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RESUMO 

No presente estágio, foram acompanhadas as etapas para a produção de 

alevinos de tilápia revertidos. Essas foram: manejo dos reprodutores em tanques 

de repouso; acasalamento em hapas; coleta total de ovos, larvas e pós-larvas; 

seleção e profilaxia de ovos, larvas e pós- larvas; incubação dos ovos; reversão 

sexual em calhas e hapas; preparação da ração com hormônio masculizante (17-

a-metiltestosterona); taxa de arraçoamento; teor protéico da ração; seleção e 

comercialização dos alevinos. Além disso,foi feito o acompanhamento da 

qualidade de água nos viveiros de reprodução. Todas essas atividades foram 

acompanhadas no Centro de Pesquisas em Aqüicultura Rodolpho von lhering — 

CPAq Rodolpho von lhering, Pentecoste - CE do Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas -DNOCS no período de 07 a 31 de julho de 2008, totalizando por 

volta de 160 horas trabalhadas. 
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ACOMPANHAMENTO DE TÉCNICAS NO CULTIVO DA TILÁPIA DO NILO, 
Oreochromis niloticus (LINNAEUS, 1766), NO CENTRO DE PESQUISA EM 

AQÜICULTURA RODOLPHO VON IHERING. 

Felipe Rocha de Freitas 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Características da aqüicultura 

A aqüicultura vem desempenhando uma função cada vez mais importante 

nas últimas décadas, para tentar suprir a demanda por proteína de origem 

aquática decorrente do crescimento demográfico. A gradativa redução dos 

estoques naturais, provocada pela exploração extrativista e pela não observância 

do tempo necessário para reposição natural dos estoques, resulta na redução das 

capturas pesqueiras a cada ano. Nesse contexto, o cultivo de organismos 

aquáticos se apresenta como uma importante alternativa para produção de 

pescado (VINATEA et al., 2004). 

A produção pesqueira mundial de 18 milhões de toneladas em 1950, triplicou 

no início da década de 70 alcançando 67 milhões de toneladas, representando 

aumento superior a 6% ao ano, mas no final da década de 70 houve um declínio 

abrupto da produção para menos de 2% ao ano, declinando ainda mais na década 

de 90, quando estagnou. Em 2003, a produção pesqueira ficou por volta de 90 

milhões de toneladas e, nesse mesmo período, a produção de pescado 

proveniente de cultivo cresceu para 42 milhões de toneladas, totalizando 132 

milhões de toneladas, onde cerca de 103 milhões de toneladas foram destinadas 

ao consumo humano e o restante transformado em farinha de peixe para a 

alimentação animal (HAZIN et al., 2006). 
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Estima-se que essa produção mundial destinada para consumo humano, 

cresça cerca de 40% até o ano de 2020 saindo dos atuais 103 milhões de 

toneladas para 140 milhões, estima-se ainda, que a maior parcela venha da 

aqüicultura (FAO,2004, apud HAZIN et a1,2006). 

Entre os paises latino americanos, o Brasil ocupa a segunda posição como 

produtor de pescado cultivado, perdendo apenas para o Chile. A produção 

aquicola brasileira alcançou 1 milhão de toneladas, entre os anos de 1980 e 1985, 

em seguida decresceu e se estabilizou próximo de 700 mil toneladas no início do 

século XXI. Mas de 1990 a 2000, a aqüicultura brasileira cresceu em média 23,8% 

enquanto a aqüicultura mundial cresceu apenas 10,2%. Em 2005, a produção de 

pescado foi cerca de 1,1 milhões de toneladas, sendo 750 mil provenientes da 

pesca e 270 mil da aqüicultura, na qual a tilápia correspondeu 38%, os redondos 

(Colossoma, piaractus e híbridos do gênero) com 26,7%, carpas 23,8 as trutas 

com 1,3% e outras espécies com 10,2% (KUBTIZA et al., 2007). 

1.2. Características do cultivo de tilápia no Brasil 

A tilapicultura no Brasil é ainda muito recente. Para se ter uma noção, os 

cultivos comerciais tiveram início na década de 90 e somente se intensificaram 

após 1995, impulsionados pela crescente aceitação do animal nos pesque—pague 

do Sul e Sudeste. 

Na região nordeste, o cultivo comercial de tilápia também começou a se 

tornar expressivo em meados da década de 90. Em 2004, o Ceará foi o principal 

produtor de tilápia, e sua produção correspondeu a 18 mil toneladas, 

compreendendo 26,1% do total nacional. Outros estados também cresceram e 

têm hoje grande expressão na produção brasileira como o Paraná com 11,9 mil 

toneladas, São Paulo com 9,8 mil, Bahia e Santa Catarina empatados, cada qual 

com um pouco mais de 7,1 mil toneladas (KUBTIZA , 2007). 

Ainda segundo o mesmo autor, essa produção vai crescer ainda mais com a 

implantação de novos projetos de tanques-rede desenvolvidos no primeiro parque 

aqüicola do Brasil, o Castanhão, de onde deverão ser produzidas, 
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aproximadamente, 32 mil toneladas de pescado em 7 mil hectares e espelho 

d'água. 

1.3. Espécies e linhagens de tilápia 

Na aqüicultura, é bastante interessante escolher a espécie ao qual se vai 

trabalhar, de acordo com as condições da sua produção, como disponibilidade de 

água, salinidade, temperatura, dentre outros fatores, pois quanto melhor adaptada 

ela estiver a essas condições, maior será a possibilidade de sucesso do seu 

cultivo. 

São reconhecidas mais de 70 espécies de tilápias, sendo a grande maioria 

da África. No entanto, apenas 4 conquistaram destaque na aqüicultura mundial, 

todas elas do gênero Oreochromis (tabela 1) : a tilápia-do-nilo O. niloticus; a tilápia 

de Moçambique O. mossambicus; a tilápia azul ou áurea O. aureus e a tilápia de 

Zanzibar O. urolepis hornorum (KUBTIZA, 2005). 

