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RESUMO 

O presente estágio supervisionado foi desenvolvido no Centro de 

Pesquisas em Aqüicultura Rodolpho von Ihering — CPAq Rodolpho von Ihering, 

Pentecoste — CE do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas — 

DNOCS no período de 14 a 18 de janeiro de 2008 e de 30 de junho à 25 de 

julho de 2008, totalizando mais de 128 horas trabalhadas. O estágio teve como 

objetivo acompanhar as técnicas de reprodução e obtenção de tilápias 

monosexo, através do método da reversão sexual com uso de hormônios 

masculinizantes. As etapas acompanhadas para a produção de alevinos 

revertidos de tilápia 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 de ovos; reversão sexual em 

calhas e hapas; preparação da ração com hormônio masculinizante (17-a-metil-

testosterona); taxa de arraçoamento; seleção e comercialização dos alevinos. 
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ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO DE ALEVINOS REVERTIDOS DE 

TILÁPIA DO NILO (Oreochromis niloticus LINHAGEM CHITRALADA), NO 

CENTRO DE PESQUISAS EM AQÜICULTURA DO DEPARTAMENTO 

NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS — DNOCS (PENTECOSTE, 

CEARÁ). 

RAFAHEL MARQUES MACEDO FONTENELE 

1. INTRODUÇÃO 

1.1. Definição de aqüicultura 

A aqüicultura pode ser definida como o cultivo de organismos os seres que 

têm na água o seu principal ou mais freqüente ambiente de vida. Desta forma, 

abrange não apenas os organismos estritamente aquáticos, mas também os que 

passam menor tempo de sua existência em terra, principalmente animais que 

podem ser utilizados para a alimentação humana (CAMARGO, POUEY, 2005). 

O cultivo controlado ou semi-controlado de animais aquáticos pelo homem 

é uma atividade que teve início na China, há aproximadamente 4.000 anos, com o 

monocultivo da carpa. Porém, antes disto, os chineses já utilizavam as macroalgas 

marinhas como fonte de alimento. Documentos históricos parecem sugerir que os 

chineses, de certa forma, as cultivavam em estruturas submersas na água, 

confeccionadas com varas de bambu. Pode-se perceber, então, que o oriente foi o 

berço da aqüicultura, e não é coincidência que hoje o continente asiático responda 

por cerca de 90% da produção mundial dos alimentos provenientes da água, 

sendo que a China é responsável por mais da metade dessa produção 

(CAMARGO, POUEY, 2005). 
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A partir de 1950, desenvolveram-se simultaneamente três fatores que 

modificaram intensamente a fisionomia da aqüicultura: modernização dos meios 

de comunicação e de transporte, aperfeiçoamento da reprodução artificial e 

progresso no campo da nutrição, com o desenvolvimento dos alimentos 

balanceados. Os atuais avanços que estão sendo conquistados na área da 

genética poderão, em pouco tempo, possibilitar o aumento do número de espécies 

aquáticas domesticadas (CAMARGO, POUEY, 2005). 

1.2. A situação da pesca e aqüicultura mundial 

A exploração indiscriminada do estoque pesqueiro natural, a crescente 

diferença entre a quantidade de pescado capturado e a demanda de consumo, 

tornaram a aqüicultura um das alternativas mais viáveis no mundo para produção 

de alimento para o consumo humano, apresentando alto valor protéico. Os 

pescados perfazem 8,6% da produção global de alimentos, representando 15% do 

total de proteína de origem animal. O rápido crescimento na produção aqüícola é 

resultado do relevante aumento da aqüicultura na Ásia e do aumento na produção 

de espécies como a carpa, sendo que em 1994 esta espécie representou quase 

metade do volume total cultivado de organismos aquáticos, excluindo-se as 

plantas aquáticas (FAO, 1997). 

