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Correções em todas as colunas da Tabela 3. 

Tabela 3. Resultados de desempenho e concentração corporal e hepática de 
lipídios obtidos no Experimento I. 

Suplementação 
Peso inicial Ganho de Conversão 

Concentração Concentração 
de colina/kg de 

do lote peso alimentar de lipídios no de lipídios no Sobrevivência 
alimento tecido corporal fígado 

(rng) (g) (g) (g/g) (%) (%) (%) 

o 50,99±1,24 97,43±5,23 1,37±0,11 20,92±1,43 5,74±0,92 100±0,00 

375 50,18±0,23 108,12± 3,75 1,21±0,05 20,72±1,43 5,70±0,76 100±0,00 

750 52,09±2,52 104,86± 3,40 1,24±0,05 21,56±1,54 4,82±0,84 100±0,00 

1125 51,31 ± 1,41 106,63±8,97 1,29±0,13 20,94±0,93 6,84±0,91 98±4,47 

1500 50,04±0,38 105,32±3,93 1,26±0,04 21,54±0,47 5,00±2,65 100±0,00 

1875 50,ffi±0,54 105,11± 4,21 1,22±0,03 21,21±1,82 6,16±1,71 100±0,00 
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Correções em todas as colunas da Tabela 4. 

Tabela 4. Resultados de desempenho e concentração corporal e hepática de 
lipídios obtidos no Experimento Il. 

Suplementação Peso inicial Ganho de Conversão 
Concentração Concentração

kg de alimento 
do lote peso alimentar 

de lipídios no de lipídios no Sobrevivência 
tecido corporal fígado 

(rng) (g) (g) (g/g) (%) (%) (%) 

o 21,90±0,66 87,22±4,5 1,64±0,11 27,90±2,45 10,66±2,09 98±4,47 

colina, 1250 21,49±0,66 89,09f6,19 1,57::!:.0,15 28,73±2,IB 11,58±3,57 94±9,94 

colina, 2500 21,32±0,86 93,03±6,35 1,52::!:.0,10 28, 93::!:.0, 93 9,70±1,47 100±0,00 

betaína, 1000 21,44±0,66 81,96±5,93 1,61::!:.0,14 27,17±1,95 8,45±0,57 %+...:5,48 

betaína, 2000 21,88±0,87 87,72±12,11 1,60±0,22 27,26±1,36 12,m±2,66 9-H5,48

betaína, 3000 21,39±0,83 12,51±2,83 9,30+'),05 28,68±1,78 13,92±2,32 94±8,94 
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RESUMO 

Utilização de Colina e Betaína na Nutrição da 

Tilápia do Nilo (Oreochrolllis lliloticlls) 

Autor: Ivan Vieira 

Orientador: Prof. Dr. José Eurico P. Cyrino 

Com o objetivo de determinar a exigência nutricional de colina para a 

tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), e a possibilidade de se utilizar a betaína 

em substituição à colina, rações purificadas com a inclusão de O; 375 mg; 750 mg; 

1.125 mg; 1.500 mg ou 1.875 mg de cloreto de colina por kg de ração, foram 

administradas ad libih1111, duas vezes ao dia, sete dias por semana, por seis 

semanas (42 dias), a grupos de 10 tilápias do Nilo com peso médio de 5,09 ± 0,14 

g, estocados em 30 gaiolas de policloreto de vinila átoxico de abertura de malha 

5 mm e volume unitário de 60 L, alojadas em caixas de polipropileno de 1000 L, 

em ambiente com condições controladas de temperatura e luminosidade. Foi 

utilizado um delineamento experimental em blocos incompletos totalmente ao 

acaso, com 3 parcelas em cada bloco, com 5 repetições por tratamento. Não 

foram observadas diferenças significativas para a quantidade de lipídeos no 

fígado, no tecido corporal e sobrevivência, mas foram observadas diferenças 

significativas para ganho de peso e conversão alimentar, sendo todos os 

tratamentos superiores ao controle. Num segundo experimento, com duração de 

52 dias, foram avaliados os efeitos da suplementação dietética de colina em 

doses mais elevadas e da substituição da colina por betaína nas dietas. As rações 

foram suplementadas com 1.250 rng ou 2.500 mg de colina por kg de alimento; 

1.000 mg; 2.000 mg ou 3.000 mg de betaína kg de alimento, mantendo-se um 

tratamento controle. Não foram observadas diferenças significativas para 

sobrevivência e acúmulo de lipídeos, tanto no fígado como no tecido corporal, 
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entre os tratamentos. Em relação à conversão alimentar e ganho de peso, os 

tratamentos com suplementação de colina foram superiores ao tratamento 

controle e aos tratamentos com suplementação de betaína, mas não diferiram 

entre si. Com base nos resultados, conclui-se que níveis de suplementação 

superiores a 375 mg de cloreto de colina por kg de alimento são suficientes para 

atender as exigências da tilápia do Nilo, melhorando a conversão alimentar e o 

ganho de peso da espécie, e que a betaína não substitui efetivamente a colina em 

rações para tilápia do Nilo. 



