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1 RESUMO
Esperase que a temperatura aliada à utilização de menores doses
de

hormônios

seja

eficiente

na

inversão

sexual

de

tilápias

para

obtenção de populações monosexo macho. Visando reduzir o impacto
ambiental que o uso indiscriminado de hormônios provoca nas criações
e nos mananciais naturais.
Serão utilizados lotes de pós – larvas de tilápias submetidos a uma
determinada temperatura (26, 28, 30 e 32

O

C) onde será alterado a

dose do hormônio 17 alfa – metil testosterona colocado na ração
(0;20;40 e 60 mg/kg de ração) que será ofertada 6 vezes ao dia
durante 30 dias.

2 INTRODUÇÃ O

A tilápia do Nilo (Oreochromis

niloticus), embora

sendo uma

espécie introduzida, é sem dúvida uma das principais espécies da
fauna aquática brasileira com potencial para alicerçar a expansão da
piscicultura industrial. Atualmente, é uma das espécies mais cultivadas
em sistemas de produção semiintensivo e intensivo em todo o mundo.
Tratase de um peixe com grande capacidade de adaptação, elevada
resistência a doenças, atingindo peso comercial em pequeno intervalo
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de

tempo,

além

da

alta

qualidade

de

sua

carne

e

também

por

apresentar elevada aceitação no mercado consumidor (Souza, 2001).
Acreditase que a produção mundial de alimentos por métodos
tradicionais esteja próxima do seu ponto máximo, existindo assim, a
necessidade de idealizar novas formas de produção de alimento para o
homem. A criação de animais aquáticos tem recebido considerável
atenção dos setores públicos e privados como um novo “agrobusiness”
capaz

de

diversificar

a

economia

agrícola

e

pesqueira

de

países

desenvolvidos e em desenvolvimento.
A técnica de reversão sexual permite que o criador consiga ter,
nos seus tanques, exemplares de apenas um sexo, preferencialmente o
sexo que apresenta melhor taxa crescimento. As tilápias apresentam
alta fertilidade e se reproduzem em cativeiro várias vezes por ano,
antes mesmo de atingirem o tamanho comercial. Os machos, desta
espécie,
alimentar

apresentam
quando

maior

comparado

ganho
com

de
as

peso
fêmeas

e

melhor
e,

desta

conversão
forma,

a

aplicação da técnica de reversão sexual se torna necessária para o
aumento da produção de machos e conseqüentemente aumento da
rentabilidade.
Dentre as técnicas utilizadas para reversão sexual em tilápias, a
mais difundida no mundo e no Brasil é a utilização de hormônios,
principalmente

o

17metiltestosterona.

Alguns

estudos

têm

demostrado que, em sistemas de água fechados, os metabólitos ativos
excretados pelos peixes tratados, ou ainda os restos de alimentos não
ingeridos, podem levar a reversão em peixes de gaiolas adjacentes
não tratadas. Em sistemas abertos poucos estudos têm sido realizados
com objetivo de determinar a contaminação dos mananciais causada
com a aplicação desta técnica.
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É importante a definição de um protocolo de reversão sexual, em
tilápias, com uso de hormônios, que aliado a outras técnicas possa
promover uma maximização na obtenção de animais monosexo sem,
entretanto, promover uma grande formação de resíduos metabólitos no
ambiente.

3 OBJETIVOS

O

principal objetivo deste

trabalho

é comparar

a técnica de

reversão sexual utilizando hormônios com outras técnicas alternativas,
tais como modificação da temperatura de estocagem das larvas de
tilápia nilótica e suplementação da ração com vitamina C, visando
diminuir o impacto que o uso de hormônios possa causar no ambiente
em que se alojam os animais.
Os objetivos específicos incluem:
 A avaliação de diferentes doses de hormônios sobre a taxa de
reversão sexual dos peixes, associadas a temperaturas diferentes,
para se estabelecer o valor mínimo da dose a ser utilizada de acordo
com a temperatura;
 Avaliar a utilização da dose mínima de hormônio dependente da
temperatura

associada

à

suplementação

com

vitamina

C,

visando

observar alterações na taxa de mortalidade das larvas revertidas;
 Avaliar histologicamente as modificações que ocorrem, ao longo
do tempo, nas gônadas das larvas em processo de reversão, para
estabelecer o tempo mínimo necessário da utilização do hormônio para
que ocorra a efetivação da reversão sexual das larvas de tilápia.
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4 JUSTIFICATIVA