1.3.1. A tilápia-do-Nilo (Oreochromis niloticus). 

É a espécie de tilápia mais cultivada no mundo. Essa espécie se destaca 

das demais pelo crescimento mais rápido, reprodução mais tardia, permitindo 

alcançar maior tamanho antes da primeira reprodução. (KUBTIZA, 2005). Além 

disso, ela apresenta uma alta prolificidade, possibilitando uma grande produção de 

alevinos. 

1.3.2. A tilápia azul (Oreochromis aureus) 

É, reconhecidamente, uma das espécies de tilápia mais tolerantes ao frio. A 

temperatura mínima letal é próxima de 8 a 8,5°C em peixes aclimatados a 25°C. A 

adaptação à temperaturas inferiores a essas, pode aumentar um pouco mais a 

tolerância deste peixe ao frio (KUBTIZA, 2000). 
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1.3.3. A tilápia de Moçambique (Oreochromis mossambicus) 

Uma característica marcante desta espécie é a sua grande tolerância a alta 

salinidade. Sobrevive a concentrações de até 70g/L, praticamente o dobro da 

concentração de sal na água do mar, e se reproduz a salinidades de 50g/L 

(KUBTIZA, 2005). 

1.3.4. Tilápia de Zanzibar (Oreochromis urolepis hornorum) 

Esta espécie é a mais importante na produção de híbridos, do que no 

cultivo como espécie pura. Os híbridos mais conhecidos que levam a contribuição 

da O. urolepis hornorum são os híbridos 100% machos obtidos com a tilápia-do-

Nilo e os híbridos vermelhos com a tilápia de Moçambique (tilápia vermelha da 

Flórida). Embora não apresente grande crescimento comparada à tilápia-do-Nilo e 

tilápia azul, a tilápia de Zanzibar tolera altas salinidades e é mais facilmente 

capturada com rede. 

Tabela 1. Características das principais espécies de tilápias cultivadas. 

Tilápia do Nilo Tilápia azul 
Tilápia de 

Moçambique 

Tilápia de 

Zanzibar 

Crescimento *, ,, *, * ,, *. * 	,,, 	....* 	... * * ,, 

Tolerância ao frio * ,, .. * ,, . ,, .* * .* 	,, 	,,, * .. ,, 

Tolerância à alta 

salinidade 

* . ,,, ,, ,,, 	* ,, .* * .. ,,, * ... * .. 

Maturação sexual 

(meses) 
5 a 6 4 3 3 a 4 

Profilicidade ,, .i, ,, ,, .. .* ..* . ,k. ,, . ,, ,,, 

Número de estrelas refere-se à caracteristica do animal: *** mínimo ****** máximo. 

Fonte: Kubitza et al., 2000 
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1.4. Características da qualidade da água na produção da espécie alvo 

(Oreochromis niloticus). 

Dentro dos seus limites de tolerância, as tilápias são reconhecidamente 

espécies que melhor se adaptam a diferentes condições de qualidade de água. 

São particularmente bastante tolerantes ao baixo oxigênio dissolvido, convivem 

com uma faixa bastante ampla de acidez e alcalinidade na água, crescem e até 

mesmo se reproduzem em águas salobras e salgadas, e toleram altas 

concentrações de amônia tóxica, comparadas à maioria dos peixes cultivados. 

Estas características foram decisivas para que as tilápias dividissem com as 

carpas, o pódio dos peixes mais cultivados no mundo. 

1.4.1. Oxigênio dissolvido 

As tilápias toleram baixas concentrações de oxigênio dissolvido na água. 

Em viveiros de recria, já foram observados alevinos de tilápia-do-Nilo, entre 10 e 

25 gramas, suportarem concentrações de oxigênio entre 0,4 a 0,7 mg/L por 3 a 5 

horas, durante 2 a 4 manhãs consecutivas, sem registro de mortalidade (KUBTZA 

et al., 2000). 

Porém, sabe-se que as tilápias, em condições baixas de oxigênio, ficam 

bem mais susceptíveis à doenças e apresentam uma baixa taxa de crescimento. 

Conforme Ross; Ross (1983), quando a concentração de oxigênio dissolvido 

atinge 45 a 50% da saturação (aproximadamente 3 a 3,5 mg/L a 28-30°C) a 

tilápia-do-Nilo começa a reduzir sua atividade em decorrência da falta de oxigênio. 

1.4.2.Temperatura 

Tilápias são peixes tropicais que apresentam conforto térmico entre 27 e 

32°C. Temperaturas acima de 32°C e abaixo de 27°C reduzem o apetite e o 

crescimento do animal (tabela 2). A 22°C o peixe se alimenta muito pouco, e a 

20°C ele fica com o sistema imunológico suprimido. As temperaturas letais ficam 
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dentro da faixa de 8 a 14°C (temperatura mínima) e acima de 38°C (temperatura 

máxima) que podem causar mortalidade por estresse térmico (KUBTIZA, 2000). 

Tabela 2. Respostas das tilápias à temperatura da água. 

Temperatura 38-44°C 38-27°C 32-27°C 27-20°C 20-14°C 14-8°C 

Condições 

redução 

do 

apetite 

baixa 
alto 

consumo 

reduzido de 

crescimento 

lento, baixa 

tolerância 
Morte resistên alimento e morte 

fisiológicas — 
cia ao 

manejo 

e ás 

doenças 

conforto 
baixo 

crescimento 

ao 

manuseio e 

ás doenças. 

A temperatura também é um dos fatores mais importantes que determinam 

a reprodução em tilápias. Esse ponto será comentado melhor mais adiante. 

1.4.3. pH 

As tilápias apresentam baixa sobrevivência quando postas em águas com 

pH abaixo de 4,0 e observa-se alta mortalidade, quando mantidas em águas com 

pH abaixo de 3. 