UTIUZATION OF CHOLINE AND BETAINE FOR NILE 

TILAPlA (Oreochromis lliloticllS) NUTRmON 

SUMMARY 

Author: Ivan Vieira 

Adviser: Prof. Dr. José Eurico P. Cyrino 

The study investigates the utilization of choline and betaine as feed 

supplement for the Nile tilapia Oreochromis lliloticus. Groups of 10 fingerlings 

(5.09 ± 0.14 g) were stocked in 30 PVC cages (60 L), kept in controlled 

environmental conditions inside 1000-L plastic pools, and fed to satiation, twice 

a day for 42 days, purified diets supplemented with O mg, 375 mg, 750 mg, 1125 

mg 1500 mg or 1875 mg of choline chloride per kg of feed. Trial was set up in an 

incomplete, totally randomized block design (n = 5). There were no significant 

differences among treatments for total body and liver lipids contents and 

survival rate; there were significant differences for weight gain and food 

conversion ratio between the control and all the other treatments, but not 

between the different supplementation leveIs. A second trial (52 days), 

evaluated the effects of higher dosages of choline - 1250 or 2500 mg per kg of 

feed, and the substitution of cholíne by betaine in the diets - 1000 mg, 2000 mg 

or 3000 mg of betaine per kg of feed and a control diel Once again, there were 

no significant differences among treatments for total body and liver lipids 

contents and survival rate. Feed conversion ratios and weight gain of fish fed 

betaine-supplemented and control diets were significantly worse than fish fed 

choline-supplemented diets. There were no differences on performance of fish 

fed the choline-supplemented diets. Based on results, it can be concluded that 

supplementation of 375 mg of choline per kg of feed meet nutritional 
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requirements of Nile tilapia, and betaine do not substitute choline effectively in 

diets for the species. 



1. INTRODUÇÃO 

A aquicultura apresentou um crescimento constante na América Latina 

e Caribe no período de 1984-95, com uma taxa de crescimento anual de 12,8%. A 

produção total na região, em 1995, respondeu por 1,8% da produção mündial, 

com 499.000 toneladas métricas e gerando um volume de negócios de US$ 1,87 

bilhão, correspondente a 4,4% do valor mundial gerado pela atividade. Deste 

valor, 23% foram gerados pela aquicultura (Martinez e Pedini, 2000). 

No mesmo período, a produção mundial da aquicultura aumentou de 

6,7 para 20,9 milhões de toneladas métricas. Isto significa que a produção 

mundial da aquicultura responde pelo equivalente a 13,7 milhões de toneladas 

de carne para consumo humano (após processamento), o que corresponde a 

6,2% da produção mundial total de 222,1 milhões de toneladas, ocupando a 

quarta posiçãO, abaixo das carnes suína (37,6%), bovina (24,0%) e de frango 

(20,9%), e acima das carnes de carneiro (3,2%) e de outras carnes, que juntas 

representam 8,1 % do total (facon, 2000). 

A demanda por pescado vem crescendo substancialmente. Se for 

levado em consideração que os estoques naturais, tanto de água doce como de 

água salgada, encontram-se em fase de esgotamento, e há necessidade de 

aumento na produção de alimentos em nosso país, a piscicultura deve assumir 

um papel cada vez mais importante no sistema agro-industrial no Brasil. 

Levando-se em conta ainda que o país apresenta ainda baixo consumo médio 

anual per capita de pescado (4,9 kg), em comparação com valores referentes a 

países como Japão (68 kg), Portugal (36 kg) e Estados Unidos (7,5 kg) 
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(FAO,l994), a aquicultura brasileira assume importância estratégica no contexto 

da produção de alimentos para consumo humano. 

Esses fatores tornam a piscicultura uma atividade promissora dentro 

do sistema agro-industrial nacional. O desenvolvimento da aquicultura vai 

possibilitar ainda aos produtores rurais a diversificação de suas atividades e 

incremento na receita da propriedade. Finalmente, deve-se considerar as 

alternativas de lazer e turismo rural, atividade em que estão inseridos os 

estabelecimentos de pesca esportiva, segmento que tem experimentado os 

maiores avanços na história recente da aquicultura brasileira, mostrando-se 

como alternativa interessante para a comercialização do pescado produzido em 

confinamento (Martin et al., 1995; Scorvo Filho & Ayrosa, 1996; Scorvo Filho et 

al.,1998). 

Apesar do grande número de espécies exploradas comercialmente, a 

formulação de rações para piscicultura é geralmente feita com base em tabelas 

de exigências nutricionais determinadas para aproximadamente 10 espécies 

apenas. As exigências das demais espécies são determinadas por analogia, 

levando em consideração semelhanças quanto à hábito alimentar, habitat (água 

salgada ou doce), faixa climática de ocorrência da espécies, etc. (Wilson, 1995). 

Considerando a importância estratégica da área para a agro-indústria 

brasileira, a realização de trabalhos relativos à determinação de exigências 

nutricionais de espécies com cadeia agro-industrial bem definida é uma 

necessidade imediata. Justifica-se então a realização deste trabalho com a tilápia 

do Nilo, espécie reconhecidamente importante para a aquicultura brasileira em 

função do grande potencial de produção que apresenta. 



2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Espécie em estudo 

A tilápia do Nilo (Oreocltromis tlÍloticllS L.) foi introduzida no Brasil em 

Pentecoste no Ceará através do DNCX::S. É um peixe de hábito alimentar 

fitoplanctófago, bastante rústico e relativamente precoce. Seu peso comercial é 

de 400 a 500 gramas o que pode ser alcançado com 6 a 8 meses em criação 

(Castagnolli, 1992). 

A espécie O. lliloticus apresenta escamas grandes, pouco brilhantes, 

listras verticais contínuas na nadadeira caudal, coloração esbranquiçada no 

ventre e prateada no dorso. É uma espécie típica de ambiente tropical; adapta-se 

melhor a temperaturas entre 18 a 28°C e a faixa de pH ideal para a espécie está 

entre 7 e 8. A espécie tem tolerância a variações de salinidade e a baixos níveis 

de oxigênio dissolvido, suportando até 2 a 3 mg/L de oxigênio dissolvido na 

água. As fêmeas incubam os ovos na boca por sete a oito dias, liberando as pós

larvas apenas após a absorção do saco vitelínico (Lund & Figueira, 1989). 