A execução deste experimento se justifica no sentido de se obter
resultados concretos na utilização conjunta de diferentes técnicas de
reversão sexual em tilápias, para que o produtor obtenha nos seus
tanques

apenas

exemplares

machos

que

apresentam

maior

crescimento, aumentando assim a sua produtividade.
A

obtenção

reprodução

mais

visando reduzir

destes

resultados

eficiente

e

permitirá

controlada

nos

a

execução

sistemas

de

de

uma

criação,

o impacto ambiental que o uso indiscriminado de

hormônios provoca nas criações e consequentemente nos mananciais
naturais, onde são lançadas as águas utilizadas nos criatórios de
peixes.
Os resultados deste experimento também visam estabelecer as
dosagens hormonais mínimas, a serem utilizadas, de acordo com a
temperatura

da

eficácia

associação

da

água,

o

tempo
do

necessário

uso

da

na

vitamina

sua
C

na

utilização,
diminuição

e

a
da

mortalidade de larvas revertidas, padronizando assim as técnicas de
reversão sexual em tilápias, em especial O. niloticus e seus híbridos,
por serem as mais comuns no Brasil.

5 HIPÓTESES

Poderão existir diferenças entre as doses hormonais ideais para
a reversão sexual de tilápia de acordo com a temperatura da água de
manutenção das larvas.
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Poderá
revertidas

existir

quando

diferença
associado

na
o

taxa

uso

de

de

mortalidade

vitamina

C

na

das

larvas

ração

das

mesmas.
Poderá existir diferença no desenvolvimento gonadal das larvas
machos de tilápia para o desenvolvimento gonadal de larvas fêmeas de
tilápia revertidas para macho.

6 METAS

Pretendese com esta pesquisa estabelecer a utilização de doses
menores de hormônios e o tempo mínimo de aplicação destas doses,
associado a menor mortalidade das larvas, para a obtenção de uma
excelente taxa de reversão sexual de tilápias, propiciando assim uma
grande produtividade de peixes com menor impacto ambiental nos
mananciais aquáticos.

7 MATERIAIS E MÉTODOS

7.1

LOCAL DE EXECUÇÃ O DOS EXPERIMENTOS
Este trabalho será realizado nas dependências da Piscicultura da

Universidade Federal de Lavras (UFLA), situada na cidade de Lavras
no estado de Minas Gerais. O processamento histológico bem como as
análises, serão realizados no Setor de Morfologia do Departamento de
Medicina Veterinária / UFLA.

7.2

ANIMAIS
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Serão utilizadas nos experimentos póslarvas de tilápias do Nilo
(Oreochromis niloticus) obtidas de reprodutores de tilápia do Nilo da
linhagem tailandesa, logo após a eclosão dos ovos.
Os lotes de póslarvas de tilápia obtidos serão alojadas em um
hapa, instalado dentro de uma caixa d’água circular de 1000 litros, até
o início dos experimentos. As caixas d’águas serão equipadas com
sistemas de abastecimento e escoamento de água individualizados.
Para o 1º experimento, serão necessários quatro hapas contendo
2.400 póslarvas/hapa. Sete dias após a eclosão, as póslarvas de
cada hapa serão contadas e separadas ao acaso em 12 lotes contendo
200 póslarvas cada, para receberem os tratamentos, sendo estocadas
em bacias plásticas. As bacias plásticas terão o mesmo tamanho e cor,
contendo o mesmo volume de água.
Para o 2º experimento, serão necessários quatro hapas contendo
1.200 póslarvas/hapa. Sete dias após a eclosão, as póslarvas de
cada hapa serão contadas e separadas ao acaso em 6 lotes contendo
200 póslarvas cada para receberem os tratamentos, sendo estocadas
em bacias plásticas. As bacias plásticas terão o mesmo tamanho e cor,
contendo o mesmo volume de água.