Atualmente a aqüicultura converteu-se em uma atividade consolidada 

capaz de abastecer à incessante demanda por produtos pesqueiros, frente ao 

estancamento das capturas, observado desde o final dos anos 80. Tal fato pode 

ser justificado pelos índices médios anuais de crescimento de 9,2% que a 

aqüicultura mundial vem apresentando a partir de 1970, comparados com apenas 

1,4% da pesca e 2,8% da produção de animais terrestres (IBGE, 2001). A 

importância que a aqüicultura tem para o homem moderno baseia-se no fato desta 

servir como promissora alternativa para o extrativismo, o qual chegou ao seu limite 

máximo sustentável em 1995, com um total de 100 milhões de toneladas ao ano 

(CAMARGO, POUEY, 2005). 
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Segundo dados da FAO (2008), no ano de 2006 foram produzidos 

2.326.413 toneladas de tilápias e outros ciclídeos. Nesse ano, esse grupo de 

espécies cultivadas se encontra em nona colocação, que em ordem crescente 

está abaixo das diversas outras plantas aquáticas, excluindo as algas verdes 

(2.485.868 t), dos camarões (3.164.384 t), moluscos, com exceção dos mexilhões 

e vieiras (4.310.488 t), ostras (4.714.215), outras peixes de água doce (4.916.328 

t), algas vermelhas (5.129.274 t), algas pardas (7.442.179 t) e das carpas 

(20.525.641 t), sendo este último o organismo aquático mais cultivado no mundo, 

sendo a China também o maior produtor mundial do mesmo (FAO, 2008). 

Excluindo as plantas aquáticas, no ano de 2006, o extrativismo de 

organismos aquáticos foi liderado pela China, com um volume total de 17.092.146 

t, representando 18,58% do total mundial, e com relação ao cultivo desses 

organismos, também se verifica a liderança da China, com um volume total de 

34.429.122 t, representando 66,65% do total mundial. Vale salientar que nesse 

ano, o total mundial capturado e produzido desses organismos aquáticos foi de 

91.994.321 t e 51.653.329 t, respectivamente, onde o principal organismo 

capturado foi a anchoveta, Peruvian anchovy. O Brasil apresentou um volume de 

captura de 779.113 toneladas (FAO, 2008). 

Para as plantas aquáticas, o total mundial capturado e produzido em 2006 

foi de 1.143.273 t e 15.075.612 t, respectivamente (FAO, 2008). 

No ano de 2006, com relação ao cultivo de organismos aquáticos, excluindo 

as plantas, do total produzido, 29.853.863 t foram obtidas a partir da água doce 

(57,80%), 17.670.776 t em água salgada (34,21%) e 4.128.690 t (7,99%) (FAO, 

2008). 

1.3. A situação da pesca e aqüicultura no Brasil 

O Brasil possui um potencial imenso para o desenvolvimento das diversas 

modalidades de aqüicultura (piscicultura, carcinicultura, ranicultura, mitilicultura 

etc.), pois apresenta uma grande quantidade de recursos hídricos, além de uma 

produtiva região costeira. Possui também uma grande riqueza em espécies, 
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diversos microclimas e áreas adequadas ao desenvolvimento da atividade 

(CAMARGO, POUEY, 2005). 

Contudo, a aqüicultura no Brasil tem sido desenvolvida muito 

modestamente, se comparada com outras partes do mundo, onde ocupa um lugar 

de destaque como produtora de produtos de exportação por excelência. Isto se 

dá, principalmente, devido à falta de uma política setorial que priorize linhas de 

apoio governamental à produção e, da necessidade de uma definição das 

alternativas de maior impacto sócio-econômico com vistas ao aproveitamento das 

potencialidades naturais de cada região. O Brasil ocupa a vigéssima posição 

mundial entre os produtores de pescado cultivado (FAO, 2003). 

Os grandes problemas da aqüicultura brasileira são a falta de organização 

do sistema de transferência de tecnologia, a carência de pesquisa aplicada, do 

ordenamento e desenvolvimento, bem como a distribuição dos produtos 

pesqueiros (CASTAGNOLLI, 1995). A médio prazo, a aqüicultura será o setor do 

país que mais oferecerá possibilidade de aumento da produção de pescado, 

sendo necessário um estudo que possibilite a formulação de um programa de 

desenvolvimento da aqüicultura, levando-se em conta as diferentes regiões 

brasileiras (CAMARGO, POUEY, 2005). 