A produção mundial de tilápias cresceu de 515.000 toneladas métricas 

em 1984 para 1,16 milhões em 1995, sendo que a aquicultura contribuiu com 38% 

e 57%, respectivamente, deste total. A tilápia do Nilo responde por 72% do total 

produzido pela aquicultura, ou seja 474.000 toneladas métricas (Rana, 2000). As 

tilápias do Nilo, moçambicana e áurea pertencem todas a um mesmo grupo de 

espécie indistintamente chamadas de tilápias, grupo este que representou 99,5% 

do total de cichlideos produzidos mundialmente em 1995 (Rana, 2000). 
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2.2. Colina 

A colina foi isolada primeiramente da bile de porco por Streker em 

1849. É uma substância biologicamente ativa, com peso molecular de 139,6. 

Embora seja empiricamente classificada como vitamina hidrossolúvel do 

complexo B, não corresponde à definição de vitamina sob qualquer condição, 

uma vez que pode ser sintetizada por várias espécies, mas geralmente em 

quantidades insuficientes ou não rapidamente disponível para atender às 

exigências do animal. Geralmente é exigida em grandes quantidades nas dietas. 

Assume maior importância como fator de manutenção da estrutura celular, daí 

sua classificação de quase-vitamina por alguns autores (McDowell, 1989; Combs, 

1992; National Research Council- NRC, 1993). 

A colina é também denominada fator lipotrófico e pode ser encontrada 

em três formas, tanto em células animais como vegetais: colina livre; acetilcolina; 

ou lecitina em fosfolipídeos. As funções básicas da colina no metabolismo 

animal são: como componente essencial da acetilcolina, um neurotransmissor do 

qual a colina é precursor; como fosfatidilcolina, que é um elemento estrutural da 

membrana celular, transmissão do impulso nervoso e também na utilização de 

lipídeos; como precursor da betaína, um doador de grupos metil para as reações 

de metilação e formação da metionina. 

A forma cristalina de colina pura é incolor, viscosa e altamente 

higroscópica. A colina é solúvel em água, álcool e formaldeído e não possui 

ponto de ebulição e fusão determinados. A forma sintética cloreto de colina, que 

possui 86,8% de colina, é normalmente utilizada na indústria da alimentação 

animal. 

A biodisponibilidade da colina presente nos farelos de soja, canola ou 

amendoim para frangos é de 83, 24 e 76 %, respectivamente. Conforme 
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observações de Emmert & Baker (1997), esta disponibilidade não é afetada pelo 

processamento ao qual esses farelos são submetidos. Aburto et aI. (1998) 

observaram que o processamento não afeta a quantidade de colina presente no 

farelo de soja e Menten et al. (1997) determinaram que biodisponibilidade da 

colina presente no farelo de soja para frangos é de cerca de 100%. 

Segundo Ramirez & Cromwell( 1997) a adição de 330 mg de colina por 

kg de uma ração à base de sorgo e farelo de soja com 10,5% de proteína bruta 

não apresenta quaisquer efeitos benéficos para suínos em crescimento. 

Ryu et ai (1995) demonstraram que aves de postura alimentadas com 

rações à base de milho e farelo de soja, contendo 23% de P.B. e 750 mgjkg de 

colina presente nos ingredientes, não apresentaram sinais de deficiência do 

nutriente. Neste caso, a adição de 500mg de colina para cada kg de ração, 

totalizando 1250mgjkg, diminui a exigência total de ácido fólico de 1,3 mgjkg 

(adição de 0,75 mgjkg ração) para 1,2 mgjkg (adição de 0,5 rngjkg). Foi 

observado também por Tsiagbe et aI. (1992) que a colina também pode substituir 

e ser substituída parcialmente pela metionina nas rações para aves de postura, 

sem prejuízo da produção e da qualidade dos ovos. 

Em um trabalho de revisão sobre nutrição de larvas de camarão, 

Teshima et aI. (1993) encontraram não só resultados bastante diversos em 

relação às exigências de colina por várias espécies do crustáceo, variando de 

0,06 % até 0,3 %, como também de dados que permitiam discutir a necessidade ou 

não da inclusão de colina em rações para camarões. As exigências de colina em 

peixes variam muito em função da espécie, da fase de desenvolvimento, e 

também em relação aos parâmetros utilizados para avaliação, como ganho de 

peso ou concentração de lipídeos no fígado e tecido corporal. Woodward (1994) 

reporta que as exigências nutricionais de colina para salmonídeos podem variar 

de 830 a 4050 mgjkg. 

Tentando determinar um suplemento com potencial para aumentar a 

disponibilidade dos minerais de uma farinha de peixe utilizada na composição 
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de ração para peixes, Sugiura et al (1998) demonstraram que a administração de 

uma mistura de inositol e colina para truta arco-íris, em comparação com ácido 

cítrico, citrato de sódio, cloreto de potássio, cloreto de sódio, bicarbonato de 

sódio, dihidrocloreto de histamina, sal disódico EDTA, uma mistura de 

aminoácidos, ácido ascórbico e colecalciferol, não apresentou efeito positivo 

sobre a disponibilidade dos minerais. 

Analisando o crescimento, a eficiência alimentar, a concentração total 

de lipídeos no plasma e fígado, as concentrações plasmáticas de triglicerídeos, 

colesterol e fosfatidil colina do "red drum" (Sciaenops ocellatus), alimentados com 

rações contendo 250 mg, 500 mg, 750 rng, 1000mg e 1500 mg de colina, ou uma 

ração padrão sem inclusão do nutriente, Craig & Gatlin (1996) determinaram 

que as exigências em colina da espécie variam entre 330-676 mg/kg. 