A exposição a águas ácidas causa aumento na secreção de muco, irritação 

e inchaço nas brânquias, culminado com a destruição do tecido branquial. Os 

peixes morrem com a boca aberta e apresentam os olhos saltados (KUBTZA, 

2000). 

O pH da água no cultivo de tilápias deve ser mantido entre 6 e 8.5. Abaixo 

de 4.5 e acima de 10,5 a mortalidade é significativa . 
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1.4.4. Amônia 

Proveniente da excreção nitrogenada de peixes e de outros organismos 

aquáticos, bem como da decomposição microbiana dos resíduos orgânicos na 

água, a amônia pode prejudicar o desempenho, aumentar a incidência de doenças 

e até mesmo causar morte direta dos peixes por intoxicação. Ela pode estar 

presente na água de duas formas: íon amônio NH4+  (forma pouco tóxica) e a 

amônia NH3  (forma tóxica). Os kits de análise de água determinam a concentração 

da amônia total na água, ou seja, NH4+  e NH3. Para saber quanto da amônia total 

está na forma tóxica, é preciso medir o pH da água. Quanto maior for o pH da 

água, maior será a porcentagem de amônia tóxica na amõnia total (KUBTIZA, 

2000). 

Como o pH da água nos viveiros tende a subir ao longo do dia, as medições 

devem ser feitas ao final da tarde, quando é maior a probabilidade de ocorrerem 

problemas com a toxidez. Valores de amõnia tóxica acima de 0,2 mg/L já são 

suficientes para induzir uma toxidez crõnica levando a diminuição do crescimento 

e da tolerância dos peixes às doenças (KUBTZA, 2000). 

1.4.5. Salinidade 

Em geral as tilápias são animais com uma alta tolerância a salinidade, e de 

acordo com KUBTIZA (2000) as tilápias-do-Nilo se reproduzem normalmente até 

em salinidades de 15 ppt e seu crescimento em água de salinidade de 16 a 18 ppt 

é compatível ao observado em água doce. Sendo esse parâmetro pouco limitante 

na produção de nossa espécie alvo. 

1.5. Fatores que influenciam diretamente na reprodução 

Além desses fatores citados acima, que influenciam tanto no crescimento 

como na reprodução dos peixes, existem fatores que influenciam mais diretamente 

na reprodução da tilápia, sendo esses parãmetros detalhados a seguir: 
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1.5.1. Temperatura da água 

A temperatura é um dos fatores mais importantes na reprodução das 

tilápias. Com  temperaturas abaixo de 22°C geralmente não ocorre reprodução. 

Segundo Kubitza (2002), sob baixas temperaturas, a espermatogênese (síntese 

de espermatozóides) é desacelerada e a vitelogênese (produção de vitelo, 

material que nutre o embrião e a larva) é completamente inibida. O pico de 

produção de pós-larvas está concentrado ao longo dos meses mais quentes, com 

a temperatura da água girando entre 28 e 32°C. 

1.5.2. Número de coletas totais de pós-larvas por ano 

Quanto menor o intervalo de tempo entre duas coletas consecutivas, maior 

será o número de desovas por fêmea de tilápia-do-Nilo. No entanto, coletas de 

ovos mais freqüentes do que 6 a 7 dias geralmente resultam em grande número 

de ovos jovens (com menos de 1,5 dias pós fertilização), os quais apresentam 

baixo sucesso de incubação. Portanto, coletas mais freqüente interrompem o 

cuidado parental e antecipam o retorno das fêmeas ao processo reprodutivo. A 

interrupção do cuidado parental com a coleta de ovos, por roubo das pós-larvas, 

encurta o período entre as desovas. Assim a coleta de ovos deve ser realizada em 

intervalos de 7 dias e a de pós-larvas em intervalos de 14 dias, sob condições 

adequadas de temperatura da água, já que no 12° dia, o cuidado parental diminui 

consideravelmente. 

1.5.3. Estado nutricional dos reprodutores 

Este aspecto é bastante relevante, pois diversos estudos demonstram a 

importância da correta nutrição sobre o desempenho reprodutivo e a qualidade 

das pós-larvas e alevinos de tilápias (KUBITZA, 2000). 
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1.5.4. Densidade de estocagem, razão sexual e interações sociais entre 

reprodutores 

A densidade de estocagem depende do método de coleta de ovos que se 

utiliza. Em viveiros ou tanques com baixa renovação de água, por exemplo, a 

biomassa de reprodutores não pode exceder 1500 a 2000 kg/ha ou 150 a 200g/m2  

em sistemas de coletas parciais. Na reprodução em hapas, a densidade deve girar 

entre 250 e 500 g/m2  (KUBITZA, 2000). Essa quantidade de densidade de 

estocagem pode ser aumentada se o viveiro tiver troca de água ou aeração, 

porém, em geral, o aumento na densidade de estocagem reduz a produção de 

pós-larvas por quilo de fêmea estocada, já que, com esse aumento, pode gerar 

uma dominância de alguns indivíduos sobre outros, prejudicando o 

desenvolvimento reprodutivo. 

Melhores índices de produção de pós-larvas por quilo de fêmeas parecem 

ser obtidos quando 1 a 3 fêmeas são estocadas para cada macho. Um número 

elevado de fêmeas em relação ao de machos favorece, de alguma forma, o 

estabelecimento de uma maior dominância entre as fêmeas. As fêmeas 

dominantes desovam mais freqüentemente e podem inibir a desova de outras 

fêmeas; sendo as dominantes responsáveis por até 75% dos ovos e pós-larvas 

produzidos. 

