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VERIFICACO DA PUREZA DAS LINHAGENS MC 
LIL 7ILAPIA DO NILO .  

Oreochromis niloticus  (Linnaeus.  1776). E DE  ZANZIBAR  

Oreochrom s hornorum (TREW. ,MANTIDAS NO CENTRO DE PESQUISAS 

ICTIOLOGICAS RODOLPHO.VON THPRTNG PENTEOOSTE, CEARA, BRASIL). 

Luis  Augusto  Ortiz -Fernandez 

INTRODUÇA- 0 

A tilapia é o peixe dos mais utilizados nos cultivos 

extensivos e intensivos do Brasil. devido a sua rusticidade,  

rapid°  crescimento, excelente aualidade da carne e aos 

elevados rendimentos de proteina por heCtare. No entanto4  o 

maior Problema do seu, cultivo .ea'reprodução freauente e 

Oesorganizada, au6 leva a suderpobulaoci do-  viveiro  corn  'a 

conseauente obtenção de indiViduos de tamanho heterogéneo, 

com baixo crescimento e dificuldade de atingir o peso  
"la  

comercial (Bard 2 1976), 

Esta 'eficiencia na. reprodução se deve a várias 

caracteristicas biológicas e etologicas. como: 

- 'fazer ninho assim como proteger o territorio do 

mesmo- 

- postura Seauencial imediatamente seguida da 

fertilização dos ovos; 

proteção parental aos ovos, a partir do momento da 

fertilização. Nas espécies aue incubam os ovos ha boca 

(Sarotherodon e OreochroMis) é comum tambem a migraçâo para 

loCais. Protegidos. Outras 'espécies, como as do gênero 

Tilapia. constantemente arejam os ovos com suas nadadeiras; 



brateçaa Parental mantida no  minima at  a aosorcao 

total do saco vitelino; 

- reprodução precoce. Soo certas condições tem se 

observado i-ndividuos de Sarotherodon melanotheran maduro 

com 3,8 cm -de comprimento total; e 

- sucessivas reproduções ciclicas. Permitindo  cue  

fêmeas de determinadas espécies desovem a cada 4 a 6 semanas, 

excepto em ambientes  corn variacbes clima tcas sazonais 

significantes. Em condiçbes otimast  a relativa falta de 

sincronia entre as desovas individuais de uma mesma população 

•leva a uma producao continua de alevinos (Baroi 1 ler -  e - 

Jalabert. 1989). 

O controle da reprodução se fez, então, necssario 

para aumentar a lucratividade do cultivo da tiignia.. 

solução encontrada é a criação exclusiva .de matnos cue  . 

estes crescem cerca de três vezes mais riodo  clue  as fêmeas.. 

. auando da mesma idade e criados,  em idénticas condicbes 

(Sard.1976). 

As populações monosSexuadas podem ser obtidas par 

seXagem manual dos alevinos, baseada em  'Bard.  (1976): 

hibridacao como explicado em. Carneiro Sobrinho et aill 

(1979): reversão de sexo com tratamento hormonal ou 

manipUlacao de cromossomas CPandian e*Varadaraj:1990). 

Dentre as métodos utilizados no cultivo monossexo a 

obtenção de hfbridos.interespecifiCos ou intergenericos 100% 

machos se monstra eficiente, desde ai.le sejam utilizados nos 

cruzamentos individuos de linhagem pura. No entanto, manter 

um olantel de reprodutores e reprodutrizes aue originern 
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-constantemente machos e dificil Doraue o. retrocruiamento dês 

hibrJdos machos  Fl  com suas mães e avós resulta em baixas 

bercentacens de machos. 

Na pratica;  a infiltraçào•de hibridos nos plantets 

. de reprodutores e reprodutrizes parece ser o motivo para o 

decrescimo nas percentagens de- machos nas-  desovas: em 

operações comerciais de grande porte e duase -impossivel.  

evitar a contaminaçAo devido a erro 1humano;  transferência de 

alevinos de um viveiro a outro Dor pássaros ,predadores. ou 

ocorrência de alevinos ou larvas na  Aqua  de abastecimento 

(Avtalion. 1982). Ainda mais "A - mistura artificial de 

populações geneticamente diferentes. . ou - de .esDécies 

diferentes,  code  levar à apariçao- de fenomenos indesejáveis 

como segregaçào, hipofertilidade e -à morte prematura de 
• 

embriões" (Renno et alli:1989) 

É ,necessario;  entao;  o controle sistemático do 
• • 

_Dlantel de reprodutores e reprodutrizes. a fim de eliminar os 

possivels hibridos nos cruzamentosi mas a . diferenciaçáo pode 

ser_ dificil ou seguindo somente critérios 

• .morfométricos ou meristicos, como no caso do cruzamento 

entre machos de Oreochromis aureus e fêmeas de Oreochromis 

nilotidus, realizado é nivel comercial em Israel (Avtalion. 