Utilizando-se de duas fontes de colina, bitrato de colina e cloreto de 

colina, nas quantidades de O, 250 mg, 500 mg, 1.000 mg, 2.000 mg, 4.000 mg, 

6.000 mg e 8.000 mg na alimentação de um híbrido do "striped bass" (Morone 

saxatilis X M. chrysops), Griffin et alo (1994) demonstraram que a inclusão de 500 

mg de cloreto de colina por kg de ração condicionam as melhores respostas em 

termos de ganho de peso e concentração de lipídeos no fígado da espécie. 
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23.Betaína 

A betaína é um composto aromático encontrado naturalmente nas 

células animais. O produto comercial, com %% de betaína, possui forma de 

cristais branco-amarelados, tem peso molecular de 117,5, é altamente 

higroscópico, é estável em temperaturas de até 200°C, e pode ser obtido do 

melaço de beterraba por separação cromatográfica. 

A betaína atua na regulação do equilíbrio osmótico e é a única fonte 

doadora de grupos metil prontamente ativa. Outros doadores, como a colina e a 

metionina, precisam passar por transformações: a colina precisa ser convertida 

em betaína na mitocondria celular e a metionina precisa ser ativada através da 

síntese de S-adenosil-metionina (SAM) (Betancourt, 1999). 

Acrescentando 0,125% de betaína a uma ração formulada à base de 

milho e farelo de soja para suínos, com suplementação adequada de vitaminas, 

minerais e aminoácidos, Matthews et aI. (1998) não observaram efeitos 

consistentes, e relacionaram os possíveis efeitos da betaína aos níveis energéticos 

e protéicos da ração. De forma semelhante, Schutte et aI. (1997), alimentaram 

2.400 frangos de corte, durante 38 dias, com duas rações suplementadas com 

colina e contendo uma combinação de três níveis de DL-metionina (O, 0,05 e 

0,10%) e dois níveis de betaína (O e 0,04%), chegaram à conclusão que a betaína 

não pode substituir esse aminoácido essencial. 

O papel de doador de grupos metil e palatabilizante desempenhado 

pela betaína foi estudado por Penãflorida & Virtanen (1996). Trabalhando com 

juvenis de Penaeus 11101100011, alimentados com rações contendo grande 

quantidade de proteína de origem vegetal, com níveis de inclusão de O; 0,5%; 

1,0% ;1,5% e 2,0% do produto comercial FinnStim, que possui além da betaína, 

alanina, isoleucina, leucina, valina e glicina, os autores concluíram que o 

produto é uma alternativa competitiva para balancear rações com grandes 

quantidades de ingredientes vegetais, as quais poderiam apresentar problemas 
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de baixa qualidade da proteína e desequilíbrio em aminoácidos. Este produto, 

além de melhorar a palatabilídade das rações, auxiliou a manutenção do 

equilíbrio osmótico pelos camarões. 

Kubitza et al.(1997) demonstraram que a betaína não é eficiente como 

palatabilizante em rações para largemouth bass (Micropterus salmoides), contendo 

0% de farinha de peixe e 60% de farelo de soja. Estes resultados são comparáveis 

àqueles de Moreau & Dabrowski (1996), que demonstraram que a utilização de 

betaína (2%) como palatabilizante em rações de juvenis de esturjão do lago 

(Acipenser fulvellcens), tem efeito significativo tanto na sobrevivência como no 

ganho de peso da espécie apenas quando combinada com 3 ou 6% de farelo de 

kriIl ou concentrado protéico de peixe. 



3. MATERIAL E MÉTODOS 

Os experimentos foram realizados nas dependências do Laboratório de 

Nutrição de Peixes do Setor de Piscicultura do Departamento de Produção 

Animal, da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz", "campus" Luiz 

de Queiroz da Universidade de São Paulo, em Piracicaba, SP. O laboratório é 

equipado com 32 caixas de polipropileno com capacidade unitária de 1000 L, 

abastecidas por um sistema fechado de recirculação de água, dotado de filtro 

biológico. O controle de temperatura é realizado por uma bomba trocadora de 

calor marca Colsol, modelo BC 100. O fluxo d'água permitia um mínimo de 6 

trocas diárias de todo o volume das caixas. Cada caixa representava um bloco, 

com três parcelas, representadas por gaiolas de tela de policloreto de vinila 

átoxico de abertura de malha 5 mm e volume unitário de 60 L (dimensões de 

52X 27X44). O laboratório era iluminado por oito lâmpadas de halogêniol com 

370 W, controladas por temporizador, que proporcionava um fotoperíodo de 12 

x 12horas. 

Os parâmetros oxigênio dissolvido e a temperatura da água do sistema 

foram monitorados diariamente (08:00 e 18:00), utilizando-se um oxírnetro 

digital da marca Mettler T oledo modelo MO 128. Semanalmente eram 

monitorados s parâmetros de pH, alcalinidade, dureza e os níveis de amônia não 

ionizada na água, com a utilização de um kit para aquicultura marca Hach, 

modelo FF-2. 

Rações purificadas formuladas com albumina ou caseina são 

comumente utilizadas (a) na determinação de exigências nutricionais (Kim, et 

aI., 1991); (b) na cinética, níveis de inclusão e de substituições de vitaminas, 
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aminoácidos, ácidos graxos e minerais (Dabrowski et al.,l987; Hung et al., 1987; 

Masumoto et al.,l987; Celada et al., 1989; Gunther & Meyer-Burgdorff, 1990; 

Sheen & D'abramo, 1991; D'abramo & Sheen, 1993; Taveekijakran et al., 1994; 

Paripatananont & LovelI, 1995a; Vielma & LalI, 1998); (c) em testes da eficiência 

desses nutrientes ou de antibióticos e quimioterápicos quando animais são 

submetidos a desafios microbianos ou ambientais (DePaola, 1995; 

Paripatananont & Lovell, 1995b; Wang et al., 1997; Eya & LovelI, 1998); ou 

finalmente, (d) para verificar a ação de corantes ou as taxas de consumo de 

alimentos ( Hung & Lutes, 1987; Hardy et al., 1990; Torrissen et al., 1990) de 

peixes, crustáceos ou outros animais. 