No ano de 2006, o Brasil produziu 271,7 toneladas de organismos 

aquáticos, representando 0,41% do total mundial. Com  relação às regiões do 

Brasil, a maior captura ocorreu no Sul, apresentando 249.987,5 t e 168.249,5 t 

para a pesca marinha e continental, respectivamente. Para todo o Brasil, o total 

capturado foi 779.112,5 t. Com  relação à aqüicultura, a maior produtora foi a 

região Nordeste em se tratando da maricultura, com um total de 63.750,5 t e 

62.823,5 t para região Sul quanto a aqüicultura continental. O Ceará capturou um 

total de 16.552 t e 10.576 t para a pesca marinha e continental, respectivamente, e 

produção total de 22.000 t e 17.180 t para a maricultura e aqüicultura continental, 

respectivamente. Nesse ano, o Ceará ocupou a segunda colocação quanto a 

maricultura (27,32% do total brasileiro) e a primeira colocação quanto a 

aqüicultura continental (8,99% do total brasileiro) (IBAMA, 2008). 
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Ainda nesse ano, a espécie mais produzida foi a tilápia do Nilo, O. niloticus, 

com um volume de 71.253,5 t (26,23% do total brasileiro), apresentando um 

crescimento de 9,86% entre os anos de 2003 e 2006. Em segundo lugar se 

encontrou o camarão L. vannamei, com 65.000 t (23,92%) (IBAMA, 2008). 

1.4. Definição de piscicultura 

A piscicultura é o ramo da aqüicultura que lida com o cultivo de peixes. Os 

egípcios já desenvolviam essa atividade há mais de dois mil anos antes de Cristo, 

cultivando tilápias em tanques ornamentais para o consumo em ocasiões 

especiais. Os primeiros registros das atividades aquicolas naquele país remontam 

a 1.100 a.C. Apesar da tradição milenar, o atual crescimento da aqüicultura na 

China se deu a partir da década de 70, tendo sido responsável pela elevação do 

consumo de pescados, que passou de 10 quilos anuais por pessoa para os atuais 

27,7 quilos, nos últimos 20 anos (SEBRAE, 2007). 

1.5. A tilápia do Nilo, Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) 

A tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) é considerada o peixe mais 

importante atualmente (Figura 1). 

Figura 1. Exemplar de tilápia do Nilo, Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758). 
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É cultivada em mais de cem países, com uma produção anual estimada em 

800.000 toneladas (FITZSIMMONS, 2000). No Brasil, essa espécie foi introduzida 

em 1971. Com  o objetivo de melhorar geneticamente o plantei, em 1996 foram 

importadas matrizes da linhagem tailandesa chitralada, gerando impactos 

positivos na produção da mesma, observando-se rápido crescimento no cultivo 

(KUBITZA, 2000). 

As tilápias são ciclídeos de origem africana contando, atualmente, com 

mais de 70 espécies, sendo a tilápia do Nilo a segunda espécie mais cultivada no 

mundo, perdendo somente para as carpas. Esta espécie se destaca das demais 

pelo rápido crescimento, reprodução tardia, alta prolificidade e quando cultivada 

em águas verdes, a tilápia do Nilo, apresenta maior taxa de conversão alimentar. 

Portanto, supera, em crescimento, as demais espécies (KUBITZA, 2000). 

A maioria das espécies de tilápias amadurecem sexualmente entre o 4° e 

5° mês de vida e dependendo da temperatura, a precocidade podem ocorrer antes 

do 4° mês, sendo a energia que as fêmeas deveriam utilizar para o crescimento é 

desviada para o ato reprodutivo, salientando, ainda, que algumas espécies de 

tilápias incubam os ovos na boca, ficando vários dias praticamente sem se 

alimentar, aumentando ainda mais a diferença de tamanho entre machos e 

fêmeas (KUBITZA, 2000). 

Quando um sexo supera o outro em crescimento, a obtenção de lotes 

monosexo pode trazer outras vantagens: dependendo da espécie, pode ocorrer a 

suspensão da reprodução, havendo economia de energia com atividade 

reprodutiva, alcançando maior tamanho e melhor uniformidade na despesca, 

gerando uma carne de boa qualidade já que os efeitos da maturação sexual serão 

diminuídos. Atualmente, algumas técnicas são usadas na tentativa de minimizar 

os efeitos da precocidade da espécie como: a sexagem manual, hibridização, 

super macho e a reversão sexual (CÉSAR, 2006). 