7.3 PERÍODO DOS EXPERIMENTOS
Os experimentos serão realizados em dois períodos:
Experimento 1  outubro de 2005 a março de 2006
Experimento 2 – abril a setembro de 2006

7.4 EXPERIMENTOS
Para

atender

os

objetivos

propostos

experimentos que serão detalhados a seguir:
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serão

realizados
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EXPERIMENTO 1: Determinação da dosagem mínima do hormônio 17
metiltestosterona

capaz

de promover

uma

maior

taxa

de reversão

sexual de tilápias de acordo com a temperatura da água.
As póslarvas de tilápia serão divididas em 4 grupos onde cada
grupo será submetido a uma determinada temperatura (26º, 28º, 30º e
32º). Cada grupo será subdividido em 4 subgrupos onde será alterado
a dose do hormônio 17 metiltestosterona colocado na ração (0, 20,
40 e 60mg de hormônio/Kg de ração). Para cada subgrupo haverá 3
repetições. Cada subgrupo experimental constará de 200 póslarvas.
Os tratamentos terão início sete dias após eclosão das larvas.
A ração será ofertada (10% do peso vivo) 4 vezes ao dia, na
forma farelada, após verificação da temperatura da água, que deverá
ser mantida constante de acordo com cada tratamento.
Após o início do tratamento, a cada 5 dias serão coletadas 20
larvas de tilápia de cada tratamento, para análise histológica das
gônadas, para constatação do grau de evolução da reversão sexual.
Após

40

dias

de

tratamento,

os

alevinos

restantes

serão

transferidos das bacias para tanques de terra, onde permanecerão até
atingir o tamanho corporal desejado. Após este tempo todos os animais
serão sacrificados.
Para

verificação

da

efetividade

da

reversão

sexual,

serão

utilizadas técnicas histológicas realizadas no setor de Morfologia do
Departamento de Medicina Veterinária (DMV) da Universidade Federal
de Lavras (UFLA).
EXPERIMENTO 2: Determinação da taxa de sobrevivência das pós
larvas de tilápia através da suplementação da ração com vitamina C.
As póslarvas de tilápia serão divididas em 4 lotes onde cada um
será submetido a uma determinada temperatura (26º, 28º, 30º e 32º) e
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alimentada

com

ração

contendo

a

melhor

dose

do

hormônio

17

metiltestosterona para reversão sexual, obtida no experimento 1. Cada
grupo

será

subdividido receberá

dois

tratamentos,

onde

um

deles

receberá 685mg de vitamina C na ração e o outro será o grupo controle
sem adição de vitamina C. Para cada tratamento haverão 3 repetições.
Cada grupo experimental constará de 200 póslarvas.
Os tratamentos terão início sete dias após eclosão das larvas.
Após 40 dias de tratamento, os alevinos serão transferidos das
bacias

para

tamanho

tanques

corporal

de

terra,

desejado.

onde

Após

permanecerão

este

tempo,

os

até

atingir

peixes

o

serão

contados para determinar a taxa de sobrevivência e depois todos os
animais serão sacrificados para verificar a taxa de reversão sexual.
Para

verificação

da

efetividade

da

reversão

sexual,

serão

utilizadas técnicas histológicas realizadas no setor de Morfologia do
Departamento de Medicina Veterinária (DMV) da Universidade Federal
de Lavras (UFLA).

7.5 PROCEDIMENTO PARA ESTUDO HISTOLÓGICO
Os fragmentos das gônadas coletadas serão fixados em líquido
de Bouin durante 12 horas à temperatura ambiente. Os fragmentos
serão desidratados em concentrações crescentes de álcool etílico,
diafanizados

em

xilol

e

incluídos

em

parafina

de

acordo

com

metodologia de rotina.
As lâminas serão coradas com HematoxilinaEosina e observadas
ao Microscópio Óptico de Campo Claro, no aumento de 40x.

7.6 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL E ANÁ LISE ESTATÍSTICA
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O

experimento

1

será

conduzido

em

um

delineamento

inteiramente casualizado em parcelas subdivididas com os tratamentos
em esquema fatorial 4x4, utilizando 4 temperaturas (26º, 28º, 30º e
32º) e 4 doses hormonais (0, 20, 40 e 60mg de hormônio/Kg de ração)
na parcela, e 6 tempos de tratamento (5, 10, 15, 20, 25, 30 dias após
o início do tratamento) na subparcela. Para cada tratamento haverá 3
repetições. Cada parcela constará de 200 póslarvas.

8 RESULTADOS ESPERADOS
Os resultados esperados com a execução deste trabalho incluem:
1  Padronização de uma dose mínima de hormônio a ser utilizada
para reversão sexual em tilápias que promova uma taxa de reversão
sexual elevada sem deixar resíduos metabólitos do hormônio na carne
e no ambiente de criação dos animais.
2  Obtenção da temperatura ideal aliada a menor dose hormonal
para reversão sexual em tilápias como método alternativo.
3  Efeito do uso de vitamina C na ração das larvas sobre a taxa
de sobrevivência de tilápias submetidas à reversão sexual.
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