As rações purificadas utilizadas nos experimentos deste estudo, todas 

com a mesma composição básica e suplementação VÍtamínica e mineral 

completas (Tabela 1), foram confeccionadas no Laboratório de Nutrição 

Aquática da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade 

Estadual Paulista, n campus" de Botucatu, SP. O procedimento para preparo das 

rações seguiu recomendações de Halver (1991) e NRC (1993), e pode ser 

resumido nos seguintes passos: 

1. pesagem individual dos ingredientes, em balança digital com 

precisão de milésimos de grama; 

2. adição das pré-misturas de vitaminas e minerais; 

3. adição da vitamina C; 

4. adição do cloreto de colina e/ ou da betaína nas doses utilizadas em 

cada ração experimental; 

5. misturadas manual dos ingredientes; 

6. adição de água à mistura (150 à 200 rnl/kg de ração); 

7. granulação pela passagem da ração por moedor manual; 

8. secagem em estufa com circulação de ar, por um período de 10 - 12 

horas, a uma temperatura de 52 ± 2 cC; 

9. quebra dos grânulos secos em triturador manual; 
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10. passagem dos grânulos quebrados por jogo de peneiras para 

separação dor grânulos desintegrados nas 3 classe de tamanho 

utilizadas no experimento: partículas menores que 1,00 mm, 

partículas entre 1,00 mm e 2,36 mm; partículas entre 2,36 rnrn e 2,80 

mm. 

Tabela 1. Composição centesimal da ração purificada. 

Ingredientes 

Albumína 

Gelatina 

Amido 

Óleo de Soja 

a.- Celulose 

Fosfato bicáldco 

Pré-mistura de vitamínas e mínerais 

Vitamína C 

Ooreto de sódio 

BHT 

Total 

% 

32,10 

7,70 

44,13 

6,00 

6,00 

3,00 

0,50 

O,OS 

0,50 

0,02 

100,00 

Níveis de garantia da pré-místura de vitaminas e minerais (Supremais) por 
kg de produto: vil. A=1.200.000 UI; vil. D3=200.000 UI; vil. E 12.000 rng; 
vil. K3=2.400 rng; vil. Bl =4.800 rn?; vil. B2=4.800 mg; vil. 86=4.000 mg; 
vil. B12=4.800 rng; ác. Fólico= 1.200 rng; pantotenato de cálcio = 1.200 mg; 
vil. C = 48.000 rng; biohna = 48 mg; niacína 24.00 rng; ferro= 10.000 mg; 
cobre = 600 rng; manganês = 4.000 rng; zinco = 6.000 mr; iodo = 20 mg; 
cobalto = 2mg; selênio = 20 rng. 

Vil. C (Lutavil C- Aquastab); sal cálcica 2 - rnonofosfato de ácido ascórbico 
com 42% de princípio ativo. 

BHT = Butil Hidroxi T olueno 

A composição bromatológica das rações experimentais foi determinada 

por análise no Laboratório de Bromatología do Departamento de Produção 

Animal da ESALQ/USP, Piracicaba, SP. Os resultados obtidos estão 

apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2. Composição bromatológica das rações 
experimentais. 

Parâmetro Ração B1E Ração B2E 

(%) (%) 

Matéria seca 92,30 92,84 

Proteína Bruta 33,67 34,67 

Extrato etéreo 4,03 4,66 

MaterialmUneral 5,07 3,09 

Fibra bruta 5,60 6,11 

Foram utilizados dois lotes monosexo de tilápias do Nilo, obtidos por 

processo de reversão sexual com utilização do hormônio metil-testosterona, 

conforme descrito por Popma & Green (1990), adquiridos da Piscicultura da 

Chácara Santa Bárbara, ltupeva, SP. A taxa de reversão sexual dos lotes foi 

determinada pela técnica do aceto-carmin, conforme Guerrero & Shelton (1974). 

A porcentagem de machos no lote destinado ao primeiro ensaio foi de 93%, e no 

lote destinado ao segundo ensaio a porcentagem de machos foi de 97%. Estes 

valores estão dentro dos padrões aceitáveis para taxa de reversão sexual (Popma 

& Lovshin, 1996). Antes do início dos experimentos, os peixes passaram por um 

período de adaptação às instalações e rotina do laboratório de 3 dias. 

3.1. Experimento I 

Grupos de 10 tilápias do Nilo com peso médio de 5,09 ± 0,14 g foram 

estocados em 30 gaiolas e foram alimentados ad libitum, duas vezes ao dia, sete 

dias por semana, por seis semanas (42 dias), com seis dietas experimentais 

contendo 0,0 mg; 375 mg; 750 mg; 1125 mg; 1500 mg ou 1875 mg de cloreto de 

colina (na forma líquida, com 75% de cloreto de colina) por kg de alimento, em 

um delineamento experimental em blocos incompletos totalmente ao acaso, com 
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3 parcelas em cada bloco, com 5 repetições por tratamento (Cochran & Cox, 

1957; Steel & Torrie, 1980). 

Durante o período experimentai foram realizadas quatro biometrias -

inicial, aos quinze dias, aos trinta dias e ao final do experimento quinzenais. Foi 

adotado o seguinte procedimento para a execução das biometrias: todos os 

exemplares de cada parcela eram capturados e anestesíados por imersão em 

solução de benzocaína, (1g/10L de água), lotes de 5 peixes eram selecionados ao 

acaso e pesados em balança eletrônica com capacidade para 500 g e precisão de 

centésimos de grama. 