1.7. Técnicas de obtenção de populações monosexo de tilapias 

1.7.1. Sexagem manual 

A sexagem manual é realizada após a identificação do dimorfismo sexual 

entre machos e fêmeas de tilápias do Nilo, pela observação da papila urogenital. 

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 ânus e 

com formato mais arredondado (quando comparado com os machos) (Figura 2). 

Portanto, as fêmeas apresentam três orifícios (ânus, oviduto e uretra) (SOUZA, 

2002). 

Anus 

7 

Oviducto 

Figura 2. Dimorfismo sexual em tilápias. Esquerda: papila urogenital feminina; 

direita: papila urogenital masculina. (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, uma coloração mais clara, 

variando de acordo com a linhagem (CESAR et al., 2006). 

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

sexagem é feita quando a tilápia do Nilo atinge aproximadamente 10 cm de 
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comprimento e peso entre 25 a 30 g, 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%. 

1.7.2. Hibridação 

Consiste no cruzamento interespecífico entre as espécies de tilápias 

visando à reprodução 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). 

1.7.3. 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 plantel, mão-de-obra qualificada e 

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

4 a 5 anos (KUBITZA, 2002). 

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). 
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1.7.4. Reversão sexual 

Das técnicas utilizadas para produção de indivíduos monosexo, a reversão 

sexual é a mais viável do ponto de vista econômico. 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 desenvolvimento de tecido testicular, 

produzindo indivíduos que cresçam e funcionem reprodutivamente como machos. 

O momento exato em que deve ser suspenso o tratamento hormonal é 

desconhecido, mas à temperatura de 24 a 28 °C deve ser de três a quatro 

semanas (KUBTIZA, 2002). 

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. A alimentação com ração contendo hormônio (MT) tem, geralmente, 

produzido uma taxa de 95% de eficiência de reversão no período de 21 a 28 dias, 

dependendo da temperatura (POPMA, GREEN,1990). 

A densidade de pós-larvas deve ser de 3.000 a 5.000/m3  por hapa, com 

comprimento dos animais variando de 8 a 13 mm, o que reduz a quantidade de 

alimento natural disponível e as mesmas consumam somente a ração contendo o 

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 essa 

técnica seja efetiva (POPMA, LOVSHIN, 1996). 

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

fracionada em seis tratos (refeições) durante o dia. 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 0,8 g e com tamanho 

entre 14 a 25 mm, sendo que 95% destas devem ser maiores que 14 mm 

(POPMA, GREEN, 1990; POPMA, LOVSHIN, 1996). 

O estágio desenvolvido no Centro de Pesquisa em Aqüicultura Rodolpho 

von Ihering - DNOCS — Pentecoste, Ceará, teve como objetivo geral acompanhar 
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as atividades desenvolvidas no mesmo em consideração ao processo de reversão 

sexual da tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus). 

Essa atividade teve como objetivos específicos acompanhar e adquirir 

conhecimentos práticos e teóricos sobre as práticas de cultivo de reprodutores da 

tilápia do Nilo; manejo e seleção de reprodutores e matrizes; acompanhar as 

atividades de manejo relativas à obtenção de ovos no sistema de hapas; 

acompanhar as atividades de manejo durante a fase de incubação dos ovos e 

reversão sexual das pós-larvas; método de arraçoamento utilizado e preparação 

da ração com homônio masculinizante e forma de comercialização de alevinos. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DO ESTÁGIO 

Quase um século se passou desde a criação da instituição federal mais 

antiga com atuação no Nordeste. Em 21 de outubro de 1909 era 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 (SILVA, 2004), através do Centro de Pesquisas em Aqüicultura 

Rodolpho von Ihering — CPAq (Figura 3), criado por esse órgão em 1972. No ano 

seguinte, o CPAq foi instalado em uma área próxima ao açude Pereira de 

Miranda, em Pentecoste - Ceará, distante 88 km de Fortaleza. Foi inaugurado no 

dia 08 de Março de 1985, mas suas atividades tiveram inicio no mesmo ano de 

instalação (MESQUITA, 2005). 