1.5.5. Estratégia de coleta de ovos e pós larvas 

Existem quatro tipos mais conhecidos de coletas de ovos e pós-larvas, são 

eles: coleta parcial de cardumes, coleta total de pós-larvas em tanques ou 

viveiros, coleta total de pós-larvas em hapas e coleta e incubação de ovos que 

serão brevemente explicados a seguir.(tabela 3) 

Na coleta parcial de cardumes, os peixes são estocados livres em viveiros 

ou tanques, no qual os animais vão se reproduzindo. As coletas das pós-larvas 

são feitas quase que diariamente. Esse método possui vantagens, como poucos 

problemas com qualidade de água, porém possui várias desvantagens, como alta 
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utilização de mão-de-obra, canibalismo, lotes pouco numerosos e com baixa 

homogeneidade. 

Na coleta total de pós-larvas em tanques ou viveiros, os reprodutores são 

estocados em um tanque ou viveiro que possua uma caixa de coleta. Após 13 a 

21 dias o viveiro é drenado gradativamente, e tanto o reprodutor quanto as pós-

larvas ficam retidas na caixa. Então os reprodutores são levados para outro 

tanque e as pós-larvas coletadas. As principais vantagens desse método são: 

homogeneidade bastante alta, favorecendo a reversão sexual, baixa taxa de 

canibalismo e alto número de pós-larvas por quilo de fêmea. As principais 

desvantagens são o grande uso de água e a captura das tilápias na caixa de 

coleta. 

Na coleta total de pós-larvas em hapas, os animais são colocados nesses 

locais e passam um período em média de 15 dias, de acordo com a temperatura. 

Após esse período, as pós-larvas são coletadas dentro dos hapas. Se houver 

fêmeas com ovos na boca, esses poderão ser aproveitados por uma estrutura de 

incubação. As principais vantagens deste método são o alto número de pós-larvas 

por quilo de fêmea, baixo investimento, uso simultâneo do hapa e do viveiro, e 

baixo intervalo de tempo entre uma reprodução e outra. As principais 

desvantagens são: problemas com as malhas, como reparo e limpeza, e uma 

maior facilidade de predação por aves e maior risco de roubo. 

Na coleta de ovos diretamente da boca das fêmeas e incubação artificial, os 

ovos são retirados da mãe e levados para incubação artificial, que consiste em um 

local com uma infraestrutura especializa para esse processo. As maiores 

vantagens desse processo são a alta quantidade de ovos e principalmente, a 

altíssima homogeneidade do lote produzido. As maiores desvantagens são a 

necessidade de uma boa infra-estrutura e o maior risco de contaminação de 

bactérias, fungos e parasitas, dentro das incubadoras. 

Tabela 3. Resumo dos índices de desempenho e de algumas 

características das principais estratégias de produção de pós-

larvas de tilápias. 
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Coleta parcial 

de cardumes 

Coleta total 

de pós-larvas 

em tanques e 

viveiros 

Coleta total de 

pós-larvas em 

hapas 

Coleta e 

incubação de 

ovos 

Densidade de 

estocagem dos 

reprodutores(g/m2)  

150 a 200 250 a 500 250 a 500 250 a 500 

Freqüência de 

coleta de pós- 

larvas ou ovos. 

Diária 11 a 21 dias 11 a 21 dias 5 a 7 dias 

Número de pós- 

larvas aptas à 

reversão por quilo 

de fêmea a cada 

14 dias 

800-1500 1500-4000 2000-5000 3000-6000 

Uso de água na 

reprodução 
Médio Intenso Reduzido Reduzido 

Uso de mão-de- 

obra 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Certeza quanto à 

idade das pós- 

larvase desta não 

terem iniciado a 

definição do sexo 

Pouca Grande Grande Absoluta 

Ocorrência de 

canibalismo nos 

tanques de 

reprodução e na 

reversão sexual 

Grande Pequena Pequena Pequena 

Fonte : KUBITZA et al., 2000 
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1.6. Técnicas para a obtenção de populações monosexo 

A reversão sexual é, praticamente, obrigatória para cultivo comerciais, 

principalmente para aqueles que trabalham com peixes maiores que 400g. Isso se 

deve ao fato de que as fêmeas das tilápias desovam com uma alta freqüência, 

desviado grande parte de sua energia, que seria utilizada para o crescimento, para 

a produção de óvulos. Além disso, as fêmeas incubam os ovos na boca e 

possuem um cuidado parental bastante intenso, fazendo com que nesse período 

ela praticamente não se alimente. Devido a esses fatos existe uma boa diferença 

entre o crescimento de machos e fêmeas, sendo, desta forma, favorável a 

produção de machos para o cultivo. 

Os métodos mais usados para a obtenção de uma população monosexo 

serão detalhados logo a seguir. 

1.6.1. Sexagem manual 

A sexagem é feita após a identificação do dimorfismo sexual, entre machos 

e fêmeas de tilápias do Nilo, pela observação da papila urogenital (Figurai). Os 

machos apresentam a papila urogenital mais afastada do ânus, com dois orifícios, 

o ânus e a uretra, por onde passa urina e sêmen (quando comparado com as 

fêmeas) e as fêmeas apresentam papila urogenital mais próxima do ãnus e com 

formato mais arredondado (quando comparado com os machos). Portanto, as 

fêmeas apresentam três orifícios, o ânus, o oviduto e a uretra (SOUZA, 2002). 

Normalmente as fêmeas são de menor porte e apresentam o corpo mais baixo 

que o corpo dos machos. Outra característica que pode ser usada para a 

sexagem, quando a linhagem é pura, é a coloração. Os machos apresentam a 

região ventral mais escura enquanto que as fêmeas apresentam uma coloração 

mais clara e essa coloração varia de acordo com a linhagem (CESAR, et al., 

2006). 

No Centro de Pesquisas em Aqüicultura Rodolpho von Inhering - CPA, a 

sexagem é feita quando a tilápia do Nilo atinge aproximadamente 10cm e com 
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peso entre 25 a 30g, condições que são atingidas após o período de 30 a 40 dias 

de estocagem (SOUZA, 2002). Este método, quando realizado por um profissional 

experiente, pode atingir uma precisão de até 95%. 