1982). 

sistemática Dor critérios bioaufmicos tem 

fornecido meios para investigar a uniformidade das espécies. 

Sabe-se  clue  dentro da estrutura da molécula das proteinas se 

encontram muitas das informações genéticas Oteis !para. 

investigações filogeneticas (Tsuvuki e  Roberts.  1965). 



Um dos critérios blocuimicos usados é o método ca 

eletroforese de proteinas, em  clue  uma atracão elétrica e 

usada Para separar- diferencialmente proteinas. do músculo. 

Esta separação acontece poraue - cada tio de Proteina difere 

na sua estrutura, tamanho  el  principalmentel  Poraue as 

moleculas diferem na sua targa elétrica livre.. As diferenças 

nas propriedades das proteinas determinam a-  sua migração na 
• • 

direção dos eletrodos em taxas- . diferentes (Lane et 

alli.1966). Segundo Tsuvuki  Roberts- (1-965),..cada especie  

apresenta um padrão de proteinas diferente e este não varia 

tom relação ao sexo - -ade;  ambiente ou estado fisiológico do 

individuo. A eletroforese em 'gel .de amido ou em gel de 

-Doliacrilamida tem se mbhstrado particularmente conveniente e 

o-resuitado desses eStudos é;  geralmentel  . complementar as 

investigac6es morfométricas. Uma- vez estabelecido  cue  Os 

padrões eletroforéticos do miogênio do mOsculo ou as 

oroteinas do sangue são caracteristiCà-S.  inVariaveis e 

especificas para cada espéele;  estes. métodos .pCdem ser 

aplicados a problemas de caracterização de. espeoiee-

hibridos Como demonstrado no trabalho com salmonideos 

(Tsuyuki e  Roberts-,  1966-). 

Esta metodologia tem sido usada nos últimos anos 

cara estudos genéticos, utilizando-se, geralmente, enzimas 

como marcadores genéticos„ nos. mais variados géneros e 

familias como por exemplo em Sarotherodon (Avtalion;1982), 

Leoorinus '(Renno et alli, 1989), Anabantidae (Degani e 

Veith,1975), Crassostrea (Moraqa -t  all-i, 1989), Tilaoia  

(Hines  e Yashouvi  1970 e 1875-e Avtalicn, 1975 e 1982). 



Uma outra metodclopia simples e ;Luif0- 

caraj  porem sem alta definicAo, é a eletroforese em fitas de 

ooliacetato de cel- ilosei  usando-se as proteinas do músculo 

solúveis eM  aqua  (Lane et. aili, 966).- Este método 

subStituiu b processo efetuado em gel de amido Food, and 

Drug Administration, dos Estados Unidos, sendo 

rotineiramente utilizado para determinar se existe. 

substituição de espécies em produtos -da pesca processados„ 
• 

como files e blocos 'de pescado, aue são muito .difiteis ou 

impossiveis de  identificar e  cue,  - normalmente têm menor 

valor .comercial. Tem sido usado tambem em trabalhos 

científicos para identificação •de 'Deixes e crustaceos 

.(Bastos et alli, 1975; Mota e Vieira-,1977;  Bechtel  e Alves, 

• 1973). 

,Em novembro de- . 1971 -foram trazidas da Costa. d • 

marfiM„  Africa,  exemplares puros -  de tilapia do Niloi. 

Oreochromis.nilotitus 1766)• . de ZanzAbar;:Oreochromis 

hornorum (Trew:)-  e suas linhagens são mantidas, ate - hojel  no 

Centro -  de Pesauisas Ictiológicas "Rodoloho  von  Inering—

(Pentecoste) Ceara, Brasil), pertencente• ao Departamento  

National  de Obras contra as Secas (DNOCS),  mass  nos últimos 

anos, não foram realizadas -hibridaçOes e, consepuentemente, 

não Se conhece o .estado- genético ..deste plantel; - Dai a 

importãncia da presente pesauisal  'COO objetivo basico 

testar o grau de pureza das linhagens das tilapias do Nilo.e 

de Zanzibar,  acima  referfdas, através do seu cruzamento e 

Posterior caracterização bioauímica, encontrando o perfil das 

-Fr-aches proteicas do.mOsculo branco 'solúveis em  Aqua  tanto 



5 

das espécies isolacamewnte como do híbrido, obtido na geração  

Fl  do cruzamnto as machos de 0, hornorum (Trw) com fêmeas 

de O.. niloticus 1.766). 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para a obtenção dos híbridos foram usados 04•-

espécimens machos de O. hornorum, com .peso médio de 75,0.  