Figura 3. Vista parcial do Centro de Pesquisas em Aqüicultura Rodolpho von 

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

O CPAq conta com uma área útil de cerca de 15 hectares, dividida em duas 

unidades denominadas Campus I e II. O Campus I conta com diversas estruturas 
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como: laboratório de aqüicultura, laboratório de limnologia, laboratório de genética 

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

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

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

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

em todo o Nordeste. 

O CPAq tem como principais atribuições: promover o povoamento e 

repovoamento das águas interiores, isto é, 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 CPAq para experimento e cultivo são: 

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

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

(Plagioscion squamosissimus), pirarucu (Arapaima gigas), pirapitinga (Piaractus 

brachypomus), sardinha (Sardinella brasiliensis), tambacu (Colossoma sp.), 

tambaqui (Colossoma macropomum), tilápia do Nilo (Oreocrhomis niloticus) e 

Tilápia vermelha (Oreocrhomis sp.). 
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3. ETAPAS ACOMPANHADAS DURANTE O ESTÁGIO 

O presente estágio supervisionado foi desenvolvido no Centro de Pesquisas 

em Aqüicultura Rodolpho von Ihering — CPAq Rodolpho von Ihering, Pentecoste —

CE do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas — DNOCS no período de 

14 a 18 de janeiro de 2008 e de 30 de junho à 25 de julho de 2008, totalizando 

mais de 128 horas trabalhadas. 

3.1. Reprodução da tilápia do Nilo 

3.1.1. Seleção dos reprodutores 

O plantei de reprodutores utilizado atualmente no CPAq foi formado com 

alevinos de tilápias oriundas da Tailândia, no ano de 2002 (MATOS, 2003). 

Os reprodutores são acondicionados separadamente em 26 tanques de 

alvenaria, compreendendo uma área de aproximadamente 300 m2, coberta e 

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

purificada (Figura 4). 

Figura 4. Tanques destinados ao descanso dos reprodutores de tilápia do Nilo no 

Centro de Pesquisas em Aqüicultura Rodolpho von Ihering — CPAq - DNOCS, 

Pentecoste — CE. 
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Os indivíduos são estocados em uma densidade de 1,0 peixe/m2, 

alimentados uma vez ao dia com ração extrusada, contendo 28% de proteína 

bruta, com taxa de arraçoamento de 1 a 1,5% da biomassa total diária estocada. 

A seleção dos reprodutores aptos à reprodução foi feita através da 

sexagem manual, pela observação da papila urogenital. As fêmeas preparadas 

apresentavam o ventre abaulado e os machos apresentavam a coloração 

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

3.1.2. Acasalamento 

Os reprodutores selecionados foram transportados para os hapas de 

acasalamento. Os hapas são confeccionadas com tela de polietileno, com malha 

de 1,5 mm, sustentados por seis estacas fixadas no fundo do viveiro. Cada hapa 

possuía 15 m3  (10,0 x 1,5 x 1,0 m), onde foram acondicionados 60 indivíduos, 

sendo 45 fêmeas e 15 machos, numa relação sexual de 3:1, respectivamente. 

Os viveiros onde se encontravam os hapas (Figura 5), com dimensões de 

0,5 ha, se localizavam próximos à bateria de tanques de repouso dos 

reprodutores, com objetivo de diminuir a distância e o estresse dos indivíduos, 

pelos constantes manejos. Os reprodutores permaneceram estocados nessas 

estruturas durante 15 dias, alimentados duas vezes ao dia com ração extrusada 

contendo 32% de proteína bruta. 



Figura 5. Viveiro contendo os hapas de reprodução da tilápia do Nilo (Oreochromis 

niloticus, Linnaeus, 1758), no Centro de Pesquisas em Aqüicultura Rodolpho von 

lhering — CPAq - DNOCS, Pentecoste — CE. 

Durante os primeiros 8 dias, os peixes foram devidamente alimentados e 

submetidos ao jejum nos últimos 7 dias do período de estocagem. A diminuição 

dos dias de arraçoamento se faz necessário em virtude das fêmeas encontrarem-

se com os ovos ou larvas na boca (Figura 6). Segundo Kubitza (2000), um outro 

motivo para a suspensão do alimento foi para aumentar o estresse das mesmas, 

visando o aumento da freqüência de desovas. 
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Figura 6. Exemplar de fêmea de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus, Linnaeus, 

1758) apresentando incubação oral dos ovos. 