Ânus 

Oviducto 

Figura 1. Dismorfismo sexual: a esquerda papila urogenital feminina e a 

direita papila urogenital masculina. 

1.6.2. Hibridação 

Consiste no cruzamento interespecífico entre as espécies de tilápias 

visando à produção de machos. Nas tilápias existem quatro genes que 

determinam o sexo: X, Y, Z e W. Os grupos XX (homogaméticos), WX e WZ 

(heterogaméticos) determinam o sexo feminino e os grupos ZZ e YY 

(homogaméticos) e XZ, XY, WY e YZ (heterogaméticos) conferem o sexo 

masculino (SOUZA, 2002). 

O cruzamento entre determinadas espécies de tilápias resulta na produção 

de híbridos 100% machos. Ao cruzar o macho de Oreochromis hornorum (ZZ) ou 

com o macho de O.aureus (ZZ) com a fêmea de O. niloticus (XX) ou com a fêmea 

de O. mossambicus (XX) resultará em híbridos 100% machos (POPMA; 

LOVSHIN, 1996). 
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1.6.3. Supermacho 

A obtenção de supermacho é um método eficiente de produção de machos, 

em escala comercial, mas é um processo demorado que requer uma estrutura 

mais elaborada para manutenção do plantei, mão-de-obra qualificada e 

geralmente, o tempo necessário para que sejam executadas todas as etapas é de 

4 a 5 anos. 

O processo tem início com a feminilização de lotes de pós-larvas com o 

hormônio etinilestradiol adicionado a ração, obtendo-se fêmeas normais (XX) e 

fêmeas funcionais (XY), que ao serem cruzadas com machos normais (XY), 

teoricamente, resultará em 50% de fêmeas normais (XX), 25% de machos normais 

(XY) e 25% de supermachos (YY). Os supermachos ao serem cruzados com 

fêmeas normais resultarão em indivíduos 100% machos (XY) (KUBITZA, 2002). 

1.6.4. Reversão sexual 

Das técnicas utilizadas para produção de indivíduos monosexo, a reversão 

sexual é a mais viável do ponto de vista econômico. Técnica utilizada no CPA. 

Consiste na administração de hormônios masculinizantes (17-a-metiltestosterona-

MT) adicionados à ração balanceada para as pós-larvas, antes que o órgão 

reprodutor seja desenvolvido nas fêmeas (ovários), dando lugar ao então ao 

desenvolvimento de tecido testicular, produzindo indivíduos que cresçam e 

funcionem reprodutivamente como machos. O momento exato em que deve ser 

suspenso o tratamento hormonal, para todas as temperaturas é desconhecido, 

porém à temperatura de 24 a 28°C deve durar cerca de três a quatro semanas 

(KUBTIZA, 2002). 

Segundo Popma e Green (1990), desde a década de 80, o processo da 

reversão sexual vem sendo desenvolvido de forma viável para a obtenção de 

tilápias monosexo em escala comercial. Segundo os autores, a alimentação com 

ração contendo hormônio (MT) tem, geralmente, produzida uma taxa de 95% de 

eficiência de reversão no período de 21 a 28 dias, dependendo da temperatura. 
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A densidade de pós-larvas deve ser de 3.000 a 5.0001m3  por hapa com 

comprimento das pós-larvas variando de 8 a 13 mm para reduzir a quantidade de 

alimento natural disponível e as pós-larvas consumam somente a ração com 

hormônio. Para isso, a ração deve ser palatável, de boa qualidade nutricional a fim 

de assegurar a ingestão de hormônio na quantidade suficiente para que a 

reversão sexual seja efetiva (POPMA; LOVSHIN, 1996). 

A taxa de alimentação deve ser de 10 a 20% da biomassa total, fracionada 

em 6 tratos (refeições) diários. No início do tratamento serão ofertados 20% da 

biomassa até que as pós-larvas atinjam um comprimento de 15 mm. 

Posteriormente passarão a receber 10% da biomassa, até o final do tratamento, 

quando terão peso médio em torno de 0,2 a 0,8g e com tamanho entre 14 a 25 

mm, sendo que 95% das pós-larvas devem ser maiores que 14 mm .(POPMA ; 

GREEN, 1990: POPMA ; LOVSHIN, 1996). 

1.7 Objetivo 

A boa formação de um profissional de Engenharia de Pesca não passa 

somente pela teoria vista em sala de aula, mas também pelas atividades no 

campo, ao qual o aluno aprende a lidar com os problemas do dia-a-dia de trabalho 

e a dar soluções de acordo com as condições que estão disponíveis.Com  esse 

intuito, foi escolhido para o presente estágio, o Centro de Pesquisas em 

Aqüicultura Rodolpho von ihering pelas inúmeras contribuições cedidas ao 

desenvolvimento da piscicultura e pelos diversos trabalhos desenvolvidos nesse 

local . 

O presente estágio vista obter um maior conhecimento em relação às 

técnicas utilizadas nesse local e acompanhar os processos de manejo utilizados, 

como a reprodução, reversão sexual, alimentação, fertilização de ovos e 

!arvicultura da tilápia do Nilo(Oreochromis niloticus), 



2. Caracterização do local de realização do estágio 

Em 21 de outubro de 1909 foi criada a Inspetoria de Obras Contra as Secas 

(IOCS), que posteriormente passou a se chamar Inspetoria Federal de Obras 

Contra as Secas (IFOCS) e em 1945 foi criado o Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas (DNOCS). Ao longo de vários anos, o DNOCS vem atuando nos 

açudes públicos (e particulares) do Nordeste, através do Centro de Pesquisas em 

Aqüicultura Rodolpho von Ihering — CPA, criado por esse órgão em 1972. No ano 

seguinte, o CPA foi instalado em uma área próxima as águas do açude Pereira de 

Miranda, em Pentecoste — Ceará (Figura 2), distante 88 km de Fortaleza. Foi 

inaugurado no dia 08 de Março de 1985 e suas atividades tiveram início no 

mesmo ano de instalação (MESQUITA, 2005). 