Ao final do período experimentai, dois exemplares de cada parcela 

foram coletados ao acaso e triturados em liquidificador. O material coletado foi 

processado e armazenado para posterior análise conforme descrito a seguir. Os 

oito exemplares restantes foram sacrificados e laparotomizados para remoção do 

tecido hepático, que também foi armazenado para posterior análise. 

O desempenho dos peixes dos diferentes tratamentos foi avaliado com 

base na variação do ganho de peso, sobrevivência, conversão alimentar, 

quantidade total de lipídeos no corpo e no fígado. As análises químicas foram 

conduzidas por procedimentos de rotina no Laboratório de Bromatologia do 

Departamento de Produção Animal da ESALQ/USP. 

3.2. Experimento II 

Para realização do Experimento TI, foram utilizadas duas super-doses 

de cloreto de colina (1250 mg/kg; 2500 mg/kg), com a intenção de observar a 

ocorrência de acúmulo de lipídeos no fígado e no tecido corporal, observando-se 

que no experimento I, a suplementação acima de 375 mg de cloreto de colina por 

kg de alimento mostrou-se suficiente para suprir as exigências nutricionais da 

tilápia em relação aos parâmetros de desempenho: ganho de peso e conversão 

alimentar. O Experimento II teve por finalidade avaliar os efeitos da 
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suplementação dietética de colina em doses mais elevadas e da substituição da 

colina por betaína (Betafin; 99% de betaína; Betec) nas dietas, sobre depósitos de 

gordura no fígado e na tecido corporal, conversão alimentar, ganho de peso e 

sobrevivência. 

Uma vez mais, grupos de 10 tilápias do Nilo com peso médio de 2,14 ± 

0,07 g foram estocados em 30 gaiolas e foram alimentados ad libitu11l, duas vezes 

ao dia, sete dias por semana, durante 52 dias, com seis dietas experimentais 

contendo 1250 mg ou 2500 mg de cloreto de colina líquido por kg de alimento; 

1000 mg, 2000 mg ou 3000 mg de por kg de alimento, além da dieta controle, em 

um delineamento experimental em blocos incompletos totalmente ao acaso, com 

5 repetições por tratamento. Os procedimentos adotados para a realização das 

biometrias, coleta e armazenagem do material biológico para análise, e 

parâmetros de desempenho e composição corporal e do fígado foram idênticos 

àqueles do Experimento 1. 

3.3. Procedimentos analíticos 

As amostras de tecido corporal e hepático foram congeladas por 

imersão em nitrogênio líquido e estocadas em super-congelador (- 25 00. As 

amostras de fígado foram acondicionadas em formas de alumínio e as amostras 

de tecido corporal foram acondicionadas em recipientes de papel alumínio e 

foram liofilizadas (Labenco, modelo Lyph Lock 6) por 12 horas. Em seguida, as 

amostras de fígado foram moídas manualmente em cadinho e acondicionadas 

em tubos de Ependorf (1,5 mI). As amostras de tecido corporal foram moídas em 

moinho de facas tipo Wille (Thomas) e colocadas em tubos de Falcon (15 mI). 

Para análise de extrato etéreo foi utilizada a metodologia de lavagem 

sucessiva da amostra com o solvente éter de petróleo, em aquecedor cibelin e 

conjunto extrator de Soxhlet Para análise do tecido corporal, as amostras eram 

pesadas em balança analítica (Ohaus) com precisão de milésimo de grama; duas 
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alíquotas de aproximadamente 1 g de cada amostra eram colocadas em papel 

filtro (Whatman) de 12,5 cm de diâmetro, dobrado de forma a não permitir a 

perda de material. Em seguida, o extrator era conectado ao balão, previamente 

seco em estufa a 100 <C (Fanem; Mod 315 SE) e tarado. Em seguida era 

adicionado éter de petróleo até que ocorresse por duas vezes a sinfonagem. A 

amostra era então destilada por 5-6 horas e após esse período, o envelope com a 

amostra era retirado, e a destilação continuava em branco, para que o éter ficasse 

retido na câmara do extrator. Os balões eram então colocados em estufa (Fabbe

Primar Mod 219/3) a 80 <C, durante 3-4 horas. Os balões eram resfriados em 

dessecador e depois pesados. 

O extrato etéreo era então calculado por método direto, considerando-

se o extraído, da seguinte forma: 

Extrato etéreo = p' - p, sendo: 

• pl = peso do balão mais extraído 

• p = tara do balão 

• % extrato etéreo = (p' - p/peso da amostra)* 100 

A análise das amostras de fígado era feita pelo mesmo procedimento. 

Entretanto, em função da menor quantidade de material disponível, o papel de 

filtro utilizado possuía 9,5 cm de diâmetro. 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A variação dos parâmetros de qualidade da água, monitorados durante 

a execução dos dois experimentos, esteve dentro dos seguintes limites: 

temperatura 28,63 ± 0,66oC; oxigênio dissolvido 7,22 ± 0,36 mg/L; pH 7,5 ± 0,06; 

alcalinidade 112,67 ± 8,9 mg CaC03/L; dureza 90,00 ± 7,1 rng CaC03/L; amônia 

total 0,16 ± 0,08 rng/L. Esses valores são adequados ao conforto ambiental da 

espécie em estudo e as variações observadas estão dentro dos intervalos 

recomendados para a criação de peixes (Boyd, 1996; Keenleyside, 1991). 