3.2. Despesca total de ovos, larvas e pós-larvas 

Ao término dos 15 dias de reprodução, foi realizada a despesca total de 

ovos, larvas e pós-larvas nas hapas (Figura 7). 

Figura 7. Despesca total de ovos, larvas e pós-larvas, e captura, para repouso, 

dos reprodutores de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus, Linnaeus, 1758), no 

Centro de Pesquisas em Aqüicultura Rodolpho von lhering — CPAq - DNOCS, 

Pentecoste — CE. 

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 de PVC 

por baixo da tela, levantando-a até a superfície tendo cuidado para não permitir a 

fuga dos reprodutores, forçando o adensamento dos indivíduos em uma das 

extremidades do hapa, facilitando a coleta. 

Primeiramente, com o auxilio de um puçá, foram retirados os reprodutores 

para evitar injúrias nas pós-larvas. A separação do plantei foi feita através da 

sexagem manual e todas as fêmeas observadas para saber quais ainda estavam 

com ovos na boca e, quando encontrados, os mesmos foram delicadamente 

retirados da cavidade bucal. Após, os ovos foram colocados em um balde 

contendo água e conduzidos para os tanques de separação. As fêmeas foram 

colocadas em uma "bombona" com água e cloreto de sódio, sendo conduzidas 

para os tanques de repouso. 
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O cloreto de sódio é muito utilizado na piscicultura para diminuir o estresse 

causado pelos constantes transportes e manuseios que removem a camada 

protetora de muco, ocasionando a perda de sais para a água. Quando o transporte 

é feito com água isotônica, a concentração dos fluidos corpóreos é mantida em 

equilíbrio com o meio (MESQUITA, 2002). 

Ao término da separação, machos e fêmeas foram levados para os tanques 

de repouso e em seguida foram coletados os ovos que ainda se encontravam no 

hapa. Larvas e pós-larvas foram conduzidos para os tanques de manipulação 

próximos às incubadoras. Segundo Zimmermann (1999), o rodízio dos 

reprodutores melhora a sincronia das desovas, aumenta a eficiência das coletas 

de ovos na boca da fêmea, e diminuem as perdas de ovos, pelas remoções 

constantes dos mesmos, evitando que sejam ingeridos pela fêmea durante a 

incubação. 

3.3. Separação e assepsia de ovos, larvas e pós-larvas 

Nos tanques de manipulação, os ovos, larvas e pós-larvas foram colocados 

em um selecionador de malha de 2,5 mm e submetidos a uma limpeza manual, 

mediante remoção de escamas, algas, conchas e outras sujidades (Figura 8). 

As larvas e pós-larvas são pelágicas e ficavam na superfície do recipiente 

(bandeja) enquanto que os ovos, que são demersais, se concentram no fundo do 

recipiente, facilitando, assim, a separação. Após retirada das sujidades, os ovos 

foram submetidos a um processo de assepsia pela imersão em uma solução de 

formalina a 0,1% por 30 segundos para remoção de bactérias e protozoários 

(Figura 9). 
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Figura 8. Separação de ovos, larvas e pós-larvas de tilápia do Nilo (Oreochromis 

niloticus, Linnaeus, 1758), no Centro de Pesquisas em Aqüicultura Rodolpho von 

lhering — CPAq - DNOCS, Pentecoste — CE. 

Figura 9. Tratamento dos ovos em formalina, no Centro de Pesquisas em 

Aqüicultura Rodolpho von Ihering — CPAq - DNOCS, Pentecoste — CE. 

Em seguida, os ovos foram acondicionados nas incubadoras (Figura 10). 

As incubadoras são recipientes plásticos, de forma cilíndrica, com capacidade 

para dois litros de água e 300 g de ovos. Apresentavam fluxo continuo de água, 

onde os ovos permaneceram por um período de um a quatro dias, dependendo do 



19 

fase de desenvolvimento 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, evitando a obstrução da malha e para a 

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

Figura 10. Incubadora dos ovos e bandeja plástica para coleta das pós-larvas, no 

Centro de Pesquisas em Aqüicultura Rodolpho von lhering — CPAq - DNOCS, 

Pentecoste — CE. 