Figura 2. Vista parcial do Centro de Pesquisas em Aqüicultura Rodolpho von 

Ihering - CPA - DNOCS (Campus I), Pentecoste —CE. 

O CPA conta com uma área útil de cerca de 15 ha dividida em duas 

unidades denominadas Campus I e II. O Campus I conta com diversas estruturas 

como: laboratório de aqüicultura, laboratório de limnologia, laboratório de genética 

molecular, unidade de processamento, biblioteca, setor administrativo, auditório, 



17 

restaurante e alojamento. O Campus II encontra-se em fase de construção, mas já 

está desenvolvendo o cultivo do pirarucu (Arapaima gigas) (Figura 3), com objetivo 

de fornecer tecnologia e base econômica para tornar possível o cultivo dessa 

espécie em todo o Nordeste. 

Figura 3. Imagem de pirarucu (Arapaima gigas) de aproximadamente 10 

quilos (peso normalmente utilizado na comercialização) no Centro 

de Pesquisas em Aqüicultura Rodolpho von Ihering — CPA - 

DNOCS, Pentecoste - CE. 

O CPA tem como principais atribuições promover o povoamento e 

repovoamento das águas interiores, do Nordeste com alevinos de espécies 

selecionadas objetivando ofertar proteína animal de alto valor nutritivo e de baixo 

custo às populações do semi-árido, coordenar e executar pesquisas relacionadas 

com à aqüicultura e a pesca continental. 

As principais espécies mantidas no CPA para experimento e cultivo são: 

apaiari (Astronotus ocellatus), carpa comum (Cyprinus carpio), curimatá comum 

(Prochilodus nigricans), pacu caranha (Piaractus mesopotamicus), pescada 

(Piagioscion squamosissimus), pirarucu (Arapaima gigas), pirapitinga (Piaractus 
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brachypomus), tambacu (Colossoma spp), tambaqui (Colossoma macropomum), 

tilápia do Nilo (Oreocrhomis niloticus) e tilápia vermelha (Oreocrhomis spp). 
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3. ATIVIDADES DESENVOLVAS 

No período compreendido entre o dia 7 e 31 de julho de 2008, perfazendo 

um total de 160 horas, foram desenvolvidas atividades em caráter de estágio 

supervisionado nas instalações do Centro de Pesquisa em Aqüicultura Rodolpho 

Von Ihering (CPA) do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas — 

DNOCS, localizado no município de Pentecoste, Estado do Ceará, relacionadas 

ao manejo e reprodução da tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus). 

Foram também realizadas em um período diverso do estágio no dia 11 de 

novembro de 2008, por motivos de disponibilidade de equipamento, coletas e 

análises físico-químicas da água nos hapas de reprodução. As amostras foram 

coletadas nos horários de 9:45; 9:52 e 9:56 através de uma sonda (YSI-6600) para 

análise de água. Os parâmetros medidos foram: temperatura da água, amônia 

(NH3), salinidade, pH e oxigênio dissolvido, cujos valores médios foram 

respectivamente: (29,22; 0; 0,27; 7,76; 3,66) . 

3.1. Seleção de reprodutores e matrizes 

A formação e manutenção adequada de um plantei de reprodutores são 

imprescindíveis para o sucesso reprodutivo. O plantei de reprodutores utilizado 

atualmente no CPA foi formado com alevinos de tilápias oriundas da Tailândia, em 

2002 (MATOS, 2003). 

Os reprodutores são acondicionados separadamente em 26 tanques de 

alvenaria compreendendo uma área de aproximadamente 300m2, coberta e 

revestida com tela de aço para evitar predadores e para manter a linhagem 

purificada (Figura 5). Os peixes são estocados em uma densidade de 1 a 2 peixes 

por m2, sendo alimentados com ração extrusada com um teor protéico de 28%, e 

com uma taxa de arraçoamento de, em média, 1c)/0 de biomassa estocada. 

A seleção dos reprodutores aptos à reprodução foi feita através de 

sexagem manual, pela observação da papila urogenital. As fêmeas preparadas 
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apresentavam o ventre abaulado e os machos apresentavam a coloração 

característica para o período reprodutivo, e a liberação do líquido espermático 

ocorria com uma leve compressão no abdômen. Nesse momento, também foi feita 

uma análise visual do estado físico dos reprodutores, observando o estado 

nutricional, presença de possíveis ferimentos, anomalias, tamanho e idade, pois 

peixes grandes dificultam o manejo e as fêmeas, quando são jovens, produzem 

maior quantidade de óvulos, apresentam maior freqüência de desova, maior taxa 

de eclosão e melhor desenvolvimento e sobrevivência das pós-larvas (KUBITZA, 

2000). 

Figura 4. Tanques destinados ao descanso dos reprodutores da tilápia do 

Nilo (Oreochromis niloticus), no Centro de Pesquisas em 

Aqüicultura Rodolpho von lhering — CPA - DNOCS, Pentecoste CE. 
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3.2. Acasalamento 

As matrizes selecionadas, de acordo com os critérios acima citados, foram 

confinadas em hapas medindo 15m3  (10m x 1,5m x 1m) (Figura 6). Esses foram 

confeccionados com estacas de madeira, para a sustentação, e possuíam um 

revestimento feito por telas de náilon com malha de 1,6mm. Essa era presa às 

estacas de madeiras por amarras feitas de barbante comum. Os reprodutores 

foram colocados num total de 60 peixes, ou 4 peixes por m3, em uma proporção 

de 3 fêmeas para cada macho. 