gramas-, e 12 fêmeas de O. niloticus Com .peso medio de 62;5 

graMas„.  oriundas "do Centro de Pesauisas IctiolOgicas 

"Rodolpho  von  ihering" onde- -  as espécies são mantidas em 

tandues separados e - cobertos com tela para evitar 

contaminação devida a ação de dAssaros.- - Lndiyfduos da mesmas 

linhagens eStAo tambem estocados na EstaçãO de Piscicultura 

"Raimundo Saraiva da Costa" (Fortaleza, Ceará, Brasil) com 

proteção semelhante a menciónada anteriormente., 

Os peixes utilizados neste trabalho foram escolhidos 

ai atoriamentel  sempre adotando os cuidados referidos por 

Carneiro Sobrinho et - alli (1979), auanto A sexagem dos 

individuos; presen9a de QVOS OU larvás na boca das fêmeas e a 

Proporção -  macho e fêmea nos cruzamentos. Eles foram 

estocados num tanaue de 48 metros duadrados)na deOsidade de 

um individuo para 3 metros auaaradoS1  na estação de 

Piscicultura antes referida. 

As tildoias foram 'alimentadas com dieta balanceada, 

tioo engorda -para galináceos na base de 3% do peso vivo, 

diariamente sendo a ração. reajUstada mensalmente. 



. Aoós á observação alevinos no. tanaue 06 

acasaTmento, foram fetos arrastos.- com rede de malha 2 cm. 

sendo os mesmos r.2pturarios e colocados em tanaues de 3 metros 

.auadrados. . A saxagem foi feita segundo •  Bard  (1976), logo 

,oue os beixinhoS.  alcançaram 20 gramas de peso. Na 

oportunidade, constatou-se aua todos eram machos. Os 

rebrodutores e, repródutrizes foram• retirados do .tanaue ao 

completar o ciclo de desova de 75 dias. 

• Foram seleccionados aleatoriamente 30. jritividuos da 

tii&oia do Nib e 30 da tilapia 'de  Zanzibar,  sem 

diferenciação de sexo -ou estágio de maturação  gonadal,  e 

estocados em tanaues de 3. metros auadrados, sendo alimentados-

com adicta antes referida, na base .  de 2-3 io da biomassa 

diariamente. Tambem foram escolhidos-  aTeatoriamente 30 

hibridos, os quais foram estocados . em tanaue de-  3 metros -

auadrados e alimentados com a mesma dieta, porem na - base de 

- 5% da biomassa por dia, at6 atingirem mais de 100 gramas de 

peso total. Foi feita então, a. eletroforese do m6scula branco 

de todoS os peixes selecionados, acima referidos. 

'Para a preparação do extrato do músculo branco,as 

tilápias foram sacrificadas e em seguida filetadas,. sendo 

separada a carne branca. Esta foi macerada em  aqua  'destilada 

na .Proporção de 1:1 toeso/vo1umel, homogenizada e 

posteriormente, filtrada em.  babel de filtro comum. 

filtrado foi submetido imediatamente ; ã dialise contra água 

destilada em membrana de celulose,  °or  24 horas e a 8 graus 

centigrados, usando-se 'agAtador magnético. Finalmente o 

extrato - foi 'estocado em: frascos de graus 



-centigrados  at  aplicação da eletroforese. 

o As cor:idas de eletroforese foram procedidas em 

cuba, marca 7Pcnow,-  modelo  —Argos  12/  sendo.  cue  em dada 

canaleta foram  colocados 75 ml do tampão Barbitone 7 sódio, 

com  pH  8,6 e força ionica 0,11  segundo instruccóes do Manual 

Oxold (1973). . 

Como suborte foram usadas fitas de acetato de 

celulose, previamente ,mergulhadas no taMpào mencionado 

anteriormente;  por 10 minutOsi  sendo o excesso de tampão 

removido com napel de filtro comum, ° As fitas foram 

distendidas em 'número de 4 por corrida na conte da cuba„ de 

modo  cue  as duas extremidades ficassem mergulhadas no tamp&o. 