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 dois a três dias. Após esse período, as pós-

larvas foram conduzidas para o primeiro estágio da reversão sexual, que ocorreu 

em um sistema de calhas de amianto. 

3.4. Estocagem das pós-larvas nas calhas e hapas de reversão 

As pós-larvas recebidas dos hapas de reprodução foram colocadas no 

interior de dois selecionadores, acondicionados um dentro do outro. O 

selecionador interno foi confeccionado com tela com malha de 2,5 mm e o externo 

com malha de 1,5 mm (Figura 11). O objetivo dessa seleção foi eliminar os 
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indivíduos maiores que 13 mm e menores que 8 mm , considerados impróprios 

para a reversão. 

Figura 11. Selecionadores de pós-larvas para a reversão sexual de tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus, Linnaeus, 1758), no Centro de Pesquisas em Aqüicultura 

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

Após a seleção, as pós-larvas foram transportadas para as calhas de 

reversão onde permaneceram por cinco dias sendo alimentadas em seis tratos 

diários: às 07h0Ornin, 09h0Omin, 11h0Omin, 13h0Omin, 15h0Omin e 17h0Omin, 

com ração em pó contendo o hormônio masculinizante 17-a-metiltestosterona. As 

remoções dos resíduos orgânicos das calhas foram feitas, diariamente, através de 

sifonamento. As calhas foram mantidas cobertas por uma tela para evitar 

predadores, principalmente aves. Esse período de reversão em águas claras é 

essencial para adaptação das pós-larvas ao alimento artificial, sem a interferência 

do natural. 

As calhas (Figura 12) são estruturas de formato retangular, confeccionadas 

com fibra de amianto e pintadas com tinta branca epóxi, para facilitar a limpeza e 

impermeabilização. Possuem capacidade para 100 L cada e comportam uma 

densidade média de estocagem de 10.000 pós-larvas, onde é mantida uma 

renovação constante de água. 
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Figura 12. Calhas utilizadas no início do processo de reversão sexual de pós-

larvas de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus, Linnaeus, 1758), no Centro de 

Pesquisas em Aqüicultura Rodolpho von Ihering — CPAq - DNOCS, Pentecoste — 

CE. 

Ao final desse período (cinco dias), as pós-larvas foram transferidas para os 

hapas de reversão (Figura 13), cada um medindo 3 m3  (2,0 x 1,5 x 1,0 m), 

entrando agora para o período da reversão realizado em águas verdes. Neste, as 

pós-larvas são alimentadas também com seis tratos (refeições) diários, servidos 

dentro de um anel de alimentação, até o final do tratamento, que durou 21 dias. 

Logo, o tempo de permanência nessa etapa é de 16 dias. 

Figura 13. Hapas de reversão para as pós-larvas de tilápia do Nilo (Oreochromis 

nilotícus, Linnaeus, 1758), no Centro de Pesquisas em Aqüicultura Rodolpho von 

Ihering — CPAq - DNOCS, Pentecoste — CE. 
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3.5. Preparo da ração para reversão sexual 

A princípio, foi preparada a solução estoque utilizada para a reversão 

sexual de pós-larvas de tilápias do Nilo, dissolvendo-se seis gramas do hormônio 

17-a-metiltestosterona em um litro de álcool etílico PA (99,8%). Esta solução 

apresenta uma concentração de seis miligramas de hormônio para cada mililitro 

da solução. O álcool foi utilizado para diluir o hormônio, já que este é insolúvel em 

água. A solução estoque foi armazenada numa garrafa de cor âmbar e mantida 

sob refrigeração. Quando armazenada nestas condições, a solução estoque tem 

vida útil de até seis meses (KUBITZA, 2002). Esta quantidade é suficiente para 

reverter aproximadamente 300.000 pós-larvas. 

No preparo da ração usada para reversão sexual das pós-larvas (Figura 

14), adotou-se o seguinte procedimento: retirou-se 10 mL da solução estoque, os 

quais foram resuspendidos em 500 mL de álcool etílico comercial (56-70%). Com 

este volume, a ração foi umedecida, incorporando de forma homogênea, o 

hormônio (60 mg) contido nos 10 mL necessários para preparar um quilograma de 

ração. 