Nesses hapas os animais ficaram durante 15 dias. Durante os sete 

primeiros dias, eles foram alimentados com uma ração extrusada com cerca de 

32% de proteína bruta, com taxa de 2% da biomassa do local e duas vezes ao 

dia. Nos outros 8 dias, os animais não foram alimentados, devido o fato das 

fêmeas estarem com ovos na boca, e, com a diminuição da taxa arraçoamento, o 

estresse do animal aumenta e, consequentemente sua taxa de desova também 

aumenta. Essa última é uma técnica utilizada no centro. 

Figura 5. Viveiro com os hapas de reprodução da tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus), no Centro de Pesquisas em Aqüicultura 

Rodolpho von lhering — CPA - DNOCS, Pentecoste — CE. 
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3.3. Des pesca 

Passados os 15 dias de acasalamento dos reprodutores, foi feita a 

despesca total em hapas, de ovos e pós-larvas A despesca começou com a 

soltura das amarras das estacas e a remoção das estruturas de armação dos 

hapas. Em seguida foi inserido um cano por baixo da tela (Figura 7), levantando-a 

até a superfície, tendo cuidado para não permitir a fuga dos reprodutores e 

forçando o adensamento dos indivíduos em uma das extremidades do hapa, 

facilitando a coleta. 

Depois os animais foram coletados através de um puçá, e foram feitas as 

separações de machos e fêmeos, observada a papila urogenital. Em seguida, 

foram colocadas em baldes onde, posteriormente, voltarão para os tanques de 

descanso. Antes disso, a boca das fêmeas foi observada com cautela (Figura 8) 

para detectar se tinha ovos ou pós-larvas, onde os ovos foram, posteriormente, 

colocados em incubadoras e as pós-larvas passaram por um selecionador que 

mostrará quais estarão aptas ou não para a reversão. 

Figura 6. Despeca total dos reprodutores de tilápia do Nilo (Oreochromis 

niloticus), no Centro de Pesquisas em Aqüicultura Rodolpho von 

I hering — CPA - DNOCS, Pentecoste — CE. 



Figura 7. Uma fêmea de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) incubando 

seus ovos na boca no Centro de Pesquisas em Aqüicultura 

Rodolpho von lhering — CPA - DNOCS, Pentecoste — CE. 

3.4. Separação de ovos e pós-larvas 

Após a coleta dos ovos e pós-larvas, elas foram transportados em um balde 

de plástico e posteriormente passaram por um selecionador de malha 2,5mm 

(Figura 9), para retirada de grandes impurezas, como folhas ,conchas de 

moluscos e escamas . 

Após esse processo ovos e pós-larvas foram separadas facilmente, já que 

os primeiros ficam no fundo da bandeja e as últimas ficam nadando na coluna 

d'água. As pós-larvas são coletas por uma peneira comum, possuindo uma 

quantidade já pré-definida por médias feitas anteriormente, ou seja, cada peneira 

cheia contém aproximadamente 5 mil pós-larvas, facilitando muito o trabalho, pois 

o torna bem mais ágil. 

23 



24 

Figura 8. Selecionador para limpeza de ovos e pós larvas de tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus), no Centro de Pesquisas em Aqüicultura 

Rodolpho von Ihering — CPA - DNOCS, Pentecoste — CE. 

Após essa coleta, as pós-larvas passam por um selecionador que possui 

duas malhas sendo a superior com 3,0mm e a inferior com 1,5mm (Figura 10). As 

pós-larvas que ficaram retidas na malha superior possuem um tamanho por volta 

de 0,8 a 1,3mm e pesam cerca de 0,0125g, medidas essas, que não garantem o 

sucesso da reversão. Devido a isso, elas são separadas e vendidas, a um preço 

menor, como lotes mistos normalmente utilizados para povoamento de açudes, 

entre outros fins. 

As pós-larvas que passaram pela tela de 3,0mm estavam aptas à reversão 

seguindo as etapas explicadas mais a frente. 

Os ovos foram coletados também por auxilio de uma peneira, onde logo 

em seguida passaram por uma imersão por 30 segundos em uma solução de 

formalina a 0,1% para remoção de bactérias e protozoários como os do gênero 

Trichodina (Figura 11). 
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Figura 9. 	Selecionador de pós-larvas de tilápia do Nilo (Oreochromis 

niloticus), para a reversão sexual, no Centro de Pesquisas em 

Aqüicultura Rodolpho von lhering — CPA - DNOCS, Pentecoste —

CE. 

Em seguida os ovos foram acondicionados nas incubadoras (Figura 12). 

Essas são recipientes plásticos, de forma cilíndrica, com capacidade para 2 litros 

de água e 300g de ovos. Apresentavam fluxo continuo de água, onde os ovos 

permaneceram por um período de 1 a 4 dias, dependendo do estágio de 

maturação, no qual se encontravam, quando foram coletados. 

Acoplada à incubadora, existia uma bandeja contendo nas laterais uma 

pequena abertura telada, para permitir o escoamento da água. Essa abertura era 

limpa, constantemente, com uma escova de dente, para evitar obstrução da malha 

e para a retirada das larvas mortas, evitando a proliferação de fungos e parasitas. 

Após a eclosão, as larvas foram conduzidas pelo fluxo de saída de água da 

incubadora, caindo na bandeja coletora, onde permaneceram até a absorção 

completa do saco vitelino, cerca de 2 a 3 dias. Após esse período, as pós-larvas 

foram conduzidas para o primeiro estágio da reversão sexual. 
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Figura 10. Separação e desinfecção, em formalina, dos ovos de tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus), no Centro de Pesquisas em Aqüicultura 

Rodolpho von I hering — CPA - DNOCS, Pentecoste — CE. 

Figura 11. Incubadora plástica,com bandeja telada acoplada, de ovos de 

tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), no Centro de Pesquisas em 

Aquicultura Rodolpho von lhering — CPA - DNOCS, Pentecoste —

CE. 



ser 	 — 

- X X 
_ - 

.• 	 ", 

27 

3.5. Processo de reversão sexual 

As pós-larvas que passaram pelo selecionador superior (3mm) e as 

provenientes da eclosão dos ovos, que estavam na incubadora, estavam aptas a 

reversão. 

