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Resumo: O experimento foi conduzido no setor de aquicultura do IFES/Campus de Alegre, localizado 
no município de Alegre, ES, em novembro de 2009. realizou-se a captura de um casal de 
reprodutores, que apresentavam características reprodutivas de aptos a reprodução. A obtenção dos 
gametas foi realizada através de indução hormonal, seguida de extrusão a seco e acondicionada em 
incubadoras do tipo funil, com 60L de capacidade.  A observação e registro dos estágios 
embrionários forma realizados em intervalos de 10 minutos, até atingir a estagio de gástrula; em 
intervalos de 25 minutos ate o fechamento do blastóporo e em intervalos de 40 minutos até a eclosão. 
As variáveis de qualidade de água avaliadas se mantiveram dentro dos limites descritos como 
adequados nas literaturas especificas. A temperatura média observada ao longo do período de 
incubação foi de 27,7±0,6ºC. Conclui-se que o período de desenvolvimento embrionário do Leporinus 
copelandii é de 22 horas e 50 minutos ou 623 horas grau.  
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 INTRODUÇÃO 
 
O Brasil possui um grande potencial hídrico, 
sendo privilegiado pelas muitas espécies de 
peixes ainda pouco exploradas e com 
potencial zootécnico não conhecido (LUZ et al. 
2001).O conhecimento da biologia das 
espécies, principalmente no que se refere aos 
aspectos reprodutivos, é fundamental quando 
se deseja realizar a criação intensiva de 
peixes (PEREIRA, M. C.et AL, apud 
ANDRADE& YASUI , 2003). Segundo 
ORBOLATO et al 2006(apud SNYDER 1981), 
estudos no desenvolvimento embrionário e 
larval dos peixes, baseados no monitoramento 
da evolução dos ovos produzidos no cativeiro, 
é uma ferramenta útil para a caracterização 
morfológica e cronológica dos eventos. A 
pesquisa nesta área é muito importante para 
remover os obstáculos na identificação dos 
ovos e das larvas coletada do ambiente 
natural e embasar estudos sobre propagação 
artificial e compreensão dos mecanismos de 
propagação natural das espécies.  
Uma melhor avaliação das alterações 
relacionadas aos fatores ambientais nas 
incubadoras, as quais poderão acarretar má-
formação larval e baixas produtividades (LUZ, 
R.K. et al, 2001) apud (ALVES e MOURA, 
1992). 
Segundo CORDEIRO et al (2007), “... o piau-
vermelho (Leporinus copelandii) é uma 
importante espécie nessa bacia, visto que 
possui grande esportividade, carne bastante 

apreciada pela população, e ainda potencial 
para cultivo em cativeiro”. 
 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
O experimento foi realizado no setor de 
aqüicultura do IFES/Campus de Alegre, 
localizada no município de Alegre, ES, em 
novembro de 2009. Para obter os óvulos e 
esperma viáveis para reprodução, realizou-se 
a captura de um casal de reprodutores, que 
apresentavam características reprodutivas de 
aptos a reprodução, segundo Woynarovich & 
Horváth (1980) e Kubitza (2004) A indução da 
desova foi através de indução hormonal, 
utilizando duas doses de extrato bruto de 
hipófise de carpa comum. A desova foi 
realizada após 190 horas grau, após a 
segunda aplicação hormonal. A obtenção dos 
óvulos e esperma foi obtida através de 
extrusão a seco e incubação em incubadoras 
do tipo funil, com 60L de capacidade. A 
observação e registro dos estágios 
embrionários formam realizados em intervalos 
de 10 minutos, até atingir a estagio de 
gástrula; em intervalos de 25 minutos ate o 
fechamento do blastóporo e em intervalos de 
40 minutos até a eclosão. A cada observação 
eram coletados 5 ovos, que, com o auxilio de 
um microscópio estereoscópico, com aumento 
de 40x, equipado com uma ocular 
micrometrica, eram fotografados com uma 
máquina fotográfica digital Samsung  Digimax  
A503. A primeira segmentação ocorreu 25 



 

 

minutos após a fertilização. Após 56 minutos 
foi observada a formação de quatro células. 
Após 1 hora e 31 minutos de incubação, inicio-
se formação da mórula (estágio inicial) e a 
formação da blástula após 1 horas e 52 
minutos de incubação. Após 3 horas e 17 
minutos, foi observada a formação da gástrula. 
Com 5 horas e 35 quinze minutos, teve inicio o 
fechamento do blástoporo; transcorrido 12 
horas e 51 minutos observou-se a formação 
da cabeça e da cauda; a eclosão aconteceu 
após 22 horas e 50 minutos de incubação. As 
variáveis de qualidade de água monitoradas 
se mantiveram dentro dos limites descritos 
como adequados nas literaturas especificas. A 
temperatura média observada ao longo do 
período de incubação foi de 27,7±0,6ºC. O 
desenvolvimento embrionário do L. copelandii 
durou 22 horas e 50 minutos, equivalendo a 
623 horas grau após a fertilização. Segundo 
Sividanes et al  2009 o desenvolvimento 
embrionário do Rhandia sp teve duração de 19 
horas e 39 minutos a uma temperatura de 
28,5±0,1ºC e Astyanax sp de 17 horas e 29 
minutos a uma temperatura de 24,7±0,4ºC. 
 
CONCLUSÃO 
 
Conclui-se que o desenvolvimento embrionário 
do Leporinus copelandii ocorre dentro de 
período normalmente observado para os 
demais peixes de água doce de regiões 
tropicais. 
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