Não foram observadas efeitos dos blocos e diferenças estatísticas entre 

os dados de desempenho e concentração corporal e hepática de lipídios obtidos 

no Experimento I (Tabela 3). Com exceção do tratamento com 1125 mg de 

colina/kg de alimento, onde a sobrevivência foi de 98%, a taxa de sobrevivência 

dos demais tratamentos foi de 100%. 
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Tabela 3. Resultados de desempenho e concentração corporal e hepática de 
lipídios obtidos no Experimento I. 

Suplementação 
Peso inicial Ganho Conversão 

Concentração Concentração 
de colina/kg 

do lote de peso alimentar 
de lipídios no de lipídios no Sobrevivência 

de alimento tecido corporal fígado 

(mg) (g) (Og) (g/g) (%) (%) (%) 

O SO,99± 1,24 97,43 1,37 20,92 5,74 98 

375 SO,18±0,23 108,12 1,21 20,72 5,70 100 

750 52,09±2,52 104,86 1,24 21,56 4,82 100 

1125 51,31 ±1,41 106,63 1,29 20,94 6,84 100 

1500 SO,04±O,38 105,32 1,26 21,54 5,00 100 

1875 SO,60±O,54 105,11 1,22 21,21 6,16 100 

Foram observadas diferenças significativas para ganho de peso e 

conversão alimentar apenas entre o tratamento controle e os demais tratamentos, 

que não diferiram estatisticamente entre si. Pode-se inferir, portanto, que a 

suplementação de 375 mg de cloreto de colina por kg de alimento é suficiente 

para atender as exigências nutricionais da tilápia para este nutriente. 

A não ocorrência de diferenças significativas para concentração de 

lipídeos no fígado e corporal total da tilápia, diferem dos resultados obtidos por 

Craig & Gatlin (1997), que alimentaram juvenis de red drum (Sciaenops ocellatus), 

com peso médio de 2,6 g com uma ração semi purificada contendo 3.000 mg de 

colinajkg de ração, seja na forma de cloreto de colina ou colina bitrato, e 

observaram um aumento na quantidade de lipídeos no músculo e diminuição da 

quantidade de lipídios no fígado. Entretanto, ao contrário dos resultados aqui 

observados, a suplementação com colina não teve efeito positivo sobre a 

conversão alimentar do "red drum". 

Roem et alo (1990) não observaram diferenças significativas no ganho 

de peso, conversão alimentar, ou sobrevivência de tilápias áurea alimentadas 

com rações purificadas suplementadas com O; 250 mg; 500 mg; 1.000 mg ou 2.000 

mg de colina por kg de ração. Estes autores observaram apenas um aumento no 
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teor de lipídeos no fígado, de 4 % no início para 8% no final do experimento, mas 

não conseguiram determinar as causas desta variação. Diferente dos resultados 

obtidos com tilápia nilótica, os autores consideram não ser necessária a 

suplementação com colina nas rações para tilápias áurea criadas em sistemas de 

recirculação de água, provavelmente em função do aproveitamento das bactérias 

presentes no sistema pela espécie. 

Este estudo com tilápia nilótica foi também conduzido em sistema de 

recirculação de água que se manteve cristalina durante todo o período 

experimental. Desta forma, os resultados obtidos, tanto no Experimento I como 

no Experimento TI demostram a necessidade de suplementação alimentar de 

colina, já que todos os tratamentos com inclusão de colina foram superiores ao 

tratamento controle no Experimento I, bem como os tratamentos com 

suplementação de colina foram superiores tanto aos tratamentos com 

suplementação de betaína corno ao tratamento controle no Experimento lI. 

Trabalhando com salmões do Atlântico (Salmo salar) com pesos inicias 

de 0,18 g; 1,0 g; 1,7 g e 7,5 g, alimentados com urna ração semipurificada 

suplementada com 0,3% de colina, Poston (l990a) observou um aumento no teor 

de lipídeos corporais somente para peixes com peso inicial inferior a 1,7 gramas. 

Nos dois experimentos conduzidos neste estudo, o peso inicial dos peixes foi 

superior a 2,0 g, e esta pode ser uma das causas de não terem sido observadas 

diferenças significativas em função dos níveis de suplementação alimentar com 

colina. Diferente dos resultados obtidos nos dois ensaios feitos com tilápia, a 

suplementação alimentar com colina não afetou a conversão alimentar do salmão 

do Atlântico. 

Trabalhando com larvas de truta arco-íris (Oncorhynclllls mykiss) de 

peso inicial entre 0,10-0,12 g, Poston (1990b) observou que as larvas alimentadas 

com rações semipurificadas suplementadas com 0,3% colina, apresentaram 

melhor crescimento em comparação às larvas não suplementadas. Estes 

resultados de desempenho são semelhantes àqueles obtidos neste estudo. Já em 
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relação à taxa de sobrevivência, as larvas de truta alimentadas com rações 

suplementadas com colina tiveram um desempenho bastante superior ao 

controle, porém inferior às larvas que receberam uma ração com 72% de farinha 

de arenque. Entretanto, estes resultados de Poston (l990b) podem estar 

associados tanto ao maior teor de proteína como a uma maior quantidade e 

melhor balanço de aminoácidos na ração que continha farinha de peixe. 

Rumsey (1991) alimentou trutas arco-íris com uma rações purificadas 

contendo (a) diferentes níveis de inclusão de colina (O; 200 ppm; 400 ppm; 600 

ppm; 800 ppm ou 1.000 ppm), (b) um inibidor da síntese de colina, o 2-amino-2-

metil-1-propanol (AMP), incluído na dose de 0,3%; (c) 0,3% de AMP + 1.000 ppm 

de colina; ou (d) uma ração suplementada com 0,37% de metionina. A 

suplementação alimentar com colina se mostrou melhor que os tratamentos com 

iníbidor ou com suplementação de metionina em relação à conversão alimentar; 

a adição do AMP não teve efeito quando foi utilizada a suplementação com 

colina. Embora o melhor resultado para ganho de peso tenha sido observado 

para um valor estimado de 813 ppm de colina, todos os resultados não diferiram 

entre si quando o nível de suplementação foi superior a 200 ppm. Estes 

resultados são semelhante àqueles obtidos neste estudo com tilápia nílótica, em 

que a suplementação com 350 mg de cloreto de colina atendeu as exigências 

nutricionais da tilápia. 

