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Resumo: A utilização de hormônios masculinizantes para se obter populações monosexo de peixes 
vem se destacando e se concretizando no ramo da piscicultura, principalmente na tilapicultura (cultivo 
de tilápias). Devido apresentar maturação sexual precoce, a produção (engorda) de tilápias não 
invertidas sexualmente pode se tornar uma atividade inviável economicamente devido uma série de 
complicações causadas pelas fêmeas. Praticamente todas as pisciculturas utilizam-se da prática da 
inversão sexual, e administram diferentes números de arraçoamentos com ração contendo hormônio 
às larvas de tilápias, e o presente trabalho tem como objetivo analisar qual número de arraçoamentos 
por dia se obtém maior número de indivíduos invertidos sexualmente (maior numero de machos), e o 
peso final dos indivíduos alimentados 11,8,4 e 2 vezes ao dia. 
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INTRODUÇÃO 
 
Aquicultura significa a produção de 
organismos com hábitat predominantemente 
aquático, em cativeiro, em qualquer um de 
seus estágios de desenvolvimento (VALENTI, 
2002). A piscicultura é um dos setores da 
produção animal que mais cresce atualmente, 
no Brasil, com índice entre 10 e 30% 
(Castagnolli, 1997; Ostrensky & Boeger, 1998 
apud HAYASHI et al, 2004). 
A espécie de tilapia mais cultivada no mundo é 
a tilápia do Nilo, ou tilápia nilótica 
(Oreochromis niloticus), nativa de diversos 
países africanos (Kubitza, 2000), devido 
apresentar melhor crescimento, boa tolerância 
a baixas temperaturas e salinidade, maturação 
sexual mais estendida e alta prolificidade 
(MEURER, 2002). Fêmeas de tilápia maduras 
não se alimentam e podem superpovoar os 
viveiros, e a energia que seria utilizada para 
seu crescimento é utilizada para produção de 
óvulos (Kubitza, 2000). Sendo assim, a 
preocupação por parte dos piscicultores de 
cultivar apenas indivíduos machos obtidos 
através do sistema de inversão sexual 
(populações monosexo).  
Durante os primeiros dias de vida, as pós-
larvas de tilápia ainda não possuem sexo 
definido (Kubitza,2000), podendo assim, 
através de manipulação hormonal, 
(administração de ração contendo hormônio 
masculinizante) obter populações 100% 

monosexo (machos fenotípicos), através da 
administração do hormônio masculinizante 17 
α-metiltestosterona. Sabe-se que o período de 
administração de ração com hormônio é de 28 
a 30 dias após a coleta das larvas, segundo 
(Kubitza 2000). O presente trabalho pretende 
observar as taxas de inversão sexual e o 
ganho de peso obtidas em lotes com 
diferentes números de arraçoamentos diários 
por dia, com o objetivo de diminuir as taxas de 
arraçoamento ou até mesmo continuar com 
arraçoamentos freqüentes de 11 ou 12 vezes 
por dia ou até mais arraçoamentos. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Após o término do período de arraçoamento 
com ração contendo hormônio, foi realizada a 
pesagem dos peixes e feita a média do peso 
por peixe de todas as repetições obtendo os 
resultados conforme tabela 1.  
 
Tabela 1 – peso em gramas por peixe de cada 
tratamanto. 
 

T1 1,37 +/- 0,17 g/px 

T2 1,25 +/- 0,13 g/px 

T3 0,95 +/- 0,13 g/px 

T4 0,68 +/- 0,09 g/px 

 
O tratamento com 11 arraçoamentos diários 
(T1) apresentou 100% dos indivíduos com 
características externas (papila genital) de 
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indivíduo macho, porém ao analisar as 
gônadas foram encontrados 17 indivíduos com 
gônadas inter-sexo (possui ovócitos e 
espematócitos), mostrando que a técnica onde 
se esperava melhor resultado na análise das 
gônadas apresentou 14% de indivíduos 
contendo gônadas inter-sexuais e um 
indivíduo com gônadas totalmente cheia de 
ovócitos (fêmea).  
 

 
 
Figura 1 – Exemplo de gônada inter-sexo 
 
Os demais tratamentos (T2, T3 e T4) 
obtiveram tanto indivíduos inter-sexo como 
indivíduos com gônadas de fêmeas. 
Mostrando que a técnica utilizada na maioria 
das pisciculturas, de arraçoamentos de 11 a 
12 vezes por dia, deve ser bem conduzida e 
manejada, pois mesmo assim encontra-se 
indivíduos que não sofreram o processo de 
inversão por completo.  
Os parâmetros de qualidade de água não 
apresentaram diferença entre os tratamentos, 
sendo medidos diariamente (temperatura, 
oxigênio dissolvido e saturação de oxigênio) e 
os parâmetros medidos quinzenalmente (pH e 
amônia) uma vez que a renovação da água do 
sistema foi igual para todos os tratamentos, 
por não observar colmatação das malhas dos 
hapas utilizados. 
   
    

CONCLUSÃO 
 
Não se obteve diferenças da qualidade da 
água para todos os parâmetros medidos, 
utilizando-se uma densidade de 100 larvas 
para cada 70 litros. 
Ao se fazer um número maior de 
arraçoamentos diários (11 a 12 vezes ao dia) 
às pós larvas de tilápia, assegura-se melhores 
resultados no processo de inversão sexual, 
uma vez que o presente trabalho obteve 
indivíduos fêmea e inter-sexo com mesmo 
arraçoamento, e também ao alimentar as pós 
larvas mais vezes ao dia, se consegue um 

peso maior de cada indivíduo, conforme 
tabela1.  
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