, aromático e 
apolar, que 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). 

Levando isso em consideração, é provável que a suplementação de triptofano 
auxilie de forma satisfatória na redução do estresse, favorecendo a produção de tilápia 
em maiores densidades. Para testar tal hipótese, será realizado um ensaio submetendo 
tilápias ao cultivo em diferentes densidades de estocagem suplementadas com triptofano, 
e posterior busca de biomarcadores hematológicos. 

No Brasil o peixe com maior produção é a Tilápia, sendo responsável por mais da 
metade da produção de peixes brasileira (Lopes et al., 2016; GLOBEFISH 2018). Sua 
produção em território nacional chegou a 400.280 mil toneladas em 2018, mantendo o 
Brasil em quarto lugar no ranking internacional de produção de Tilápia de acordo com 
Associação Brasileira de Piscicultura. Alguns modelos de produção como, por exemplo, 
em tanques-rede se destaca por uma alta densidade de cultivo, que pode variar entre 
100-600 m3, tendo a ração um papel fundamental na produção (Zimmermann et al., 
2004).  

A alimentação com dieta rica em triptofano busca evitar o estresse dos animais 
criados em altas densidades (Lepage et al., 2002). A avaliação hematológica é uma 
ferramenta de diagnóstico extremamente importante para o médico veterinário, sendo 
cada vez mais utilizada na prática clínica, por apresentar resultados confiáveis e de baixo 
custo. Tendo isto em vista, estudos que demonstrem os biomarcadores hematológicos 
derivados desta alimentação se fazem extremamente importantes. 

Nesse contexto, o objetivo geral deste estudo é avaliar o perfil hematológico em 
tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus) criadas em diferentes densidades e suplementadas 
com triptofano. 
 
2. METODOLOGIA 
 

O cultivo dos animais será conduzido em parceria com a Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP/Botucatu, no departamento de fisiologia do 
Instituto de Biociências de Botucatu (IBB).  

Serão utilizados 126 peixes revertidos sexualmente para macho da linhagem GIFT, 
com peso médio inicial de aproximadamente 80g, provenientes da piscicultura Trifish 
Aquicultura localizada na cidade de Botucatu-SP. Os peixes serão distribuídos em 12 
hapas de 0,42 m³ (0,75 x 0,75 x 0,75), sendo seis hapas para alta densidade (AD – 14 
peixes/hapa) e seis para baixa densidade (BD – 7 peixes/hapa). Os peixes passarão por 
sete dias de adaptação às instalações e densidades antes do início do experimento. Ao 
primeiro dia do experimento, os animais serão separados em dois novos grupos que irão 
receber dieta com (CT) e sem suplementação extra de triptofano (ST), formando quatro 
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grupos experimentais em esquema fatorial 2x2, com duas densidades de cultivo e duas 
dietas distintas. 

O experimento será realizado em laboratório com controle de temperatura de ar. As 
12 hapas serão instaladas em tanque com capacidade de 10 mil litros com taxa de 
renovação constante de água de 5 % ao dia e aeração constante por meio de pedra 
porosa acoplada a um soprador central. A temperatura da água será mantida em 
aproximadamente 27°C por meio de aferições diárias às 17h00min, com ajuste da 
temperatura do ar sempre que necessário. 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. 

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. 

Os animais serão alimentados três vezes ao dia (9h, 13h e 17h), até saciedade 
aparente. Antes da coleta de sangue os animais serão anestesiados com auxílio de 
eugenol de acordo com as concentrações recomendadas pelo comitê de ética da 
categoria. A coleta de sangue dos animais será realizada com auxílio de seringa com 
agulha ultrafina, e punção na veia caudal. O sangue será armazenado em tubo 
heparinizado, e resfriado a 4oC, até o momento da análise.  

Serão realizadas análises de leucócitos (WBC), hemácias (RBC), hemoglobina 
(HGB), hematócrito (HCT), plaquetas (PLT), linfócitos (Y), monócitos (M), eosinófilos 
(EO), granulócitos (G) e neutrófilos (N). 

A coleta será realizada 24 horas antes das análises; as amostras utilizadas para a 
determinação dos parâmetros analisados serão provenientes do sangue total, 
armazenado em vacutainer com o anticoagulante ácido etilenodiaminotetracético 
tripotássio (EDTA). 

Os tubos de coleta com gel de separação serão centrifugados e devidamente 
acondicionados em malas térmicas numeradas, com a identificação individual da amostra 
e coleta. Para obter resultados válidos, serão necessárias amostras corretamente 
identificadas e de qualidade. Todas as amostras cuja integridade não estiver garantida ou 
mal identificadas serão rejeitadas. 

O sangue, após acondicionamento no vacuntainer, será transferido para tubos de 
ensaio identificados e individualizados, sendo analisado de forma automática. Será 
utilizado o aparelho Nihon Koden, onde serão avaliados a série branca e a série 
vermelha, detalhando hemácias, HCM, CHCM, hematócrito e hemoglobina. Em seguida 
será realizado um esfregaço para analise manual no microscópio, a fim de confirmar não 
só o número de plaqueta, mas a ocorrência de possível hemoparasitose. 

Haverá também uma avaliação microscópica tem por objetivo avaliar os 
parâmetros fornecidos pela contagem automatizada e verificar também se existe a 
presença de hemoparasitoses. 

Após análise dos valores das células brancas e vermelhas, será realizada análise 
estatística considerando o esquema fatorial 2 x 2. Para tal, será realizada analise de 
variância, segui de teste de Tukey em nível de significância de 5%. Os dados serão 
expressos em função de média e erro padrão da média na forma de gráficos. 
 
3. RESULTADOS ESPERADOS 
 

Esperamos encontrar diferenças no perfil hematológico entre os animais cultivados 
em alta e baixa densidade de estocagem. Esperamos ainda observar nos animais 
suplementados com triptofano perfil hematológico semelhante aos animais cultivados em 
baixa densidade de cultivo. 
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