Como já comentado, os valores de suplementação de colina 

recomendado pela literatura são superiores àqueles encontrados no experimento 

L Deste modo, o Experimento II testou a utilização de super-suplementação com 

cloreto de colina e níveis de substituição de colina por betaína nas rações da 

tilápia do Nilo. Os resultados do Experimento II estão resumidos na Tabela 4 

abaixo. 
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Tabela 4. Resultados de desempenho e concentração corporal e hepática de 
lipídios obtidos no Experimento TI. 

Suplementação 
Peso inicial Ganht' Conversão 

Concentração Concentração 
kg de alimento 

do lote de peso alimentar 
de lipídios no de lipídios no Sobrevivência 

tecido corporal fígado 

(mg) (g) (Og) (g/g) (%) (%) (%) 

O 21,9O±0,66 87,22 1;37 27,90 10,66 98 

colina,12SO 21A9±0,66 89,09 1,21 28,73 11,58 94 

colina, 2500 21;32 ± 0,86 93,03 1,24 28,93 9,70 100 

betaina, 1000 21A4±0,66 81/)(, 1,29 27,17 8A5 % 

betaína, 2000 21,88±0,87 87,72 1,26 27,26 12,01 94 

betaína, 3000 21;39± 0,83 12,51 I,?? 28,68 13,92 94 

Não foi observada influência dos blocos no desempenho dos peixes. 

Para análise e comparação dos resultados de conversão alimentar, ganho de 

peso, sobrevivência, concentração corporal e hepática de lipídios de extrato 

etéreo no fígado e no corpo total dos diferentes tratamentos, foram utilizados 

contrastes, assim definidos: 

• Yl = tratamento controle vs. demais tratamentos; 

• Y2 = doses de colina VS. doses de betaína; 

• Y3 = entre as doses de betaína; 

• Y 4 = efeito linear das doses de betaína; 

• Y5 = efeito quadrático das doses de betaína; 

• Y6 = entre as doses de colina. 

Não foram observadas diferenças significativas entre os tratamentos 

para nenhum dos contrastes testados no que se refere aos teores de lipídios 

corporais e hepáticos e sobrevivência. Para o contrate Y6 não foram detectadas 

diferenças significativas também para os parâmetros de ganho de peso e 

conversão alimentar. 

No contraste Yl foi constatada diferença para ganho de peso e 

conversão alimentar. No contraste Y2, ocorreram diferenças significativas entre 
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colina e betaína, tanto para ganho de peso como para conversão alimentar, 

demostrando também um efeito superior da colina sobre a betaína. 

No contraste Y3 foram observadas diferenças entre as doses de betaína 

e correlacionando-se com os contrastes Y4 (efeito linear) e Y5 (efeito quadrático), 

a equação linear é a que melhor se adequa aos resultados obtidos. As equações 

que melhor demonstram o efeito negativo de doses maiores de betaína para o 

intervalo utilizado são as seguintes: 

Conversão alimentar 

Ganho de peso 

y= -3,52 + 0,003844X 

y= 130,18 - 0,034725X 

Hughes (1993), utilizando diversos estimulantes para aumentar o 

consumo de ração, observou um menor consumo de alimento por larvas de 

salmão Chinook alimentadas com uma ração suplementada com 1,311% de 

betaína. O autor associou essa diminuição do consumo à forma da betaína 

adicionada, que foi a hidrocloreto. 

Rumsey (1991) observou que larvas de truta alimentadas com ração 

suplementada com betaína apresentaram desempenho inferior àquelas truta 

alimentadas com ração suplementada com colina, em relação ao ganho de peso e 

conversão alimentar. O autor observou ainda que embora a suplementação com 

betaína não eliminasse o efeito negativo da adição de AMP às rações, o 

desempenho dos peixes alimentados com rações suplementadas com betaína era 

superior àquele dos peixes receberam rações suplementadas com metionina. 

Em todos os ensaios conduzidos por Rumsey (1991), não foram 

constatadas variações nos teores de lipídios hepáticos da truta. Estes resultados 

são semelhante àqueles obtidos neste estudo com a tilápia nilótica, em que 

também não foram observadas variações significativas na concentrações de 

lipídeos hepáticos ou corporais. Não só o desempenho dos peixes que receberam 

rações suplementadas com betaína foi inferior tanto para ganho de peso como 
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conversão alimentar, como também o desempenho dos peixes alimentados com a 

ração suplementada com 3.000 mg de betaína jkg de ração, foi inferior ao 

desempenho dos peixes que receberam a ração controle. 

Finalmente, é interessante notar que foi observado que os peixes 

alimentados com as rações suplementadas com betaína apresentaram um 

comportamento apático, demorando um tempo superior aos demais tratamentos 

para iniciar a captura do alimento. Este comportamento pode ser resultante de 

um efeito negativo da suplementação dietética com betaína tanto sobre a 

palatabilidade das rações como sobre as rotas metabólicas dos peixes. 



5. CONCLUSÕES 

Os dados obtidos permitem concluir que as exigências nutricionais de 

colina para alevinos de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) podem ser 

satisfeitas com a adição de 375 mg de cloreto de colina por kg de alimento. Os 

resultados obtidos permitem concluir ainda que a suplementação com betaína 

não poderia substituir a suplementação com colina em rações para a tilápia do 

Nilo. 
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