Elas foram, primeiramente, levadas para calhas de amianto (Figura 13), 

com uma capacidade de 100 L e com uma renovação constante de água. Cada 

um desses recipientes recebe por volta de 10 mil pós-larvas, onde permaneceram 

por 5 dias, sendo alimentadas 4 vezes ao dia com uma ração para reversão com 

50% de proteína bruta. Essas calhas são normalmente recobertas por uma tela de 

náilon para evitar ataque de aves e outros predadores. 

Esse período é bastante interessante, pois condiciona as pós-larvas a se 

alimentarem através de ração. 

Figura 12. Calhas de amianto, onde ficam os alevinos de tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus) para o processo de reversão sexual, no 

Centro de Pesquisas em Aqüicultura Rodolpho von lhering — CPA 

- DNOCS, Pentecoste — CE. 

Depois dessa primeira etapa, as pós-larvas foram transferidas para os 

hapas de reversão que medem 3,75m3  (2,5m x 1,5m x 1,0m) e ficam dentro de um 

viveiro escavado (Figura 14). Nesse local, a reversão é feita em um período de 21 
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dias, sendo os alevinos alimentados 6 vezes ao dia. Porém, após esses período, 

os peixes continuaram lá por mais 7 dias se alimentando com uma ração normal, 

com o objetivo de aumentarem de tamanho. 

Após esse período, a reversão já estava efetuada e os animais já prontos 

para serem comercializados como monosexo. 

Figura 13. Hapas utilizados no processo reversão sexual de tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus), no Centro de Pesquisas em Aqüicultura 

Rodolpho von Ihering — CPA - DNOCS, Pentecoste — CE. 

3.6. Preparação da ração para reversão sexual 

Primeiramente, pegou-se um saco de ração, com 6 kg, e foi passada em 

uma peneira para a retirada de materiais e impurezas presentes na ração, sendo 

depois dividida em dois recipientes, cada um contendo 3 kg de ração peneirada. 

Posteriormente, foi realizada a preparação da ração com hormônio. 

Inicialmente, foram dissolvidos 6 g do hormônio 17-a-metil testosterona (pó) em 1 

litro de álcool etílico PA (99,8%). Esta solução apresenta uma concentração de 6 

mg de hormônio para cada mililitro da solução. O álcool foi utilizado para diluir o 

hormônio. Depois disso, a solução estoque foi armazenada numa garrafa de cor 



29 

escura e mantida sob refrigeração. Quando armazenada nestas condições, a 

solução estoque tem uma durabilidade de até 6 meses. 

Após a preparação da solução estoque foram realizados os seguintes 

procedimentos: cerca de 30 mL da solução estoque foram diluídos em álcool 

comercial (96%), para 1 L, com auxílio de uma proveta. Essa quantidade de 

hormônio é utilizada para preparar 3 quilos de ração, que já estavam separados, 

como já descrito acima. A ração foi umedecida com a solução, e homogeneizada 

manualmente (Figura 15), sempre tendo o cuidado de usar máscaras e luvas para 

a proteção. Depois disso, a ração foi espalhada e colocada em cima de uma lona, 

para cercar à sombra por volta de 24 horas. Em seguida, a ração foi passada em 

uma peneira de malha de 0,6mm, embalada, armazenada e mantida sob 

refrigeração; nestas condições a ração se mantém própria para o consumo por até 

3 meses. 

Figura 14. Deposição da solução contendo o hormônio 17-a-metiltestosterona e 

homogeneização da ração para reversão sexual de tilápia do 

Nilo(Oreochromis niloticus, Linnaeus, 1758), no Centro de 

Pesquisas em Aqüicultura Rodolpho von Ihering — CPA - DNOCS, 

Pentecoste — CE. 
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3.7. Comercialização 

Após a reversão, as pós-larvas foram despescadas e levadas para tanques 

de alvenaria, depois de submetidas a uma seleção por tamanho, através de um 

selecionador com duas aberturas de malhas diferentes (5,0 mm, e de 1,5 mm). Os 

alevinos que ficavam retidos na malha de 5,0 mm, apresentavam tamanhos na 

faixa de 3,0 a 5,0 cm e pesavam entre 1,2 a 2,2 g, e estavam prontos para serem 

comercializados. Os outros, dependendo do tamanho, foram realimentados com 

ração normal por mais uma semana ou foram descartados. 

No ato da venda, os alevinos foram colocados em sacos plásticos com 

capacidade para 90 L, contendo 10 L de água, oxigênio e sal, este último utilizado 

,em pequenas quantidades, principalmente para não estressar muito o animal ,já 

que diminui os gastos energéticos com a osmoregulação . Em cada saco foram 

colocados aproximadamente 1000 alevinos de 1g de peso médio. 

Figura 15. Sacos plásticos para transporte de pós-larvas revertidas de tilápia 

do Nilo (Oreochromis niloticus), no Centro de Pesquisas em 

Aqüicultura Rodolpho von lhering — CPA - DNOCS, Pentecoste —

CE 
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4. CONCIDERAÇÕES FINAIS 

No seguinte estágio supervisionado realizado no Centro de Pesquisas em 

aqüicultura Rodolpho von Ihering- DNOCS — Pentecoste, Ceará, foram 

acompanhadas técnicas de manejo ,como a reprodução , reversão sexual , 

alimentação, fertilização de ovos e larvicultura da tilápia do Nilo(Oreochromis 

niloticus) . Já há algum tempo, essas técnicas são realizadas com sucesso por 

essa instituição que é,atualmente, considerada ponto de referência 

estadual,contribuindo, mais ainda, para acumular conhecimento e para por em 

prática à teoria vista em sala de aula, sendo de grande importância para a 

formação do estudante de Engenharia de Pesca. 
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