A aplicação do extrato foi feita em duplicata . com o Macro 

aplitador da_Tecnow. 

A cuba foi ligada na corrente elétrica.a 300 vOlts 

duranZe 30 minutos. - No final desse neriodo foram retiradas 

da cuba e submersas em acido tricloroac6tico a-  5%, durante 5 

minutos-. Foi procedida a coloração das fitas com negro de 

amido, durante 10 minutos, e a seguir foi - efetuada 

descoloração, até a obtenção de fitas brancas, sendo 

destacadas somente'as bandas de Proteina. 

A transparentização.  foi feita submergindo.as  fitas 

em solução de metanol, ácido apetico e glicerina, durante.5 

minutos, e em seguida distendidas em placa de vidro e 

colocadas em estufa a 70 graus centigrados ate completa 

transparentização. 

Para a obtenção dos perfis de proteinat  foi 

procedida a densitometrsia —do eletroferograma para cada 
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espécie a o hibrida em um DensitOMetro  Integrator  Automático 

de Eletroforese ARGUS 7. 

RESULTADOS E DISCUSS'A-0 

Durante a sexagem dos hibridos, foi _encontrada uma 

Proporção de 100% machos, o  cue  indica  due  as linhagens 
•-• 

mantidas  no Centro de Pesauisas Ictiol6gicas "Rodolpho von 

Iherinq" e na EstaCão. de Piscicultura "Raimundo Saraiva da. 

Costa" ainda se mantêm-se auras e portantor. os cuidados 

para evitar "contaminação: têm sido eficientes. 

Os critérios utilizados para diferenciarp perfil-

eletroforético entre espécies e-  hibridos.  são- o -número de 

-bandas as diferenças de deslocamento .e a intensidade de 

coloração das mesmas (Tsuiyuky.  e  Roberts,.  1975)7observado 

diretamente nas fitas ou com o auxilio-  de um gráfico 

.densitometrico. 

A auantidade' de indivi'duoS. estudados permitiu a 

obtenção de perfis. eletroforêticos de • considerAvel 

consistência e de clara diferenciação entre as.especies e o. 

hfbrido estudados (figura 1). 

• Foram utilizados espdcimens machos e fêmeas da 

tilApia do  Nib,,  e de  Zanzibar,  não sendo encontradas 

variacties com relação. à sexo. 0.s diferentes estágios de 

maturação gonadaltambem não motivaram mudanças nos perfis 

Cetroforéticos das espécies e do h.fbrido, em concordAncia 

com as conclus6es de Tsuvuki e  Roberts  (1975): 

A vantagem de usar o método de eletroforese em fitas 
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de acetato .de celulose, .duandd comparado com o gel de amido 

° ou de-poliacrilamida, é a facilidade com  due  - oode ser usado 

• em traoaThos de  camp()  e em, operações de rotina,  la cue  

'resulta mais barato, menos demorado e no precisa de pessoal 

. altamente treinado em laboratório (Lane et alli,.1966). 

Quanto ao numero de Pandas, todos os individuos 

apresentam duas, no presente trabalho convencionou-se chamar 

primeira a de menor deslocamento. 

Quanto intensidade de colpracao das bandas, as 

espécies puras e o hibrido apresentaram a Primeira banda 

intensamente corada, e a segunda com intensidade decrescente 

Para o hibrido, a tiloia de  Zanzibar  e a do  .Nib,  

respectivamente (figura 1). NO diagrama densitometrico se 

observa  clue  a intensidade da segunda banda para o hibrido . 

ainda é menor do  due  a primeira. 

Quanto ao deslocamento das bandas, a tilpia do Nilo 

agresenta o- menor deslocamento, as bandas  Oa  tilaoia de  

_Zanzibar  e _CiQ hibrjdo. se dealocaram_de manei:ra_semelhante 

(figura 1). 

Os diagramas obtidos no densitemetro confirmam as 

observações feitas nas fitas. 

O critério de diferenciaçAo' e especies de peixes e 

crust:aceos marinhos pelo' numero ° de bandas, seus 

deslocamentos e intensidade •de ' colbracao com suporte em 

fitas de acetato de celulose foi utilizado por Bastos et 

alli (1975) e Mota e Vieira (1977). 