Figura 14. Preparação da ração com o hormônio masculinizante 17-a-

metiltestosterona para reversão sexual de pós-larvas de tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus, Linnaeus, 1758), utilizada no Centro de Pesquisas em 

Aqüicultura Rodolphovon lhering — CPAq - DNOCS, Pentecoste — CE. 



23 

Após a homogeneização, a ração foi espalhada em uma superfície e 

deixada à sombra, formando uma camada de no máximo, dois a três centímetros 

de altura, por um período de 48 h (Figura 15), para que ocorresse a evaporação 

do álcool, sem qualquer incidência da luz solar sobre a mesma. Em seguida, a 

ração foi passada em uma peneira de malha de 0,6 mm, embalada, armazenada e 

mantida em sacos plásticos escuros sob refrigeração. Nestas condições a ração 

se mantém própria para o consumo por até três meses (KUBITZA, 2002). 

Figura 15. Evaporação do álcool contido na ração com o hormônio masculinizante 

17-a-metiltestosterona para reversão sexual de pós-larvas de tilápia do Nilo 

(Oreochromis niloticus, Linnaeus, 1758), utilizada no Centro de Pesquisas em 

Aqüicultura Rodolphovon lhering — CPAq - DNOCS, Pentecoste — CE. 

3.6. Comercialização 

Terminado o período da reversão sexual, os alevinos foram despescados e 

submetidos a uma seleção por tamanho, através de um selecionador (Figura 16) 

com três aberturas de malhas diferentes (5,0; 4,0 e 1,5 mm) e estocados nos 

tanques de expedição. 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 aptos para serem comercializados. 



Figura 16. Selecionador utilizado na separação de alevinos revertidos de tilápia do 

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

em Aqüicultura Rodolpho von Ihering — CPAq - DNOCS, Pentecoste — CE. 

Os alevinos que ficavam retidos na malha de 4,0 mm apresentavam 

tamanhos variando de 2,5 a 4,0 cm e pesavam de 0,5 a 1,2 g, podendo ser 

comercializados imediatamente ou serem alimentados por mais uma semana, com 

ração em pó sem o hormônio masculinizante até atingirem o peso ideal para a 

comercialização. 

Os alevinos que ao final da reversão apresentavam tamanhos inferiores a 

2,5 cm foram descartados, pois havia grandes possibilidades da existência de 

fêmeas e/ou de indivíduos em intersexo. Durante o estágio, foi observado que 

esse descarte não ultrapassou os 5% dos lotes acompanhados. 

No ato da comercialização (Figura 17), os alevinos foram colocados em 

sacos plásticos com capacidade para 90 L, contendo 20% de água (em torno de 

10 L de água, oxigênio e sal). Em cada saco de transporte, foram colocados mil 

alevinos com um grama de peso médio. 
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Figura 17. Comercialização de alevinos de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus, 

Linnaeus, 1758), acondicionados para comercialização, no Centro de Pesquisas 

em Aqüicultura Rodolpho von lhering — CPAq - DNOCS, Pentecoste — CE. 



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No estágio supervisionado realizado no Centro de Pesquisas em 

Aqüicultura Rodolpho von Ihering- DNOCS — Pentecoste, Ceará, foi acompanhada 

uma das técnicas mais importantes, atualmente, utilizadas para a produção de 

proteína animal de boa qualidade, a reversão sexual. 

As técnicas de manipulação de reprodutores de tilápia do Nilo, de coleta de 

ovos dos mesmos em sistemas de hapas, de manipulação e preparação de ração 

com hormônio masculinizante desenvolvidas no mesmo são, hoje, consideradas 

de grande importância para o desenvolvimento da piscicultura nordestina, 

elevando os níveis de produção e diminuindo os custos dos mesmos. 

O acompanhamento dessas atividades contribuiu 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. 

Portanto, consideramos que propiciar ao concludente do Curso de 

Engenharia de Pesca da Universidade Federal do Ceará, a oportunidade de 

conhecer e atuar na produção de alevinos revertidos de tilápia do Nilo, no Centro 

de Pesquisas em Aqüicultura Rodolfo von Ihering (DNOCS, Pentecoste, Ceará), é 

uma ação relevante, destinada à formação de pessoal de nível superior altamente 

qualificado, essencial para o desenvolvimento sustentável de nosso Estado. 
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