É importante notar aue a grande disvantagem na 

aplicacAo de eletroforese mioq4nio 'para identificar 
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. hiibridos infiltrados no • plantei de reprodutores. 

reprodutrizés é a necessidade' de sacrificar o indivfduo; no 

entanto sugere-se utilizar um extrato de soro  sanguine°,  como 

mencionadb em Avtalion (1975) para o estudo dos híbridos do 

cruzamento de Tilapia aurea com Tilapia vulcani e de Tilapia 

.aurea com Tilapia nilotica  :la due  dessa maneira os animais 

sao preservados. 

CON.01..US6ES 

- A obtencao de hibridos 100 % machos indica aue a . 

linhagem das tilapias do Nilo e -de  Zanzibar  estudadas ainda 

-se mantêm Puras; 

- para a eletroforese • .em.  suporte de acetato de 

celulose, efetuado nas condic6es anteriormente descritas, 

todos os individuos de Ulapia do Nilo;  tilapia de  Zanzibar  

seu híbrido estudados, 'apresentam duas bandas de proteina; 

- em todos os índividuos verificou-se a presença de 

uma banda intensamente cOrada„ * ao . lado . de.  outra  dc.  

intensidade de Coloração diferente para as duas espécies 

consideradas e seu hibrido; • 

- a  Manor  mobilidade proteica apresentou-se para a 

tilapia do  Nib,  os deslocamentos das bandas da tilapia de  

Zanzibar  e do .híbrido foram semelhantes; 

- em nenhuma espécie foi observada diferença dos 

perfis eletroforéticos com relação ao sexo; e 

não foi verificada variação nos perfis 
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eletroforéticos das esoecies ou do  hi  rido-com.relação ao 

estagio de maturação  gonadal. 

SUMS RIO 

0. presente trabalho tem por objetivo básico testar o 

grau. de Dureza das linhagens das tilápias do 

Oreochromis niloticus  (Linnaeus.  1.776). e -de  Zanzibar,  

Oreochromis hornorum .(Trew.)7  mantidas no Centro- de Pesauisas.  

Ictiológicas "Rodolpho  von  Ihering" .atravéS do. seu cruzamento 

e posterior caracterização bioaufMical  encontrando o perfil 

das fracbee proteicas do m0sculó branco.- 
, 

Para a obtençâo dos hibridos foram estacados 04 

especimens machos. de O. hornorum e 12 'de.  Q.-niloticus com 

peso media de 75,0 e 62„5 , g. respectivamente, em um tanaue de 

48 m2, na- Estação de PiscicUltura• "RaimUndo.  Saraiva da 

Costa-- Os peixes foram alimentadas com.dieta-balanceadal  

tipo engorda para galináceos, na base de 3% do peso vivo, 

diariamente, sendo reajustada mensalmente. Apos a observação 

dos alevinos„ estes foram capturados e colocados em tanaues 

de 3 m2  para posteriormente fazer-se a sexagem segundo  Bard  

(1976). Constatou-se .aue todos eram, machos. 

- Um total.  de 90 individuOs da tilacia dO Nilo, da 

tilapia de  Zanzibar  e do hibrido. igualmente distribuidos, 

foram sacrificados, obtidos extratas do 'mUsculo branco, 

elaborado na proporção de 1:1 em  'aqua  destilada (peso / 

volume). 

As corridas eletroforeticas foram feitas em fitas de 



acetato de celulose a 300 volts, durante .30- minutosi em 

tamoAc Barbitcne scdiol  pH  826e força ionica 0;1. '0 

tampAo foi oreparado segundo instrupcões do manual.Oxold 

(1973). 

Os eletroferogramas apresentaram as seguintes 

conclusões: 

- Para a ,eletroforese em suporte.  _de  acetate  de 

celulose efetuada nas condições anteriormente descritas. os 
• 

Perfis apresentam consideravel consistência e existem 

diferenças claras entre as duas espécies e o •h-ibrido; 

- todos os .individucs apresentam duas bandas de . 

proteinas; 

- a primeira banda é intensamente.corada  ea  segunda 

tem intensidade decrescente Para o- hfbrido, a tilpia de  

Zanzibar  e  ado  Nilo respectivamente) 

- verificou-se • na tilápia do Nilo o menor 

deslocamento, a tilãpia de Zanzibar  e o, 'h'fbrido têm 

mobilidade semelhante; 

- nenhuma espécie apresentou. variação com relação ao ,  

sexo' 

- não foram verificadas diferenças nos perfis 

eletroforeticos das espécies ou do h-fbrido com relação ao 

estagio de maturação  gonadal.  
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